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مشاهده فیلم های آموزش ایندیزاین

 	In Design معرفی نرم افزار

بیش از یک دهه از تولد نرم افزار InDesign می گذرد وپس از فراز نشیب های هر نرم افزاراکنون به 

عنوان قدرتمند ترین نرم افزار نشرجایگاه خود را بین نرم افزار های مشابه به خوبی باز کرده است این 

نرم افزارعالوه برایجاد صفحات کاری تکی در صفحه آرایی صفحات متعدد همچون کتاب ها ومجالت هم 

بسیار قدرتمند وبا قابلیت به کمک این نرم افزار شما توانایی طراحی و اجرای صفحات کتاب،روزنامه،بر

وشور،کاتالوگ،آگهی مجالت،انواع فرم وگواهی را خواهید داشت صفحه آرایی در این نرم افزارهمچنین 

می تواند به صورت دستی انجام شود به این ترتیب که ابتدا یک سند خالی با تنظیمات مورد نظر باز 

کنید وپس از آن به چیدمان آیتم های مورد نظرخود بپردازید همچنین می توانیداز قالب های پیش 

فرض ویا آماده استفاده کنید در اینجا یک قالب آماده ی روزنامه ای رو مشاهده می کنید

در یک قالب آماده می توانید بخش های مختلف رابه دلخواه خود انتخاب کنید وآن ها را به راحتی 

 Business Newsاز نوار ابزار کادر متنی Selection Tool ویرایش کنید در اینجا شما با انتخاب ابزار

رابه حالت انتخاب در می آورید وپس از آن با دوبار کلیک برروی متن نشانگر تایپ را فعال کنید با زدن 

کلید های ترکیبی ctrl+E از صفحه کلید کل متن را انتخاب کنیداز لیست فونت هایی که در نوارکنترل 

 B  ویا آپشن قرار گرفته است در این بخش فونت فارسی مناسبی را انتخاب کنید به عنوان مثال فونت

titr در کادر اندازه فونت،سایز ویا اندازه قلم ویا فونت را انتخاب کنید.

InDesign آشنایی با محیط کاری نرم افزار
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مشاهده فیلم های آموزش ایندیزاین

 	 In Designآشنایی با محیط کاری نرم افزار

پس ازنصب نرم افزار InDesign نسخه cc2017 برای اجرای نرم افزار روی دکمهStart  کلیک کنیدو به 

 Adobe In Design  بروید واز لیست نرم افزار های نصب شده فایل اجرایی All Programs قسمت

CC2017را انتخاب واجرا کنید تامحیط برنامه ظاهر شود برای سهولت دسترسی به این فایل اجرایی می 

توانید از آن یک Shortcut یا میانبر برروی دسکتاپ ایجاد کنید.برروی فایل اجرایی کلیک راست کنید 

ووارد منوی میانبر شوید وفرمان Desktop(create shortcut  send to) را انتخاب کنید مالحظه کنید که 

یک میانبر از فایل برنامه بر روی دسکتاپ انجام می شود می توانید با دوبار کلیک برروی آن، برنامه را  

اجرا کنید چند لحظه منتظر بمانید تا محیط برنامه ظاهر شود 

پس از اجرای برنامه با محیطی مواجه می شوید که شامل گزینه های مختلفی است گزینه New برای 

بازنمودن اسناد جدید در InDesign استفاده می شود همچنین گزینه Open برای باز کردن اسناد ذخیره 

شده استفاده می شود در بخش RECENT می توانید به طور پیش فرض 20 فایلی را که اخیرا در سیستم 

باز کردید را مجددا مشاهده کنید وبه راحتی آن ها را انتخاب وباز کنید می توانیداین آیتم هارا به صورت 

لیست شده نمایش دهید ویا اینکه می توانید به صورت   Thumbnail view نمایش دهید گزینه بعدی 

گزینه CCFILES است که برای استفاده از فایل های اشتراکی موجود در اینترنت که توسط افراد دیگری به 

اشتراک گذاشته می شود،کاربرد دارد
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دقت داشته باشید که زبان مورد نظر ویاLanguage  را در اینجا برروی گزینه Arabic در صورت نوشتن 

فارسی قرار دهید پس از آن متن مورد نظر را تایپ کنید.اخبار تجاری

به این ترتیب شما می توانید بخش های مختلفی را در یک قالب آماده انتخاب کنید وآن را با موارد مورد 

نظر خود جایگزین کنید. از کار های دیگری که این نرم افزار می تواند انجام دهد ایجاد صفحات وب یا 

فلش است. از جمله قایلیت های جالب ومهم آن تعامل کامال هماهنگ با نرم افزار های واژه پرداز مثل

Word  ونرم افزار های گرافیکی همچونPhotoshap وIllustarator می باشد بنابراین شمامی توانید با 

ترکیب این نرم افزار ها به قابلیت های بسیار زیادی در زمینه طراحی وصفحه آرایی دست پیدا کنید.
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 Corel ویا Illustaratorو Photoshap  شما می توانید طراحی وصفحه آرایی را درسایر نرم افزار ها مثل 

هم انجام دهیداما ارزش نرم افزار InDesign به کارهای هوشمندی است که می تواند در جریان مدیریت 

طراحی یک کتاب یا مجله انجام دهد برای اینکه با محیط کاری نرم افزار آشنا شوید

 

 ابتدا یک سند جدید را با انتخاب گزینهNew  باز کنید می توانید از کلید های ترکیبی Ctrl+N هم برای باز 

کردن یک سند جدید استفاده کنید با یک کادر محاوره ای مواجه می شوید که با گزینه های آن در ادامه 

آموزش ها آشنا خواهید شد. یک سند جدید را با پیش فرض های خود نرم افزار با کلیک بر روی دکمه 

Create ایجادمی کنید.
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 در اینجا به  معرفی بخش های مختلف محیط برنامه ویا Workspace می پردازیم. در قسمت باالی برنامه 

مانند سایر نرم افزار ها نوار منو را مشاهده می کنید که فرامین ودستورات زیادی را داخل خود گنجانده 

است وبسته به نیاز، شما می توانید هریک از فرامین را انتخاب واجرا نمایید 

در قسمت سمت راست نوار منو اپلیکیشن بار یا نوار اجرا قرار دارد که تنظیمات مربوط به نحوه ی نمایش 

فایل بزرگ نمایی ویا کوچک نمایی صفحه کاری بهره گیری از بخش ارتباط وراهنمایی آنالین نرم افزار 

 View Options وهمچنین تنظیمات فضای کاری در آن گنجانده می شود.مثال با یک کلیک برروی بخش

می توانید تعیین کنید که خط کش ها نمایش داده شوند یا خیر یا اینکه در بخش بزرگ نمایی یا کوچک 

نمایی صفحه کاری شما میزان درصد بزرگ نمایی ویا کوچک نمایی را انتخاب کنید وصفحه کاری خود را با 

آن درصد نمایش دهید 

درزیر نوار اجرا ویا اپلیکیشن بار نوار دیگری قرار داردکه به آن پنل Option یا پنل controlگفته می شود.

 Object است که تنظیمات اختیاری را در ارتباط با ابزار ها ویا InDesign که یکی ازمهم ترین بخش های

های انتخابی در اختیار ما قرار  می دهد مثال می توانید مشخصات حاشیه یک شکل را در این قسمت 

کنترل کنید ویا فرمت بندی یک متن رو مشخص کنید اگر برروی ابزار تایپ کلیک کنید مشاهده می 

کنید که فرمت بندی که مربوط به متون وکاراکتر ها است در قسمت پنل Controlظاهر می شود ویا اگر 

 Controlکلیک کنیدمشاهده می کنید که تنظیمات مربوط به این ابزار در پنل  Selection Toolبرروی ابزار

ظاهر می شود

                                                 

                                                                                                                                                    

به طور پیش فرض کنترل پنل در باالی محیط قرار گرفته اما می توانید محل قرار گیری آن را به دل خواه 

تغییر بدهید برای این منظور روی خطوط نقطه چین که در سمت چپ قرار دارد کلیک کنیدو با درک کردن 

آن را جا به جا کنید می توانید آن را به پایین پنل منتقل کنید و پس از اینکه یک نوار آبی رنگ ظاهر شد 

آن را رها کنید این کار باعث می شود که پنل  Controlبه قسمت پایین محیط کاری  چسبیده شود 
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مجددا می توانید برروی خطوط نقطه چین کلیک کرده وبا درک، پنل Control رو به جای قبلی برگردانید. 

باید دقت داشته باشید که نوار آبی رنگ باید ظاهر شود 

قسمت بعدی که در پایین پنل کنترل قرار گرفته در این بخش مربوط به سربرگ فایل ها است که 

مشاهده می کنیدکه در اینجا چون فایل ما ذخیره نشده سربرگ فایل رو با نامUntitled-1 نمایش می 

دهد ضمن اینکه درصد بزرگ نمایی صفحه ی سند هم در این قسمت قابل مشاهده است همچنین شما 

می توانید برای بستن سند ویا فایل باز شده برروی عالمت X ویا Closeکلیک کنید وفایل ویا سند خود را 

ببندید 

صفحه سند در وسط با رنگ سفیدرنگ ولبه های سیاه قابل مشاهده است بنابراین کلیه اشیاء ویا      

Object  هایی که در این محدوده قرار بگیرند داخل چاپ قابل رویت خواهند بود داخل صفحه سفید 

خطوطی را به رنگ صورتی وبنفش مشاهده می کنید که نشان دهنده خطوط راهنمایMargin  یا حاشیه 

ها است که در چاپ دیده نمی شوند.
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7

ناحیه خارج از صفحه را Paste boardمی گویند یعنی این قسمت ها برای نگهداری اشیاء ویا Objectها 

بسیار مفید است مثال فرض کنید که تصویری را دارید که هنوز مطمئن نیستید که آیا می خواهیدازآن 

استفاده کنید یا نه بنابراین می توانید آن را دراین ناحیه نگهدارید و زمانی که به آن نیاز دارید، آن را در 

داخل صفحه اصلی قرار بدهید
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ناحیه خارج از صفحه را Paste boardمی گویند یعنی این قسمت ها برای نگهداری 

اشیاء ویا Objectها بسیار مفید است مثال فرض کنید که تصویری را دارید که هنوز 

مطمئن نیستید که آیا می خواهیدازآن استفاده کنید یا نه بنابراین می توانید آن را دراین 

ناحیه نگهدارید و زمانی که به آن نیاز دارید، آن را در داخل صفحه اصلی قرار بدهید                                                 

در سمت چپ محیط کاری نوارویا پنل ابزار را مشاهده می کنید                                                                 

پس از ایجاد یک سند باید با استفاده ازابزارها به طراحی بپردازید                                                                                                                                        

بنابراین پنل ابزار شامل ابزار های مورد نیازبرای ترسیم،ویرایش                                                            

،نوشتن،رنگ آمیزی وسایر موارد می باشد

در سمت راست محیط کاری هم پنل ها قرار دارند که تنظیمات زیادی برای نحوه ی نمایش 

وعملکرد Object های داخل صفحه را در اختیار ما قرار می دهند با کلیک برروی اسم هرپنل  

می توانید آن را باز کنید ومجددا با کلیک برروی آن،آن را ببندید پنل ها هم قابلیت جابه جایی 

را دارند با کلیک بر روی خطوط نقطه چین ودرک کردن آن ها می توانید آن ها جا به جا کنید ویا 

اینکه مجددا به جایگاه قبلی برگردانید

 می توانید با استفاده از دکمه ExpandPanels  پنل هارا باز کنید ویا اینکه با فشردن مجددا 

دکمه CollapsetoIcons  آن ها را جمع کنید. مشاهده می کنیدکه برخی از پنل ها در یک گروه 

قرار گرفته اند در اینجا فضای کاری پیش فرض نرم افزارEssentials است که در آن یک سری 

پنل پیش فرض رامشاهده می کنید.
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اما نرم افزار InDesign پنل های بیشتری را در اختیارکاربران                                                                       

خود قرار می دهد.برای دسترسی به پنل های بیشتر شما                                                                                                                                              

می توانید وارد منوی Window شوید وپنل مورد نیاز خود                                                                          

رااز این قسمت فراخوانی کنیددراین منو همه ی پنل های                                                                                                                                              

نرم افزارلیست شده همین طور که مشاهده می کنید                                                                             

برخی از این پنل ها شامل زیر شاخه هایی هستندکه در                                                                                                                                  

داخل آن سایز پنل ها قرار گرفته است در مقابل اسم                                                                                   

برخی از پنل ها کلید  ترکیبی ویا کلید میانبری قرار                                                                                                                                             

گرفته که می توانید با به خاطر سپردن وفشردن آن                                                                                      

کلید های پنل را باز کنید

                                                                                                                                                   

اگر بر روی فلش کوچکی که در کنارنام فضای کاریEssentials قرار گرفته کلیک کنید می توانید به 

فضای کاری که نرم افزار در اختیار شما قرار داده دسترسی پیدا کنید به عنوان مثال اگر که شما قصد              

Typography در InDesignرا دارید می توانید با انتخاب فضای کاری Typography محیط کاری نرم افزار 

را به حالتTypography تبدیل کنید به این صورت که پنل هایی که مربوط به تنظیمات آن هستند در 

اختیار شما قرار می گیرد.مجددا با کلیک بر روی این قسمت می توانید فضای کاری Essentials را فرا 

خوانی کنید.
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 	In Design تنظیم میزان روشنایی ویا تیرگی فضای کاری یا رابط کاربری نرم افزار

گاهی اوقات کاربران نسبت به میزان روشنایی ویا تیرگی                                                                   

فضای کاری حساس هستند برخی از شمادوست دارید                                                                                                                                        

فضای کاری روشن باشد و برخی از شما فضای کاری تیره                                                                   

را می پسندید InDesign  این امکان را برای کاربران خود                                                                                                                                          

فراهم می کند. بنابراین می توانید میزان روشنایی ویا                                                                                           

تیرگی فضای کاری یارابط کاربری InDesign را به این                                                                                                                              

ترتیب تنظیم کنید.ابتدا وارد منوی Edit شوید از زیر                                                                                 

منوی Preferences  گزینه Interface  را انتخاب کنید 

                                                               

                                                                                                                                                 

در بخش Interface تنظیمات مختلفی را مشاهده می کنید وارد بخش Appearance شوید در اینجا  

می توانید وضعیت ظاهری فضای کاری و یا رابط کاربری را تنظیم کنید  از لیست Colour Theme  رنگ 

مورد نظر خود را با یک کلیک انتخاب وفعال کنید در اینجا رنگ فعال  MediumDark یا رنگ خاکستری 

تیره است در این بخش می توانید رنگ های تیره،خیلی تیره،خاکستری ویا خاکستری روشن را انتخاب 

کنید
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 Match Pasteboard to Theme Colourدر اینجا رنگ خاکستری را انتخاب می کنید در صورتی که گزینه 

تیک داشته باشد رنگ Pasteboard هم با رنگ فضای کاری Match ویکسان می شود. برای اینکه بهتر 

تنظیمات را مشاهده کنید برروی دکمه OKکلیک کنید

 سپس یک سند جدید را با تنظیمات پیش فرض خود برنامه ایجاد کنید مالحظه می کنید که رنگ فضای 

کاری به رنگ خاکستری در آمده ضمن اینکه رنگ فضای Pasteboardهم خاکستری شده است
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 می توانید از طریق منوی View نیز رنگ Pasteboard راتنظیم  
کنید.دقت کنیدفقط رنگ   Pasteboard با انتخاب گزینه                                                                                                                                      
Match Pasteboard to Theme Colour وفعال بودن آن                                                              
مشاهده می کنید که رنگ Pasteboard با رنگ فضای                                                                                                                              

کاری Match یکسان است 

اگر که تیک آن برداشته شود رنگ Pasteboardبه رنگ سفید تبدیل خواهد شد.
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 	In Design بزرگنمایی و پیمایش صفحه نرم افزار

گاهی برای تسلط بیشتر بر جزئیات سند ویا تصاویر موجود درآن به خصوص هنگام ویرایش اشکال 

ترسیمی نیازمند بزرگ نمایی یا Zoom خواهید بود دقت داشته باشید که با این کار اندازه واقعی سند 

تغییری نمی کند وفقط میزان دید شما افزایش می یابد این افزایش میزان دید درInDesign تا 4000% 

تعریف شده است بعضی از اسناد به اندازه ای بزرگ هستند که در حالت نمایش %100 از ابعاد نمایشگر 

تجاوز کرده وبنابراین برای دیدن کل تصویربه صورت یکجا نیازمند کوچک نمایی آن خواهید بود مقدار 

کمینه این کوچک سازی دراین نرم افزار%5 است 

برای بزرگ نمایی یا Zoom inبرروی یک بخش از سند از روش های مختلفی می توان استفاده نمود روش 

اول انتخاب ابزار Zoom از پنل ابزاراست . همین طور که مشاهده می کنید ابزار Zoom  در این قسمت 

قرار گرفته است
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با نگه داشتن اشاره گر موس برروی ابزار در یک Tooltip  نام ابزار وکلید میانبر آن نمایش داده می شود 

بنابراین برای فعال کردن ابزارعالوه برکلیک برروی ابزارمی توانید با زدن حرفZ  صفحه کلید ابزار Zoom را 

فعال کنید پس از فعال کردن ابزار Zoom از پنل ابزار می توانید به تعداد مورد نیازبر روی سند کلیک کرده 

تا ابعاد سند به مرکزیت نقطه کلیک شده بزرگتر نمایش داده شود.

 روش دوم این است که می توانید با درک کردن موس ورسم یک کادر فرضی سند را محدود به همان 

اندازه بزرگ کنید. روش سوم به این صورت است که روی یکی از درصد های بزرگ نمایی موجود در کادر 

بزرگ نمایی در نوار اجرا کلیک کنیدمثال%150  می توانید از کلید های ترکیبی  Ctrl+Placیا++ Ctrl برای 

بزرگ نمایی وکلید های -  + Ctrl یا Ctrl+minimize  و ای بزرگ نمایی وکلید های برای کوچک نمایی     

استفاده کنید با زدن کلید های ترکیبی Alt+Ctrl+0 می توانید                                                                  

14

https://maktabtv.com/category/indesign/


مشاهده فیلم های آموزش ایندیزاین

 کل Spread در مرکزصفحهFit کنیدبه طوری که تمام پنجره نمایش را پر کند.

 Spread به دوصفحه مقابل هم گفته می شود به دو صفحه ی روبه روی هم مانند صفحات مجله ویا کتاب 

 100 %Zoom سند را با اندازه واقعی یعنی مقدار Ctrl +1همچنین می توانید با استفاده ازکلید های ترکیبی

نمایش دهید با زدن کلید های ترکیبیCtrl +2 مقدار Zoom را می توانید به %200 افزایش دهید نکته 

دیگر این است که با فعال نمودن ابزارHandTool  از طریق نوار ابزار،که در باالی ابزار Zoomدر این بخش 

قرار گرفته ونگه داشتن کلید سمت چپ موس روی بخشی ازسند صفحهZoom out  کرده وسپس با درک 

نمودن کادرانتخابی وکشیدن آن به مکان دلخواه و رها نمودن کلید موس آن قسمت از صفحه رابا مقداری 

  Zoom ما مقدار  Zoom in تنظیم نمودید بزرگ نمایی کنید که در آخرین عمل  Zoom inکه در آخرین عمل

را روی%200 کرده بودیم به این روش   PowerZoom گفته می شود
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 شما می توانید ابزار HandTool را با استفاده از کلید میانبر آن که با حرفH نمایش داده شده از طریق 

صفحه کلید هم فعال کنید . همچنین می توانید با نگه داشتن کلیدSpaceBar  در صورتی که ابزار 

 HandToolفعال باشد و شما قصد فعال کردن ابزار Selection Toolدیگری انتخاب باشد مثال اگر ابزار

را داشته باشید می توانید کلید SpaceBar  را نگه دارید تا ابزار تبدیل به ابزارHandTool شود تا زمانی 

  SpaceBar فعال خواهد بود با رها کردن کلید HandToolپایین نگه داشته شود ابزارEscape که کلید

مجددا می توانید به ابزارقبلی برگردید 

 Scrollواستفاده از Altروش دیگر برای بزرگ نمایی وکوچک نمایی در صفحه ،پایین نگه داشتن کلید

موس است چنانچه کلیدScroll را به سمت باال بچرخانید عمل Zoom in  انجام خواهد شد و اگر کلید

  altاتفاق می افتد در صورتی که به جای کلید   Zoom out را به سمت پایین بچرخانید عمل   Scroll

از کلید Ctrl استفاده کنید با نگه داشتن کلید Ctrl وScroll یا چرخ روی موس می توانید صفحه را به 

 Scroll  سمت چپ و راست جا به جا کنید برای جابه جا شدن بین صفحات می توانید از لغزنده ها ویا

که در سمت راست صفحه و یا درقسمت پایین صفحه قرار گرفته است استفاده کنید .با این روش               

می توانید   از یک Split به Split   دیگر حرکت کنید برای جا به جایی بین صفحات از ابزارhandهم 

می توانید استفاده کنید با فعال کردن ابزار hand وروش هایی که گفته شد می توانید به راحتی به 

گشت گذار بین صفحات بپردازید اما دقت داشته باشید زمانی که تعداد صفحات یک سند زیاد باشد و  

استفاده از لغزنده ها ویا ابزار hand روش مناسبی برای جابه جایی بین صفحات نیست . 
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در این موارد می توانید از پنلPages استفاده کنید با کلیک برروی نام پنل در سمت راست صفحه آن را 

باز می کنید مشاهده می کنید که پنل Pages در اینجا قرار گرفته است پس از باز شدن پنلPages در 

این قسمت شما می توانید مالحظه کنید که کلیه صفحات سند که قابل مشاهده هستند. می توانید به 

راحتی برروی شماره صفحه دوبار کلیک کنید تا آن صفحه باز شود

 و یا ازفرامین داخل منوی Layout استفاده کنید با باز کردن منو یLayout وارد منوشده وبا زدن فرامین 

 Previousبه صفحه بعدی با زدن Next Page می توانید به اولین صفحه با زدن فرمان  First Page مثل

Page  به صفحه قبلی با زدن  LastPage به آخرین صفحه بروید. 

همانطور که مشاهده می کنید صفحه Highlight  8شده واین صفحه آخرین صفحه در لیست صفحات 

پنل Pages  است همچنین می توانید بین Spread ها جا به جا شوید و یا اینکه با استفاده از فرمان  

Go to page  که با کلید های ترکیبیCtrl+j هم می توانید آن را فعال کنید 
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به یک شماره صفحه خاصی از سند خودجا به جا شوید مثال صفحه ی5 با کلیک برروی دکمه OK  به صفحه 

شماره 5 جا به جا خواهید شد

شما می توانید به این موارد در پایین فضای کاری در بخش نوار وضعیت هم دسترسی داشته باشید.
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 	In Design تنظیم خط کش ها و واحد اندازه گیری  نرم افزار

برای کسی که با طرح بندی و صفحه آرایی یک کتاب و مجالت کار می کند وتوسط صحاف برش         

می خورد و درکنار یکدیگر قرارمی گیرد مفهوم اندازه گیری ابعادی واستفاده از خط کش بسیار مهم 

خواهد بود درست مثل نجارها که برای اطمینان از دقت اندازه الوار چوبی ابتدا دو بار اندازه می گیرند 

و در نهایت یک بار برش می دهند خط کش های افقی وعمودی درسمت چپ وباالی صفحه کاری 

می توانند اندازه دقیق تصاویرو سایرقسمت های سند را در اختیارشما قرار دهند. مبدا اندازه گیری 

وهمچنین مقیاس خط کش ها قابل جابه جایی وقابل تنظیم بوده وبهترین وسیله برای مکان یابی و 

 Viewجای دهی خطوط راهنما خواهند بود اگر در صفحه اثری از خط کش مشاهده نمی کنید وارد منوی

شده وگزینهShow Rulers  راانتخاب کنید می توانید برای فعال کردن خط کش ها از کلید های ترکیبی 

Ctrl+R هم استفاده کنید.

شما می توانید واحد اندازه گیری خط کش هارا به دلخواه خود تغییر بدهید. برای این منظور روی هر 

کدام از خط کش های افقی ویا عمودی کلیک راست کرده و واحد اندازه گیری مورد نظر را انتخاب کنید 

در اینجا واحد اندازه گیری خط افقی را برحسب Pixels تعریف کنید
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 واحد اندازه گیری خط کش عمودی را هم با یک کلیک راست  برروی Centimetres تنظیم کنید با این 

روش شما می توانید برای هر خط کش یک واحد اندازه گیری جداگانه  تعریف کنید

 اما اگر قصد داشتید واحد اندازه گیری هردوخط کش را یکسان تعریف کنید روی محل تقاطع دو خط کش 

کلیک راست کرده و واحد اندازه گیری مورد نیاز را انتخاب کنید در اینجاMillimetres را انتخاب  کنید
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 پس از انتخاب واحداندازه گیری مورد نظر مشاهده می کنید که هردو خط کش افقی وعمودی برروی 

واحد اندازه گیریMillimetres تنظیم شده اند.دقت کنید که با این روش فقط واحد اندازه گیری درهمین 

سند تغییر می کند حاال اگر بخواهید تمامی سند های جدیدی که ایجاد می کنید یک واحد اندازه گیری 

داشته باشند باید به این صورت عمل کنید ابتدا تمام سند های باز را می بندید برای بستن سندی که 

دراینجا باز است بر روی عالمتX یا Close در قسمت باالی پنجره کلیک چپ کنید 

سپس وارد منوی Edit شده و از زیر منوی   Preferences گزینه units&Increments  را انتخاب کنید 

شما می توانید بخشPreferences را با استفاده از کلید                                                           ..  

های ترکیبی  Ctrl+K هم باز کنید 

پس از آن هم می توانید از قسمت سمت چپ Preferencesعنوان بخش مورد نیاز خود را انتخاب کنید 

که در اینجا گزینه units&Increments  را انتخاب کنید تا تنظیمات مربوط به واحد اندازه گیری نمایش 

داده شود دربخش Rulerunits می توانید با کلیک برروی هرکدام از گزینه هایHorizontal برای خط کش 

افقی وVertical برای خط کش عمودی واحد اندازه گیری را به صورت جداگانه تنظیم کنید دقت کنید این 

تغییر روی سند هایی که قبال ایجاد شده اند تاثیری نمی گذارد
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 با کلیک بر روی فلش کناری بخش Origin  می توانید مبدا خط کش را برای حالت های تک صفحه دو 

صفحه یاSpread  وSpine ویا عطف مشخص کنید منظور از عطف در صفحه آرایی محل اتصال دو صفحه 

چپ وراست ودر طراحی جلد ضخامت کتاب ویا مجله است در اینجا شما واحد اندازه گیری دو خط کش 

افقی وعمودی را بررویPixelsتنظیم کرده وسپس برروی دکمهOK  کلیک کنید

 وسند جدیدی را باز می کنید با تنظیمات پیش فرض خود نرم افزار برروی دکمه Create کلیک کنید 

مالحظه  می کنید که دراین قسمت سند باز شده با واحد اندازه گیری Pixels برای خط کش های افقی 

وعمودی تنظیم شده منظور از Originویا مبدا ،صفرخط کش  است می توانید
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 با کلیک برروی محل تقاطع خط کش های افقی وعمودی در این قسمت ونگه داشتن موس مبدا را به 

نقطه دلخواه درسند درک کنید اگر مبدا را به نقطه عطف ببرید مقادیری که در سمت راست این مبدا قرار 

می گیرند مثبت ومقادیری که سمت چپ قرار می گیرند به صورت منفی نمایش داده خواهند شد.

برای برگرداندن مبدا خط کش به محل اصلی کافی است که روی محل تقاطع دو خط کش ،دوبار کلیک 

چپ انجام شودبا این کار مجددا مبدا شما به محل اصلی و اولیه خود بر می گردد

بخش دیگری که از طریق آن می توانید واحد اندازه گیری را تغییر دهید پنل Info است از زیر منوی  

Window پنل Info  را فراخوانی کنید می توانید برای باز کردن پنل  Info از کلیدF8  هم استفاده کنید 
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پس از باز شدن پنل Info  بر روی مربع کوچک یا عالمت مثبتی که در سمت چپ پنل قرار دارد کلیک کنید.

مالحظه می کنید که بخش  تنظیمات واحد اندازه گیری باز می شود و شما می توانید واحد اندازه گیری خط 

کش های خود را بر روی گزینه مورد نظر تنظیم کنید.

 	In Design کار با پنل ها وتنظیم فضای کار سفارشی نرم افزار

برای بهره گیری بیشترازفضای کاری پنل ها بسته به تشابه حیطه وظایف در گروه های پنلی همچون   

Links,Layers,Pages ,Colour، Strok, قرار گرفته اند.اما امکان افزودن پنل جدید به این گروه های 

پیش فرض ویا جداسازی یک پنل از آن ها وتنظیم یک محیط کاری دلخواه وجود دارد

 در نوار باالی هر پنل عنوان آن پنل وسه قسمت تنظیمات اختیاری شامل تبدیل حالت پنل به آیکن 

ویا گستردن آن دکمه X یا Close ویا بستن پنل ومنوی تنظیمات اختصاصی پنل جای گرفته است
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 برای جای دهی یک پنل در قرارگاه که اصطالحا به آن Doc کردن گفته می شود یک پنل دلخواه را در نظر 

بگیرید موس را مستقیما روی نام آن ببرید با فشردن دکمه موس پنل را ازیک                               . 

گروه بیرون بکشید وبه جمع پنل های دیگر اضافه کنید هنگام کشیدن ویا                                    . 

درگ کردن پنل به جمع یک گروه پنل باید منتظر ظاهرشدن کادر مستطیلی                                     . 

دور گروه مذکور باشید. 

                                                                                                                                                   

در صورتی که قصد دارید پنل را مستقیم در قرارگاه جای دهید پدیدارشدن خط آبی رنگ نشان دهنده 

درک منظورشما توسط نرم افزار خواهد بود برای بیرون                                                             . 

کشیدن پنل ها از قرارگاه یک پنل دلخواه را درنظربگیرید                                                              . 

موس را مستقیم روی نام آن ببرید با فشردن دکمه                                                                   . 

موس پنل را از گروه بیرون بکشید یا می توانید آن را با                                                              . 

آوردن به پنجره کاری به صورت شناور درآورید 
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مخفی نمودن پنل ها در حین انجام کار به این صورت است که می توانید با فشردن دکمه Tab از صفحه 

کلید تمامی پنل ها و نوارابزار را به صورت موقت مخفی کنید تا پنجره کار شما از فضای بیشتری برخوردار 

شود 

در صورت گرفتن دکمه Shift+Tab نوار ابزارو پنل  کنترل در جای خود باقی می ماندوتنها پنل ها مخفی 

می شوند.همان طور که مالحظه می کنید با زدن کلیدهای ترکیبی Shift+Tab نوار ابزار وپنل کنترل در 

جای خود باقی می ماند وتنها پنل ها مخفی می شوند

 برای ظاهرشدن دوباره پنل ها کافی است یک بار دیگر دکمه Tab را بزنید.برای تغییراندازه یک دسته 

پنل از آیکن به حالت گسترده ویا بالعکس می توانید روی عالمت هایی که در باالی پنل است وبا عنوان  

Expand Panelsیا Collapse to Icons معرفی شدندکلیک کنید.
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 همچنین قادر خواهید بود نحوه ی نمایش و یا مخفی کردن پنل ها را طوری تنظیم کنیدکه با اتمام کار 

شما با پنل مورد نظر و کلیک روی صفحه ی کاری خود به خود پنل ها به حالت وجای اصلی خود برگردند 

 Auto- Collapse Iconic Panelsبرای این کارکافی است که روی نوار پنل سمت راست کلیک کنید وگزینه

را تیک بزنید با تیک زدن آن زمانی که یک پنل را باز می کنید.

مثال پنل Pages وبعد برروی صفحه ی کاری  کلیک کنید به صورت خودکارویا اتوماتیک پنل جمع خواهد 

شد. اما در صورتی که تیک نداشته باشدباکلیک کردن بر روی پنل و باز کردن آن اگر برروی صفحه کاری 

کلیک کنید پنل به همان صورت باز باقی خواهد ماند برای اینکه بتوانید ازمنوی تنظیمات ازپنل مورد 

نظراستفاده کنید باید برروی آیکن آن که سمت راست پنل قرار دارد کلیک کنید می بینید که تنظیمات 

مختلفی بسته به نوع پنل در این بخش معرفی شده و شما می توانید به آن ها دسترسی  داشته باشید. 

با دقت در نوار اجرا متوجه می شوید که فضای کاری فعال بر روی گزینه Essentials قرار گرفته در واقع 

فضای کاری پیش فرض نرم افزار گزینه Essentials است در صورتی که بخواهید به فضا های کاری دیگردر 

صورت نیاز دست پیداکنید می توانید بر روی عالمت فلش کلیک کنید تا منوی آن ظاهر شود از داخل منو 

می توانید فضاهای کاری دیگررا انتخاب کنید
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به عنوان مثال وارد فضای کاری Advanced شوید یا اگر قصد Typography دارید می توانید فضای کاری 

را بر روی گزینه Typography  تنظیم کنید.در صورتی که بخواهید مجددا به فضای کاری پیش فرض یا

Essentials برگردید می توانید برروی این گزینه کلیک کنید واگر که فضای کاری  Essentials یا هر کدام 

از فضا های کاری دیگررا به هم ریختید وبه صورت نا مرتب در آوردید می توانید با کلیک کردن بر روی 

فرمانReset Essentials  مجددا پنل ها وفضای کاری را به حالت اولیه خود برگردانید.

همچنین می توانید پنل های دلخواه دیگری رااز داخل منوی Window فراخوانی کنید.اگر که به عنوان 

مثال پنل Info را نمی بینید وبه آن نیاز دارید می توانید با کلیک کردن بر روی نام آن،آن را فعال کنید. 

سپس با درگ کردن در گروه های پنلی آن راDoc  کنید 
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همچنین می توانید به عنوان مثال پنل Paragraph را به لیست پنل های خود اضافه کنیدحاال می 

توانید فضای کاری مورد نظرخود راکه به سلیقه خود سفارشی کردید ذخیره کنید.با کلیک بر روی گزینه  

Essentials وارد منوشوید وبر روی گزینه New Workspace  کلیک کنید با تایپ کردن اسم مورد 

نظروکلیک برروی دکمه OK کادر را تایید می کنید.

بعد مشاهده می کنید که فضای کاری ساخته شده با نامی که به آن اختصاص داده اید ظاهر می شود.

بعد ازآن می توانید هر زمان که به پنل های دیگرمراجعه کردید وقصد داشتید که به فضای کاری 

سفارشی خود برگردید آن رااز داخل این لیست مشاهده کنید برای حذف کردن فضای کاری تعریف 

شده می توانید به این روش عمل کنید که ابتدا باید فضای کاری دیگری را غیر از فضای کاری سفارشی 

خود انتخاب کنید مثال Essentialsمجددا وارد منوشده وازلیست فرامین گزینه Delete work space را 

انتخاب کنید
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سپس از لیست فضاهای کاری تعریف شده نام فضای کاری مورد نظر خود را انتخاب کنید و برروی دکمه  

Delete کلیک کنیدبه این ترتیب فضای کاری تعریف شده توسط شما از لیست فضاهای کاری حذف خواهد 

شد.

 

 	 In Design نرم افزار Display Performanceکنترل وتنظیم کیفیت نمایش تصاویر

برای تغییر عملکرد نمایش یک تصویر ابتدادر زیر منوی View درقسمتDisplay  Performance  گزینه    

Allow Object-Level Display  Set tings را انتخاب کنید. 
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تصویر وارد شده به سند را انتخاب کنید در اینجا با استفاده از ابزار Selection Tool بر روی تصویر 

کلیک کنید. می بینید که تصویر به حالت انتخاب درآمده است سپس به منوی Object بروید ودرزیر 

منوی       Display  Performance یکی از گزینه های موجود را انتخاب کنید می توانید با انتخاب 

Fast Dis- تصویر را در بهترین حالت نمایش دهید با انتخاب گزینه High Quality  Display  گزینه

play  تصویر شما به صورت یک کادر خاکستری نمایش داده می شود این حالت برای اسناد پر تصویر 

مناسب است وازاین طریق می توانید به راحتی میان صفحات خود بدون اینکه با کندی مواجه شوید 

گشت گذار کنید باانتخاب گزینه    Typical  Displayیک نمای کم کیفیت وسبک طبق تنظیمات پیش 

 High فرض از تصویرارائه می شود تا برای نمایش سریع صفحات دچارمشکل نشوید با انتخاب گزینه

Quality Display  کیفیت Resolution واقعی تصویر نمایش داده می شود برهمین اساس در صورت 

انتخاب این Mode نمایش احتماال جست جو                                                                             ...       

میان صفحات اسناد سنگین وطوالنی کمی                                                                    .                  

کند خواهد شد 

برای تعریف وتغییر تنظیمات پیش فرض برای نمایش کلیه تصاویر به منوی Edit  رفته از زیر منوی 

Preferences گزینه Display  Performance  راانتخاب کنید
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 روی لیست Default View کلیک کرده ویکی از حاالت نمایش موجود را انتخاب کنید برای اینکه قادربه 

 Preserve Object-Level Display تنظیم نحوه ی نمایش تک تک تصاویر به دلخواه باشید باید گزینه

Settings   راتیک بزنید وفعال کنید در قسمت   Adjust view settings می توانید عملکرد نمایش تصاویر 

را بسته به نوع آن ها پیکسلی،برداری ویا شفاف به دلخواه تنظیم کنید با کلیک کردن برروی دکمهOK کادر 

را تایید کنید.

 	 In Design نرم افزار Screen Mode تنظیم مدهای نمایشی

در نرم افزار InDesign تنظیمات زیادی وجود دارد که می توانید از طریق آن ها بفهمید که سند به چه 

 Mode Previewطراحی کنیدودر Mode Normalصورت چاپ خواهد شد شما می توانیداسناد خود را در

حالت قبل از چاپ آن را مشاهده کنید برای دسترسی به Mode های نمایشی می توانید از سه روش 

استفاده کنید روش اول به منوی Viewرفته واز زیر منوی Mode، Screen Mode نمایشی مورد نظر خود 

را انتخاب کنید در حال حاضر Mode Normal  فعال است                                                                . 

با کلیک بر روی Preview به  Preview Mode یا پیش                                                           .    

نمایش قبل از چاپ بروید.
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روش دوم استفاده از نوار اجرااست که با کلیک بر روی گزینه Screen Mode در نوار اجرا می توانید 

Modeهای نمایشی دسترسی پیدا کنید مجددا Mode Normal  را از این طریق انتخاب کنید. 

 

                                                                                                                                               

روش سوم استفاده از نوار ابزار در قسمت پایین نوار ابزار گزینه  Screen Mode قرار گرفته چند لحظه 

کلیک موس را نگه دارید تا زیر مجموعه آن باز شود حاال می توانید بر روی Mode نمایشی مورد نظر 
خود کلیک کنید 

همچنین می توانید با استفاده از کلید میانبرW به  Mode نمایشی Preview رفته و با زدن مجددا آن 

به نمای Normal برگردید دقت کنید در Mode نمایشی  Normal   خطوط راهنما ویا لبه های فریم ها را 

مشاهده می کنید در صورتی که در Mode نمایشیPreview این خطوط راهنما ولبه ها دیده نمی شوند 

واین بیانگر این این است که این خطوط چاپ نخواهند شد. لبه های فریم ها فقط زمانی نمایش داده  

می شوند که بر روی آن ها کلیک کنید 
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Preferenc- و از زیرمنوی Edit هم امکان جا به جایی فریم ها وجود دارد اگر از منوی Preview Mode  در

es گزینه interface را انتخاب کنید 

                                                                                                                                                     

وارد بخش تنظیمات رابطه کاربری می شوید می توانید با برداشتن تیک                                                    

Highlight Object Under Selection Tool کاری کنید که دیگر در نمای Preview لبه های فریم ها 

مشخص نباشند اما این کار توصیه نمی شود بهتر است که این لبه ها در نمای Preview قابل مشاهده 

باشد در نمای Preview در صورتی که در یک جای خالی کلیک کنید مجددا لبه فریمی که فعال کرده 

بودید مخفی می شود وبا رفتن مجددا برروی فریم ها و کلیک کردن بر روی آن ها مجددا می توانید لبه  

فریم ها را مشاهده کنید 
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یکی دیگر ازنماها،نمای Presentation است که می توانید با استفاده از روش های گفته شده آن را فعال 

     .                                                  Shift+Wکنید همچنین می توانید با استفاده از کلید های ترکیبی

به نمای  Presentation بروید.

  

 در این حالت همه چیز پنهان می شود وسند در یک صفحه سیاه رنگ نمایش داده می شود واگر سند 

چند صفحه ای باشد با کلیک بر                                                                                                   .  

روی صفحات می توانید به                                                                                                      . 

صفحات بعدی بروید همچنین                                                                                                      .  

می توانید با نگه داشتن کلید                                                                                                        .. 

Shift  وکلیک به صفحات قبلی                                                                                                 . 

برگردید با کلید Escape هم                                                                                                       .    

می توانید از این نما خارج شوید.
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 	In Design ایجاد یک سندجدید در نرم افزار

شما می توانید نامUntitled-1 را به طور مثال باind1 جایگزین کنید اگر ابعاد دلخواه در لیست ابعاد 

استاندارد نبود مقادیر عرض وارتفاع موردنظرخود را در دو کادرWidth وHeight می توانید تعریف کنید. در 

کادرUnits می توانید واحد اندازه گیری را تنظیم کنید

 دربخش Orientation  می توانید جهت صفحات سند، افقی بودن ویا عمودی بودن آن را مشخص کنیدبا 

گزینه Portrait  سند به صورت افقی وبا  گزینه  LandScape سند به صورت عمودی ایجاد خواهد شد.در 

کادر Pages می توانید تعداد صفحات را مشخص کنید اگر در اینجا تعداد صفحات را مشخص نکنید بعدا 

می توانید از طریق تنظیمات داخل نرم افزار هم این کار را انجام بدهیدCheck box  Facing Pages را 

می توانید برای نمایش صفحات سند به صورت چپ وراست در کنار هم مثل کتاب ها و مجالت استفاده 

کنید در صورتی که سند شما یک سند دو صفحه ای برای طراحی صفحات کتاب و یا مجله است حتما 

باید این کادر را تیک بزنید ولی اگر سند شما مثال برای طراحی یک پوستر باز می شود ویابرای طراحی یک 

 Start نیاز به تیک زدن ندارد در کادر  Facing Pages بروشور تک صفحه ای استفاده خواهد شد گزینه

می توانید شروع شماره گذاری سند را از شماره ای که دراینجاوارد می کنید تعریف کنید می بینید که نرم 

 TextFrame افزاربه صورت پیش فرض شروع شماره گذاری صفحات سند را از 1 تعیین کرده  ودر بخش

می توانید

In Design کار با اسناد در نرم افزار  
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 یک کادر متنی مرجع را بر روی Master Pagesایجاد کنید که معموال نیاز به این نیست و می توانید تیک 

این گزینه را بردارید در قسمت Columns تعداد ستون های صفحه را می توانید انتخاب کنید معموال 

صفحات به صورت تک ستونی معرفی می شوند اما برخی مواقع ممکن است نیاز باشدکه سند با ستون 

های بیشتری تنظیم شود که می توانید با کلیک بر روی فلش رو به باال ویا فلش رو به پایین تعداد ستون 

های صفحه را مشخص کنید در قسمتGutter  فاصله بین ستون ها قابل تنظیم است

                                                                                                                                                       

با کلیک بر روی گزینهMargins می توانید حاشیه های سند را از باال،پایین ،چپ وراست تنظیم کنید. 

دقت داشته باشید که این حاشیه هاچهارچوب محتوای سند شما را مشخص می کند در صورتی که گزینه      

Facing Pages تیک داشته باشد حاشیه های شما به صورت Outside,inside,Bottom,Top خواهد بود
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 واگر گزینه Facing Pages تیک نداشته باشد حاشیه ها به صورت  Bottom,Top  ,Right,Left تعریف 

خواهند شد در صورتی که عالمت Link ویا زنجیر فعال باشد با تنظیم یک حاشیه، حاشیه های دیگر هم 

متناسب با آن تنظیم خواهند شد اما اگر عالمت Link را غیر فعال کنید می توانید فقط یک حاشیه را 

تنظیم کنید.بدون اینکه تاثیری روی حاشیه های دیگر داشته باشد

 در صورت تمایل می توانید تنظیمات مربوط به Bleed وSlug را هم انجام دهید اگر چه دو منطقه Bleed و

Slug در مرحله صحافی برش می خورد ودور ریخته می شود اما کم کم تجربه شما در زمینه طراحی مجالت 

وکتاب ها وقتی که بیشتر می شود می بینید که امتداد دادن تصاویر وTram های درون کادراصلی صفحه 

به منطقهBleed  خطای تیغ برش اپراطور صفحه را جبران کرده واز ناهم گونی صفحات جلوگیری  می کند 

منظور از این نا هم گونی سفیدی لبه برخی از صفحات است که لبه آن ها Tram داده می شود.فرض کنید 

که شما تصویری را در سند قراردادید واین سند پس از چاپ قرار است که برش داده شوداگر که منطقه 

Bleed  ویا مرز یا حاشیه ای اطمینان رابرای برش تعریف نکنید ممکن تیغ صحافی بخشی از تصویر شما را 

از بین ببرد  ویا اینکه سفیدی در حاشیه ی کاری شما باقی بمانداستانداردی که در دنیا برای Bleed ویا مرز 

Millimetres  3  است دراین قسمت واحد اندازه گیری را برچسبMillimetresاطمینان تعریف می شود

تعریف کنید.اما در ایران این مقدار Millimetres5 تعریف می شود با فعال بودن عالمت زنجیر با تنظیم 

کردن یکی از گزینه ها بقیه گزینه هانیز تنظیم خواهند شد Bleedمنطقه خارج از کادر اصلی صفحه 

است که قابل چاب.اما در برش نهایی برش می خورد ویا Trimمی شوداما Slug منطقه خارج از کادر اصلی 

صفحه است که ممکن است توسط چابگر چاپ شود یا نشود به عبارت دیگر این منطقه بیشتر برای درج 

اطالعاتی در مورد سند مورد نظر،نوار رنگ، تاریخ، شماره فرم های چاب به کار می رود که اطالعات مذکور 

صرفا جهت اطالع طراح،اپراطور Lithograph ویا چاپ خانه بوده وچاپ آن ضروری نخواهد بود
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 در صورت نیاز می توانید منطقه Slug را هم به ترتیبی که برای Bleed  تنظیم کردید تنظیم کنید دراین 

قسمت می بینید که عالمت لینک به صورت پیش فرض غیر فعال است بنابراین شما ممکن است که 

Slug را فقط در یک بخش از صفحه نیاز داشته باشید که تعریف کنید در قسمت پایین صفحه فضایی را 

برای Slug به اندازه Millimetres 10 در نظر بگیرید

 همان طور که گفته شد بعد از ساخت یک سند جدید با تنظیمات و ابعاد دلخواه شما قادر به ذخیره 

تنظیمات اعمال شده به عنوان یک پیش تنظیم یا Preset برای استفاده در نوبت های بعدی خواهید بود 

در دفعات بعد به جای باز کردن یک سند جدید ودادن ابعادو اعمال تنظیمات دوباره کافی است از قسمت 

Document Preset منوی File نام تنظیمات مورد نظر خود را انتخاب کنید برای ذخیره کردن Preset که 

  Save Document Preset در این قسمت تنظیم شد می توانید به این ترتیب عمل کنید بر روی آیکن

کلیک کنید

39

https://maktabtv.com/category/indesign/


مشاهده فیلم های آموزش ایندیزاین

 نام Preset را در این قسمت درج کنید سپس بر روی دکمه  Save  Preset کلیک کنید مالحظه می کنید 

که در سر برگ Preset ، Save شما با نام myPreset ذخیره شد.

                                                                                                                                                    

در بقیه موارد می توانید برای انتخاب آن از سربرگ  Saved استفاده کنید پس از اعمال تنظیمات بر روی 

دکمه Create  برای ایجاد سند جدید کلیک کنید.
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پس از باز شدن سند ایجاد شده توسط شما خطوط راهنمای مربوط به Margin ها ویا حاشیه ها را به رنگ 

صورتی ویا بنفش مشاهده می کنید خطوط مربوط به راهنمای Bleed را با رنگ قرمز مشاهده می کنید و 

 Mode Bleed، Screen Mode را با رنگ آبی همچنین می توانید از قسمت  Slugخطوط راهنمای مربوط به

برای نمایش فضای Bleed و Mode Slug برای نمایش فضای Slug انتخاب کنید.

 	In Design تغییر ابعاد و خصوصیات سند درحین کار نرم افزار

به طور مکرر اتفاق می افتد که بعد از ایجاد یک فایل  جدید نیازمند اعمال تغییراتی در خصوصیات 

سند ایجاد شده مثل تعداد ستون سند ویا تعداد صفحات تعریف                                          .  

 ..                                                  File  از منوی  Document setupشده باشید با انتخاب گزینه

می توانید به بخشی از تنظیماتی که هنگام باز کردن صفحه                                                  . . 

جدید اعمال کردید دست پیدا کنید 
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بخش دیگرتنظیمات که به تعریف تعداد ستون  واندازه حاشیه های صفحه اختصاص دارد از طریق گزینه

Margins and Columns در منوی Layout قابل دسترسی است

 برای تغییر وتنظیم دوباره خصوصیات وابعاد سند از منوی  Fileبرروی Document setup کلیک کنید یا 

می توانید از کلید های ترکیبی  Alt+ctrl+Pبرای باز شدن پنجره Document setup استفاده کنید درست 

همانند مرحله ی بازکردن سند جدید می توانید به تغییر تعداد صفحه،نحوه نمایش صفحات وبه کارگیری 

کادر متنی مرجع بپردازید از طریق گزینه های Width وHeight ویا Orientation  می توانید به ترتیب 

عرض،ارتفاع وجهت قرارگیری عمودی یا افقی صفحات سند را تغییر بدهید برای تنظیم مقادیرSlug  و

Bleed هم می توانید دراین کادربه تنظیم این موارد بپردازید درپایان می توانید برای تایید تنظیمات بر 

 Cancel کلیک کنید اگر در کل از انجام تنظیمات منصرف شدید می توانید برروی دکمه Ok روی دکمه

کلیک کنید دقت داشته باشید که با زدن تیک گزینه Preview می توانید هم زمان پیش نمایش کار را بر 

روی صفحه سند مشاهده کنید
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مثال اگرسایز کاغذ در این قسمت به جای A4 برروی گزینه Letter تنظیم شود تغییرات را بالفاصله روی 

صفحه سند مشاهده می کنید ویا اگرمقادیربرای Bleed وSlug تنظیم کنید بالفاصله تغییرات اعمال شده را 

بر روی سند مشاهده می کنید

 مالحظه می کنیدکه خط راهنمای قرمز رنگ نشان دهنده مقدار5Px برای فضای Bleed  از اطراف سند است 

 Margins and Columns  بر روی گزینه Layout برای تغییر وتنظیم دوباره ستون ها وحاشیه ها از منوی

کلیک کنید تا کادر محاوره ای  Margins and Columns باز شود می توانید از قسمت Columns به تنظیم 

تعداد ستون ها واز قسمت Gutter به تنظیم فاصله بین ستون ها بپردازید همچنین می توانید در بخش 

  Preview به تنظیم حاشیه های باالیی،پایینی،حاشیه ی داخلی و خارجی بپردازید در اینجا گزینه  Margins

تیک دارد بنابراین اگر که هرکدام از تنظیمات را تغییر بدید تغییرات را برروی صفحه سند مشاهده می 

کنید می توانید بر روی دکمه Ok برای تایید تنظیمات کلیک کنید 
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برای تغییر حاشیه ها ذکر یک نکته مهم است وآن این است که اعمال تغییرات در این حالت تنها برای 

صفحات فعال یعنی صفحاتی که در حالت انتخاب است صورت می گیرد اگر خواستید تغییرات مورد نظر 

را روی کل سند یا یک فصل از کتاب اعمال  شود باید از طریق پنل Pages صفحات مورد نظر را انتخاب 

کنید با باز کردن پنل Pages اگر که یک صفحه جدید را با کلیک بر روی آیکن  Create New Pages ایجاد 

کنید می بینید که تنظیماتی که برای حاشیه ها و تعداد ستون ها تعریف شد در صفحه دوم ظاهرنشده 

و چنانچه قصد داشته باشید که این تنظیمات برروی کلیه صفحات سند اعمال شود باید آن ها را انتخاب 

کنید برای انتخاب کردن صفحات کافی است که کلید Shift را نگه دارید و بر روی شماره صفحات کلیک 

کنید و یا اینکه تنظیمات را در بخش Master Page انجام دهید.

 	In Design ذخیره سازی اسناد در نرم افزار Save a Copy,Save As,Save

بعد از ایجاد یک سند جدید باید آن را ذخیره کنید اگر در سند ایجاد شده یک تغییر کوچک ایجاد کنید 

مثال از نوار ابزار و ازمجموعه ابزارهای ترسیم اشکال ابزار Rectangle را انتخاب کنید و درصفحه یک 

مستطیل راترسیم کنید مشاهده می کنید پس از ایجادیک تغییر کوچک در سند در کنار اسم سند یک 

ستاره کوچک نمایان می شود این ستاره کوچک بیانگر این است که سند تغییر کرده و تغییرات سند 

هنوز ذخیره نشده 
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برای ذخیره سازی اسناد باید باید از فرامین مربوط به ذخیره سازی                                          .           

در منوی فایل استفاده نمود منوی File  را باز کرده و مشاهده                                          .                  

می کنید که سه فرمان برای ذخیره سازی اسناد وجود دارد.                                                        .  

فرمان ,Save,  Save a Copy,Save As درصورتی که سند شما                                                        .     

قبال بر روی دیسک  سخت ذخیره شده باشد گزینه Save تغییرات                                 .                    

را برروی سند بدون هیچ پیغامی ذخیره می کند

 اما اگر پس از ایجاد سند برای بار اول قصد ذخیره سازی را داشته باشید فرمان Save  مشابه فرمان  

Save Asکادرمحاوره ای Save As  رابازخواهد کرد در کادر محاوره ای   Save As راAs ve ;ره سازی اسناد 

وجود دارد شما می توانید در بخشFile Name  نام فایل خود را وارد کنید شما می توانید در اینجا به 

عنوان مثال نام فایل را indo 1 وارد کنید در کادر Save As typeمی توانید فرمت ویا پسوند فایل را 

انتخاب کنید مشاهده می کنید که نرم افزارIn Design فرمت ویا پسوند پیش فرضی را که برای ذخیره 

سازی اسناد ویا فایل ها پیشنهاد می دهد فرمت inddاست.indd مخفف In Design document است
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.اما از این کادر شما می توانید دوتا فرمت دیگرهم تنظیم کنید مثال می توانید فایل خود را با فرمت  

Template ذخیره کنید یعنی پسوند indt فایل Template  به فایل های الگویی گفته می شود که می 

توانید از آن ها به دفعات به عنوان یک الگو برای طراحی موارد مشابه استفاده کنید یا اگر که قصد دارید 

سند خود را با ورژن های قدیمی تر باز کنید می توانید ازپسوند IDMl استفاده کنید

 در صورتی که کادرAlways Save Preview Images With Documents تیک داشته باشد تصویری از 

صفحه اول برای پیش نمایش  آیکن فایل ساخته خواهد شداین کار باعث سهولت وتسریع در جست جوی 

فایل ذخیره شده مورد نظر ازبین فایل های دیگر موجود در سیستم خواهد بود پس از اینکه محل ذخیره 

  Save را انتخاب کنید و بر روی دکمه Desktop سازی فایل خود را انتخاب می کنیداگر که در این قسمت

برای ذخیره سند کلیک کنید. 
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فرمان بعدی برای ذخیره سازی اسناد فرمانSave a copy است با این فرمان یک کپی از سند برای ما 

ذخیره می شود اما ادامه کار برروی همین سندی که در حال حاضر باز است و مشغول کار بر روی آن 

هستیم ذخیره خواهد شد وتغییراتی که بعد از آن ایجاد می کنیم روی سندی که Save a copy بوده ایجاد 

نخواهد شد. با کلیک بر روی فرمان Save a copy ویا استفاده از کلید های ترکیبیCtrl+Alt+S   فرمان را 

اجرا کنید می توانید در کادرFile Name  نام فایل کپی خود را وارد کنید. مثالind02  سپس بر روی دکمه 

Save  کلیک کنید 

مشاهده می کنید که بر روی  Desktop فایلind0 2 ایجاد شده اما فایل باز همان فایلind01  اولیه خواهد 

بود .
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نکته قابل توجه دیگر این است که شما می توانید سند راپس                               .                              

از تغییرات  مجدد به وضعیتی که تازه آن را باز کردید برگردانید                                                 .            

برای این کار با اجرای فرمان Undo  ازمنوی Edit امکان پذیر                                                       .       

است  که می توانید از کلید های میانبراین فرمان یعنی                                                          .    

Ctrl+Z برای Undo کردن استفاده کنید واگر قصد داشته                                                  .                

باشید که فعالیت هایی را که Undo کردید مجدد برگردانید                                         .                    

می توانید از فرمانRedo  استفاده کنید یا از کلید های                                                          .       

ترکیبی Ctrl +Shift+Z  استفاده کنید

                                                                                                                                                   

اما گاهی تغییرات ایجاد شده از زمان ذخیره سازی سند خیلی                                    .                    

زیاد است وزدن Ctrl+Z و Undo کردن آن کمی مشکل است                                    .                         

در این حالت می توانید از فرمانRevert در منوی File استفاده                                   .                   

کنید در حال حاضرفرمان Revert خاکستری و غیر فعال است                            .                                

اگر که از آخرین لحظه ای که فایل را ذخیره کردید هیچ تغییری                                          .             

روی آن ایجاد نکنید غیر فعال می شود. 

                                                                                                                                                   

در این جا به طورمثال با استفاده ازشکل دایره یک دایره ترسم کنید با استفاده ازPolygon Tool یک  

Polygon  ترسیم کنید اگر به منوی File بروید فرمان Revert برای شما فعال می شود با زدن فرمان       

Revert
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پیغامی بر روی صفحه ظاهر می شود که از شما می پرسد آیا برای انجام عمل  Revertمطمئن هستید یا نه 

باید دقت داشته باشید که اگر بر روی دکمه Yes کلیک کنید 

باعث می شود که وضعیت سند به آخرین باری که آن را ذخیره کردید برگردد بر روی دکمهYes کلیک کنید 

بنا براین این دستورموقعی به کار می رود که تغییرات اعمالی شما روی یک سند که از انجام آن به هر دلیل 

پشیمون شدید آن قدر زیاد است که از حوصله دستور بازگشتUndo خارج باشد. 

49

https://maktabtv.com/category/indesign/


مشاهده فیلم های آموزش ایندیزاین

 	InDesign در نرم افزار Openباز کردن اسناد ذخیره شده

برخالف سایر نرم افزارهای شرکت Adobe به دلیل تغییرات اساسی پالگین ها در نسخه های مختلف 

یک سند In Design ساخته شده در نسخه های جدید تر قابل گشوده شدن در نرم افزار هایی با ورژن 

قدیمی تر یا پایین تر نخواهد بودپالگین ها در نسخه های مختلف یک سند In Design ساخته شده 

درنسخه های جدیدتر قابل گشوده شدن در نرم افزارهایی با ورژن قدیمی تر یا پایین تر نخواهند بود 

 Open بروید می توانید بر روی دکمهIn Design  برای باز کردن یک سند موجوداگربه صفحه اول نرم افزار

کلیک کنید ویا از کلید های ترکیبی Ctrl+0 برای باز کردن کادر محاوره ای Open استفاده کنید 

 Open را انتخاب کنید پس از باز شدن کادر محاوره ای Open فرمان  Fileهمچنین می توانید از منوی

برای یافتن فایل مورد نظر خود به جست جو در میان پوشه های درایوها اقدام کنید فایل مورد نظر را 

انتخاب کنید پس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه Open کلیک کنید 

50

https://maktabtv.com/category/indesign/


مشاهده فیلم های آموزش ایندیزاین

ممکن است پیغام مبنی برنقص فونت ویا لینک داده شود در این صورت باید تنطیماتی انجام شود در 

اینجا روی دکمه Dont  Update Links  کلیک کنید وهمچنین دکمه Close را انتخاب کنید.

 راه دیگر برای باز کردن فایل ها درک کردن آن ها به محیط In Design است به این ترتیب که فایل مورد 

نظر را انتخاب کنید سپس آن را با درک به قسمت باالی صفحه بکشید با رها کردن آن مشاهده می کنید 

که فایل درIn Design  باز خواهد شد

 همچنین می توانید از طریق منوی File به بخش Open Recentدسترسی داشته باشید فایل هایی که 

اخیرا در سیستم باز کردید در این قسمت قابل دسترسی است با کلیک برروی هر کدام ازآن ها می توانید 

آن ها را مجدد باز کنید.
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 	In Designدرصفحه سند نرم افزار (Guides) درج و تنظیم خطوط راهنما

راهنما ها ویا خطوط  Gall مجوعه ای از خطوط افقی وعمودی صرفا نمایشی و غیرقابل چاپ هستند که 

برای مرتب کردن وچینش منظم تصاویر و متون نسبت به یک مرجع دلخواه در صفحات سند به کار می 

روند به این صورت که با حرکت دادن یک شی تصویر یا box متن به سمت خطوط راهنما هنگامی که مرز 

آن به خطوطی می رسد یک سد ظرفیت و موقت جلوی حرکت بیشتر شما وگذشتن ازخط را می گیرد 
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تا با این کار به شما بفهماند که به خط رسیدید ولی اگر سعی                                         ..                  

در ادامه ی حرکت الیه داشته باشید.شما را به حال  خود رها                                         .                   

می کند ودیگر مانع حرکت شما نخواهد شد شما به راحتی                                                 .                      

می توانید خطوط الزم را ایجاد ویا بعد از اتمام کار و در صورت                                               .          

عدم نیاز به راحتی از محیط کار خارج کنید برای ایجاد خطوط                                           ..             

راهنما از منویView  گزینه Show Rulers را انتخاب کنید و                                      .            .                 

یا می توانید از کلید های ترکیبی Ctrl+R  برای فعال کردن                                               ...                 

خط کش ها استفاده کنید 

موس را بر روی یکی از خط کش های افقی ویا عمودی برده و یک خط را با درگ کردن به صفحه بکشید در 

صورتی که داخل چارچوب صفحه ی سند قرار گرفته باشید یک خط در داخل همان صفحه ایجاد خواهد 

شد و در صورتی که بر روی فضای Pace Bar درگ کنید یک خط GuideSpread خواهید داشت مشاهده 

می کنید که خط Guide که بر روی Pace Bar درگ می شود به صورت Spread ودو صفحه ای خواهد شد 

اگردرداخل چارچوب صفحه درگ کنید فقط برای همان صفحه یک خط Guide تعریف خواهد شد در حالت 

پیش فرض رنگ خطوط Guide ویا راهنمای خط کش به رنگ آبی فیروزه ای است اما می توانید رنگ خطوط 

Guide را به دلخواه تغییر دهید 
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برای تغییر رنگ خطوط راهنما وارد منوی Layout شده وبا کلیک بر روی فرمان Rulers Guides وارد کادر 

محاوره ای Rulers Guides شوید

 در بخش Colour می توانید رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید سپس بر روی دکمه OK کلیک کنید 

مشاهده می کنید که رنگ خطوط Guide  قبلی تغییری نکرد اما اگریک خط جدید ایجاد کنید.این خط  

Guideویا راهنما با رنگ نارنجی نمایش داده خواهد شد برای اینکه رنگ سایز خطوط Guide هم تغییر کند 

باید آن ها را هم انتخاب کنید می توانید با کلیک کردن بر روی خطوط   Guideونگه داشتن کلیدShift  آن 

ها را انتخاب کنید 
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همچنین  می توانید با درگ کردن از طریق ابزارSelection Tool خطوط Guide ویا راهنما را انتخاب کنید 

 Guide رنگ خطوط Rulers Guides رفته و از قسمت Layout پس از انتخاب کلیه خطوط راهنما به منوی

را عوض کنید با کلیک بر روی صفحه خطوط Guide را عوض کنید با کلیک بر روی صفحه خطوط را از حالت 

انتخاب خارج کنید مشاهده می کنید که رنگ خطوط انتخابی هم تغییر کرد برای ثابت کردن و قفل کردن 

محل یک خط راهنمای گزینه Grids&Guides  را از منوی View در بخش Grids &Guides می توانید 

انتخاب کنید وارد منوView شوید از زیر منوی Grids &Guidesبر روی فرمان Lock Guides کلیک کنید 

یا می توانید از کلید های ترکیبی Ctrl+All+; استفاده کنید با این کار خطوط Guides قفل می شود و دیگر 

قابلیت انتخاب ندارد و جا به جا نخواهند شد 

Grids  &Guides شما می توانید با کلیک راست بر روی صفحه سند به منوی میانبر رفته و از زیر منوی

به فرامینی مثل Lock Guides  دسترسی  داشته باشید با انتخاب ابزار Selection Tool می توانیدخطوط 

راهنما رایکی یکی بگیرید و به محل دلخواه خود جا به جا کنید همچنین می توانید با نگه داشتن کلید 

Altبه تعداد دلخواه از خطوط راهنما کپی تهیه کنید می توانید خطوط راهنما را کپی کرده و به سند         

دیگری منتقل کنید ابتدا باید کلیه خطوط راهنما را انتخاب کنید
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\

 می توانید از کلید های ترکیبی Alt+Ctrl+G  برای انتخاب کلیه خطوط راهنما استفاده کنید مشاهده        

می کنید که با زدن کلید های ترکیبی Alt+Ctrl+G   کلیه خطوط راهنمادر سند انتخاب می شوند سپس با 

زدن کلید های ترکیبی Ctrl+C خطوط راهنما را کپی کرده از طریق منوی  Fileسند جدیدی را ایجاد کنید با 

زدن کلید های ترکیبی  Ctrl+V خطوط راهنما در سند جدید Paste خواهند شد 

می توانید خطوط راهنمای دلخواهی  را با درگ کردن انتخاب کنید و از طریق فرمان StepandRepeat به 

تعداد مشخص و با فواصل یکسان آن ها را در صفحه تکرار و کپی  کنید
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 در کادر Repeat تعداد تکرار را وارد کنید مشاهده می کنید که با زدن تیک  Preview پیش نمایش آن در 

روی صفحه ظاهر می شود در کادر Offset اندازه فواصل عمودی و یا افقی را تنظیم کنید پس از رسیدن به 

اندازه دل خواه بر روی OK برای تایید فرمان کلیک کنید 

مشاهده می کنید به این ترتیب از خطوط راهنمای انتخاب شده به تعداد دلخواه کپی بر روی صفحه ایجاد 

شد در حین درگ کردن موس از خط کش های افقی و یا عمودی اگر کلید Alt پایین نگه داشته شود می 

توانید جهت راهنمای افقی یا عمودی را عوض کنید پس از اینکه جهت مورد نظر را انتخاب کردید می توانید 

کلید موس را رها کنید با استفاده از کلید های ترکیبی Alt+Ctrl+G  کلیه خطوط راهنما در سند را انتخاب 

کنید و با زدن کلیدDelete  همه ی آن ها را حذف کنید.
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 وارد کردن گرافیک ها	

طبیعی است که در کار صفحه آرایی ساخت همه ی تصاویر در محیط In Design غیر ممکن است  

بنابراین باید بسیاری ازتصاویر مثل تصاویر اسکن شده فایل های تصویری ساخته شده در نرم افزارهای 

دیگر گراف ها،نمودار ها وتصاویر موجود درصفحات فایل یا عکس های گرفته شده با دوربین عکسایی 

پرینت اسکرین نرم افزار نرم افزار ها ویا تصاویر دانلود شده از محیط اینترنت از بیرون به طریقی به 

  Placeداخل سند بیاورید.در این آموزش به شما نشان می دهیم که چگونه می توانیم به کمک دستور

 EPF،jpg ویا تصاویری با فرمت Pdf،فایل های فتوشاپی Illustaratorتصاویر ساخته شده با نرم افزار

،Tif را که در سیستم موجود است به داخل صفحه In Design  بیاورید.روش اصولی  وارد کردن تصاویر 

در In Design استفاده از فرمانPlace است برای دسترسی به این فرمان به منوی فایل بروید وفرمان

Place را اجرا کنید.می توانید از کلید های میانبرCtrl+D هم برای اجرای کردن فرمانPlace استفاده 

کنید 

با اجرای فرمان Place کادرمحاوره ای Place باز می شود که شما باید در این کادر مسیر ذخیره سازی 

فایل های تصویری مورد نظر خود را باز کنید بر روی فایلی که در اینجا با فرمت Illustarator است کلیک 

  Openرا انتخاب  کنید دقت کنید که این گزینه ها تیک نخورده باشد برروی دکمه ai.1 کنید فایل

کلیک کنید   

دوره متوسطه
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فایل های Illustaratorبه راحتی توسط , ImPort In Design می شود بعد از انتخاب عکس و کلیک بر روی 

Open برنامه عکس راIm port  می کند وهمان طور که مشاهده می کنید نشانگر موس تغییر شکل پیدا 

می کند وبه نشانگر Place تبدیل می شود مهم است که قبل ازPlace  کردن وضعیت نشانگرPlace  را 

چک کنید برای اینکه اطالعاتی را در مورد اینکه چه اتفاقی قرار است بیفتد را به ما می دهد در حال حاضر 

نشانگرشبیه یک عالمت چرخان مارپیچ که نشان می دهدفایل یک فایلAcrobat  یا Illustarator است 

گوشه ی نشانگرPlace دوتاخط چین مستقیم وجود دارد که به این معنی است که موقعه کلیک کردن یک 

فریم جدید ایجاد می شوداما اگر که آن را به داخل یک فریمی که از قبل ترسیم شده ببرید مثل فریمی که 

مالحظه می کنید می بینید که نشانگرPlace تغییر شکل پیدا می کند وبه دو تا پرانتزخط چین تبدیل می 

شود که نشان می دهد که تصویر با یک کلیک در داخل فریم قرار می گیرد کلیدSpace Bar  را نگه دارید 

تا نشانگر موس تبدیل به ابزارHand شود تا بتوانید با درگ کردن کمی صفحه را جابه جا کنید به قسمت 

خالی از صفحه بروید با کلیک و درگ یک فریم جدید ایجاد کنید و عکس را در داخل آن قرار دهید حاال   

می توانیدآن را در جای دقیق خودش قراردهید ابزار Selection Tool را انتخاب کنید 
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وشما می توانید به راحتی فریم آبی را بگیرید و درگ کنید وآن را در جای درگ خودش قرار دهید حاال 

مجدد به منویFile  بروید وفرمانPlace  را اجرا کنید می توانید کلید های ترکیبیCtrl+D  را هم برای باز 

کردن کادر محاوره ای Place فشار دهید گزینهReplace Selected Item  را تیک بزنید و فعال کنیدباید 

دقت کنید که اگر قصد دارید که تصویر داخل کادر انتخابی را با یک تصویر جدید جایگزین کنید پس 

حتما باید فریم آن انتخاب شده باشد مالحظه می کنید که بر روی صفحه فریم انتخاب است وتیک 

گزینه  Replace Selected Itemهم فعال است حاال تصویری که می خواهید جایگزین کنید را انتخاب 

کنید و بر روی گزینه Open کلیک کنید. 
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مالحظه می کنید که تصویر قبلی حذف شد و تصویرجدید جایگزین تصویر قبلی شد حاال وارد سندی 

که قبال باز کردید ودر قسمت باالی نرم افزار فعال است شوید ومجدد فرمانPlace  را اجرا کنید یکی 

از تصاویری که فرمت JPG  دارند را انتخاب کنید و تیک گزینه Replace Selected Item راهم بردارید 

مشاهده می کنید که هیچ فریمی هم بر روی صفحه قرار نگرفته هیچ فریمی فعال نیست حاال بر روی 

دکمه Open کلیک کنید نشانگر موس تبدیل به نشانگر Place می شودحاال اگر که یک کلیک انجام دهید 

یعنی فقط یک کلیک چپ روی صفحه انجام دهید فریمی به اندازه تصویر ایجاد می شودو تصویر در داخل 

آن قرار می گیرد حاال می توانید با درگ کردن تصویر آن را درجای مورد نظر قرار دهید با استفاده از ابزار   

Selection Tool تصویر را به محل مورد نظر خود آن ببرید مشاهده می کنید که تصویر کمی از اندازه 

صفحه بزرگ تر است

 اگر که بخواهید تصویر را کوچک تر کنیدبا نگه داشتن کلید Alt+Shift می توانید اندازه فریم را از گوشه 

ها نسبت به مرکز تغییر دهید و کوچک تر کنید اما مالحظه می کنید که فقط اندازه فریم آبی رنگ 

تغییر می کندو تصویر داخل آن تغییر اندازه نمی دهد اگر که بخواهیم هم زمان با کوچک تر شدن فریم 

تصویرهم تغییر کند و متناسب با فریم کوچک ویا بزرگ شود باید کلید هایCtrl+Shift را نگه دارید 

و چنانچه بخواهید این کار نسبت به مرکز انجام شود بایدAlt+Ctrl+Shift را باهم نگه دارید مالحظه 

می کنید که همزمان تصویر و فریم نسبت به مرکز تغییراندازه می دهد سپس آن را با استفاده از ابزار       

Selection Tool جابه جا کنید و در محل مورد نظر خود آن قرار دهید 
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حاال می خواهیم با روش دیگری تصویر دیگری را به داخل In Design وارد کنیم ابتدا پنجره                    

My Computer  را باز کرده و مسیر ذخیره سازی فایل های تصویر در این قسمت باز شده حاال می توانید 

تصویر مورد نظررا انتخاب کنید و به وسیله درگ کردن و کشیدن آن به داخل سندIn Design  کارPlate را 

انجام دهید می بینید که به محض ورود نشانگر به داخل سند شکل آن تغییر می کند وتصویر به صورت 

خودکار در کنار آن قرار می گیرد می بینید که به این صورت تبدیل شد حاال می توانید کلیک را درگ کنید و 

تصاویر را به این صورت Place  کنید

 می بینید که نمی توانید آن را به هر اندازه که می خواهید دربیاورید در واقع طول و عرض کادرمتناسب 

با اندازه تصویر تغییر می کند حاال می خواهیم تصویر دیگری را در صفحه بعدی وارد کنیم با فشردن کلید 

هایAlt+PgDn به صفحه بعدی می رویم می بینید

626262

https://maktabtv.com/category/indesign/


مشاهده فیلم های آموزش ایندیزاین

 که فریم های گرافیکی خالی در صفحه وجود دارد که باید با تصاویر مورد نظر پر شوند حاال می خواهیم 

کلیه فریم ها را به صورت همزمان پر کنیم 

فرمان Place را اجرا کنید با زدن کلید های Ctrl+D به مسیر ذخیره سازی تصاویر بروید ودر آن جا تصاویر 

مورد نظر را انتخاب کنید با نگه داشتن کلیدCtrl  تصاویری  که می خواهید در داخل فریم ها قراردهید را 

انتخاب کنید سپس بر روی دکمه Open کلیک کنید همه ی نمونه های انتخابی به نشانگرPlace  اضافه 

می شود و می بینید که کنارنشانگر Place  تعداد عکس هایی که Place  شده نمایش داده می شود 

  Place که دراینجا تعداد عکس ها6 تا است  و در داخل یک پرانتز کوچک شما عدد 6 را در کنار نشانگر

مشاهده می کنید برای حرکت بین تصاویر چون می بینید که اولین تصویر این است و ممکن است که 

بخواهید در کادر باال اولین تصویر را قرار دهید ولی در واقع تصویری که قرار است در این کادر قرار بگیرد 

این تصویر نباشد و اگر بخواهید آن را جا به جا کنید با تصاویر دیگر برای اینکه بتوانید بین تصاویر حرکت 

کنید و آن ها را تغییردهید می توانید از کلیدهای جهتی صفحه کلید استفاده کنید با زدن کلید سمت 

چپ می بینید که به آخرین تصاویر می روید و می توانید با زدن کلید سمت راست به تصویر بعدی منتقل 

شوید. بنابراین پس از اینکه تصویر مورد نظر را انتخاب کردید می توانید روی فریم مورد نظر یک کلید 

انجام دهید تا تصویر درداخل  فریم قرار بگیرد و همین طور ادامه دهید تا فریم ها پر شوند مثال برای هر 

فریم یک تصویر قرار بگیرد بعد با کلید های جهت نما تصاویر را تغییر دهید بر روی هر فریم انجام دهید 

تا آخر اگر که بخواهید تصویری را که درداخل فریم است با تصویری که در داخل فریم دیگر است جایگزین 

کنید می توانید کلیدAlt  را نگه دارید ومجدد بر روی فریم کلیک کنید می بینید که عمل جایگزینی انجام 

شد عکس قبلی حذف شد و عکس جدید جایگزین عکس قبلی شد پس با نگه داشتن کلید Alt وکلیک 

مجدد بر روی فریمی که حاوی عکس است شما می توانید
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 تصویر جدید راجایگزین تصویر قبلی کنید حاال می خواهیم چند تصویر دیگررا هم به صورت  Grids کنار 

هم قراردهیم

 مجدد به منوی File  بروید وفرمان Place  را اجرا کنید چهار تاتصویر را انتخاب کنید با نگه داشتن کلید 

Ctrl چهار تصویر را انتخاب کنید بر روی دکمهOpen  کلیک کنید دراینجا عرض اهمیتی ندارد و فقط ارتفاع 

مهم درحالی که دکمه موس را پایین نگه می دارید و کلید جهتی باال را فشار می دهید می بینید به این 

صورت  دکمه سمت چپ موس را نگه دارید و کلید جهتی باال را یک بار بزنید اگر دو بار بزنید یک ستون با 

سه فریم خواهید داشت اگر دوبار دیگر هم فشار دهید یک ستون با چهار فریم خواهید داشت بنابراین 

از کلیدجهتی باال برای اضافه کردن فریم ها به صورت عمودی استفاده می شود اگر که کلید جهتی سمت 

راست را فشار دهید این فریم به یک   Grids بادو ستون تبدیل می شود و کلید جهتی سمت چپ  برای 

باز گشت به حالت تک ستونی می تواند استفاده شود کلید جهتی سمت پایین هم می تواند مجدد تعداد 

فریم هایی داخل ستون را کاهش دهد می بینید که با زدن کلید جهتی سمت پایین دیگر شما یک ستون 

دارید اگر که کلید جهتی سمت باال را مجدد بزنید یک ستون با دو فریم دوباره بزنیدیک ستون با سه 

فریم بار دیگر یک ستون با چهار فریم کمی اندازه آن را افزایش دهید و به این ترتیب دکمه موس ا رها 

کنید مشاهده می کنید که همزمن تصاویر در داخل فریم هایی که به این صورت تنظیم شد قرار گرفت و 

Place  شد.
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درمورد تنظیم اندازه های تصاویرچون می بینید که تصاویر در داخل فریم ها  Fitنیستند و هم اندازه با 

اندازه فریم ها نیستند مثال تصویری که در داخل فریم Fit  نشده و هم اندازه با این فریم نیست در مورد 

تنظیم اندازه های تصاویر در آموزش های بعدی خواهیم گفت روی PaceBar  کلیک کنید تا همه ی آیتم 

ها از حالت انتخاب خارج شود مجدد به منویFile  بروید و فرمان Place  را اجرا کنید حاال یک فایلPDF را 

انتخاب کنید در اینجا یک فایلPDF چند صفحه ای داریم می تواند یک فایلIllustarator باشد که چندین 

 Showفتوشاپ باشد که از الیه های مختلف تشکیل شده گزینهPsd  دارد یا می توانید یک فایل  Artbird

ImPort Options  را تیک بزنید سپس بر روی دکمه Open کلیک کنید

 این کار باعث می شود که کادر محاوره ایPlace  PDF  باز شود که در این قسمت شما می توانید پیش 

نمایش صفحات را در داخلPreview  ببینید با کلیک بر روی آیکن مورد نظربه صفحه بعدی بروید با کلیک 

کردن بر روی آیکن دیگر به  آخرین صفحه و با کلیک کردن بر روی این  آیکن به اولین صفحه برگردید 

بنابراین با این آیکن ها می توانید صفحات را به سمت جلو وعقب مرور کنید و درقسمت پیش نمایش آن 

ها را ببینید وانتخاب کنید درقسمت Pages می توانید مشخص کنید که کدام صفحات Place  شود و 

در داخل In Design قرار بگیرد در حالت پیش فرض گزینهPreviewed Page  تیک دارد که در واقع نشان 

می دهد که صفحه ای در حال حاضر در قسمت Preview نمایش داده می شود تنها همین صفحه در داخل    

 In  را به داخل PDF تیک بخورد می توانید کلید صفحات Allمی شود اما اگر گزینه   Im Port ، In Design

Designببرید واگر که گزینه Range را انتخاب کنیدRange صفحات مشخصی را در این قسمت تعیین 

کنید مثال بگوییم که در صفحه 1 تا10 وصفحه20 با کلیک بر روی دکمه OK می بینیم که صفحات 1تا 10 

و صفحه 20 داخل Place   In Design خواهد شد گزینه Previewed Page را انتخاب کنید یا می توانید 

گزینه Range را مشخص کنید
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 اما Range  کمتری را مشخص کنید.5 تا1 حاال بر روی دکمه OK کلیک کنید 

می بینید که نشانگر موس تبدیل می شود به نشانگر Place شما می توانید صفحات جدید را درپنل     

Pages  به این ترتیب اضافه کنید و حاال با اضافه صفحات جدید به این ترتیب آن ها را در صفحه درگ  

کنید وقرار دهید وبه همین ترتیب صفحات را در داخل صفحات In Design وارد کنید همان طور که  

مالحظه می کنید اندازه صفحات با سایزی که برای این سند In Design باز شده یکسان نیست به همین 

دلیل موقع درگ  کردن می بینید که اندازه آن بزرگ تر از سایز صفحات می شود شما می توانید برای   

اوردن تصاویر به محیط سند In Design آن ها را به وسیله موس بگیرید و با Drag and drop  داخل سند

Place  کنید ویا اینکه مستقیما از درون محیط نرم افزارهایی مثل فتوشاپ یاWord  یا Illustarator  آن 

ها را کپی کنید و داخل Paste  ، In Design کنید اما توصیه می شود که از کپی Paste استفاه نکنید بلکه 

فایل ها را ذخیره کنید و با استفاده از فرمان Place آن ها را به داخل اسنادIn Design  وارد کنید.
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 استفاده ازپانل لینک	

تصاویر وارد شده به محیط  نرم افزار می توانند به چند حالت در سند جای داده شوند حالت اول 

این است که تصویر وارد شده به درون سند لینک و یا پیوند داده می شود در این حالت اصل فایل 

لینک شده در همان مکان اولیه در سیستم باقی می ماند  وفقط یک  پیش نمایش از آن  در سند                 

In Design جای داده می شود در واقع منظوراین است که اصل فایل وتمامی اطالعات آن در همان مکان 

اولیه مرجع قراردارد وسند شما همواره به وجود اصل فایل وابسته است بدیهی است که درصورت تغییر 

اصل فایل لینک شده در تصویر مرجع تصویر درون سندهم به نوعی تحت تاثیر قرار می گیرد اولین 

مزیت آن سنگین نشدن حجم سند در اسناد طوالنی وبا تعداد تصاویر باال است ودر نتیجه سرعت 

افزایش کار با نرافزاراست دومین مزیت را می توانید به این صورت بیان کنید که معموال در صفحه آرایی 

الزم می شود برخی از تصاویر را کوچک ویا برزگ کنیدویا بچرخانید تا مناسب طرح بندی مورد نظر شما 

شوند حاال اگر به هر دلیلی بعد از اتمام صفحه آرایی اصل برخی تصاویر ویرایش شود ویا حتی به کلی 

تعویض شودبه راحتی وبدون به هم ریختین طرح بندی با یک دستوربه روز رسانی یا Update نسخه 

ویرایش شده ویا جدید تصاویر خود به خودجایگزینی نسخه های قبلی می شود حالت دوم این است 

که تصاویر وارد شده به محیط برنامه درون سند Anbd ویا نشانده شود در این حالت کل اطالعات سند 

به درون سند منتقل می شودوتصویر شما بی نیاز از فایل مرجع خواهد شد طبیعتا در مواردی که سند 

دارای تعداد عکس های زیادی از این کار باعث سنگین فایل می شود حالت سوم شیبیه به حالت دوم 

است تصاویر جا گرفته در سندکامال مستقل از فایل اصلی است وجالب این جا است که این تصاویر 

هیچ ردی از خود در پنل لینک به جایی نمی گذارند در حالتی که فایل به سند لینک می شود  یعنی 

حالت اول مشکلی که وجود دارد این است که امکان تغییر یاحذف نخواسته فایل اصلی مرجع وجود 

دارد و این کار باعث به وجود آوردن اشکال در خروجی سندIn Design  می شود در صورتی که تعدادی 

از تصاویر موجود در سند لینک شده باشد برای انتقال فایل In Design از یک کامپیوتر به کامپیوتر 

دیگرحتما باید از دستور Package استفاده کنید تا مجموعه تصاویر لینک شده در سند را در پوشه ای 

به همین نام و در کنار فایل شما گردآوری کند. با جابه جایی این بسته یا Package تمامی اطالعات مورد 

نیازسند همراه با آن منتقل می شود دستورPackage درمنوی File قرار گرفته بنابراین اگر عکسی را در 

Docu-آن را در  In Design کنیدIm Port   ،  Drag and dropویا  Place به وسیله فرمان In Design

Anbd ، ments نمی کند بلکه  یک پیش نمایش از تصویر ویک لینک از فایل را درون دیسک ایجاد می 

کند این موضوع برای تمامی فایل های تصویری صدق می کند اما اگر تصاویر را مستقیما از محیط نرم 

افزار هایی مثل فتوشاپ ویا Word به درون سند In Design  درگ کنید ویا اینکه کپی کنید و در سند

Paste  کنید تصاویر به حالت سوم در سند جای داده می شود 
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یعنی تصاویر جای گرفته با این حالت کامال مستقل از فایل اصلی بوده و هیچ گونه ردی از خود در پنل 

لینک به جای نمی گذارند ترسیم هایی که توسط ابزار های In Design در محیط سند ترسیم می شوند به 

همین صورت در سند  قرار می گیرند حاال فایل In Design مورد نظر را باز کنید تا با این مفاهیم بهتر آشنا 

شوید بر روی دکمه Open برای باز کردن فایل مورد نظر کلیک کنید در کادر محاوره ایOpen a File مورد 

 In کلیک کنید مشاهده می کنید که وقتی فایل Open نظر را پیدا کنید و آن را انتخاب کنید بر روی دکمه

Design را باز می کنید

 یک پیغام  اخطار ظاهر می شود که اعالم می کند یک لینک از بین رفته و همچنین بیست وهشت لینک 

تغییر کرده وجود داردIn Design  همه ی تصاویر سند را بررسی می کند و نتیجه گیری می کند که یک 

 Update Links لینک را نمی تواند پیدا کند و بیست وهشت مورد ازآن تغییر کرده با کلیک بر روی دکمه

برنامه تمام نمونه های تغییر یافته را Update می کند اما نمی داند که با فایل های حذف شده باید چیکار 

کند حاال بر روی دکمه Dont Update Links  کلیک می کنیم تا نحوه انجام دستی Update کردن را به شما 

آموزش دهیم 
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هر زمان که لینک های از دست رفته و یا تغییر یافته وجود داشته باشد پنلی به نام Links باز می شود 

که می توانیم این پنل را از طریق منوی Windowبه آن دسترسی داشته باشیم وآن را باز کنیم همان 

طور که مشاهده می کنید در حال حاضر پنل Links تیک دارد و فعال است می توانید با کلید های میانبر      

Ctrl+Shift+D هم پنل لینک را باز کنید

 پنل Links  در واقع یک کنترل مرکزی  برای همه ی  فایل های گرافیکی لینک شده است یعنی همه ی 

تصاویر لینک شده سند در این پنل نمایش داده می شود همچنین می توانید اطالعاتی را در مورد لینک 

ها به دست بیاورید در حال حاضر یک آیکن اخطار را مشاهده می کنید که با مثلث زرد رنگی که داخل آن  

یک عالمت تعجب وجود دارد نشان داده می شود که به معنای تغییر این فایل در داخل  سند است در 

واقع این آیکن به شما نشان  می دهد که فایلPng در داخل این سند تغییر کرده و عالمت قرمز رنگی که 

به صورت یک دایره رنگ است و در این قسمت نمایش داده می شود طی یک عالمت سوال هم در داخل 

آن قرار گرفته  مبنی بر از دست رفتن آن آیتم است اگر هیچ عالمت اخطاری وجود نداشته باشد نشان       

می دهد که همه چیز در وضعیت خوب و مناسبی قرار دارد وتمام فایل های  Update و پیدا شدند

69

https://maktabtv.com/category/indesign/


مشاهده فیلم های آموزش ایندیزاین

 پنل Link اطالعات دیگری را هم در مورد تصاویر لینک شده می دهد مثال با کلیک بر روی یک تصویر و 

لینک بر روی آیکن لینک InFo که در قسمت پایین پنل Links قراردارد درواقع فلش کوچکی است که 

اگر روی آن کلیک کنید قسمتLinks InFo باز می شود یک بار دیگر که کلیک کنید آن را جمع می کند با 

کلیک بر روی آن می توانید به قسمت Links InFo دسترسی داشته باشید

 زمانی که تصویری را انتخاب می کنید در پایین پنل در قسمت Links InFo می توانید همه اطالعات 

مربوط به عکس را ببنید مثال نام عکس، فرمت و اینکه در چه صفحه ای قرار گرفته همچنین                

می توانید Mode رنگی آن را مشاهده کنید یا اطالعات دیگری مثل Resolution تصویر را در این قسمت 

می توانید مشاهده کنید همچنین اگر که نشانگر موس را به قسمت جداکننده دو بخش پنل ببرید 

مشاهده می کنید که شکل نشانگر تغییر می کند وبه صورت یه فلش دو طرفه تبدیل می شود وشما 

می توانید قسمت باالیی پنل را بزرگ                                       .        .             .                        ..                      

و کوچک کنید که به این ترتیب                                                                                              ......

قسمت پایین پنل هم تغییر اندازه                                                                                    .......     

می دهد همچنین قسمت پایینی                                                                        ....                         

راهم به این ترتیب می توانید                                                                                          .. .......

تغییر اندازه بدهید تا  بتوانید                                                                                              . 

اطالعات را بهتر بخوانید و به آن                                                                                          .......

دسترسی داشته باشید 
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حاال می خواهیم بدانیم که چطور می توانیم مشکالت تصاویر را با استفاده از این پنل  حل کنید در پنل 

لینک اعدادی را در مقابل نام فایل های لینک شده مشاهده می کنید تر تیب لیست شدن آن ها بر 

اساس صفحات است باالی پنل صفحه ای وجود دارد که ستون صفحات است و در قسمت باالی پنل 

Links که با عنوان Page نمایش داده می شود با فعال بودن این گزینه صفحات از اولین صفحه به 

آخرین صفحه لینک می شود و با کلیک مجدد بر روی آن صفحات از آخرین صفحه به اولین  صفحه مرتب 

و لیست می شود می بینید که صفحات به صورت سعودی و نزولی با کلیک بر روی آیکن Page لیست 

می شوند می توانید آن ها را براساس وضعیت های آن هم لیست کنید با کلیک بر رویStatus  می 

توانید تمام لینک های  از دست رفته و یا تغییر کرده را همراه هم درآخر لیست ببینید و با کلیک مجدد 

بر روی آن می توانید آن ها را در باالی لیست ببینید اگر تعداد فایل های تغییر کرده و از دست رفته زیاد 

باشد استفاده از این روش می تواند خیلی سود مند باشد همین طور می توانید روی ستون Name کلیک 

کنید و آن ها را به صورت الفبایی مرتب کنید اما چیدمان صفحه را انتخاب می کنیم 

حاال می خواهیم مشکالت فایل ها رابررسی کنیم ممکن است که  هنوز ندانید که عکس مورد نظر در کجا 

سند قرار گرفته برای همین روی عدد کناری آن در پنل کلیک می کنیم  یعنی در جلوی عکس، بر روی آن 

کلیک می کنیم این عدد شماره صفحه ای است که عکس در ان قرار دارد با کلیک بر روی این عدد فریم 

مربوط به این تصویر انتخاب می شود کمی بزرگ نمایی را افزایش می دهیم برای Update کردن و یا اصالح 

تصویر انتخاب های مختلفی داریم می توانید از منوی پنل Links گزینه Update Links را انتخاب کنید 

یا اینکه بر روی قسمت Update Links در قسمت پایین  پنل کلیک کنید همچنین می توانید روی آیکن 

مثلث زرد رنگ در پنل لینک  دو بار کلیک کنید که سریع ترین روش برای Update کردن و اصالح تصویر 

است حاال با استفاده از دو بار کلیک بر روی مثلث زرد رنگ تصویری که تغییر کرده را Update کنید. 
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مشاهده می کنید که  تصویر جدید جایگزین تصویر قبلی می شود و عالمت زرد رنگ در مقابل نام تصویر 

از بین رفت حاال می رویم سراغ فایل های از دست رفته باید به In Design اعالم کنید که این عکس کجا 

ها به کار رفته تا بتوانیم مجدد آن را ImPort کنیم در مقابل تصویر از دست رفته شما   شماره ی صفحه 

را مشاهده نمی کنید اما در کنار آن یک فلش کوچک را می بینید با کلیک بر روی  این فلش می توانیم 

ببینیم  که این عکس در کدام صفحات استفاده شده علت اینکه ما در اینجا شماره صفحه را مشاهده 

نمی کردیم این بود که  این تصویر در صفحات مختلفی استفاده شده مثال در صفحات 4 ،2،1  اگر که بر 

روی عدد 4 کلیک کنید به صفحه 4 می روید که درآن صفحه تصویری قرار گرفته که این کار را می توانی با 

دو بار کلیک بر روی عالمت سوال انجام دهید وقتی که دو بار کلیک کنید کادر محاوره ایLocate  باز می 

شود و ما باید مسیر ذخیره سازی جدید فایل را مشخص کنیم پس از انتخاب عکس در مسیر جدید بر 

روی دکمه Open کلیک کنید 

پیغامی ظاهر می شود برای اینکه ارتباط را مجدد برقرار کند بر روی دکمه OK کلیک کنید 
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این کار باعث می شود که فایل در تمام صفحات تغییر کند در صفحه 2 هم این فایل وجود دارد و با یک 

بار Update کردن مسیر فایل توانستیم مسیر آن را برای سایر صفحات همUpdate  کنیم در صفحه ی 1 

هم این فایل وجود داشت وبه این ترتیب اصالح مسیر برای فایل در سایر صفحات هم اتفاق افتاد گاهی 

اوقات نیاز داریم که تصویر را از روی دیسک پیدا کنیم در واقع امکان آن را در سند می دانیم که در کجا 

قرار گرفته ولی از محل آن در روی دیسک مطمئن نیستیم می توانید در پنل Links عکس را انتخاب 

کنید و از منوی پنل گزینه                                                                                                         /

Reveal in Explorer را انتخاب کنید 
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به این ترتیب مسیر فایل در داخل دیسک سخت مشخص می شود همان طور که مالحظه  می کنید در 

این قسمت می توانید مسیر فایل را به صورت کامل مشاهده کنید و ببنید که در کجای دیسک سخت 

ذخیره شده  خیلی مهم است که قبل از ImPort ویا Expert کردن تصاویر در سند همه ی تصاویر در 

پنل لینک به روز رسانی شده باشد در غیر این صوت ممکن است که نسخه نامناسبی از تصویر با                  

Resolution  پایین نمایش داده شود که باعث می شود که نتیجه نهایی با کیفیت به نظر نرسد.  

 فیت کردن گرافیک ها در فریم	

به طور معمول هنگام جای گرفتن تصاویر در داخل کادر هایا تصویر بزرگ تر از کادر ویا کادر بزرگ تر از 

تصویر برنامه In Design با ارائه دستورات تناسب  Fittingدر منوی Object شما را قادر می سازد که به 

راحتی کادر را   Fitتصویر کنید ویا تصویر را دقیقا هم اندازه کادر متناسب با ارتفاع کادرمتناسب با طول 

کادر ویا در مرکز کادر قرار بدهید مثال در این قسمت می خواهیم یک فریم گرافیکی را در یک قسمت از 

صفحه ایجاد کنیم 
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ویک تصویر را  با دستور Place در آن جایگزین کنیم کمی با استفاده از کلید های Ctrl+ + بزرگ نمایی را 

بر روی صفحه زیاد می کنیم با نگه داشتن کلید SpaceBar زمانی که ابزار تبدیل به ابزارHand می شود 

کمی  صفحه را جابه جا می کنیم

 ازنوارابزار،ابزارRectangle Frame را انتخاب می کنیم ودر قسمت مورد نظر فریم گرافیکی  دلخواه را 

ترسیم می کنیم پس از ترسیم فریم گرافیکی به منوی فایل می رویم و فرمان Place را اجرا می کنیم 

می توانید از کلید های ترکیبی Ctrl+D هم استفاده کنید

 در مسیر ذخیره سازی فایل ها فایل مورد نظر را انتخاب می کنیم و بر روی دکمه Open کلیک کنید 

می بینید که نتیجه مطابق با میل شما نیست وتصویردر کار یا فریم گرافیکیFit نشده ودر حالی که 

ابزارSelection Tool  انتخاب است روی فریم گرافیکی دو بارکلیک کنید یا اینکه می توانید با بردن        

نشانگر موس به مرکز کادر زمانی که نشانگر تبدیل به یک عالمت دست می شود 

75

https://maktabtv.com/category/indesign/


مشاهده فیلم های آموزش ایندیزاین

بر روی آن کلیک کنید تا تصویر در داخل کادر انتخاب شودو می بینید که فریم قهوه ای رنگ که مربوط به 

تصویر است در داخل کادر انتخاب شده کمی بزرگ نمایی را با زدن کلید های - + Ctrl کم کنید تا بتوانید 

بهتر مشاهده کنید

 این فریم  فریم مربوط به تصویر است که می بینید که از فریم گرافیکی خیلی بزرگ تر است حاال         

می خواهیم شما را با یکی از ویژگی های کارآمد برنامه برای Fit کردن عکس با فریم بعد از Im Port کردن 

 Object است که می توانید آن رااز منوی Fitting آن آشنا کنیم همان طور که گفته شد اسم این ویژگی

فراخوانی کنید به منوی Object بروید و وارد زیر منوی  Fitting شوید در این قسمت 5ویژگی مختلف 

وجود دارد اولین گزینه Fill Frame Proportionally است این گزینه باعث می شود که تصویر با رعایت 

نسبت ابعادی به گونه ای تغییر اندازه پیدا کند که تمام فضای کادر اشغال شود در این حالت ممکن 

است که بخشی از تصویر هم در خارج از کادر قرار بگیرد گزینه Fill Frame Proportionally را انتخاب    

می کنیم 
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همان طور که مشاهده می کنید تصویر با رعایت نسبت ابعادی فریم را پر کرد در حالی که بخشی از آن 

در خارج ازفریم قرار گرفته و Crop شده با زدن کلید های ترکیبی Ctrl+Z عملیات انجام شده را لغومی 

 Fitting می رویم این بار بر روی کادر کلیک راست می کنیم وبه زیر منوی Fitting کنیم مجددا به زیرمنوی

 Fitting از این طریق دسترسی پیدا می کنیم بنا براین می توانیم از طریق کلیک راست هم به فرامین

دسترسی داشته باشیم گزینه بعدی Fit Content Proportionally  است با انتخاب این گزینه تصویر با 

رعایت نسبت ابعادی بزرگ یا کوچک می شود در واقع مقیاس عکس راطوری باال و پایین می برد تا بتواند 

درون فریم Fit شودودرعین حال مطمئن شود که هیچ قسمتی از عکس Crop نشده باشد در این حالت 

هم تناسب طول وعرض همان طور که گفته شد هنگام بزرگ یا کوچک شدن عکس حفظ می شود و 

عکس The Frame  نخواهدشد.

 همان طور که مشاهده می کنید تصویر به این ترتیب داخل کادر Fit می شود و بخش هایی از کادر هم 

خالی باقی مانده کلید های Ctrl+Z را می زنیم و عملیات  انجام شده را لغو می کنیم مجددا به زیر منوی 

Fitting می رویم فرمان بعدی Fit Frame to Content است این فرمان باعث می شود که اندازه فریم با 

سایز فعلی تصویر منطبق با آن تغییر کند که در این مثال فریم باید خیلی بزرگ شود چون اندازه تصویر 

بزرگ است ما این فرمان را اجرا می کنیم می بینید که کادر دقیقا هم انداره تصویر می شود و اندازه آن 

خیلی بزرگ می شود عملیات انجام شده را لغو می کنیم
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 به زیر منوی Fitting می رویم فرمان بعدی Fit Content to Frame است با اجرای این فرمان برعکس 

فرمان قبلی تصویر دقیقا هم اندازه کادر می شود حتی اگر باعث شود این تغییر بدون حفظ تناسب 

انجام شود می بینید که با اجرای این فرمان تصویر دقیقا هم اندازه کادر می شود ونسبت ابعادی آن 

هم به هم می خورد و کمی عکس The Frame خواهد شد 

فرمان بعدی Center Content است که با انتخاب این گزینه تصویر در قسمت مرکزی فریم قرارمی گیرد 

ما در این قسمت می خواهیم گزینه  Fit Content Proportionallyرا انتخاب کنیم با انتخاب این فرمان 

همان طور که قبال مشاهده کردید تصویر با رعایت نسبت ابعادی ومتناسب باکادر بزرگ یا کوچک می 

شود حاال می بینید که در این قسمت کمی فضای خالی در اطراف فریم باقی مانده چون همان طور که 

گفته شد این ویژگی عکس را Crop نمی کند 
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برای اینکه فریم هم با عکس Fit شود می توانیم این بار فرمان Fit Frame to Content اجرا کنید با 

کلیک راست وارد زیر منوی Fitting می شویم و فرمان Fit Frame to Content را اجرا می کنیم مالحظه 

می کنید که عکس و فریم دقیقا هم اندازه شدند گاهی اوقات می بینیم که موقع جا به جایی و سریع کار 

Center Con-  کردن فریم عکس انتخاب می شود وداخل فریم جا به جا می شود در این جا اجرای فرمان

Center Con- فرمان Fitting به کار می آید در اینجا بر روی فریم کلیک راست می کنیم واز زیر منوی tent

tent  را انتخاب می کنیم می بینید که با اجرای این فرمان عکس مجددا به مرکز فریم منتقل می شود 

حاال می خواهیم یک نمونه دیگر از Fit کردن را به شما آموزش دهیم مثال فرض کنید فریمی در قسمت 

دیگری از صفحه ترسیم شده کمی صفحه را با نگه داشتن دکمه SpaceBar جابه جا می کنیم بازدن کلید 

 Open را اجرا می کنیم تصویر جدید را انتخاب می کنیم و بر روی دکمه Place فرمان Ctrl+D های ترکیبی

کلیک می کنیم 
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 Fitting انتخاب است بر روی کادر کلیک راست می کنیم از زیر منویSelection Tool  در حالی که ایزار

فرمان Fill Frame Proportionally را انتخاب می کنیم حاال                                         .                .   

می بینیم که عکس  فریم را پر می کند حتی اگر مقداری از                                              .                  

آن بیرون برود می بینید که در این جا بخشی از  قسمت باال                                          ...                  

و پایین عکس Crop شده اما اگر که بخواهیم عکس دیگری را                                    ...                   

دراین فریم قرار بدهیم چه اتفاقی می افتد یا اگر که بخواهیم                                     . .                     

اندازه فریم راتغییر بدهیم چه اتفاقی می افتد

 کمی اندازه فریم را تغییر می دهیم مثال آن را بزرگ تر می کنیم حاال اگر که قرار باشد که هردفعه فرمان 

را اجرا کنیم برای اینکه بتوانیم تصویر را در داخل فریم Fit بکنیم این کار خیلی خسته کننده است           

In Design در این حالت یک ویژگی در اختیارکاربران قرار داده است به نام  Auto-Fit  که با زدن تیک 

این گزینه به طور خودکارتصویر با فریم Fit می شود بنا براین هر بار که اندازه فریم تغییر کند به صورت 

خودکار اندازه تصویربا فریم بر اساس آخرین وضعیت Fit می شود برای اینکه گزینه  Auto-Fit را بهش 

دسترسی داشته باشیم بر روی فریم کلیک راست                                                      ...               ..  

می کنیم وبه زیر منوی Fitting می رویم گزینه                                                                  .         

Frame Fitting Options را انتخاب می کنیم. 
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مشاهده می کنید که در کادر محاوره ای  Frame Fitting Options  درقسمت باال گزینه Auto-Fit  قرار 

گرفته این گزینه را تیک می زنیم وبر روی دکمه OK  کلیک می کنیم.

                                                                                                                                                     

مجددا فرمان Fill Frame Proportionally را انتخاب می کنیم حاال اگر که کادر را تغییر اندازه بدهیم می 

بینید که با تغییر اندازه کادر به صورت خودکار اندازه تصویر هم بر اساس آخرین وضعیت که همان گزینه  

Fill Frame Proportionally بود تغییر می کندو تنظیم می شود 
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حاال اگر که عکس را عوض کنیم باز هم می بینید که فریم راپر می کند برای این منظوربه منوی 

فایل می رویم و فرمان Place را اجرا می کنیم تصویر جدید را انتخاب می کنیم در حالی که گزینه                           

Replace Selected Item تیک خورده و فعال است بر روی دکمهOpen  کلیک می کنیم می بینید           

که عکس فریم را به صورت خودکار پر می کند بنابراین این حالت به خصوص هنگام Layout کردن            

سریع سند ها وTemplates ها خیلی کاربرد دارد. 

 شفاف کردن پس زمینه تصاویر 	

در این آموزش می خواهیم به شما آموزش دهیم که چطور یک قسمت از تصویرTransplant یا شفاف  

می شود به عنوان مثال یک عکسPSD را می خواهیم                                                                    . 

وارد محیط In Design کنیم یک عکسی که با فرمت                                                                 .         

فایل های فتوشاپ  است برای این منظور وارد منوی                                                         .                 

File شوید و دستور Place را اجرا کنید
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در مسیر ذخیره سازی فایل ها، فایل PSD مورد نظر را انتخاب کنید وبر روی دکمه Open کلیک می کنیم

 حاال با درگ کردن به وسیله موس کادر تصویر را به اندازه دلخواه ترسیم می کنیم می توانید با استفاده 

از ابزار Selection Tool کمی تصویر را جا به جاکنید دقیقا در محل مود نظر قرار بدهید  حاال چیزی که ما 

در این قسمت الزم داریم یک عکس بدون پس زمینه است همان طور که می بینید تصویر دارای پس 

زمینه است به عبارت دیگر می خواهیم پس زمینه Transplant یا شفاف  شود

 قبال این افکت به وسیله دستورClipping Path انجام می شد اماIn Design می تواند به صورت 

دیگری هم این کار را انجام دهد بر روی عکس ها به گونه کار کند تا به نتایج بهتری دست پیدا کند               

برای اینکه بتوانید این مطلب را بهتر درک کنید
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 اول روش قدیمی Clipping Path را امتحان می کنیم کلید Alt را   نگه می داریم و بر روی عکس  دوبار 

کلیک می کنیم . برای اینکه بتوانیم با کمک ویژگی Edit Original عکس را در نرم افزار فتو شاب باز 

کنیم می توانید به جای اینکه کلید Alt را نگه دارید و بر روی تصویر دو بار کلیک کنید، بر روی تصویریک 

کلیک راست انجام دهید  واز منوی میانبر باز شده فرمان Edit Original را انتخاب کنیدچون این فایل  

یک فایل PSD فتوشاپی است بالفاصله نرم افزار فتوشاپ باز خواهد شد وامکان ویرایش آن در نرم افزار            

 .                         ...                                       Edit With فراهم می شود همچنین گزینه Photoshop

هم وجود داردکه می توانید انتخاب کنید که توسط چه                                                            .         

                  ..                                                  Illustratorنرم افزاری فایل را ویرایش کنید مثال نرم افزار

یا خود نرم افزارIn Design یا نرم افزارPhotoshop یا                                                            .         

اینکه می توانید از قسمت Other نرم افزار دیگری را                                                                       ....

برای ویرایش تصویر انتخاب کنید.

 با نگه داشتن کلید Alt برروی تصویر دوبار کلیک می کنیم تا فایل  درمحیط نرم افزارفتوشاب باز شود 

حاال به پنل Paths می رویم بر روی گزینه My Outline کلیک می کنیم وآن را انتخاب می کنیم می بینید 

که یک خط مرزی یا Outline بین تصویر و پس زمینه وجود دارد با استفاده از ابزار Zoom کمی روی 

تصویرکلیک می کنیم تا حالت Zoom in اتفاق بیفتد تا شما بهتر بتوانید خط مرزی پس زمینه و تصویر را   

ببینید
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In Design می تواند این مسیررا داخل عکس تشخص دهد حاال دوباره به  In Designبرمی گردیم از  

منوی Object زیر منوی Clipping Path گزینه Options انتخاب می کنیم حاال از منوی Type گزینه   

Photoshop Path را انتخاب می کنیم از این طریق می توانید مسیری را که از طریق فایل  فتوشاپ درون 

In Design مشخص کردیم انتخاب کنیم شما می توانید از چند مسیر  Path و انتخاب یکی از آن ها با 

عنوان Clipping Path استفاده کنید اما ما در اینجا فقط یک مسیرMy Outline  را داریم حاال بر روی 

دکمه OK کلیک می کنیم 

می بینید که پس زمینه به طور کامل برداشته  شد حاال با زدن دکمه های ++ Ctrl کمی بزرگ نمایی را 

افزایش می دهیم اگر که ابزارDirect Selection Tool فعال باشد شما می توانید خط مرزی را در اطراف 

تصویر مشاهده کنید که می بینید با خطوط ونقاط  قهوه ای رنگ مشخص شده ابزارSelection Tool  را 

انتخاب می کنیم اگر که بزرگ نمایی را بیشتر کنیم و کمی صفحه را جا به جا کنیم با نگه داشتن کلید

Space Bar می توانیم صفحه را جابه جا کنیم  مشاهده می کنید که لبه های تصویر خیلی Sharpe به 

نظر می رسد وخیلی دندونه دندونه است وحالت نرم ندارد  Clipping Path می تواند بهتر از این هم 

عمل کند ولی به نظر راه خوبی نیست چون  رسم این خطوط مرزی گاهی پیچیده است و همچنین می 

بینید که خیلی Sharpe به نظر می رسد وهرچه بزرگ نمایی را بیشتر کنیم Sharpe  بودن مسیر بیشتر 

نمایان می شود که خودش دلیل کافی است برای اینکه از این روش استفاده نکنیم بنابراین می خواهیم 

یک تکنیک بهتر برای انجام این کار استفاده کنیم. 
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حاال با زدن کلید های - +Ctrl  بزرگ نمایی را کاهش می دهیم یکبار دیگر عکس را با نگه داشتن کلید 

Alt و دوبار کلیک بر روی آن در محیط نرم افزار Photoshop باز می کنیم این بار از Path استفاده نمی 

کنیم و به جای آن به سر برگ  Channels می رویم برای اینکه مسیر دور هم حذف شود در قسمت پنل 

Path بر روی قسمت بیرونی یک کلیک می کنیم به این ترتیب مسیر از دور تصویر نا پدید می شود. به 

پنل Channels می رویم در این سر برگ یک کانال از پیش طراحی شده به نامAlpha1  وجود دارد برای          

انتخاب این کانال و Load کردن آن دکمه Ctrl را نگه می داریم وروی آن کلیک می کنیم همان طور که 

مشاهده می کنید خط چین های در اطراف تصویر انتخاب شده ظاهر می شود

 و نشان می دهد که این مسیر Load شده شما می توانید این کار را از طریق گزینه های پایین هم 

         Load Cannels Az Selection باکلیک بر روی آیکن Load Cannels Az Selectionانجام دهید در واقع

می توانید کانال Alpha را در حالت انتخاب قرار دهید حاال در پنل Layers این کانال انتخابی را به یک 

ماسک تبدیل می کنیم
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 Layer Mask می رویم و از زیر منوی  Layer در واقع یک ماسک با لبه های نرم ما برای این کار به منوی 

گزینهReveal Selection  را انتخاب می کنیم

 اگر با فتوشاپ کار کرده باشید حتما با این گزینه ها وصفحات شطرنجی آشنا خواهید بود نمای شطرنجی 

نشان دهنده شفاف یاTransplant بودن این قسمت هاست یعنی هیچ آیتمی در این قسمت ها وجود 

ندارد و تصویر در پشت این قسمت دیده خواهد شد حاال Document را از منوی File ذخیره می کنیم بر 

روی فرمان Save کلیک می کنیم بعد از ذخیره کردن هم فایل را می بندیم حاال در محیط In Design گزینه  

 Clipping  می رویم و از زیرمنوی Object را غیر فعال می کنیم برای این منظور به منوی Clipping Path

Path Options را انتخاب می کنیم در منوی Type گزینه None  را انتخاب می کنیم سپس بر روی دکمه 

OK کلیک می کنیم
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 اگر این کار را انجام ندهیم هر دوحالت را باهم خواهیم داشت و ممکن است که نتیجه مطلوب حاصل 

نشود ممکن است که در برخی از موارد هر دوحالت مشابه باشند ولی وقتی که بزرگ نمایی انجام شود 

تغییرات را حس می کنید و می بینید که لبه های مسیر خیلی نرم تر و هموار ترهستند با زدن کلید های 

++Ctrl کمی بزرگ نمایی را افزایش می دهیم نکته دیگری که می خواهیم به آن اشاره کنیم این است 

که به صورت کلی خوب است که متن روی افکت Transplant باشد مثال اگر که ما می خواهیم آن را در 

 Selection قسمت دیگری از صفحه قرار دهیم بهتر است که متن در روی آن قرار بگیرد با استفاده از ابزار

متن را انتخاب می کنیم برای حرکت دادن متن به سطح باالتراز منوی Object زیر منویArrange  گزینه 

ی Bring to Front  را انتخاب می کنیم اجرای این فرمان باعث می شود که متن به باال ترین سطح منتقل 

شود اگرمتن روی یه صفحه تیره ای قرار بگیرد و متن هم رنگ تیره ای داشته باشد به خوبی دیده نمی 

شود و باید متن را به قسمت دیگری از تصویر جا به                          .      ........                   .          . 

جا کنید دلیل این کار عالوه بر بهترخوانده شدن                                                           ....        .....

متن این است که گاهی متن در اطراف افکت                                                                    ......    

Bold، Transplant see تر و ضخیم تر می شود                                                                 .......         

و برای اینکه این اتفاق نیفتد بهتر است که متن                                                              .....          

روی افکت و عکس قرار بگیرد In Design می تواند                                                           ......        

     ......                                                                      PDF، Photoshop این ویژگی را برای فایل های

وAdobe Illustarator تشخیص بدهد واجرا کند                                                                    ........ 

.........                                                                       In Design این ویژگی یکی ازویژگی های پرکاربرد

       .........                                                        In Design است و امکان افزودن تصاویر زیبا را به

فراهم  می کند.
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 انتخاب اشیاء	

در آموزش های قبلی دیدید که Object های مختلفی را در صفحه انتخاب کردیم حاال می خواهیم جزئیاتی 

درارتباط با انتخاب Object ها به شما آموزش دهیم  چون گاهی اوقات نکات  ضریفی در موردانتخاب 

Object ها به وجود می آید در In Design  ابزارهای انتخاب در جعبه ابزار در این قسمت قرار گرفته است 

یکی از این ابزار ها ابزارSelection Tool است که با فلش سیاه رنگ  نمایش داده می شود و ابزار دیگر 

ابزارDirect Selection Tool  است که با فلش سفید رنگ نمایش داده می شود تقریبا اکثر موارد انتخابی 

را می توانید با استفاده از فلش سیاه رنگ یعنی ابزار  Selection Toolانجام بدهیم بعد از انتخاب ابزار 

Selection Tool وکلیک بر روی یک Object می توانیم آن را انتخاب کنیم 

برای انتخاب  موارد بیشتر ازیک Object  می توانیم کلید Shift را پایین نگه داریم سپس بر روی سایر 

Object ها کلیک کنید همان طور که می بینید ما می خواهیم  Object های دیگر را با پایین نگه داشتن 

کلید Shift وکلیک کردن بر روی آن ها به موارد انتخابی  اضافه می کنیم. امکان انتخاب Object ها بادرگ 

کردن روی یک ناحیه هم وجود دارد برای اینکه بتوانیم این حالت را بهتر به شما نشان دهیم با زدن کلید 

های - + Ctrl کمی بزرگ نمایی را کاهش می دهیم برای اینکه موارد قبلی انتخابی را از حالت انتخاب خارج 

کنیم می توانیم بر روی Pace Bar یک کلیک کنیم حاال می تواینم با استفاده از موس ودرگ کردن روی 

بخشی از صفحه  Objectهایی راکه روی آن صفحه قرار گرفتند را انتخاب می کنیم می بینید که همه ی  

Object هایی که روی  بخشی ازصفحه قرار گرفتند انتخاب شده زمانی که یک Object انتخاب می شود 

یک کادر آبی رنگ با نقاط کنترلی در گوشه ها ظاهر می شود
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در مواری که یک گروه Object انتخاب کنید مثال یک گروه Object را در نظر بگیرید وبا زدن ++ Ctrl بزرگ 

نمایی را افزایش می دهیم تا بهتر بتوانیم ببینیم در این قسمت  زمانی که یک گروه Object را انتخاب 

می کنیم یک کادر نقطه چین در اطراف آن ظاهر می شوددر واقع این  خطوط نقطه چین نشان می دهد 

که این اشکال گروه هستند یعنی از ترکیب چند Object به وجود آمدند همچنین می توانید همه ی 

 Select All را انتخاب کنید برای این کار می توانید فرمان  Spread آیتم های درون صفحه را ویا درون

با زدن کلید های  ترکیبی Ctrl+A  اجرا کنید می بینید که با زدن  کلید های ترکیبی Ctrl+A کلیه  آیتم 

های موجود در صفحه  انتخاب شدند کمی بزرگ نمایی را کاهش می دهیم تا بهتر بتوانید ببینید اگر 

  Object دقت کنید می بینید که این کادر ها به رنگ آبی هستند نشان دهنده الیه هایی هستند که این

Ctrl+-  هادرونشان قرار دارد برای خارج کردن کلیه آیتم های انتخابی از حالت انتخاب می توانیم کلید های

Shift+E را هم بزنیم همچنین می توانستیم  بر روی Pace Bar یک کلیک کنیم تا کلیه آیتم ها از حالت 

انتخاب  خارج شوند که البته استفاده ازکلید های میانبر روش بهتر و سریع تری است نکته دیگری که 

کاربران معموال با آن مواجه می شوند این است که گاهی انتخاب یک Object که در زیر Object دیگر قرار 

دارد کار ساده ای نیست در این قسمت با استفاده از ابزارZoom کمی بزرگ نمایی را افزایش می دهیم تا 

بهتر بتوانید متوجه موضوع شوید

 می بینید که در اینجا ما چند  Objectروی  هم داریم حاال می خواهیم  Object اول را برای اینکه شما 

ببینید که االن چه چیزی انتخاب شده کمی آن را جا به می کنیم حاال برای اینکه بتوانیم طرح Victor زیر 

آن راانتخاب کنیم  کلیدCtrl  را پایین نگه می داریم و یک کلیک مجدد بر روی آن انجام می دهیم حاال 

می بینیم که طرح زیری و یا Object زیری انتخاب شده ،کمی آن را جا به جا می کنیم تا بهتر آن را ببینید 

مجدد اگر که Ctrl را نگه داریم و بر روی آن کلیک کنیم Object زیری  انتخاب می شود
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 Object بعدی که در زیر این Victor قرار گرفته Back ground مشکی است و اگر کلید Ctrl  را نگه داریم 

و مجدد کلیک کنیم Back ground اصلی  انتخاب می شود

 اما گاهی این اتفاق نمی افتد به دلیل اینکه در پنل Layers قسمت Text Frame قفل است و قابلیت 

انتخاب ندارد اگر که قفل را باز کنیم حاال می توانیم  با نگه داشتن کلید Ctrl یک کلیک کنیم و به این 

  Ctrlرا قفل می کنیم اگر مجدد با کلید TextFram انتخاب می شود مجدد الیه Back ground ترتیب

زمانی که زیر ترین الیه انتخاب شد کلیک کنیم مجدداً متن به حالت انتخاب در می آید همین طور می 

توانیم با نگه داشتن کلید Ctrl انتخاب ها را به این ترتیب بین Object های مختلف جا به جا کنیم این 

اتفاق برای این می افتد که دیگر Object در زیر این Back ground وجود ندارد که قابلیت انتخاب داشته 

باشد بنابراین شما می توانید به باال ترین Object بر گردید وآن را انتخاب کنید
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در آموزش های قبلی درباره انتخاب با دو بار کلیک  توضیح دادیم مثال گفتیم که اگر یک بار کلیک 

بر روی کادر تصویر انجام شود کادرانتخاب می شود ولی اگر دوبار کلیک انجام شود تصویر داخل 

کادرانتخاب می شود با دوبار کلیک مجدد دوباره فریم تصویر انتخاب می شود همین حالت برای  متن 

ها هم وجود دارد با یک بار کلیک فریم و یا کادر متنی انتخاب می شود اما با دوبار کلیک می توانیم 

ابزارType را فعال کنیم  و اگر مجدداً بر روی قسمتی از متن دوبار کلیک کنیم یکی از کلمات متن 

انتخاب می شود برای خارج شدن از این حالت هم باید کلید Escape را بزنیم 
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دابل کلیک برای گروه ها هم کاربرد دارد مثال اگر برروی قسمتی از متن کلیک کنید یک گروه ی انتخاب  

می شود که می توانید بر روی تک تک Object های آن کلیک کنید ولی با دابل کلیک می توانیم داخل 

آن را انتخاب کنیم می بینید که با دو بار کلیک Object انتخاب شد گاهی اوقات می توانیم Object های 

داخل صفحه را حتی بدون انتخاب آن هم تغییر بدهیم مثال با ابزارSelection Tool  اگر که به مرکزیک 

فریمی که داخل آن یک عکس یا تصویر قرار دارد بریم و آن را جا به کنیم می بینید که عکس داخل فریم 

جا به جا می شوداین کار بدون انتخاب تصویر داخل فریم انجام می شود دلیل این کار این است که 

ما به صورت تصادفی روی بخش Content Grabber داخل فریم کلیک و درگ کردیم همان طور که قبال 

گفته شد اگر موس را در مرکز فریم تصویر بدهیم شکل یک دست پیدا می کند و درگ کردن آن باعث 

جا به جایی تصویر می شود که این ویژگی همیشه مفید نیست و ممکن است برخی اوقات ایجاد دردسر 

کند برای غیر فعال کردن ویژگی Content Grabber به منوی View می رویم از زیر منوی Extras گزینه     

Hide Content Grabber را انتخاب می کنیم

 با انتخاب این فرمان حالت Content Grabber مخفی می شود حاال اگر که بر روی کادر ویا فریم عکس 

کلیک کنیم و یا نشانگر موس را به وسط آن ببریم می بینید که دیگر شکل دست به وجود نمی یاد 

بنابراین در این حالت امکان اینکه عکس رابه صورت تصادفی بتوانیم جا به جا کنیم وجود ندارد حاال می 

توانیم روی فریم عکس دو بار کلیک کنیم تا بتوانیم عکس را انتخاب کنیم حاال می توانیم عکس را جا     

به جا کنیم با دابل کلیک مجددهم فریم را انتخاب می کنیم
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 ابزار دیگری که باید با آن آشنا شوید ابزار Direct Selection Tool است که به صورت یک فلش سفید 

رنگ در جعبه ابزار نمایش داده شده این ابزارامکان  انتخاب درون Object را به روش متفاوتی برای ما 

فعال می کند وقتی ما با ابزار Direct Selection Tool به گوشه ی یک فریم می رویم یک مربع کوچک 

در کنار آن ظاهر می شود و اگر کلیک کنیم مربع ها ویا نقاط  کنترلی در چهار گوشه ی فریم ظاهر می 

شود حاال اگر که روی مربع تو پر که در حالت انتخاب است کلیک کنیم وآن را جا به جا کنیم می بینید 

که شکل فریم به این ترتیب تغییر می کند

 مربع ها در حالتی که به صورت توخالی هستند یعنی انتخاب نیستند و اگر که یک کلیک با ابزار       

Direct Selection Tool  بر روی آن ها انجام شود به حالت انتخاب در میاد یعنی تبدیل به یک مربع 

تو پر می شود شما می توانید شکل فریم را تغییر بدهید در واقع با این ابزار می توانید جزئیات یک      

Object را انتخاب کنیدو تغییر بدهید ما قسمتی از فریم را انتخاب می کنیم  و به این ترتیب می 

بینید که به راحتی می توانیم شکل این فریم را با استفاده ازابزارDirect Selection Tool تغییر بدهیم 

همچنین می توانیم Segment ها را هم جا به جا کنیم Segment ها خطوط بین دو نقطه کنترلی 

هستند اگر زمانی که ابزارDirect Selection Tool فعال است نشانگر موس را به یک Segment نزدیک 

کنیم شکل آن تغییر پیدا می کند و یک خط در کنار آن ظاهر می شود که در این حالت اگر کلیک و 

درگ کنیم می توانیم Segment را جا به جا کنیم به این ترتیب شما می توانید با استفاده از ابزار های                                                                                                                                           

Selection و Direct Selection بخش های مختلف یک سند را انتخاب کنید وبه ویرایش آن ها 

بپردازید. 
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 	In Design درج، حذف و جابه جایی صفحات در نرم افزار

به کمک In Design  می توانیم هر چیزی را  طراحی کنیم از یک کارت وزیت ساده گرفته تایک کتاب 

چند صفحه ای اما زمانی که به تعداد                                                                         .        . 

,صفحات زیادی نیاز داشته باشید                                                              .                         .       

می توانید آن ها را اضافه ،حذف ویا                                                                           ...                       

مدیریت کنید تنظیم موارد گفته شده                                                                     ..                     

را می توانید از دو طریق انجام دهید یکی                                                                                                                     

استفاده از منوی Layout است به منوی                                                                                                                

Layout رفته واز زیر منوی Pages فرامینی                                                                                                                     

مثل  اضافه کردن صفحات جابه جایی                                                                                                              

صفحات و کپی صفحات و حذف آن ها را                                                                                                                          

انتخاب و اجرا کنید 

In Design مدیریت صفحات در نرم افزار  
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راه دیگر استفاده از پنل Pages است نرم افزار In Design به کمک پنلPages با ارائه  پیش نمایش 

کوچکی ازصفحات تعریف شده سند وگزینه های تنظیمی مورد نیازامکان افزودن و یا حذف صفحات 

تغییر ترتیب و جابه جایی آن ها جست جوی  سریع میان صفحات ومواردی از این قبیل به شما می 

دهد با دو بار کلیک بر روی آیکن هر یک از صفحات اگر که صفحه Master باشد یا صفحه معمولی 

باشد فرقی ندارد صفحه مذکور در مقابل شما گشوده می شود همان طور که مشاهده می کنید درپنل       

Spread  Pages ها و یا صفحات زیر هم به صورت عمودی چیده شده اند

 اما می توانید این حالت نمایشی را تغییر بدهید برای این کار روی منوی باالی پنل در گوشه سمت 

راست کلیک می کنیم تا به منوی Option Panel  دسترسی پیدا کنید وارد زیرمنوی View Pages شده 

و گزینه Horizontally را انتخاب کنید
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 مشاهده می کنید که صفحات به صورت افقی چیده می شوند و فضای بیشتری برای کار ایجاد می شود 

هنگام کار با اسناد چند صفحه ای معموال الزم می شود که صفحه ویا صفحاتی به کار افزوده شود روش 

های مختلفی برای این کار وجود دارد که از جمله آن می توانیم به Insert Pages  در منوی Layout اشاره 

کنیم و یا آیکن  صفحه جدید در پنل Pages یا درگ کردن Master به یک جای دلخواه میان صفحات 

در صورتی که نیازمند افزودن بیشتر یک صفحه  هستید استفاده از دستور Insert Pages  بهترین راه 

است برای افزودن صفحات از طریق  پنل Pages روی صفحه ای که می خواهیم پس از آن قرار بگیرد 

کلیک می کنیم 
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مثال بعد ازصفحه 4 می خواهیم یک صفحه را اضافه کنیم با دو بار کلیک  بر روی  صفحه آن را انتخاب    

می کنیم روی آیکن Create New Page در پایین پنل کلیک کنید مشاهده می کنید که صفحه جدید بعد 

از صفحه شماره 4 که انتخاب شده بود درج شد می توانیم صفحات Master را هم به هر جایی که مورد 

نیازمان بود بکشیم و از آن یک صفحه جدید ایجاد کنیم همچنین می توانیداز صفحات معمولی سند هم  

با درگ کردن وکشیدن آن به جای دلخواه یک صفحه جدید ایجاد کنید می توانید با انتخاب هر صفحه یا 

هر  دو صفحه ودرگ کردن آن  وکشاندن آن بر روی عالمت Create New Page  یک کپی از آن ها تهیه 

کنید

 برای افزودن چندین صفحه  از طریق دستور Insert Pages  به منوی Option  رفته وفرمان                    

Insert Pagesرا انتخاب کنید تا کادرمحاوره ای مربوطه باز شود در قسمت Pages تعداد صفحاتی  که می 

 Insert خواهید اضافه کنید را مشخص کنید به عنوان مثال2 صفحه و با کلیک بر روی مثلث کناری کادر

می توانید محل افزودن صفحات و یا صفحه جدید خودتان  را مشخص کنید مثال مشخص کنید که بعد از 

صفحه ای که شماره آن در کادر کنار آن مشخص شده چه صفحاتی قرار بگیرد و یا اینکه قبل از صفحه ای 

که شماره آن مشخص شده چه صفحاتی قرار بگیرد یا در ابتدای سند یا در انتهای سند شماره ی صفحه 

ای راکه می خواهیم صفحه جدیدمان قبل یا بعد آن قرار بگیرد را در کادر مشخص می کنیم پس از آن             

با کلیک بر روی دکمه OK صفحات مورد خود را ایجاد کنید 
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اگر کلید Alt را نگه دارید وبر روی دکمه Create New Page کلیک کنید کادر Insert Pages  برای شما 

باز می شود و می توانید به تنظیمات گفته شده در این کادر بپردازید. برای حذف صفحات می توانیم به 

این ترتیب عمل کنیم ابتدا باید صفحاتی را که قصد حذف کردن آن را دارید انتخاب کنید مثال در این جا 

 Delete Selected Pages صفحه4، 1،2را انتخاب می کنیم سپس بر روی گزینه Ctrl با نگه داشتن کلید

کلیک می کنیم 

 Delete فرمان Option Panel ها ورفتن به منوی  Spread همچنین می توانید با انتخاب صفحات ویا

Spread را اجرا کنید می توانید با فرمان Duplicate Spread از صفحات انتخاب شده کپی تهیه کنید از 

طریق پنل Pages می توانید صفحات دلخواه را به مکان های دلخواه در بین باقی صفحات منتقل کنید اگر 

از طریق دستورMove Pages از منوی Layout این کار را انجام دهید
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 عالوه بر جابه جایی  صفحات در یک سند قادر خواهید بود بخش و یا تمامی صفحات سند را به هر 

جای دلخواه از یک سند دیگر که در محیط برنامه گشوده شده منتقل کنید مشاهده می کنید  که در 

کادر Move to می توانید مشخص کنید صفحات شما در سند فعلی جابه جا شود و یابه اسناد دیگر 

  Current Document منتقل شود در این جا چون سند دیگری در محیط نرم افزار باز نیست فقط گزینه

را مشاهده می کنید به کادر Move Pages از طریق Option Panel Pages  هم می توانید دسترسی 

داشته باشید در قسمت Move Pages می توانید شماره صفحاتی که قصد جا به جا کردن آن هارا دارید 

Desti-  5-4،6،2  در قسمت  مشخص کنید مثال می توانید این شماره ها رابه این صورت تعیین کنید

nation می توانید مشخص کنید که این صفحات به کجای سند منتقل شوند بعد ازصفحاتی که شماره 

Docu-  آن در کادر مقابل قرارگرفته یا قبل ازصفحاتی که شماره آن در این کادر قرار گرفته یا به ابتدای

ment و یا انتهای Document همان طور که گفته شد در کادر Move to هم می توانید مشخص کنید  

که صفحات شمادر سند فعلی  جا به جا شوند و یا به یک سند دیگر منتقل شوند راه دیگر جا به جایی 

صفحات درگ کردن آن ها است اما قبل از درگ کردن یک تنظیمی را باید انجام دهید

 

Allow Document Pages to Shuf-پنل رفته و با فعال و غیر فعال کردن گزینه های  Option ی به منو

fle وAllow Selected Spread to Shuffle امکان جا به جایی صفحات سند را فعال و یا غیر فعال کنید 

در اینجا گزینه   Allow Document Pages to Shuffle تیک دارد و فعال است اگر ما یک تصویر را 

انتخاب کنیم و با درگ کردن آن را به کنار صفحات دیگر ببریم مشاهده می کنید که این امکان برای  ما 

وجود ندارد اما اگر تیک گزینه Allow Document Pages to Shuffle برداشته شود می توانیم به راحتی 

صفحه مورد نظر خود را به کنارهر کدام از صفحات دلخواه ببریم و در آن جا قرار دهیم
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 تغییر اندازه یک صفحه از سند و ایجادSpread  سه صفحه ای	

گاهی اوقات الزم است که سایز  صفحات در In Design متفاوت باشد و یا مثال برای طراحی یک بروشور 

الزم است که بیشتر از دو صفحه در کنار هم قرار بگیرد در این فایل یک بروشور سه صفحه ای را 

مشاهده می کنید که صفحه سمت راست بروشورجلد آن و صفحه سمت چپ بین دو صفحه ی دیگر و 

داخل بروشور قرار می گیرد 

پس صفحه سمت چپ باید کمی کوچک تر شود تا به درستی بین دو صفحه قرار بگیرد این سه صفحه 

داخل یک Spread قرار گرفتند برای ایجاد یک Spread سه صفحه ای از منوی Option بر روی فرمان     

 Create new وکلیک بر روی آیکن  Alt کلیک کنید یا می توانید با نگه داشتن کلید  Insert Pages

Page در پایین پنل Pages به این کادر دسترسی داشته باشید
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در قسمت Pages تعداد صفحات را وارد می کنیم در اینجا سه صفحه نیاز داریم در قسمت Insert  گزینه 

At End of  Document  انتخاب وتعیین می کنیم  که صفحات جدید در انتهای سند ایجاد شوند پس از 

آن بر روی دکمه OK برای تایید تنظیمات کلیک می کنیم.

 Allow Document پنل تیک گزینه  Option برای اینکه هر سه صفحه کنار هم قرار بگیرند باید درمنوی

Pages to Shuffle  برداشته شود یعنی گزینه فعال نباشد
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 سپس در حالت می توانید آیکن صفحات را بگیرید وآن ها را به کنار هم درگ کنید مشاهده می کنید در 

هنگام درگ کردن یک عالمت Brackets در کنار صفحه ظاهر می شود که نشان  دهنده این است که شما 

می توانید این صفحه را در کنار صفحات دیگر قرار دهید 

حاال می خواهیم صفحه سمت چپ Spread کمی باریک تر شود  برای این کار ابزار Page را از پنل ابزار 

انتخاب می کنیم سپس روی صفحه ای که قصد تغییراندازه آن را داریم کلیک  می کنیم با این کارصفحه 

انتخاب شده و دستگیره هادر اطراف آن ظاهر می شوند حاال باید برای تغییر سایز صفحه از کنترل پنل 

استفاده کنیم می توانیم در کادرهای Width and Height اندازه عرض و ارتفاع  صفحه را تغییر بدهیم 

در اینجا الزم است که عرض صفحه تغییر کند یعنی گزینه Width را تغییر بدهیم دقت داشته باشید که    

Reference Point شما در مرکز قرار نگرفته باشد و آن را روی نقطه سمت راست قرار دهید
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 چون قرار است که صفحه از سمت چپ کوچک تر شود و از سمت راست ثابت بماند وتغییر نکند با 

تنظیم  Reference Pointاندازه صفحه را از سمت چپ کم می کنیم می توانیم اندازه مورد نظر خود را در 

کادر از طریق صفحه کلید وارد کنید. مثال اندازه Millimetres80  را وارد می کنیم وبا زدن کلید Enter  آن 

را تایید می کنیم اگر بروشور شما پشت رو باشد نیازاست که این کار را برای صفحه سمت راستی هم در 

پشت بروشورهم  انجام بدهید دقت  داشته باشید که در آنجا الزم است که Reference Point در سمت 

چپ قرار بگیرد یعنی سمت چپ صفحه ثابت باشد و سمت راست آن تغییر کند نکته دیگری که باید 

به آن توجه داشته باشید این است که زمانی که با ابزار Pageصفحه را انتخاب  می کنید دقت کنید که           

Object  ها انتخاب نشده باشند و فقط صفحه شما انتخاب شده باشد.
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 آشنایی با Master Pages  و نحوه ایجاد وبه کارگیری آنها	

Master Page همان سربرگ و پا برگ یا HeaderوFooter  در نرم افزار Word است  ولی  با دامنه 

کاربردی وسیع تر اگر پنل Pages را باز کنیم می بینیم که Master Page ها در باالی پنل قرار گرفته اند 

در این سند چون ما صفحات روبه روی هم داریم Master Page  هم داری دو صفحه روبه روی هم است 

هر المان و Object  که درصفحه سمت راست Master قرار بدهیم در تمامی صفحات معمولی سمت 

راستی سند که از همان Master Page پیروی می کنند قرار می گیرد و اگر Master Page یک صفحه 

داشته باشدهر چیزی که در همان یک صفحه قرار بگیرد در تمامی صفحات پیروی کننده قرار می گیرد در 

نرم افزار In Design می توانید همزمان چندین Master Page داشته باشید مثال برای صفحات فرد یک 

Master Page دیگروبرای سر فصل های  هر فصل هم یک  Master و برای صفحات زوج یک  Master

جدید ایجاد کنیم در صورت تعریف Master Page هااز ترسیم و یاجای دهی بسیاری از کادرهای متنی و 

یااشیاء به صورت تک تک در دیگر صفحات بی نیازخواهیم شد 

برای فعال کردن صفحات Master  بر روی نام Master  کافی است دو بار کلیک کنیم به این ترتیب وارد 

صفحات آن Master خواهیم شد در این سند ما یک کتاب طراحی کردیم همه ی کتاب ها معموالیک سر 

صفحه و یک شماره صفحه دارند برای اضافه کردن یک سر صفحه درصفحات سند ابتدا ابزارType را ازپنل 

ابزار انتخاب می کنیم
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 سپس  در قسمت باالی صفحه سمت چپ با کلیک و درگ یک کادر متنی ایجاد می کنید مالحظه        

می کنید که دراین Master خطوط راهنما درج شده اند وشماره صفحات قرار گرفته اند حاال در کادر متنی 

درج شده عبارتی که می خواهیم به صورت سر صفحه باشد  تایپ می کنیم  مثال نام کتاب سپس با 

انتخاب متن نوشته شده نوع قلم واندازه مناسب برای آن تعریف می کنیم البته می توانیم از Style های 

پاراگراف برای این کار استفاده کنیم که با آن آشنا خواهید شد برای ایجاد سر صفحه برا ی صفحه سمت 

راست با کمک ابزار Selection بر روی فریم متنی کلیک کرده تا انتخاب شود سپس با نگه داشتن کلید 

های Alt+Shift کادر متنی را به صفحه ی سمت راست درگ می کنیم  کلید Alt باعث می شود که یک 

کپی از کادرتهیه شود و کلیدShift  باعث حفظ تراز بندی نسبت به کادر اول خواهد شد یعنی در راستای 

فریم متنی سمت چپ قرار خواهد گرفت
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ابزار Type را مجدد انتخاب می کنیم متن داخل فریم متنی سمت راست را انتخاب می کنیم و با زدن کلید 

Delete از صفحه کلید آن را پاک می کنیم                                                          ............................. 

می خواهیم یک سرصفحه برای سمت راست                                                                   ............. 

تعریف کنیم که صفحه به صفحه یا                                                                                        .......

Section to Section  تغییر کند برای این                                                                           .........     

کار به منوی Type  رفته و از زیر منوی                                                                                 ............... 

Text Variables ویا متغیر متنی گزینه                                                                              .......... 

 ................ ..                                .                                 Running Header سپس Insert Variables

را انتخاب  می کنیم

 یک متغیرمتنی درواقع به متنی گفته می شود که در شرایط خاصی به صورت خودکار تغییر می کند در 

این جا نام فصل به طور خودکار قرار می گیرد حاال در پنلPages  با دوبارکلیک بر روی صفحات 8 و9 این 

صفحات را باز می کنیم مشاهده می کنید چون این صفحات از A Master- پیروی می کنند در صفحه 

سمت راست بخشی از عنوان فصل در باال قرارگرفته و در صفحه سمت چپ هم نام کتاب درج شده اگر به 

بررسی صفحات دیگر هم بپردازیم صفحاتی که در کنار آن ها نام A درج شده مشخص کننده  این هستند 

که از A-Master پیروی  می کنند بنابراین با دوبار کلیک بر روی شماره آن ها می توانیم آن ها را باز کنیم  

مشاهده می کنید که در این صفحات هم خطوط راهنما سر صفحه با عنوان  نام فصل، نام کتاب و شماره 

صفحات درج شدند
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اما در صفحاتی مثل صفحات 6 و7 ویا صفحات 2و3 مشاهده می کنید چون ازهیچ Master  پیروی 

نمی کند نه از خطوط راهنما خبری است و نه از سر صفحه و شماره صفحات می بینید که استفاده از                                                                             

Master  ها کار را بسیار ساده می کند فقط تنها اشکالی که به وجود می آید این است که المان ها در تمامی 

صفحاتی که این Master  به آن اعمال شده قرارگرفته. مثال در صفحه اول که روی جلد کتاب است خطوط 

راهنما وشماره صفحه قرار گرفته البته تصویری که بر روی صفحه قرار گرفته مانع از دیده شدن شماره صفحه 

می شود.اگرتصویر را جا به جا کنیم مشاهده می کنید که شماره صفحه درج شده همچنین خطوط راهنما هم 

در باالی صفحه قرار گرفتند
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 برای حل این مشکل می توانیم صفحاتی که نمی خوایم این المان هادرآن ها وجود داشته باشد را با 

نگه داشتن کلیدShift  در صورتی که به صورت پشت سر هم باشند و یا کنترل که به صورت پراکنده 

قرار گرفته باشند انتخاب کرده سپس به منوی پنل Pages رفته و گزینه Apply Master to Pages  را 

انتخاب کنید 

در کادر Apply Master شما می توانیدنام Master مورد نظر خود را انتخاب کنید و اگر قصد داشتید که 

Master را تعریف نکنید گزینه None را انتخاب کنید شماره صفحات هم در قسمت To Pages درج 

شدند که البته ما این کار را قبل از اینکه وارد این کادرشویم با نگه داشتن کلید Ctrl انجام دادیم وآن ها 

را انتخاب کردیم سپس بر روی دکمه OK کلیک می کنیم.

     

                                                                                                                                              

Master  صفحات 8 تا 11 تغییر کرد و بر روی گزینه None قرار گرفت در واقع این صفحات دیگراز هیچ 

Master پیروی نمی کنند مجددا با نگه داشتن کلید Shift شماره صفحات مورد نظر را انتخاب می کنیم.
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Z FE به دلیل اینکه صفحات پشت سر هم قرار گرفتند از کلید Shift استفاده کردیم با نگه داشتن 

کلید Alt و کلیک روی نام Master مورد نظر Master رابه صفحات اعمال می کنیم همچنین شما می 

توانید Master را به صفحات مورد نظر خود درگ کنید از این طریق هم می توانید Master Page را به 

صفحات اعمال کنید اگر موس را روی صفحات نگه دارید یک     Tooltip ظاهر می شود که نشان می 

دهد 

آن صفحات از چه Master پیروی می کنند می توانیم با زدن کلید های Ctrl+H کادر های متنی که بر 

روی Master Page تنظیم شدند رابه صورت نقطه چین نمایش دهیم و یا اینکه آن ها را مخفی کنیم
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 برای ایجاد یک Master جدید از طریق Option پنل Pages فرمان New Master را انتخاب می کنیم 

در کادر محاوره ای باز شده گزینه Prefix مشخص کننده پیشوند Master است شما می توانید با 

 In design تخصیص حداکثر چهار کاراکتراین پیشوند را تعریف کنید به طور پیش فرض نرم افزار

از  حروف انگلیسی استفاده کرده این عبارت در کادر شماره صفحات در Master ها و باالی آیکن 

            Name درج می شود در کادر Pages الگو گرفته اند در پنل Master  پیش نمایش صفحاتی که از این

می توانید برای Master خود یک نام انتخاب کنید مثال اگرما Master را برای جلد پشت یک کتاب        

می خواهیم بسازیم می توانیم آن را  Back انتخاب کنیم
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 در کادرBased on Master در صورت تمایل می توانید Master جدید رابراساس   Master های موجود 

بسازید در این صورت دیگر نیازی به تکرار طراحی بعضی ازElement ها وتنظیم دوباره ابعاد نخواهید داشت 

و سرعت کارتان افزایش خواهد یافت در کادرNumber of Pages  تعداد صفحات Master را مشخص کنید 

 Page Size دو صفحه است یکی برای صفحات فرد ودیگری برای صفحات زوج در کادر Master در اکثر کارها

می توانید ابعاد  Master را مشخص کنید در قسمت Orientation می توانید جهت افقی یا عمودی بودن 

Master را تعیین کنید همچنین در دو کادر Width and Height می توانید اندازه ابعاد مورد نظر خود را وارد 

کنید سپس بر روی دکمه OK برای تایید تنظیمات کلیک کنید

)

 مشاهده می کنید که Master با نام B-Back ساخته شد.

حال اگر که این Master بر اساس A-Master ساخته  شود مشاهده می کنید که C - Master شامل تمامی 

المان ها و تنظیمات A-Master است همچنین شما می توانید تمامی المان ها وObject  های مورد نظرخود 

راهم به C-Master اضافه کنید.
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 	In Design در نرم افزار Master Page المان های Override

با اعمال یک  Master برای صفحات دلخواه تمامی المان های موجود درMaster در آن ها جای داده می 

شود اما شما می توانید یک یاچند المان را مستثنا کرده و از اعمال آن ها در صفحات مذکورممانعت 

کنید  هرگاه شمادر یک صفحه المان های منتقل شده از Master به آن صفحه را تغییر بدهید ویا حذف 

Mas- بدون تغییر باقی می ماند در حالت عادی تمامی المان ها کادر های منتقل شده از  Master  کنید

ter ها به صفحات سند غیرانتخاب هستند. در حالت عادی ما نمی توانیم کادر ها را انتخاب کنیم مزیت 

این کار این است که در حین کار روی صفحات سند این  المان ها برای شما ایجاد مزاحمت نمی کند و 

شما می توانید به راحتی و بدون هیچ  مزاحمتی به انجام عملیات طراحی و صفحه بندی صفحات سند 

بپردازید اما اگر به هر دلیل خواستید هر یک از المان ها را انتخاب کنید و ویرایش کنید و به کلی حذف 

  Override را گرفته و روی المان مذکور کلیک کنید تا اصطالحا Ctrl+Shift کنید کافی است که کلید های

شده و قابل انتخاب شود همین طور که مالحظه می کنید ما در این صفحه با نگه داشتن کلید های 

Ctrl+Shift می توانیم کادری که بر روی Master قرار گرفته انتخاب کنیم 
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یا می توانیم مثال به صفحات 2 و3 برویم با نگه داشتن کلیدهای Ctrl+Shift  بر روی کادر کلیک کنیم و 

آن را حذف کنیم همچنین می توانیم با نگه داشتن کلیدCtrl+Shift  روی این کادرهم کلیک کنیم و آن 

را حذف کنیم

 برای حذف و یا تغییر یک المان Master  در یک صفحه عالوه برکلید های Ctrl+Shift  و کلیک بر روی 

آیتم مورد نظر در صفحه کاری می توانیم برروی صفحه مورد نظرمان دوبار کلیک کنیم تا آن صفحه 

 Override All Master انتخاب شود سپس با کلیک راست بر روی صفحه وارد منوی میانبر شده و گزینه

  Masterانتخاب کنید مالحظه می کنید که با انتخاب این فرمان کادرهایی که بر روی این Page Items

قرار گرفتند قابل انتخاب و ویرایش می شوند 
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 Override  هم دسترسی داشته باشید مالحظه می کنید که گزینه Option Panel شما می توانید از طریق

All Master Page Items در اینجا هم قرار گرفته درصورتی که بر روی شماره صفحات دو بار کلیک کنیم 

و هر دو صفحه در حالت انتخاب باشند با کلیک بر روی فرمان Override All Master Page Items المان 

های هر دو صفحه قابلیت های ویرایش را پیدا خواهند کرد

 برای اینکه مجدداالمان های موجود بر روی Master رادر صفحات قفل کنیم پس از انتخاب صفحات به 

منوی Option Panel رفته و از زیر منویMaster  Pages  گزینه Remove All Local Overrides انتخاب 

می کنیم مشاهده می کنید که مجددا کادر های مربوط به المان های روی Master قفل شدند و قابل 

انتخاب نیستند.
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 برای کپی گرفتن از یک Master Page  می توانیم آن را به سمت دکمه Create New Page بکشیم و 

 Master می توانید آن رابا انتخاب نام Master Page سپس از آن یک کپی بسازیم برای حذف کردن یک

در باالی پنل بر روی آیکن Delete Selected Pages کلیک کنید گاهی اوقات ترجیح می دهیم به جای 

اینکه  خود راPage asterاوقات ت رجیهک کنیم    Master Page خود را از صفر طراحی کنیم یکی از 

دو صفحه های سند را به Master تبدیل کنیم برای انجام این کار کافی است در پنل Pages دو صفحه 

دلخواه خود را انتخاب کنیم وبه محل  Master ها که معموال در                              ........         .... 

قسمت باالیی پنل قرار گرفته اند درگ کنید به این ترتیب که ما                                         .      .... 

می توانیم مثال از صفحات 10 و11 بادرگ آن به سمت باالیی پنل                                                ......         

در بخش   Master ها یک Master از آن صفحات ایجاد کنیم 

  Panelدر صفحات مورد نظر پس از انتخاب صفحات به منوی Master برای مخفی نمودن المان های یک

Option رفته و از زیر منوی Master Page گزینه Hide Master Items را انتخاب می کنیم با این کار 

المان های موجود بر روی Master در صفحات مخفی خواهند شد.
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 	In Design درج و تنظیم شماره صفحه خودکار در نرم افزار

معموال یکی از المان های اصلی که در هر Master وجود دارد شماره صفحه شماره فصل ویا بخش است 

که می توانیم آن ها را به راحتی به همراه باافزودن کاراکتر های دلخواه  در یک کادر متنی در قسمت 

باالیی پایینی و یا قسمت کناری Master جای دهیم. از آن جایی که شماره صفحه یک مورد تکراری هست 

وبایستی در تمامی صفحات وجود داشته باشد لزوما باید درMaster جای دهیم برای این منظور در پنل 

Pages  بر روی آیکون پیش نمایش Master دو بار کلیک کنید تا صفحه مذکور در پنجره برنامه فعال شود

 ابزارType را از پنل ابزار انتخاب کنید یک کادر متنی در محل دلخواه برای درج شماره صفحه ترسیم کنید 

به منوی تایپ رفته و از زیر منوی                                                                      .       ... ...........        

Insert Special Character زیر                                                                                  ...........       

منوی Markers گزینه                                                                                                              ....

Current Page Number را انتخاب                                                                                      ........

کنید می توانید از کلید های ترکیبی                                                                                   .... 

Ctrl+Alt+Shift+N هم برای فعال                                                                                       ......... 

کردن این بخش استفاده کنید
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با انتخاب گزینه Current Page Number  در کادر متنی به جای شماره صفحه تنها پیشوند Master را 

مشاهده می کنید اندازه و نوع  فونت شماره صفحه راتنظیم کنید شما می توانید برا ی وسط چین کردن 

شماره صفحه  در قسمت نوار آپشن و یا نوار  Control روی گزینه Align Centre کلیک کنید سپس با 

   Alt یک کپی از کادر متنی برای صفحه مقابل ایجاد کنید با کلید Shift+Ctrl+Alt نگه داشتن کلید های

از کادر متنی انتخاب شده کپی ایجاد شد و کلید Shift  باعث هم ترازی  آن با کادر متنی قبلی شد 

همان طور که گفته شد در روی Master شماره صفحه باپیشوند نام  Master نمایش داده می شود در 

صورتی که بر روی یکی از صفحاتی که از A -Master پیروی می کند دوبار کلیک کنید و وارد آن صفحات 

شوید مشاهده می کنید که در داخل صفحات این کاراکتر تبدیل به شماره صفحه شده است.از آن جایی 

که شماره و عنوان فصل در هر فصل ثابت است و مثل شماره صفحه در هر صفحه تغییر نمی کند 
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به عبارت  یک متغیر متنی یا Text variables نیست نیازی به طی کردن این مراحل نیست . کافی 

است کادر متنی در ابعاد دلخواه را گشوده و عنوان و شماره فصل را به سادگی در داخل صفحات تایپ 

کنید برای تغییر شماره صفحه از یک صفحه دلخواه و تنظیم آن با دو بار کلیک بر روی صفحه ای که 

قصد تغییرشماره آن را دارید صفحه را انتخاب و فعال کنید سپس از منوی Option Panel گزینه              

Numbering &Section Options را انتخاب کنید 

.در کادر باالیی گزینه  Start Page Numbering  at را انتخاب و فعال کنید .سپس در کادر مقابل 

آن شماره صفحه مورد نظر را درج کنید . فرض کنید که صفحه 10 می خواهد به صفحه 12 تبدیل 

 Styleرا مشخص کنید . در کادر Section Prefix می توانید Page Numbering  شود. در بخش

سبک دلخواه خود را برای شماره گذاری عددی ، حروفی،التین و حروف ابجد انتخاب کنید در قسمت                              

Section Marker نام بخش و یا عبارت دلخواه را برای درج در قسمت مربوطه را برمی گزینید . با تیک 

زدن گزینه  Include Prefix when Numbering Pages می توانید مشخص کنید که قصد همراه شدن 

عبارت پیشوند بخش را با شماره صفحه دارید  پس از تنظیم موارد مورد نظر بر روی  Ok برای تأیید شدن 

آن کلیک کنید 
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مالحظه می کنید که شماره صفحه از صفحه 10 به شماره صفحاتی که با حروف الفبا انگلیسی مشخص 

شده تبدیل شده است ضمن اینکه درکنار شماره صفحه در پنل  Pages گزینه Number اضافه شد. 

به تنظیمات Numbering &Section Options از طریق منوی Layout هم می توانید دسترسی داشته 

باشید.

در حالت قبل Include Prefix when Numbering Pagesانتخاب نشده بود در این جا با تیک زدن این 

گزینه آن را فعال می کنید سپس بر روی OK کلیک کنید 
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مشاهده می کنید عالوه بر شماره صفحاتی که در پانل Pages مشخص شده است این پیشوند با شماره 

صفحات در داخل صفحات هم همراه می شود بنابراین شما می توانید زمانی این گزینه را انتخاب کنید که 

قصد همراه شدن این عبارت پیشوند با شماره صفحه را داشته باشید.
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 	In Design نرم افزارText variables ایجاد و به کارگیری متغیرهای متنی در

متغیر های متنی یا Text variables کاراکتر هایی هستند که بسته به نوع جایگاه آن ها در صفحه سند 

دچار تغییر و تحول می شوند شماره صفحات،شماره فصل ها تاریخ های شروع و اتمام پروژه همگی از 

نوع متغیر های متنی هستند برای ایجاد یک متغیر متنی  کافی است که بر روی آیکون پیش نمایش 

Master در پانل  Pages دو بار کلیک کنید                                                                             ...     

تا صفحات آن در پنجره فعال شود سپس                                                                              ....   

ابزار Type را از نوار ابزار انتخاب کرده و یک                                                                          ...        

  ...                                                                             Master کادر متنی در یک جای دلخواه در

ایجاد کنید پس از آن به منوی Type رفته                                                                             .....     

و از زیر منوی Text variables گزینه                                                                             ........      

Define را انتخاب کنید

 در صورت موجود بودن متغیر مورد نظر می توانید آن را از لیست  Text variables انتخاب کنید مثال 

ما در اینجا می خواهیم متغیر متنی   File Name را انتخاب کنیم چون سند خود را با نامی  قبال ذخیره 

کردیم بنابراین می خواهیم از نام فایل برای درج نام انتخاب  شده در باالی صفحه استفاده کنیم پس از 

اینکه متغیر مورد نظر را انتخاب کردید بر روی دکمه  Edit کلیک کنید. 
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نام متغیر متنی مورد نظر را وارد کنید در کادر Type هم مجدد می توانید نوع متغیر متنی را تغییر دهید 

در دو کادر Text Before وText After می توانیم یک متن دلخواهی به ابتدا و یا انتهای متغیر متنی اضافه 

کنیم برای متغیر  File Nameدو گزینه  Include Entire Folder Path وInclude File Extension هم 

وجود دارد در صورت تیک زدن گزینه  Include Entire Folder Path مسیر کامل محل ذخیره سازی فایل 

نمایش داده خواهد شد و در صورتی که گزینه Include File Extension انتخاب شود پسوند فایل هم 

نمایش داده می شود اما در اینجا ما به هیچ                                                         .........            ... 

کدام از این دو مورد نیازی نداریم  وفقط به                                                                           .......    

نام فایل نیاز داریم پس از تنظیم کادر های                                                                 ......             

مورد نظر بر روی دکمه OK  کلیک می کنیم 

سپس بر روی دکمه  Insert کلیک می کنیم مالحظه می کنید در کادر تایپی که در Master تنظیم شده 

بود نام فایل به همراه فایلی که قبل از آن تنظیم شده نمایش داده می شود می توانیم بر روی دکمه 

Done کلیک کنیم 
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 تا کادر بسته شود به صفحاتی که از A Master- پیروی می کنند می رویم با کلیک برروی  صفحات 

می توانیم آن ها را باز کنیم می توانیم نوع و اندازه قلم را برای  Textوارد شده تعریف کنید برای این 

منظورمجدد به Master رفته متن مورد نظر را انتخاب می کنیم سپس از کادر مربوط به فونت در نوار 

کنترل فونت مورد نظر راانتخاب  می کنیم به صفحات 4 و5 می رویم مالحظه می کنید که تغییرات در 

صفحه 5 هم اعمال شد شما می توانید یک متغیر متنی را به دلخواه خود تعریف و ایجاد کنید

 به این ترتیب که به منوی Type بروید و از زیر منوی  Text Variables  گزینه Define را انتخاب کنید بر 

روی دکمه New برای تعریف یک متغیر متنی جدید که در این لیست موجود نیست کلیک کنید در کادر

Name نام متغیر مورد نظر را وارد کنید در قسمت Type مشخص کنید که متغیر  متنی شما از چه نوعی 

است مثال شماره فصل در دو کادرText Before و                                 ............                     . .......

Text After هم می توانید متن دلخواه خود را به                                                      .            ....... 

ابتدا و یا انتهای متغیر متنی خود اضافه کنید در                                                                  ......

بخش Style هم برای شماره فصل می توانید یکی                                                               . ........     

از سبک هایی که در این لیست وجود دارد انتخاب                                                                .....       

کنید پس برروی دکمه  Okبرای تایید تنظیمات                                                                  ..     

کلیک کنید قبل از آن مالحظه می کنید که در                                             .........                                                                                                      

قسمت Preview پیش نمایشی از متغیری که شما                                                                                                                        

تعریف کردید نمایش داده می شود 
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به این ترتیب متغیر متنی شما در لیست Text Variables اضافه می شود  و از این  به بعد شما می توانید 

آن را در صفحه درج کنید.

 آشنایی با فریم های متنی ودرج متن بر روی مسیر	

در نرم افزار InDesign برای نوشتن متن از دو ابزار استفاده می شود یکی ابزارType که برای نوشتن 

متن به شیوه مرسوم و درکادرهای مستقیم به کار می رود و دیگری ابزارType on a  Path که متن تایپ 

شده را در طول لبه داخلی و یا خارجی مسیر های برداری قرار می دهد در صورت انتخاب ابزار Type از 

پنل ابزار می توانید بخشی از کاراکترهای تایپ شده در کادر متنی راانتخاب کنید. 

در حالی که با انتخاب ابزارSelection از پنل ابزارعالوه بر متون داخلی کادر و فریم متن هم انتخاب    

می شود در نسخه های که عالوه بر زبان انگلیسی از زبان های از راست به چپ مثل فارسی ،عربی،  

عبری و به طور کلی زبان های خاورمیانه ای یا Middle East پشتیبانی می کند

In Design آشنایی و ویرایش متون در نرم افزار  

125

https://maktabtv.com/category/indesign/


مشاهده فیلم های آموزش ایندیزاین

 دو ابزار TypeوType on a  Path هم برای ترسیم کادرو نوشتن متون این زبان ها به جمع این دو ابزار 

افزوده می شود متاسفانه شرکت Adobe از نسخه CC2017 به باال پشتیبانی از زبان های خاورمیانه ای 

یا Middle East راحذف کرده البته راه هایی برای تنظیم کردن آن وجود دارد اما کمی دردسرساز است 

مثال در صورتی که قصد داشته باشید فارسی تایپ کنیم به این روش عمل می کنیم ابتدا با کمک ابزار 

تایپ یک کادر متنی ترسیم می کنیم پس ازاینکه مکان نما شروع به چشمک زدن می کند 

از نوارکنترل در بخش Language زبان را بر روی Arabic قرار می دهیم سپس از کادرفونت، فونت 

فارسی مورد نظر را انتخاب می کنیم در کادراندازه فونت سایز مناسب برای قلم را انتخاب می کنیم پس 

از آن زبان صفحه کلید را بر رویPersian  قرار می دهیم می توانیم از کلید های ترکیبی Alt+Shift  برای 

تغییر زبان صفحه کلید استفاده کنید سپس شروع می کنیم به تایپ کردن مالحظه می کنید که حروف  

فارسی جدا ازهم تایپ می شود 

)
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برای رفع این مشکل در قسمت انتهایی نوار کنترل بر روی گزینه مشخص شده کلیک کنید تا منوی مربوط 

به تایپ باز شود از زیر منوی باز شده Adobe World-Ready Paragraph Composer را انتخاب می کنیم

                                                                                                                                                    

به این گزینه می توانید ازطریق منوی Edit زیر منوی Preferences بخش Advanced Type دسترسی 

داشته باشید در کادر Advanced Type ،گزینه Composer که در پایین صفحه قرار دارد و از زیر منوی آن 

می توانیم  Adobe World-Ready Paragraph Composer دسترسی داشته باشیم. 
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همچنین می توانید از طریق پنل Paragraph هم به این گزینه دسترسی  داشته باشید کافیست که بر 

Adobe World-Ready Paragraph Com-کلیک کنید و گزینه Option Panel Paragraph  روی منوی 

poser را انتخاب کنید. مشاهده می کنید پس از انتخاب و فعال کردن این  گزینه مشکل جدا شدن 

کاراکترهای  فارسی بر طرف می شود 

در صورتی که تایپ کردن را ادامه دهید زمانی که کاراکترها به انتهای کادر می رسند اتوماتیک به خط بعدی 

رفته ودر نهایت نوشته شما شکل کادر را به خود می گیرد در صورت ظاهر شدن عالمت سرریز می توانید 

ابزارSelection  را از پنل ابزارانتخاب کنید  وبا گرفتن گوشه کادر ابعاد آن را تغییر دهید تا تمام متن 

نمایش داده شود 
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اگر ازپنل ابزار از مجموعه ابزار های ترسیم اشکال ابزار Polygon راانتخاب کنیم ویک Polygon ویک چند 

ضلعی ترسیم کنیم می توانیم با ابزار  Type on a  Pathبر روی لبه های این چند ضلعی تایپ کنیم زمانی 

که ابزار Type on a  Pathرا به یک مسیر نزدیک می کنید در کنار آن عالمت مثبت ظاهر می شودواین 

نشان دهنده این است که شما بالفاصله می توانید کلیک کنید و شروع به تایپ کنید ما با درگ کردن 

متن را انتخاب می کنیم و کمی سایز فونت را افزایش می دهیم به این ترتیب ما می توانیم با استفاده 

ازابزار Type on a  Path روی لبه های یک چند ضلعی تایپ کنیم

 اگر که یک چند ضلعی دیگر ترسیم کنیم وابزار Type را انتخاب کنیم و درداخل چند ضلعی کلیک کنیم 

مشاهده می کنید که چند ضلعی تبدیل به یک کادر متنی شده وحاال می توانیم در داخل آن تایپ کنیم 

همچنین می توانیم از فریم ها برای تبدیلشان به کادر متنی و تایپ کردن در داخل آن استفاده کنیم 

مثال ما می توانیم یک فریم دایره ای یا بیضی                                                                          .........

    ...                                                                        Type بکشیم ودر داخل آن با استفاده ازابزار

شروع به تایپ کردن بکنیم همان اتفاقی که                                                                           .........   

برای شکل چند ضلعی افتاد برای دایره ویا                                                                         .            

بیضی هم می افتد همچنین می توانیم ابزار                                                                             ..... 

Type on a Path را انتخاب کنیم و برروی                                                                                    ... 

لبه های دایره ویا بیضی کلیک کنیم در این                                                                          ........

صورت مجددا بر روی لبه ها تایپ  می کنیم
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 اگر قصد داشته باشیم که امکان تبدیل فریم ها و یا اشکال گرافیکی را به یک کادر متنی برداریم 

می توانیم به منوی Edit بریم و از زیرمنوی  Preferences بخش Type را انتخاب  کنیم سپس تیک                        

Type Tool Converts Frames to Text Frames را برداریم با این کاردیگر اشکال و یا فریم های گرافیکی 

تبدیل به کارد متنی نخواهد شد 

می خواهیم یک کادر متنی ستاره ای  درست کنیم با انتخاب فریم Polygon از زیر مجموعه فریم ها 

بر روی صفحه یک کلیک می کنیم تا Option  ابزار باز شود در کادر Number of sides تعداد اضالع را 

مشخص می کنیم در صورتی که گزینه Star Inset برروی صفر درصد تنظیم شده باشد یک 6 ضلعی 

ترسیم خواهد شد اما با زیاد کردن این گزینه می توانیم 6 ضلعی را به یک ستاره تبدیل کنیم و هر چقدر 

مقداراین کادربیشتر باشد گوشه های ستاره تیز تر خواهد شد در اینجا مامقدار %50 وارد می کنیم
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 حاال می توانیم ابزارType  را برداریم و در داخل آن کلیک کنیم به این ترتیب می توانیم به تایپ کردن متن 

مورد نظرخود در داخل کادر ستاره ای بپردازیم.

 تایپ و ویرایش متون	

برای اعمال هر نوع تغییردر متن هاابتدا بایدبه گونه ای انتخاب شونداگر این کاربه وسیله یکی ازدو 

ابزارSelection ویا Direct Selection صورت بگیرد عالوه بر متن کادرو فریم متن هم انتخاب می شود 

اما درصورت استفاده از ابزارType تنها کاراکتر های متن انتخاب خواهند شد هنگام نوشتن با فشردن 

دکمه Enter وبا رفتن به خط بعد عمال یک پاراگراف جدید ساخته می شود در صورتی که بخواهیم بدون 

ایجاد یک پاراگراف جدید ادامه نوشته را در خط جدید قرار دهیم باید دکمه Shift را گرفته وآنگاه کلید 

Enter را بزنید تا یک جدایش خط و یا Line Breake داشته باشید همان طور که گفته شد می توانیم 

با ابزارType بخش هایی از متن ویا همه ی آن را انتخاب کنیم اما ما می خواهیم از یک روش دیگر برای 

قرار دادن نشانگر چشمک زن موس برای انتخاب متن استفاده کنیم اگر یکی از دو ابزار Selection ویا                    

Direct Selection فعال باشد می توانیم با دو بار کلیک کردن روی کادر متنی ابزار Type را خود به خود 

فعال کنیم مشاهده می کنید که با دو بار کلیک کردن نشانگر چشمک زن موس در کادر متنی قرار می 

گیرد
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 و حاال شما قادر خواهید بود که متن را با کلیک و درگ کردن انتخاب کنید برای خارج شدن از حالت 

انتخاب هم می توانید از کلید Escape هم استفاده کنید.می خواهیم با روش های دیگر انتخاب متن 

آشنا شویم برای اینکه بتوانید بهتر ببینید                                                                  .......         . 

می توانید از کلید های ++ Ctrl کمی آن را                                                                    ............ 

Zoom  کنید برای انتخاب یک کلمه                                                                          ......... ....           

می توانیم روی کلمه مورد نظر دو بار                                                                                 ........

کلیک کنیم با سه بار کلیک می توانیم                                                                                  .......         

یک خط را انتخاب کنیم با چهار بار کلیک                                                                                                                                    

می توانیم یک پاراگراف را انتخاب کنیم                                                                                                   

برای انتخاب همه ی متن می توانیم روی                                                                                                                                       

یک نقطه از کادر متنی کلیک کرده و از                                                                                                

منوی Edit فرمان Select All انتخاب کنیم

 البته استفاده از کلید میانبر Ctrl+A سرعت شما را دو چندان می کند ما با زدن کلید های Ctrl+A کل 

متن را انتخاب می کنیم همان طور که گفته شد برای خارج کردن از حالت انتخاب می توانیم یک جایی 

خارج ازمتن کلیک کنیم یا اینکه می توانیم از کلیدEscape  استفاده کنیم یا اینکه می توانیم از فرمان 

Deselect All که در منوی Edit قرار گرفته و یا کلید های ترکیبی Ctrl+Shift+A استفاده کنیم همان طور 

که در تصویر مشاهده می کنید نشانگر موس در قسمتی ازمتن در حال چشمک زدن است اگر که کلید 

کنترل را به همراه کلید جهتی رو به پایین بزنیم نشانگر به اول پاراگراف بعدی منتقل خواهد شد
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مجددا اگر کلید کنترل را به همراه کلید جهتی رو به باال بزنیم نشانگر به پاراگراف قبلی بر می گردد      

می توانیم برای جابه جاشدن بین کلمات از کلید های جهتی چپ و راست به همراه کلید کنترل استفاده 

کنیم مشاهده می کنید که می توانید بین کلمات جا به جا شوید بازدن کلید Home  از صفحه کلید به 

  Shift به انتهای خط منتقل می شویم می توانیم با نگه داشتن کلید  Endابتدای خط رفته و با زدن کلید

به همراه کلید های مذکور متن را انتخاب کنیم مثال مکان نما را در قسمت دیگری از متن قرار دهیم  ودر 

صورتی که کلید Shift را به همراه کلید جهتی راست نگه داریم نشانگر موس به سمت راست رفته ومتن 

را در آن جهت انتخاب می کند
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 در صورتی که ابتدا انتخابی را با نگه داشتن  کلیدShift  و کلید جهتی سمت راست انجام دهیم و کلید 

ها را رها نکنیم سپس Shift  را با کلید جهتی سمت چپ نگه داریم متن از حالت انتخاب خارج می 

شود اما اگر قصد داشته باشید که متن از حالت انتخاب خارج نشودوازسمت چپ قصد اضافه کردن این 

انتخاب را داشته باشید می توانید یک لحظه کلید Shift را رها کنید و مجددا آن را با کلید جهتی سمت 

چپ نگه داریم با این کار متن از سمت چپ گسترش پیدا می کند و انتخاب می شود به این ویژگی 

Keyboard Dance گفته می شود برای ویرایش و تنطیم نوشته های روی یک مسیرابتدااز پنل ابزار،ابزار 

Direct Selection را انتخاب کنید ما در اینجا یک نوشته روی مسیر داریم بر روی نوشته کلیک می کنیم 

تا  Bracketsمربوط به مسیر هستند در ابتدا و انتهای مسیر ظاهر شود Brackets و یا مربع را با موس 

گرفته و بگشید تا نوشته شما جابه جا شود

 Direct Selectionبرای انتخاب  بخشی از متن هم مانند متن معمولی عمل می کنیم می توانیم با ابزار 

ویا ابزار Selection بر روی متن دوبار کلیک کنیم تا نشانگر برروی مسیر ظاهر شود سپس می توانیم با 

کلیک و درگ متن را انتخاب کنیم یا می توانیم از کلید های Ctrl+A برای انتخاب کل متن استفاده کنیم 

 Type on a path به زیر منوی Type برای اعمال تفییرات در متن نوشته شده روی یک مسیر از منوی

رفته و بر روی Option کلیک کنید تا کادر تنظیمات تایپ روی مسیر بازشود
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 تنظیمات مربوط به افکت ها، تراز بندی و آیینه شدن را می توانید در این کادر انجام دهید مثال حالت 

های مختلف  را برای افکت هاانتخاب کنیم ویا اینکه تنظیمات هم خط شدن را تغییربدهیم یا می توانیم 

متن را به صورت آیینه در بیاوریم در کادرSpacing  می توانیم فاصله بین کاراکتر ها را تنظیم کنیم همان 

طور که مالحظه می کنید گزینه Preview تیک دارد بنابراین شما هر کدام از این تنظیمات را که انجام 

دهید می توانید پیش نمایش آن را بر روی مسیر درصفحه مشاهده کنید پس از اینکه تنظیمات مورد نظر 

خود را انجام دادید بر روی دکمه OK برای تایید آن کلیک کنید.

 	In Design وارد کردن متون از نرم افزارهای دیگربه نرم افزار

 In در صورتی که بخواهیم متنی رااز فایل های متنی دیگری که توسط نرم افزار های واژه پردازی غیر از 

Design نوشته شدند را به سندی در In Design وارد کنیم باید از دستور Place استفاده کنیم متن 

فایل هایی با فرمتText، rtf یافایل های نرم افزارWord مثلDoc  یا Docx فایل های اکسل را به راحتی 

  Placeجای دهید هنگامی که دستور In Design در اسناد نرم افزار Place می توانیم از طریق دستور

اجرا می شود In Design به شما این امکان را می دهد که متون وارده را به درون کادر های متنی جدیدو 

یا کادر های متنی موجود در سند جای دهید توصیه می شود برای آوردن ویا Im Port کردن متن فایل 

های نرم افزار Word  به درون سند In Design از کپی و Paste استفاده نکنید زیرا با این کار مواردی 

مثل پا نویس ها فرمت های اعمالی به متون تصاویرهمراه فایل به درون سند In Design منتقل نخواهد 

شد درحالی که اگراز دستور Place استفاده کنید مشکلی در این موارد نخواهید داشت ابتدا قصد داریم 

متن داخل کادر را بایک متن دیگرجایگزین کنیم برای این منظور با ابزارSelection  بر روی کادر متنی 

کلیک می کنیم پس از انتخاب کادر متنی به منوی File رفته  وفرمان Place  رااجرا می کنیم می توانیم 

از کلید های ترکیبی یا میانبرCtrl+D برای باز کردن کادر Place استفاده کنیم 
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پس از باز شدن کادر محاوره ای Place مسیر فایل Word را مشخص می کنیم و با انتخاب فایل مورد نظر 

بر روی دکمه Open  کلیک می کنیم دقت داشته باشید که گزینه Replace Selected Item تیک خورده 

باشد برای اینکه قصد دارید متن جدید را جایگزین متن وارد شده قبلی کنیم بر روی دکمه Open  کلیک 

می کنیم 

مشاهده می کنید که متن قبلی که در کادر وارد شده بود حذف شد ومتن جدید جایگزین آن شد اما 

اگرقصد جایگزین کردن متن را ندارید به این روش عمل کنید از منوی فایل فرمان   Place را انتخاب 

کنید  فایل مورد نظررا برای وارد کردن در داخل سند انتخاب کنید و بر روی دکمه Open کلیک کنید 

مشاهده می کنید پیش نمایشی از پاراگراف متنی در کنار مکان نمای موس ظاهر شده حال اگر قرار است 

که  این متن در داخل فریمی که  از قبل روی صفحه طراحی شده جاری شود کافی است که روی فریم یک 

کلیک شودمشاهده می کنید که متن در داخل فریم قرار می گیرد و آن را تبدیل به یک فریم متنی ویا 

کادر متنی می کند به دلیل اینکه مقدار متن از فریم بیشتر است در کنار فریم یک عالمت سر ریز که به 

صورت یک به عالوه قرمز رنگ در یک کادرمربعی قرار گرفته ظاهر می شود شما می توانید با کلیک بر روی 

این عالمت سر ریز را به فریم دیگری منتقل کنید در اینجا چون فریم دیگری وجود ندارد می توانیم با 

کلیک و درگ فریم دیگری را بسازیم
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 اگرهنوز سرریز وجود دارد به همین ترتیب می توانیم فریم های دیگر را تشکیل دهیم تا زمانی که  تمام 

متن در داخل فریم ها جاری شود کار دیگری که می توانیم انجام دهیم این است که کادر متن را آن قدر 

بزرگ کنیم تا تمام متن در داخل آن قرار بگیرد اما گاهی اوقات مثل حالتی که این جا مشاهده می کنید 

تعداد صفحات مربوط به متن خیلی  بیشتراز آن است که بتواند در داخل یک فریم جای بگیرد راه دیگر برای 

وارد کردن متون به داخل صفحات این است که ما با کلیک ودرگ کادر های متنی را ایجاد کنیم ابتدا از پنل 

Pages دو صفحه جدید دیگر می سازیم سپس از منوی File فرمان Place راانتخاب می کنیم و ازآن  فایل 

Word  راانتخاب می کنیم وبر روی دکمه Open  کلیک می کنیم سپس می توانیم با کلیک و درگ کادر متنی 

مورد نظر خود راترسیم کنیم
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 کلید های Ctrl+Z را برای لغوعملیات انجام شده می زنیم شما می توانید کادر متنی رادرهر اندازه ای 

که دوست داشته باشید ترسیم کنید اما اگر قصد دارید متن شما دریک کادر متنی جدید مهاد در کادر 

اصلی صفحه قرار بگیرد از یک روش  دیگر هم می توانید استفاده کنید فرمان Place را اجراکرده،فایل را 

انتخاب و بر روی دکمه Open کلیک می کنیم. می توانیم با یک کلیک در یک جای دلخواه از صفحه سند 

یک کادر متنی به عرض  صفحه سندایجاد کنیم 

همچنین اگر فریمی را ترسیم کنیم در حالی که انتخاب است از منوی File فرمان Place را اجرا کرده و 

فایل متنی مورد نظر را انتخاب می کنیم سپس بر روی  دکمه Open کلیک می کنیم مشاهده می کنید 

  Place می رویم و فرمان  File که بالفاصله متن  در داخل فریم ترسیمی قرار می گیرد مجددا به منوی

رااجرا کرده فایل مورد نظر را انتخاب وOpen می کنیم اگرکلید Alt را نگه داریم مشاهده می کنیم که در 

کنار نشانگر موس عالمت یک فلش ظاهر می شود شما می توانید با نگه داشتن کلیدAlt  وکلیک کردن 

روی  کادر های متنی مورد نظرکادرها رابا هم دیگرریسمان کنید با مفهوم ریسمان کردن بعدا بیشتر  

آشنا خواهیدشد.
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اگرازجاری کردن ادامه متن منصرف شدید می توانید کلید Escape را از صفحه کلید بزنید تا فرمان 

 Show کردن یک متن گزینه  Place را برای ادامه متن کنسل کنید در صورتی که در هنگام Place

Import Options در کادر محاوره ای Place  تیک بخورد شما بایک کادر محاوره ای دیگر مواجه خواهید 

شد در واقع پنجره تنظیمات متن ورودی ظاهر می شود که از شما می خواهد در مورد Import پا نویس 

ها،ضمیمه ها، فهرست مطالب و پی نوشت ها از فایل Word انتخاب شده تصمیم گیری کنید البته 

  In Designبهتر است که دو گزینه فهرست مطالب و ضمیمه را فعال نکنید چرا که می توانید آن ها را

به شکل بهتری بسازید در بخش بعدی یعنی بخش Options فقط یک گزینه وجود دارد اگر این کادر 

انتخاب شود In Design نقل قول های صفحه کلید را از فایل منبع شما به عالئم نقل قول مخصوص در 

داخل In Design تبدیل می کند برای اینکه بتوانید قالب بندی متن ورودی را حذف کنید وقالب بندی 

 Remove Styles and Formatting from جایگزین آن کنید می توانید گزینه In Design جدید را در

 Place را انتخاب کنید پس از اینکه تنظیمات این کادر را انجام دادید می توانید برای Text and Tables

کردن ویا جاری کردن متن خود در داخل صفحه بر روی  دکمه Ok کلیک کنید.
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 گسترش متون و ریسمان کردن آنها به یکدیگر	

قبال گفتیم اگر متن تایپ شده ویا متنی که از طریق دستور Place از یک فایل  دیگر به سند منتقل 

کردید ازگنجایش کادر متنی تخصیص یافته بیشتر باشد یک عالمت قرمز رنگ سر ریز در پایین و سمت 

راست کادر برای کادر های از چپ به راست ظاهر می شود در این صورت یا باید اندازه کادر افزایش پیدا 

کند ویا اینکه با ایجاد یک پیوند ویا یک ریسمان اضافات متن رابه یک کادر موجود در صفحه و یا یک 

کادرجدید در صفحه جاری کنیم همچنین اگربه هنگام اجرای دستور Place کلید Alt را از صفحه کلید 

نگه دارید  وبا کلیک و درگ کادر متنی دلخواه را ترسیم کنید نگه داشتن دکمه Alt باعث بارگذاری 

خودکارادامه متن برای جای گرفتن در دیگر کادر هاخواهد شد اگر کادر های متنی را در صفحات متوالی 

به هم دیگر پیوند دهیم و یا اصطالحا ریسمان کنیم گرفتن Alt باعث جاری شدن متن در تمامی کادر 

 View ها خواهد شد بعد از پیوند دادن ویا ریسمان کردن چندین کادر متنی می توانیم ازطریق منوی

زیرمنوی Extras فرمان   Show Text Threads  را انتخاب کنیم 

با اجرای این فرمان می توانید با کلیک کردن بر روی یکی از کادر های متنی ریسمان ها و یا پیوند های  

بین کادر ها را مشاهده کنید یک کادر متنی شامل دو درگاه ورودی و خروجی است درگاه ورودی در 

قسمت باالی کادر ودرگاه خروجی در قسمت پایین کادر قرار گرفته مشاهده می کنید که با یک ریسمان 

درگاه خروجی یک کادر به درگاه خروجی کادر دیگر متصل شده ریسمان کردن کادرهای متنی وچینش 

متن اسناد در این کادر های متصل به هم چندین مزیت عمده دارد
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 از جمله اینکه بر اساس اقتضاء صفحه آرایی ممکن است مجبور شوید اندازه کادر های متنی را مکرر تغییر 

دهید مثال ما می خواهیم اندازه یک کادر را بزرگ تر کنیم ویا اینکه بخواهیم برخی از آن ها را حذف کنیم 

مثال یک کادر را انتخاب می کنیم وبازدن کلیدDelete  آن را حذف می کنیم و یا به تعداد آن ها اضافه می 

کنیم با کلیک بر روی دکمه سر ریز کادر متنی دیگر ترسیم می شود در این صورت هیچ نگرانی در مورد 

متن سند نخواهیم داشت زیرا با کوچک کردن اندازه یک کادرو کاهش گنجایش آن خود به خود مقدار 

متن اضافی ازاین کادر به کادر بعدی منتقل می شود و یا در صورت افزایش اندازه کادرمتن مورد نیاز از 

کادر های بعدی به این کادر برگشت داده می شود همچنین با حذف یک کادر متنی متن درون آن حذف 

نشده بلکه به درون کادر های  بعدی جاری می شود برای قطع اتصال یک کادر متنی از سایر کادرهای 

ریسمان شده دو راه داریم روی درگاه ورودی ویا درگاه خروجی کادر مذکور دو بار کلیک کنید ما بر روی 

درگاه خروجی کادر کلیک می کنیم مالحظه می کنید که ریسمان قطع می شود ومتن از کادر بعدی حذف 

می شود وبه کادر بعدی منتقل می شود راه دوم این است که ابتدا بر روی درگاه ورودی این کادر کلیک 

کرده تا عالمت زنجیر درکنار پیش نمایش متن ظاهر شود سپس روی کادر قبلی یک کلیک می کنیم این 

کار هم باعث حذف متن از کادربعدی شده واتصال کادر های بعدی از بین می رود
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 نکته بعدی که در ارتباط با وارد کردن متن باید به آن اشاره شود این است که می توانیم با نگه داشتن 

کلیدShift  هر تعداد صفحات اضافی که برای جای دهی متن الزم باشد به انتهای سند به صورت خودکار 

اضافه کنیم و کل متن را به یکباره  در کلیه صفحات جاری کنیم به این ترتیب که از منوی File فرمان 

Place را انتخاب کرده وپس از انتخاب متن مورد نظر بر روی دکمه Open  کلیک می کنیم سپس با نگه 

داشتن کلید Shift از صفحه کلید در حاشیه باالی صفحه سند یک کلیک می کنیم تا متن مذکور درکادر 

های متنی که اندازه آن ها هم اندازه ابعاد صفحه سند است جاری شودبا انجام این کارIn Design به 

صورت خودکارصفحات اضافی که برای جای دهی متن  الزم است رابه انتهای صفحات سند اضافه خواهد 

کرد.
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 درج کاراکترهای خاص	

استفاده از عالئم و نشان هاخطوط فاصله و شکست فاصله مجازی درنوشتاربه خصوص زبان فارسی از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است برای مثال طبق قاعده و دستورنگارش زبان فارسی باید عالمت جمع (ها) 

افعال دو کلمه ای ویا دو بخشی که هر دو بخش با معنی ومستقل هستند به صورت جدا ازهم ولی 

بدون فاصله نوشته شوند در حالی که  مکررپیش می آید که یک کلمه در انتهای خط قرار گرفته و( های) 

جمع آن به خط بعدی می رود مثال بعدی                          .                               .......             ......

باقی ماندن (می)ویا (نمی) در آخر خط و                                                                                  ...    

رفتن  بخش دوم فعل به سطر بعدی                                                                              ........    

    ....      ........                                                         Non-joiner با ارائه کاراکتر In Design نرم افزار

و کاراکترهایی نظیر Non Break Space که                                                                             . 

Space شمارادرترکیب افعال و کلمات دو بخشی                                                                         ... 

و همچنین تنظیم فواصل قسمت یک نوشتار یاری                                                                   ........

می کند همان طور که در تصویر مشاهده می کنید                                                                         . 

.....                                                                      Space در بین کلمات داخل کادر یک فاصله و

معمولی وجود دارد به همین دلیل زمانی که کلماتی                                                               ......  

مثل  شده اید به انتهای خط رسیده (شده) در سطر                                                                    ... 

باال و (اید) در سطح بعدی قرار گرفته برای حل این                                              .                     

مشکل باید از فاصله مجازی استفاده کنیم برای درج                                                  .                   

یک فاصله مجازی ابتدا بر روی کادر متنی دو بار کلیک  می کنیم سپس فاصله را انتخاب می کنیم با 

 Other بخش Insert Special Character رفته و از زیر منوی Type کلیک و درگ با انتخاب فاصله روی

فرمان Non-joiner  را انتخاب می کنیم                                                                                     ... 

می توانیم همین کار را برای کلمه شده اید انجام دهیم اما االن نمی توانیم راحت فاصله بین شده و اید 

راانتخاب کنیم الزم است کمی کادر متنی را بزرگ کنیم تا کلمه شده اید در یک خط قرار بگیرد حاال می 

توانیم با دو بار کلیک ابزارType را فعال کرده و با کلیک و درگ فاصله را انتخاب کنیم مجدد به منوی 

Type می رویم  و از زیر منوی  Insert Special Characterبخش Other فرمان Non-joiner را انتخاب 

کنیم حاال می توانیم کادر متنی را به اندازه قبلی برگردانیم مشاهده می کنید که با کوچک شدن کادرکل 

کلمه شده اید به سطر بعدی منتقل می شود بنابراین درج فاصله مجازی مشکل کلمات دو بخشی راحل 

می کند به دلیل کاربرد بیش از اندازه فاصله مجازی ومسیرپر پیچ وخم دسترسی به آن توصیه می کنیم
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 یک کلید میانبر برای آن تعریف کنید تا در حین تایپ بتوانید به راحتی از این Symbol در جاهای 

الزم استفاده کنید گاهی اوقات مثال با پایان پذیرفتن یک فصل می خواهیم ادامه متن را به کادر متنی 

ریسمان  شده در ابتدای فصل بعدی بفرستیم برای این کاربه جای اینکه از Enter های متوالی استفاده 

کنید و یا تعداد و اندازه کادر ها را کم و زیاد کنید بهتر است که از کاراکتر جدا سازی یا break استفاده 

کنید درIn Design چندین نوع جداسازی داریم جداسازی از یک خط به خط بعد از یک ستون به ستون 

دیگر یا Calm Break ازیک کادرمتنی به کادر دیگریاFrame Break  و به همین ترتیب برای وارد کردن یک 

Break به این ترتیب عمل می کنید فرض کنید در این متن می خواهیم درقسمتی از متن یک جداسازی 

ویا Break تعریف کنیم تا بقیه متن به صفحه بعدی منتقل شودپس از دو بار کلیک بر روی کادر متنی 

 Break مکان نما شروع به چشمک زدن می کند دقیقا مکان نما رادر جایی قرار می دهیم که می خواهیم

  Page BreakگزینهInsert Break Character    می رویم و از زیر منوی Type اتفاق بیفتد سپس به منوی

را انتخاب می کنیم چون در واقع می خواهیم از یک صفحه به صفحه دیگر منتقل شود با زدن فرمان 

Page Break مشاهده می کنید که ادامه متن از فریم قبلی ویاصفحه قبلی حذف شد وبه صفحه بعد یا 

فریم بعد منتقل شد 

مجددا به مثال قبلی بر می گردیم گاهی اوقات می خواهیم فاصله بین کاراکتر ها را تعریف کنیم مثال 

برای کلمه ای مثل کاراکترها فاصله بین کاراکترو ها توسط صفحه کلید درج نشده کافی است با دو بار 

کلیک کادر متنی را انتخاب کنیم تا ابزار تایپ در آن قسمتی که نیاز داریم درج شود شروع به چشمک 

 En،Em Space فرامین Insert White Space رفته و از زیر منوی Type زدن می کند سپس به منوی

Space  و یا  Hair Space را استفاده کنیم

144

https://maktabtv.com/category/indesign/


مشاهده فیلم های آموزش ایندیزاین

 Hair Space البته بسته به نیاز هر کدام از این کاراکترهای، فاصله گذاری رااستفاده کنیم با زدن 

مشاهده می کنید که کمی فاصله بیشتر شد و بقیه متن به سطر بعد منتقل شد با زدن کلید های 

Insert White Space   می رویم و از زیر منوی Type فرمان را لغو می کنیم مجددا به منوی Ctrl+Z

گزینه Em Space  راانتخاب می کنیم این بار فاصله خیلی بیشتر می شود با زدن Ctrl+Z فرمان را لغو 

می کنیم از منوی Type  زیر منوی Insert White Space گزینه En Space را انتخاب می کنیم مشاهده 

می کنید که فاصله نسبت به فرمان Em Space کمتر شد بنابراین بسته  به نیاز خودتان و بسته به نوع 

قلمی که دارید استفاده می کنید می توانید هر کدام ازاین کاراکتر های فاصله گذاری را استفاده کنید 

 Glyphs یکی دیگر از بخش هایی که ممکن ما به دفعات در هنگام  صفحه آرایی به آن نیازپیدا کنیم

هستند منظور از Symbol ها و یا Glyphs هاعالئم خاصی مثل حروف و اعداد یونانی عالئم ریاضی، نشان 

های تجاری، عالئم فونتی و همچنین صورت های مختلف نوشتاری یک کاراکتر و یا حروف متصل به هم 

هستند که برای فضا دهی بهتر کاراکترهاو زیبایی و تنوع بیشتر حروف دراختیار کاربر قرار داده شده است 

پنل  Glyphs را می توانید همان Symbol نرم افزار Word بدانید با این تفاوت  که برخی امکانات نرم 

افزار Word مثل امکان تعریف کلید میانبر برای یکSymbol  خاص  در In Design وجود ندارد برای درج 

یک   Glyphs ابتدا روی کادر متنی دوبار کلیک می کنیم سپس مکان نما را در جایی که می خواهیم یک  

Glyphs  درج کنیم قرار می دهیم پس از اینکه مکان  قرار گیری  Glyphs  را مشخص کردیم به منوی 

Type می رویم و پنل Glyphs را فرا خوانی می کنیم 
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می توانید روی فلش کناری کادرShow کلیک کنید و گروه Symbol های مورد نظر خود را انتخاب کنید 

مثال Numbers در صورت انتخاب گزینه Entire Font  تمامی Symbol های موجود برای فونت کاراکتر شما 

نمایش داده می شود فونتی که ما در کادر پایین صفحه استفاده کردیم فونتB Titr  است  می توانید 

فونت را در این کادرتغییر دهید

 مثال ما نیاز بهSymbol  کپی رایت داریم بنابراین فونت Symbol  را انتخاب می کنیم پس از انتخاب   

فونت Symbol شما  Symbol های مختلف این قسمت را مشاهده می کنید می توانیم بر روی عالمت    

کپی رایت دو بار کلیک کنیم مشاهده می کنیدکه Recently Used این Symbol درج  می شود 
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همچنین اگر که روی  کادر متنی صفحه هم یک نگاهی بکنید می بینید که Symbol  کپی رایت داخل آن 

درج شده اگر که قصداضافه کردن Symbol دیگری را ندارید می توانید کادر Glyphs را بندید. 

به پنل Glyphs از طریق منوی Window هم می توانید دسترسی داشته باشید کافی است که وارد منوی 

Type&Tables شوید و پنل Glyphs را فراخوانی کنید همچنین از کلید های ترکیبی Alt+Shift+f11 برای 

فعال کردن آن می توانید استفاده کنید.
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 تنظیم ستون ها در یک فریم متنی 	

این که ستون هارا در کجا قرار بدهیم وچه مقدارفاصله میان ستون ها بزاریم همواره برای خواننده متن 

اهمیت دارد پهنای ستون  معموال به اندازه متن و فاصله بین خطوط کار می کندتا متن ساده ترخوانده 

شود ستون ها به شما کمک می کند تا از یک خط به خط دیگر متن را گم نکنیدو در زمان تایپ روی 

صفحه راحت باشید در نرم افزار In Design درون یک فریم متنی می توانید به اندازه دلخواه ستون 

ایجاد کنید و در هر زمان ستون ها را تغییر دهید حتی می توانید تعداد ستون ها را در یک فریم متنی 

بعد ازجاری شدن متن درون فریم به آسانی تغییر دهیم برخی طراحان تمایل دارند هر ستون رابه عنوان 

فریم جداگانه ترسیم کنند که به شدت توصیه می شود از این کار پرهیز کنند زیرا به سادگی ممکن 

است که ستون هایی با پهنای متفاوت و یا موقعیت متفاوت ایجاد کنند و متن به درستی چیده نشود 

در عوض با ایجاد ستون ها درفریم های متنی دیگر نگران صفحه بندی نا متقارن نخواهید بود برای 

تنظیم ستون ها در یک فریم متنی باید به کادر Text frame Option برویم برای این منظور ابتدا با 

زدن کلید های Alt+Pg Dn به Spread دوم می رویم سپس با کلید های Ctrl+ + کمی Zoom رازیاد می 

کنیم فریم متنی که مشاهده می کنید یک فریم متنی ساده است برای تغییر تعدادستون های آن به 

  Object انتخاب می کنیم سپس به منوی Selection این ترتیب عمل می کنیم ابتدافریم متنی را با ابزار

رفته و گزینه Text frame Option را انتخاب می کنیم می توانیم از کلید های  ترکیبی Ctrl+B هم برای 

باز شدن کادر استفاده کنیم

 همچنین می توانیم با کلیک راست برروی کادر متنی مورد نظرگزینه Text frame Option را به 

آن دسترسی داشته باشیم به هر حال فرقی نمی کند از چه مسیری این کادررا باز کنیم در فیلد          

Number تعداد ستون های مورد نیاز برای کادر متنی را تنظیم می کنیم عدد یک نشان می دهد        
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که فعال یک عدد ستون وجود ددارد اگرتعداد ستون ها را بیشتر کنیم می بینیم که تعداد ستون ها 

بیشتر می شود دقت کنید که گزینهPreview  یا پیش نمایش تیک خورده باشد تا شما بتوانید پیش 

نمایش تنظیمات را روی صفحه مشاهده کنید مادر این قسمت تعداد ستون ها رادو تا تعریف می کنیم 

مشاهده می کنیدکه تعداد ستون ها بیشتر شد ومتن به صورت یکپارچه  درداخل آن قرار می گیرد در 

بخش Gutter هم فاصله بین ستون ها را مشخص می کنیم در قسمت Width هم می توانیم عرض 

ستون ها راتنظیم کنیم نرم افزار In Design این مقدار رابه صورت خودکار محاسبه می کند و نمایش می 

 Point دهد این مقدار فاصله یک لبه ی ستون تا لبه بعدی است  اگر واحد اندازه گیری که تعریف کردیم

یاInch  باشدعدد درج شده در این کادر  بر حسب همان واحد خواهد بود اگر بخواهیم عرض خاصی را برای 

ستون های سند تعریف کنیم مثال px 12 را وارد می کنیم سپس کلیدTab  را از صفحه کلید می زنیم این 

کار باعث می شود نرم افزار In Design مقدار وارد شده در این کادر را برحسب واحد اندازه گیری تعریف 

شده قبلی محاسبه کند واحد تعریف شده قبلی در اینجاPt  است مادر اینجا با زدنpx  12 می بینیم که 

In Design مقدارpt 144 را برای ما برگرداند سپس برای تایید تنظیمات بر روی دکمه OK کلیک می کنیم

 همان طور که مشاهده کردید ما یک مقدار مشخصی را برای عرض ستون ها در نظر گرفتیم اما اگر لبه ی 

سمت راست کادر را درگ کنیم تعداد ستون ها ثابت باقی می ماند ولی عرض آن ها تغییر می کند مجددا 

با زدن کلید های Ctrl+B به کادر Text frame Option برمی گردیم یا می توانیم کلید Alt  را نگه داریم 

و روی فریم متنی دو بار کلیک کنیم این کار هم باعث باز شدن کادر Text frame Option  می شود.این 

بار در کادر Columns به جای گزینه Fixed Number گزینه Fixed Width را انتخاب می کنیم در قسمت 

 12 px 144 معادل pt را می زنیم مقدار Tab12 را وارد می کنیم سپس کلیدp هم مقدار دقیق Width

تنظیم می شود حاال کادر را Ok می کنیم
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 و لبه سمت راست کادر را درگ می کنیم مشاهده می کنید که ستون های جدیدی اضافه می شود که 

عرض آن با ستون های دیگر برابر است گاهی اوقات الزم است که ستون ها دارای انعطاف بیشتری 

باشند برای این منظور مجددا بازدن کلیدهای Ctrl+B به کادر Text frame Option می رویم ودر قسمت        

Columns گزینه Flexible Width را انتخاب می کنیم با انتخاب آن فیلدMaximum  فعال می شودکه   

می توانیم عرض ستون را در حالت معمولی و حالت Maximum مقدار تعریف کنیم. در حالت معمولی 

مقدار عرض ستون  را px12 معادل px144 تعریف کردیم اما در حالت  Maximumمی خواهیم این مقدار را 

 Ok را می زنیم سپس بر روی دکمه Tab را وارد می کنیم و کلید p15قرار دهیم پس در کادرمقدار px15روی

کلیک می کنیم 
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با انتخاب این گزینه عرض ویاپهنای ستون ثابت می ماند ولی اگر به صورت دستی وبا درگ کردن اندازه 

عرض کادر را افزایش دهیم به تعداد ستون ها با توجه به مقدارحداکثری که برای آن ها تنظیم کردیم 

افزوده می شودواگر اندازه عرض کادررا کاهش دهیم از تعداد ستون ها با توجه به مقدار حداقل تعریف 

شده کاسته خواهد شد مجددا بازدن کلید های Ctrl+B به کادر Text frame Option بر می گردیم در 

قسمتInset Spacing  می توانیم فاصله نوشته های درون کادر را از باال،پایین،چپ وراست کادر متنی 

تنظیم کنیم در صورت فعال بودن گزینه لینک ویا زنجیربا تنظیم کردن یکی از فواصل بقیه گزینه هاهم 

متناسب با آن تنظیم خواهند شد مثال اگرما در فیلدTop  مقدار p2 را معادل باpx2 وارد کنیم و کلید 

Tap را فشار دهیم مشاهده می کنید که نوشته های درون کادر از اطراف نسبت به لبه های کادرفاصله 

بیشتری پیدا می کند اگر قصد داشته باشیم که فقط از یک سمت این فاصله را تنظیم کنیم می توانیم 

عالمت زنجیر ویا لینک را غیر فعال کنیم سپس به تنظیم فیلد مورد نظر بپردازیم وبرای تایید تنظیمات 

بر روی دکمه Ok  کلیک کنیم. 

در این قسمت یه کادرمتنی دیگرمشاهده می کنید ما می خواهیم متن داخل این کادر متنی را در 

دوجهت افقی وعمودی در مرکز کادر ترازکنیم برای این منظورابتدا بر روی کادر متنی دو بار کلیک 

می کنیم سپس با انتخاب متن داخل کادر برای تراز کردن افقی متن می توانیم از نوار کنترل کمک 

بگیریم مثال اگر که ما می خواهیم متن را در مرکز کادرتراز کنیم گزینه Align Centre را انتخاب 

می کنیم اما در جهت عمودی برای اینکه بتوانیم متن را در مرکز کادر قراربدهیم باید وارد کادر                                        

Text frame Option شویم برای این منظوربا زدن کلید Ctrl+B کادر Text frame Option را باز می کنیم 

در قسمت Vertical Justification می توانیم Align ویا گزینه تراز بندی را تعریف کنیم با باز کردن کادر 

مورد نظرگزینه دلخواه را انتخاب می کنیم
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 ما در اینجا می خواهیم در جهت عمودی هم در مرکز کادرقرار بگیرد گزینه  Centre را انتخاب می کنیم 

بنابراین با تنظیم فیلد Align  می توانیم نحوه هم خط سازی را دراین قسمت تعریف کنیم.

 تنظیم ابعاد پویا برای کادرهای متنی	

یکی از امکانات جدید نرم افزار In Design که ازنسخه CSX به بعد ارائه شد قابلیت تغییر اندازه خودکار 

کادر متنی به این معنی که هم زمان با نوشتن و یا Paste کردن از بیرون به داخل کادر متنی اگر میزان 

متن بیش از گنجایش متن باشد کادر خود به خود عرض و یا ارتفاع خود را بر اساس نوع تنظیم افزایش 

می دهد تا بتواند متن مذکور را در خود جای دهد اگر هم به هر علتی مثل تغییر فونت، حذف بخشی 

از متن از میزان متن کاسته شود خود به خود ابعاد خود را کاهش می دهد و به نوعی هموارهFit  متن 

خود می شود البته  افزایش ابعاد کادر محدوده واگرمتنIm port شده خیلی بیشتر از کادر تمام صفحه 

باشد کادر متنی با ظاهر کردن  عالمت سرریزدر انتهای خودش به تسلیم شدن اعتراف می کند مثال در 

قسمتی  متن یک فریم متنی بزرگ را در نظر می گیریم از نظر تکنیکی هیچ مشکلی به وجود نمی آورد 

ولی ما می خواهیم اندازه آن را کمی کوچک کنیم تا تناسب کلی فایل حفظ شود با کلیک و درگ کمی 

اندازه کادر متنی را کوچک می  کنیم مشاهده می کنید بعد از انجام این کار متن دیده نمی شود   
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چون کادر خیلی کوچک شده می خواهیم بدانیم اندازه این فریم متنی چقدر باید باشد تا متن دیده 

شود  دوباره با کلیک ودرگ ابعاد کادر متنی را بزرگ می کنیم می خواهیم اندازه کادر فریم دقیقا اندازه 

 Fitting می رویم  و از زیر منوی Object متن باشد برای این منظور پس از انتخاب فریم متنی به منوی

گزینه Fit Frame to Content را انتخاب می کنیم                                                                         . 

می توانیم از کلید های ترکیبی Ctrl+Alt+C هم                                                                          ,   

استفاده کنیم با انتخاب این فرمان مشاهده                                                                          .      . 

می کنید که متن با فریم متنی کامال هم اندازه                                                                          .      

می شود البته می توانیم به جای استفاده از این                                                                   .     

گزینه روی دستگیره های فریم متنی دو بار کلیک                                                                   .       

کنیم با انجام این کار هم اندازه فریم با اندازه متن                                                                  . 

تنظیم و Fit  می شود

                                                                                                                                                 

حاال روی فریم متنی دیگر کلیک می کنیم تاانتخاب شود سپس کلید Alt را نگه می داریم و بر روی فریم 

Text Frame Op- هم برای باز کردن Ctrl+B  متنی دو بار کلیک می کنیم می توانیم از کلید های ترکیبی

tions استفاده کنیم در قسمت  Inset Spacing در فیلد Top در حالی که عالمت لینک و یا زنجیرفعال 

است مقدار1px را وارد می کنیم کلید Tabرا می زنیم با این کار فضایی در اطراف متن ایجاد می شود  
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ولی خود متن سرریز می شود و کامل دیده نمی شود کادر را OK می کنیم.

 اگر طول  فریم متنی راازپایین اضافه کنیم مشاهده می کنید که فضای زیادی در پایین فریم ایجاد    

می شود حاال می خواهیم از یکی بودن فضای باال و پایین مطمئن شویم برای این کار روی دستگیره 

که در قسمت پایین کادرو در وسط قرار دارد دو بار کلیک می کنیم در این صورت فریم دقیق به اندازه 

متن تغییراندازه می دهدو تنظیم می شودفضاهای خالی هم به طور مساوی تقسیم می شوند اما دراین 

حالت زمانی  مشکل به وجود می آید که ما بخواهیم متنی را به داخل کادراضافه کنیم مثال در اینجا در 

انتهای متن یک مقدارمتن را افزایش می دهیم مشاهده می کنید که در این حالت مجدد متن سرریز 

می شود وبازم الزم است سایز فریم متنی راتغییردهیم 
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حاال می خواهیم کاری کنیم که فریم خود به خود براساس اندازه و مقدار متن تغییر اندازه دهد برای 

این کار مجدد با زدن کلید های Ctrl+B کادر Text Frame Options را باز می کنیم با کلیک بر روی سر 

برگ Auto-Size وارد سر برگ می شویم مشاهده می کنید قسمتAuto-Sizing  به طور پیش فرض 

روی حالت Off  قرار گرفته با باز کردن کادر Auto-Sizing  گزینه Height Only را انتخاب می کنیم در 

این حالت طول فریم بر اساس مقدار متنی که در داخل آن قرار دارد تنظیم می شود در قسمت بعدی 

باید محل نقطه مرجع یا محلی که متن باید بر اساس آن تنظیم شود را مشخص کنیم در حالت پیش 

فرض نقطه مرجع در مرکزکادر متنی قرار گرفته اگر ما نقطه باالیی را انتخاب کنیم با این کارقسمت باالیی 

کادرمتنی ثابت می ماند و سایز فریم متنی از پایین تغییر می کند و اگر ما نقطه پایینی را انتخاب کنیم 

  Heightدر این حالت پایین فریم متنی ثابت می شودو اندازه فریم متنی از باال تغییر می کند در کادر

Minimum می توانیم کمترین طول را برای فریم متنی انتخاب کنیم مثال طول آن رااگر باp 10 مشخص 

کنیم یعنی طول فریم متنی نمی تواند از px10 کمتر شود با تیک زدن گزینه Preview می توانید پیش 

نمایش آن را روی صفحه مشاهده کنید حاال اگر بر روی دکمه OK کلیک کنیم 

تغییری رو فریم متنی مشاهده نمی شوداما اگر روی آن کلیک کنیم ومتنی را تایپ کنیم می بینید که 

طول فریم متنی به صورت خودکار اضافه می شود همچنین اگر بخشی از متن را با انتخاب کردن آن و 

زدن دکمه Delete حذف کنیم  مشاهده می کنید که اندازه طول فریم متنی کم می شود مجدد روی 

فریم متنی دیگر کلیک می کنیم وبا زدن Ctrl+B کادر Text Frame Optionsرا باز می کنیم و به سر 

برگ  Auto-Size می رویم این بار در کادرAuto-Sizing گزینه Width Only  را انتخاب می کنیم می 

خواهیم اندازه عرض فریم تغییر کند نه طول آن ومی خواهیم نقطه مرجع در مرکز باشد با این کارفریم 

از دو سمت چپ و راست می تواند تغییر کند حاال کادر راOK  می کنیم 
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در این حالت اگر متنی را به فریم اضافه کنیم می بینید که عرض آن اضافه می شود و سر ریز اتفاق        

نمی افتد البته به این نکته توجه داشته باشید که قابلیت ابعاد خودکار کادر های متنی در صورتی فعال 

است   که کادر مذکور به کادر های دیگر ریسمان نشده باشد.

 	Story Editor استفاده از ویرایشگر

هنگامی که قراراست که یک متن رادرسندبازخوانی ویا احیاناویرایش کنید راحت تراین است که این 

کارراازطریق محیطStory Editor  انجام دهید با این کارمتن تمام کادرهای متنی جدول هاوخالصه تمامی 

کارکترهای متنی درپنجره مذکورنمایش داده می شود برای راحتی مطالعه وویرایش تمامی متن ها        

بدون فرمت وپشت سرهم نمایش داده می شوند

156

https://maktabtv.com/category/indesign/


مشاهده فیلم های آموزش ایندیزاین

 Story Editor نقش مهم درنوشتن وویرایش متون دارد کاربا این ویژگی تقریبا شبیه به این است 

که به قابلیت های نرم افزارWordدر In Designدسترسی داشه باشیدبرای شروع ویرایش درمحیط  

Story Editor ابتدابا ابزار  Selection کادرمتنی را انتخاب کنید سپس وارد منوی  Edit شده وگزینه                    

Edit in Story Editor راانتخاب کنید می توانیدازکلیدهای ترکیبی Ctrl+Y هم برای بازشدن کادرمحاوره ای  

Story Editor استفاده کنید

 بااین کار پنجره ای باز می شود که شبیه ویرایشگرهای متن است البته متنی که مشاهده                    

می کنیداستایل ویا افکت ویا فرمت خاصی ندارد وفقط یک متن ساده است کمی پنجره را جابه جا کنید 

تابتوانید متن  روی صفحه را هم مشاهده کنید یک مقدار اندازه آن را هم بزرگ ترکنید مشاهده می 

کنید که فونت پیش فرضی که درپنجره Story Editor تنظیم شده است خیلی خوانانیست پس اول 

فونت راتغییردهید برای این کار با زدن کلیدهای  Ctrl+K کادرمحاوره ای Preferences  را باز کنید می 

توانید برای باز کردن کادرمحاوره ای  Preferences از منویEdit هم استفاده کنیددر قسمت سمت 

چپ کادر روی گزینه  Story Editor Displayکلیک کنیدمی بینیدکه فونت وسایز پیش فرض دراینجا 

تنظیم شده است.می توانید آن ها را تغییر دهید. مثالفونت B-Badr راانتخاب کنیدویابه جای سایز

pt12 سایزpt14 راانتخاب کنید درکادر LineSpacing می توانیدفاصله بین خطوط راتغییر دهیدبه عنوان 

مثال   LineSpacing راروی گزینه  Double Space قرار دهیدودر قسمت Text Colour می توانید رنگ 

متن رامشخص کنیددر اینجارنگ مشکی برای شما رنگ مناسبی است رنگ  Background رااز قسمت     

Background می توانید تغییردهید مثالمی توانید رنگ های دیگری رابرای  تعریف کنیدالبته اگر 

احساس می کنیدکه رنگ های دیگر باعث می شود چشم مارا بزندوسخت تر بتوانید ببینیدوبخوانیداین 

کار را انجام ندهید در این قسمت گزینه  Whiteرا انتخاب می کنیم
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 در قسمت Themeهم می توانید Story Editor ، Theme راتغییردهید دراین قسمت هم مشاهده     

می کنیدکه باتغییرThemeرنگ  Background  مشکی می شودورنگ متن زرد می شوداگرکه باز هم    

می بینید که خواندن متن دراین حالت سخت می شودگزینه Themeرا روی همان حالت پیش فرض 

خودش قرار دهید.یعنی Ink on Paper  آخرین قسمت این پانل مربوط به تنظیمات نشانگراست.

حتماگاهی اوقات بااین مشکل مواجه شده ایدکه نشانگرماوس خیلی کوچک است وپیداکردن آن 

درصفحه کارآسانی نیست دراین صورت می توانیدآن رابه گزینه Barbell تغییر دهید این حالت فقط در 

 Ok اتفاق می افتد اما تاثیرگذاری آن راکامالحس می کنیدبرای تاییدتنظیمات روی دکمه Story Editor

کلیک  کنید

می بینیدکه Story Editor بروزرسانی می شودالبته چون ما فاصله ی خطوط را انتخاب کردیم فاصله ی 

بین خط هاخیلی زیادشده است مجددابازدن کلیدهای Ctrl+K کادرPreferences رابازمی کنیدودرقسمت 

 OK راانتخاب کنیدسپس برروی دکمه Single Space  فاصله ی بین خطوط راهمان گزینه Preferences

کلیک کنید
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بنایراین بابروزرسانی تغییرات پنجره Story Editor  مشاهده می کنیدکه هم فونت تغییرکرده است 

هم نشانگر ماوس بزرگتر شده است.بااینکه خواندن متن روی صفحه در این مقدار بزرگنمایی تعریف 

شده است کارساده ای نیست ولی Story Editor کمک می کندکه شمابتوانیدمتن راراحت ویرایش 

کنیدمثالیک قسمت ازمتن راانتخاب کنیدوبازدن کلید  Delete آن را حذف کنیدمشاهده می کنیدکه 

باهرتغییردر  Story Editor بالفاصله متن داخل صفحه هم بروزمی شود. همانطورکه گفته شده است 

کلید میانبربازشدن Ctrl+Y ، Story Editor است.  ابتدا  Story Editor رایکبارببندیدبنابراین اگرکه 

بخشی ازمتن رادرداخل صفحه انتخاب کنیدوسپس کلیدهای ترکیبی Ctrl+Y رابزنیدمشاهده می کنیدکه       

Story Editor  بازمی شودوهمان قسمت انتخاب شده درداخل کادرمتنی درداخل Story Editor هم به 

صورت   انتخاب شده نشان داده می شود
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 مورد دیگری که بایدبه آن اشاره شوداین است کهStory Editor زمانی که یک متن سریزشده داشته 

باشید هم کاربردزیادی داردمثالدراین  فریم متنی،متن سرریزشده ویک مربع قرمزرامشاهده می کنید 

ولی اگر Story Editor رابازکنیدمی بینیدکه تمام متن نشان داده می شوداماقسمت سرریزشده بایک  

خط قرمزازبقیه متن هاجداشده است.

 

قسمت دیگری هم که الزم است در اینجابه آن اشاره شودپانل Info است برای بازکردن پانلInfo  به 

  Infoهم برای بازکردن پانل f8راانتخاب کنیدمی توانیدازکلید میانبر Info رفته وگزینه Window منوی

استفاده کنید.
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درپایین پانل Info یک سری اطالعات درباره ی متن قرارگرفته است.مثالتعدادکاراکترها، 

تعدادکلمات،تعدادخطوط وتعدادپاراگراف هادراین جا چون بخشی از متن راانتخاب شده است.اطالعاتی  

که دراین قسمت پانل Info  مشاهده می کنیدمربوط به بخش انتخاب شده است.امااگربایدیک کلیددر 

روی صفحه ی متن رااز حالت انتخاب خارج کنیدمشاهده می کنیداطالعاتی که درپایین پانل نمایش 

داده می شود مربوط به کل متن است.دراین حالت می بینیدکه بعدازاعدادیک عالمت مثبت ویابه عالوه 

نمایش داده می شودکه مربوط به قسمتی ازمتن است که سرریزشده یعنی مشخص می کندکه چه 

مقدارازمتن درقسمت سرریزقراردارد.   
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	Check Spelling بررسی امالیی

هیچ چیز مثل اینکه متن چاپ شده دارای غلط امالیی باشد مولف و یا ویراستار را شرمنده نمی کند 

بنابراین توصیه می شود به کمک دستور Spray Check کلمات و واژگانی که در لیست واژه نامه نرم 

افزار وجود ندارد راشناسایی و مورد بررسی قرار دهید. درصورتی که  این واژه ها واقعاًغلط تایپ شده 

باشند آن ها را اصالح کرده ویا اگر غلط نبوده ویا اگر در واژه نامه نرم افزار وجود نداشته باشند آن هارا 

به لیست واژه های موجود در آن اضافه کنیم. البته به دلیل نبود یک واژه نامه فارسی سازگار با محیط 

برنامه این دستور بیشتر برای چک کردن غلط های امالیی واژگان التین به کار می رود و واژه های فارسی 

تماماً در داخل نرم افزار مشکل دار معرفی می شوند برای تصحیح اشتباهات تایپی از منوی Edit  زیر منوی      

Spelling گزینه Check Spelling انتخاب کنید. می توانید از کلید های ترکیبی Ctrl+Iهم برای باز کردن 

کادر محاوره ای  Check Spelling استفاه کنید 

 با این کار کادر محاوره ای Check Spelling باز می شود. همین طور که می بینید یک سری از لغات که 

احتمال خطا در آن ها وجود دارد نمایش داده می شود مثال عبارت  In Designاسمی است که برای این نرم 

افزار استفاده شده که برای فرهنگ لغات زبان انگلیسی نا شناخته است ولی غلط امالیی هم محسوب 

نمی شود بنابراین اگر که لغتی به عنوان غلط امالیی شناخته شده باشد ولی ما مطمئن باشیم که آن غلط 

امالیی نیست می توانیم  بر روی دکمه  Skip برای اینکه نرم افزار از اصالح آن صرفه نظر کند کلیک کنیم .
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گاهی اوقات ممکن است عبارتی وجود داشته باشد که در کل سند چندین بار تکرار شده باشد برای این 

منظور به جای  Skipروی گزینه Ignore All کلیک می کنیم تا در کل سند از اصالح این عبارت صرف نظر 

شود واگر بخواهیم درهیچ سند دیگری از این عبارت غلط امالیی  گرفته نشود باید آن را به فرهنگ لغت 

نرم افزاراضافه کنیم پس برای این منظورروی گزینهAdd  کلیک می کنیم با این کار لغات به دیکشنری 

اضافه  می شود و کلمه بعدی که دارای غلط امالیی است نمایش داده می شود البته یک روش دیگر هم 

برای چک کردن کلمات وجود دارد مادر اینجا روی دکمه Done کلیک می کنیم تا کادر بسته شود.
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حاال از منوی Edit به زیر منوی Spelling و گزینه Dynamic Spelling را انتخاب می کنیم  در این روش 

خیلی راحت می شود متوجه شد کلمات اشتباه چاپ شده یا نه 

ابتدا بزرگ نمایی را روی کادر متنی با زدن کلید های++ Ctrl زیاد می کنیم می بینید که زیر کلماتی که 

احتمال خطا برای آن ها وجود دارد یک خط قرمز کشیده شده است مثال در کلمه  expadاشتباه تایپی 

وجود دارد می توانیم هم به صورت دستی اصالح کنیم یا اینکه روی آن کلمه و یا لغت اشتباه کلیک کنیم 

آن را اصالح کنیم و یا اینکه روی آن کلیک راست کنیم و از بین کلمات پیشنهادی توسط  خود نرم افزار 

امالیی درست را انتخاب کنیم 

به غیر از خطوط زیگزاگی قرمز رنگ خطوط سبز رنگ هم دیده می شود که نشان می دهد مشکل دیگری 

غیراز غلط امالیی وجود دارد معموال مشکالت گرامری با خطوط سبز نمایش داده می شوند مثال اگر در یک 

متن انگلیسی حرف اول کلمه ای و یا جمله ای با حرف بزرگ نباشد زیرآن خط سبز کشیده می شود
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 مثال دراینجا کلمه ی aut چون یک کلمه در ابتدای  یک پاراگراف است باید حرف اول آن با حرف بزرگ 

نوشته شود بنابراین نرم افزار زیر آن را با خط سبز رنگ زگزاگی مشخص کرده است 

می توانیم با انتخاب کلمه آن را اصالح کنیم مشاهده می کنید پس از اصالح آن خط زگزاگی سبز رنگ 

حذف می شود همچنین کلمه nam مواردی هم وجود دارد که به اشتباه شناسایی می شوند که می 

توانیم آن هارا در کادر محاوره ای Preferences  مشاهده کنیم با زدن کلید های ترکیبی Ctrl+K کادر 

محاوره ای Preferences  را باز می کنیم 

به قسمت Spelling می رویم در قسمت Find  مواردی که قابل جستجو و اصالح است لیست شده که 

شامل غلط های امالیی،کلمات تکراری، عدم رعایت  شروع کلمات وجمالت با حروف بزرگ در قسمت 

پایین کادر هم می توانیم رنگ خطوط زیگزاگی را تغییر دهیم 
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نکته ای که باید دراینجا  رعایت شود این است که گاهی اوقات کلماتی از زبان های دیگر ممکن در متن 

وجود داشته باشد وIn Design آن ها را به عنوان غلط امالیی در نظر بگیرد مثال در اینجا یک کلمه وجود 

دارد که به زبان ایتالیایی نوشته شده کلمه Catalogo در اینجا به زبان ایتالیایی درست تایپ شده ولی             

In Design آن را به عنوان غلط امالیی در نظر می گیرد

 برای رفع این مشکل ابتدا کلمه را انتخاب می کنیم با دو بار کلیک بر روی کادر متنی سپس با درگ کردن 

کلمه راانتخاب می کنیم در کنترل پنل روی حرف A کلیک می کنیم
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 تا به تنظیمات کاراکترها دسترسی پیدا کنیم در کادر مربوط به زبان و یا Language زبان را  روی گزینه 

Italian  قرار می دهیم مشاهده می کنید که خط  زیگزاگی قرمزرنگ از زیر کلمه Catalogo برداشته شد 

اما هنوز یک خط سبز رنگ وجود دارد که دلیل آن کوچک بودن متن اول این کلمه است که با اصالح کردن 

آن این مشکل بر طرف می شود

 یک ترفند دیگر هم می خواهیم در این قسمت به شما آموزش دهیم مثال ما در قسمتی از متن یک 

آدرس اینترتی داریم که به عنوان غلط امالیی شناسایی شده اما از آن جایی که مطمئن هستیم 
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که آدرس درست است برای همین بخشی که به عنوان غلط شناسایی می شود را انتخاب می کنیم سپس 

در قسمت کاراکتر در کنترل پنل  وارد تنظیمات زبان می شویم بخش زبان را روی گزینه No Language قرار 

می دهیم چون این آدرس جزو قواعد زبان شناسی به  شمار نمی آید In Design متوجه می شود که نیازی 

به بررسی امالیی ندارد

 	Find/Change استفاده از دستور

برای جستجو کلمات و جایگزینی آن ها باکلمات دیگر باید ازدستور  Find/Change استفاده کنید. به 

کمک گزینه ها و امکانات این پنجره می توانیم به جستجوی متن عبارات  Gerbکاراکتر های خاص یا 

Glyphs ها ویا اشیاء بپردازیم کاراکتر های خاصی مثل Tab ،شکست خط ،Symbol ،انتهای پاراگراف، 

خط تیره، فاصله های مجازی، متغیر های عام از طریق امکانات پنجره این دستور قابل یافتن و تغییر 

 Find/Change رفته و فرمان Edit به منوی Find/  Change دادن هستند برای دسترسی به فرمان

Find/ هم برای فعال کردن کادرمحاوره ایCtrl+F را انتخاب می کنیم می توانیم ازکلیدهای میانبر

Change استفاده کنیم . 
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در این کادر امکانات زیادی وجود دارد . اما فعال با دو فایل Find What و Change to آشنا می شوید 

فرض کنید می خواهید کلمه in را در داخل متن پیدا کنید بنابراین آن را در کادر Find What تایپ کنید 

سپس روی دکمه Find Next کلیک کنید مشاهده می کنید که نرم افزار اولین موردی که درون متن 

پیدامی شود را Highlight می کند می توانید با زدن دکمه Find Next موارد دیگر را هم در صورت وجود 

پیدا کنید .
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 in را در صفحه زیاد کنید در این جا می بینید که در این کلمه Zoom  Ctrl ++کمی با زدن کلید های

بخشی از یک کلمه دیگر است در واقع in بخشی از کلمه  laciniaاست. پس شما به منظور خود نرسیده 

اید . حاال اگر ماوس را روی آیکون هایی که در پایین کادر Search قرار دارند ببرید، اسمشان راکه مشخص 

کننده ی کاربردشان است ، می توانید ببینید مثال آیکون اول برای جستجوی الیه ها وObject های قفل 

شده است ،آیکون دوم برای استوری های قفل شده،و سومی برای الیه ها وObjectهای مخفی به کار می 

رود آیکون های بعدی هم به ترتیب برای صفحات Master ،پاورقی ها یاFootnotes، حساسیت به بزرگی 

و کوچکی حروف و آیکون آخر گزینه Whole Word است که باعث می شود عیناً خود کلمه جستجو شود

از آن جا که می خواهید خود کلمه را عیناً پیدا کنید ، در واقع می خواهید کلمه in را فقط پیدا کنید نه 

بخشی از کلمه دیگری را بنابراین آیکون Whole Word  را فعال کنید سپس روی دکمه Find Next کلیک 

کنید. مشاهده می کنید کلمه ی بعدی که پیدا شد دقیقاً کلمه in است.
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مجدداً بازدن کلید های - +Zoom ctrl را روی صفحه کم کنید. این بار یک کلمه را با کلمه دیگر جایگزین 

کنید . مثال جاهایی که خط تیره کوچک دارد با یکEm Dashیا خط تیره بزرگ جایگزین کنید سپس در 

فیلدChangeباید نماد جایگزینی Em Dashرا قرار دهید. ابتدا روی صفحه با دو بارکلیک بر روی متن 

بخشی را که می خواهید با کاراکتر دیگری جایگزین شود را انتخاب کنید با زدن کلید های Ctrl+C یک 

کپی از آن تهیه کنید. با زدن کلید های Ctrl+V  در کادر Find What آن را paste  کنید این کار را برای 

این انجام دادید که دقیقا همان کاراکتری که در داخل متن است در این کادر قرار بگیرد سپس در کادر

Change باید نماد جایگزینی Em Dash را وارد کنید برای این منظور روی آیکون مقابل کادر کلیک کنید 

برای اینکه بتوانید کاراکتر های خاص را راحت پیدا کنید لیستی که باز می شود انواعی از کاراکتر های 

خاص را که نحوه ی تایپ آن ها را نمی دانید نمایش می دهد توی این مثال چون دنبال نمونه ی خط 

فاصله هستید ازقسمت Hyphens and Dash گزینه Em Dash را انتخاب کنید
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 حاال اگر روی دکمه Change All کلیک کنیدپیغامی نمایش داده می شود که اعالم می کند هیچ 

جایگزینی انجام نمی شود دلیلش فعال بودن آیکونWhole Word است که باعث می شود دقیق دنبال 

همان کاراکتر های تایپ شده دربخش point بگردد.
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مشاهده فیلم های آموزش ایندیزاین

 پس برای این که این مشکل برطرف شود ابتدا آیکون Whole Word را غیر فعال کنید. سپس بر روی 

دکمه ی Change All کلیک کنید همان طور که می بینید این بار 5نمونه را پیدا کرد و آن ها را جایگزین 

کرد بر روی دکمهOk  کلیک کنید تا این جابه جایی انجام شود.

مشاهده می کنید که در داخل متن خط تیره کوچک با خط تیره بزرگ جایگزین شده است . یک فیلد 

پر کاربرد دیگر هم در این کادر وجود دارد و آن فیلدQuery  است. فرض کنید که می خواهید قسمت 

 In Designجایگزین کنید در Space  زده شده است را پیدا کنید و با یکSpace هایی در متن که دو بار

فهرستی از انواع فاصله ها وجود دارد که درقسمتQuery لیست شده است مثال در این جا شما گزینه 

Multiple Space to Single Space  را انتخاب                                                                ...........

کنید با این کار تمام کد هایی که ممکن است                                                                  .......... 

 ............                                                              Find What برای فاصله گذاری استفاده شود در

 ...............                                                           Change All قرار می گیرد با کلیک بر روی گزینه

می توانید آن ها را جایگزین کنید. 
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