
 

می باشد.اين گونه فايلھـــــــا می توانند اطالعات PDFمقدمه يکی از فرمتھای ذخيره سازی اطالعات فايلھای متنی ، فرمت

اطالعـاتمتنی ، تصاوير ، نمودارھا و... را به شيوه ای مطمئن و با حجمی کم در خود نگھداری نمايند.جھت استفاده از 

سود جست.جديد ترين نگارش اين نرم Adobe Acrobat Readerاينگونه فايلھا بايستی از نرم افزار متناسب با آن يعنی

به کاربران ارائه می دھد.اما در کنار اين PDFآن می باشد که امکانات بسياری را جھت کار با فايلھای  6افزار نسخه شماره 

بران با اين نرم افزار ، کندی بارگذاری فايلھا در آن می باشد .علت اصلی اين مشکل در اينامکانات تنھا مشکل اساسی کار

ھای ديگر نيز Plug-in، يکسری  PDFاين نرم افزار در زمان خواندن فايلھای  Readerاست که عالوه بر بارگذاری بخش

يا Acrobat Readerاوليه نرم افزار  در حافظه بارگذاری می شوند که اسامی آنھا را می توان با دقت به صفحه

)Splash screen. مشاھده نمود (                                                       

ھای غير ضروری از نرم افزار Plug-in، حذف  PDFبنابراين راه حل منطقی در افزايش سرعت بارگذاری فايلھای 

Acrobat Reader  :برنامه  - 1می باشد.برای اين کار مراحل زير رادنبال نمائيدWindows Explorer ا اجرا نموده ور

را انتخاب کنيد. Adobe/Acrobat 6.0/Readerدر اين دايرکتوری ، شاخه  -2را فعال کنيد.  Program filesدايرکتوری

ايجاد و از Plug_Insشاخه جديدی با نام  - 4تغيير دھيد.  Plug_Ins_notرا به  Plug_Insدر اين شاخه نام دايرکتوری  -3

از اين پس خواھيد Ewh32.api printme.api search.apiفايل زير را درون آن کپی نمائيد :  3تنھا  Plug_Ins_notپوشه

در صفحه اول نرم افزار ديده شده و سرعت اجرای فايلھای Plug_in 3، تنھا نام اين  PDFديد در زمان اجرای يک فايل

PDF  نياز به خواندن يک فايل به نحو محسوسی افزايش می يابد. نکته : ھر زمان به ھر دليلی نظيرPDF رمز شده، می

Plug_Insرا به  Plug_Ins_notتوانيد تغييرات داده شده را به حالت اوليه برگردانيد.برای اين کار کافی است نام فولدر 

تغيير دھيد. چگونگی ساخت کتاب ھای الکترونيکی يکی از روش ھای رايج برای ساخت کتاب الکترونيکی، عرضه مطالب

به Wordاست که توسط کاربران مکينتاش نيزقابل خواندن است و برای کار با اين قالب و يا تبديل فايل ھای  PDFلب درقا

PDF  بايد مجموعه نرم افزاریAdobe Acrobat  از جملهReader  ،Writer  وDistiller و ياساير نرم افزارھای کار با

يا خوداجرا را برای خواندن EXEوال مخاطبان کتابھای الکترونيکی قالب را دراختيار داشته باشيد. اما معم PDFفايل ھای

 ebookبيشتر ترجيح می دھند. برای اين گونه فايلھا نيز نرم افزار وجود دارد. به طور کلی نرم افزار ھای کتاب سازی (

compiler :نرم افزار ھايی که فايل ھای  -1) به دودسته تقسيم می شوندhtml ه فرمتی غير از و متنی را بEXE تبديل می

تبديل می کنند. شما برای ساختن اين نوع فايل ھا و خواننده برای EXEرا به  htmlنرم افزار ھايی که فايل ھای  -2کنند.

قابل دريافت می abode.comنياز داريد که اين نرم افزار به رايگان از سايت  Acrobat Readerاجرای آن به نرم افزار 

معموال سازگاری بيشتری با چاپگر دارند اما از نظر مرور مطالب برای خواننده شناوری الزم را ندارند. PDFل ھای باشد فاي

اما ويژگی بسيار برجسته آنھا سازگاری با انواع مختلف ويندوز و رايانه می باشد. ھمچنين کامپايلر ھايی وجود دارند که به

د که می توان متن را به صورت مستقيم در خود کامپايلر نوشت. از جمله اين نرميک پردازشگر نوشتار درونی مجھز می باشن

آشنايی با برنامه Acrobat Readerمی توان اشاره کرد. آموزش  win ebookو  neobook professionalافزار ھا به



Acrobat Reader  مقدمه: وقتی شما قصد داريد مستندات خودتان را درInternet ی ديگر به اشتراک بگذاريدو يا ھر جا

مشکالت زيادی جلوی راه شما قرار دارد. از اين دسته مشکالت می توان به موارد زير اشاره کرد. آيا سند شما به راحتی در

يک سيستم عامل به غير از سيستم عاملی که در آن سند را ايجاد کرده ايد باز خواھد شد . آيا سند شما به راحتی در يک

platform ه غير از بplatform شما باز خواھد شد. آيا سند شما ھمانطور که در ماشين شما نمايش داده می شود در ماشين

مقابل نمايش داده خواھد شد. آيا شمای کلی سندتان بھم خواھد خورد... و از اين قبيل موارد. برای برطرف کردن چنين

رابه Wordو ھمچنين روش تبديل مستندات  Acrobat Readerر مشکالتی من در اين مقاله قصد دارم به معرفی نرم افزا

امکان PDF Adobe Acrobat Readerباز کردن مستندات  Adobe Acrobat Reader، بپردازم .  Acrobatمستندات

: بر رویPDFرا می دھد. برای باز کردن يک مستند  PDF ( Portable Document Format)باز کردن و مشاھده فايلھای

نام يک يا چند Openرا انتخاب کنيد. در کادر محاوره ای  Openگزينه  File، کليک کنيد و يا از منوی  Openکمه فرمان د

نام فايل Fileھستند. از منوی  pdfدارای پسوند . PDFکليک کنيد.معموآل مستندات  Openفايل را انتخاب کنيد سپس بر روی

-Doubleفايل خود  iconھار سندی که اخيرآ باز شده را ليست می کند. بر روی مورد نظر را انتخاب کنيد. منو آخرين چ

click  کنيد. نکته: درMAC OS  شما ممکن است توانايی باز کردن سندھايی که درWindows ايجاد شده را، با دوبار کليک

ند نشد برای باز کردن سند مورد نظرسند مورد نظر را نداشته باشيد.اگر دو بار کليک کردن سند باعق باز شدن س iconکردن

را طوری تغيير PDFشما می توانيد بزرگ نمايی سند  PDFاقدام کنيد. تنظيم نمای ديد مستندات  Openگزينه  Fileاز منوی

یدھيد که بتوانيد يک صفحه از سندتان را به طور کامل مشاھده کنيد و يا بتوانيد دنباله ای از صفحات را مشاھده کنيد. برا

را انتخاب کنيد و برروی صفحه کليک کنيد يا برای بزرگ نمايی ناحيه خاصی از zoom-inافزايش بزرگ نمايی : ابزار 

در نوار zoom-inکردن ناحيه مورد نظر را انتخاب کنيد انتخابکنيد. ھمچنين می توانيد بر روی دکمه  dragصفحه، با عمل 

را انتخاب کنيد و برروی صفحه کليک کنيد يا برای کاھش zoom-outابزار  ابزار کليک کنيد. برای کاھش بزرگ نمايی :

کردن ناحيه مورد نظر را انتخاب کنيد انتخاب کنيد . ھمچنين می توانيد بر dragبزرگ نمايی ناحيه خاصی از صفحه، با عمل

 Ctrlشده، با فشار دادن کليد انتخاب zoom-inدر نوار ابزار کليک کنيد. نکته: وقتی که ابزار  zoom-outروی دکمه

(Windows و يا (Option (Mac OS زمانی که عمل کليک يا (drag  را انجام می دھيد، می توانيد به جای عملzoom-in

انجام zoom-outرا به جای  zoom-inانتخاب شده عمل  zoom-outرا انجام دھيد.و ھمچنين ھنگامی که  zoom-outعمل

کليک کنيد، يا از منوی Fit In Window) شدن کامل در پنجره دکمه fitندازه صفحه: برای ميزان (کردن ا fitدھيد. برای

view  ،Fit In Window  را انتخاب کنيد. برای ميزان کردن صفحه با پھنای پنجره بر روی دکمهFit Width ،کليک کنيد

صفحه خارج از ديد باشد . برای ميزان کردن صفحهرا انتخاب کنيد. ممکن است قسمتی از  view  ،Fit Widthيا از منوی

را انتخاب کنيد. ممکن است قسمتی از صفحه Fit Visableگزينه  viewای با متن و گرافيک با عرض پنجره، از منوی

ویکليک کنيد، يا از من Actual Sizeخارج از ديد باشد. برای بازگرداندن اندازه صفحه به اندازه واقعی آن: برروی دکمه 

view  گزينهActual Size  را انتخاب کنيد.اندازه واقعی يک سندPDF  است اما در ھنگام ايجاد سند 100معموآل %PDF

صفحه شمامی توانيد از سه نوع طرح orientationمی توان آن را به يک بزرگ نمايی ديگر تنظيم نمود. تنظيم طرح بندی و

( يک صفحه در ھر لحظه)، دنباله ای از صفحات و يا Single pageه کنيد . استفاد PDFبندی در ھنگام مشاھده مستندات

 – Continuousو يا  Single Page  ،Continuousدنباله ای از صفحات کنار ھم. برای تنظيم طرح بندی: بر روی دکمه



Facing  در نوار وضعيت کليک کنيد و يا از منویview خاندن يک صفحه: بر رویيکی از آنھا را انتخاب کنيد. برای چر

يکی viewکليک کنيد و يا از منوی  Rotate View Counter-Clockwiseو يا دکمه  Rotate View Clockwiseدکمه

به طور کامل صفحه را می PDFاز آنھا را برگزينيد. مشاھده مستندات در نمای تمام صفحه در نمای تمام صفحه، اسناد 

، نوار ابزار، نوار فرمان، نوار وضعيت و کنترلھای پنجره مخفی ھستند. برای مشاھده مستنداتپوشانند. در اين حالت نوار منو

را انتخاب کنيد.برای حرکت به سمت پايين در طول صفحه کليد Full Screenگزينه  viewدر نمای تمام صفحه: از منوی

Enter  ،Down Arrow  و ياRight Arrow باال در طول صفحه، کليد  را فشار دھيد.برای حرکت به سمتShift + Enter 

،Up Arrow  و ياLeft Arrow  را فشار دھيد. نکته : اگر ازWindows98  ،Windows2000  و ياMac OS استفاده

می کنيد و دو صفحه نمايش نصب شده داريد نمای تمام صفحه تنھا در يکی از صفحه نمايشھا نشان داده خواھد شد. برای خارج

 Mac (Command+l) و يا Ctrl+L)Windowsرا فشار دھيد و يا می توانيد  Escapeمای تمام صفحه: کليد شدن از ن

OSرا فشار دھيد.از ترکيب اين دو کليد می توانيد برای رفتن به حالت تمام صفحه نيز استفاده کنيد. ورق زدن مستندات (

Acrobat ی ورق زدن مستندات ميانبرھای صفحه کليد، دکمه ھا و منو فرمانھايی براPDF دارد . نکته: اگر از کليدھای

خاموش است. برای رفتن به يک Num Lockصفحه کليد استفاده می کنيد اطمينان حاصل کنيد که  number padشماره

 Rightرا کليک کنيد يا کليد  Next Pageصفحه ديگر: يکی از اعمال زير را انجام دھيد: برای رفتن به صفحه بعدی دکمه 

Arrow و يا ترکيب کليد) CtrlWindows يا ()OptionMac OS با (Down Arrow را فشار دھيد و يا از منوی

Document  گزينهNext Page  را انتخاب کنيد. برای رفتن به صفحه قبلی دکمهPrevious Page را کليک کنيد يا کليد

Left Arrow  و يا ترکيب کليدCtrl(Windows يا (Option(Mac OS با (Up Arrow را فشار دھيد و يا از منوی

Document  گزينهPrevious Page  را انتخاب کنيد. برای باال و يا پايين بردن صفحه به اندازه يک خط کليد جھتیUp و يا

Down  را فشار دھيد. نکته: کليدھای جھتیDown  وUp در صورتی صفحه را به اندازه يک خط جابه جا می کنند که شما

اين کليدھا به صفحه قبلی يا بعدی می روند. برای حرکت به Fit In Windowنباشيد. در حالت  Fit in Windowر حالت د

استفاده کنيد. برای حرکت به سمت باال به اندازه يک صفحه Enterيا  Page Downسمت پايين به اندازه يک صفحه از کليد

کليک کنيد و يا کليد First Pageد. برای رفتن به اولين صفحه بر روی دکمه استفاده کني Shift+Enterيا  Page Upاز کليد

Home  را بزنيد يا از منویDocument  گزينهFirst Page  را انتخاب کنيد. برای رفتن به اولين صفحه بر روی دکمهLast 

Page  کليک کنيد و يا کليدEnd  را بزنيد يا از منویDocument  گزينهLast Page نتخاب کنيد . برای رفتن به يکرا ا

عمودی را بکشيد تا شماره مورد نظرتان ظاھر شود و يا شماره صفحه مورد نظر Scrool Barصفحه با شماره آن صفحه : 

را انتخاب کنيد Go To Pageگزينه  Documentرا در نوار وضعيت انتخاب کنيد و يا تايپ کنيد، ھمچنين ميتوانيد از منوی

ھا و Linkھا،  Thumbnailھا،  Bookmarkکليک کنيد. مرور سند با  Okرد نظر تايپ کنيد و بر روی سپس شماره مو

ھا(که شما ره Linkھا،  Thumbnailھا،  Bookmarkبه شما اجازه با استفاده از  Articles) Acrobat Readerگفتارھا (

الکترونيکی که شما را در طول سند منتقل می کند) به ھا(نخھای Articleبه مکان خاص از پيش تعيين شده منتقل می کند) و

Bookmarkھا: پالت  Bookmarkشما اين امکان را می دھد که به يک مکان خاصی از سند برويد. برای مرور بااستفاده از 

انتخاب کنيد و يا بر روی برگه Windowرا از منوی  Show Bookmarksرا فعال کنيد. برای اين کار گزينه

Bookmarks  کنار صفحه کليک کنيد. برای رفتن به موضوع خاص با استفاده ازBookmark  بر رویicon ھا و يا متن



ممکن است در عوض اينکه شما را به يک مکان از سند Bookmarkروی پالت کليک کنيد. نکته: کليک کردن بر روی

 Acrobatبستگی دارد. شکل زير  Bookmarkايجاد  منتقل کند عملی را انجام دھد مانند پخش يک فيلم که اين به نحوه

Reader  را در حالی که برگهbookmarks  انتخاب شده نشان می دھد. در صورتی کهBookmarks انتخاب شده باشد آن به

 Show/Hideمخفی است کافی است از نوار فرمان دکمه  Navigate paneصورت پررنگ است در اين حالت اگر

Navigation Pane  را کليک کنيد تا آن نمايان شود. درBookmark ھر عنوان می تواند زير شاخه ھايی داشته باشد در اين

) قرار دارد که به کليک بر آن می توانيد زير شاخهMac OS) ويا عالمت مثلث (Windowsحالت قبل از نام آن عالمت + (

را فعال کنيد. برای اين کار گزينه thumbnail: پالت Thumbnailھای آن را مشاھده کنيد . برای مرور سند با استفاده از

Show Thumbnail  را از منویWindow  انتخاب کنيد و يا بر روی برگهThumbnail کنار صفحه کليک کنيد. يکی از

ھدهصفحه مورد نظر کليک کنيد. برای مشا thumbnsilموارد زير را انجام دھيد: برای رفتن به يک صفحه ديگر بر روی

انتخاب شده حرکت دھيد تا زمانی که مکان نما به ابزار thumbnailيک قسمت ديگر از صفحه فعلی، مکان نما را بر روی

Hand  تغيير شکل دھد سپس جعبه را به جای مورد نظر بکشيد. شکل زيرAcrobat Reader را در حالی که برگه

Thumbnails ن يک انتخاب شده نشان می دھد. برای دنبال کردLink ابزار :Hand  ابزار ،zoom و يا ابزار انتخاب

)selection را انتخاب کنيد. مکان نما را برروی ناحيه (link در صورتی)ببريد تا نشانگر به دست با انگشت اشاره تبديل شود

ه: کليک کردن برباشد کنار اشاره گر يک عالمت + نمايان می شود). سپس بر روی آن کليک کنيد. نکت webبه  linkکه

ممکن است در عوض اينکه شما را به يک مکان از سند منتقل کند عملی را انجام دھد مانند پخش يک فيلم که اين Linkروی

را Article): يکی از موارد زير را انجام دھيد: پالت Articleبستگی دارد. برای خواندن يک گفتار ( Linkبه نحوه تعريف 

را انتخاب کنيد. سپس Handمورد نظر دو بار کليک کنيد و شروع به خواندن کنيد. ابزار  articleی فعال کنيد. سپس بر رو

) و کليک بر روی ھرOption(Mac OS) يا Ctrl(Windowsبر روی گفتار مورد نظر کليک کنيد و يا با نگه داشتن کليد

تبديل می follow articleن کنيد. مکان نما به مکان نمای جايی از گفتار که می خواھيد بخوانيد، می توانيد شروع به خواندن آ

را فشار دھيد يا Enterانجام دھيد: برای رفتن به صفحه بعد کليد  articleشود. يکی از موارد زير را برای مرور در طول

کليک کنيد. Shiftن کليد را فشار دھيد يا اينکه با فشار داد Shift + Enterاينکه کليک کنيد. برای رفتن به صفحه قبل کليد

) را فشار دھيد و سپس کليک کنيد. برای خازجOption(Mac OS) يا Ctrl(Windowsکليد  articleبرای رفتن به ابتدای 

) راOption + shift(Mac OS) يا Ctrl + shift(Windowsقبل از آنکه به انتھای آن برسيد کليدھای  articleشدن از

را فشار دھيد يا کليک Enterرسيديد مکان نما به تغيير شکل می دھد. کليد  articleوقتی به انتھای  فشار دھيد و کليک کنيد.

کنيد تا به صفحه ای که قبل اينکه شما شروع به خواندن کنيد نمايش داده شده بود برگرديد. بازبينی آنچه قبآل مشاھده کرده ايد

 Go toتان برای رفتن به ھر گام قبلی بر روی دکمه  PDFدوباره سند يکی از موارد زير را انجام دھيد: برای بازبينی

previous view  کليک کنيد يا از منویdocument  گزينهPrevious را انتخاب کنيد يا برای رفتن به گامھای جلوتر بر

برای بازبينی يک را انتخاب کنيد. Next pageگزينه  documentکليک کنيد و يا از منوی  view Go To Nextروی دکمه

را انتخاب کنيد تا به سند قبلی که مشاھده کرده بوديد documentاز منوی  Go to Previous Documentگزينه  PDFسند

را کليک کنيد. برای رفتن به جلو زا منوی Go to previous viewدکمه  shiftبرويد اين کار را می توانيد با نگه داشتن

document  گزينهGo to Next Document  را انتخاب کنيد و يا با نگه داشتنshift  بر روی دکمهGo to Next view



Wordآن را باز خواھد کرد . تبديل مستندات  Acrobat Readerکليک کنيد. در صورتی که سند مورد نظر بسته شده باشد

تبديل بشود سپس postscriptنظر را به فايل ابتدا بايد فايل مود  PDFبه  word: برای تبديل مستندات Acrobatبه مستندات

تبديل می شود. تبديل PDFبه فايل  Adobe Acrobat Distillerبدست آمده با استفاده از نرم افزار  postscriptفايل

کافی است که سند postscriptو يا ھر نرم افزار ديگر به  Word: برای تبديل مستندات Postscriptبه  Wordمستندات

خود نصب کنيد توجه کنيد Windowsکنيد برای اين کار ابتدا بايد يک درايور چاپگر بر روی  Printنظر را در فايل  مورد

وجود دارند قابليت توليد Windowsسيستم عامل  CDکه الزم نيست حتمآچاپگر داشته باشيد. بيشتر درايورھايی که ھمراه با

است را دارند(حداقل چند تايی را که من به طور اتفاقی انتخاب کردم Distillerط ای که قابل خواندن توس Postscriptفايلھای

را انتخاب کنيد. Fileاين طور بود) توجه کنيد که در ھنگام نصب چاپگر در کادری که از شما پورت چاپگر سوال می شود 

 Adobe(Adobe PSاستاندارد ). من خودم از درايور Windows 2000شکل زير اين کادر محاوری را نشان می دھد (

Generic PostScript Printerاستفاده می کنم. حاال که چاپگر را نصب کرديم می توانيم سند مورد نظرمان را درون فايلی (

 Microsoft Wordتبديل کنيم. اعمال زير را انجام دھيد(برای نمونه در  PDFذحيره کنيم بعد می توانيم آن را به  psبا پسوند

XP .( از منوی فايل گزينهPrint  را انتخاب کنيد. کادر محاوره ایPrint باز می شود. اطمينان حاصل کنيد که چاپگر مورد

را کليک کنيد. okتايپ کنيد سپس  psکليک کنيد. نام فايل مورد نظر را با پسوند  okنظرتان انتخاب شده باشد سپس بر روی

PDFاش به  iconپ می کنيد که بتوانيد اين فايل را تنھا با دوبار کليک کردن بر روی را تنھا به اين خاطر تاي psنکته: پسوند

 Adobe Acrobatبرنامه  Fileتبديل کنيد اگر اين پسوند را به داليلی انتخاب نکرديد می توانيد فايل مورد نظر را از منوی 

Distiller  باز کنيد. شکل زير کادر محاوره ایprint  را نشان می دھد .Adobe Acrobat Distiller: Adobe Acrobat 

Distiller  نرم افزاری است که برای تبديل فايلھایPostscript  به فايلھایPDF استفاده می شود، برای اجرا کردن

Distiller  مگابايت حافظه توصيه می شود). تبديل فايل  32مگابايت حافظه احتياج داريد (  16بهPostscript  به فايلPDF:

باشد کافی است که بر روی آن دو بار کليک psمورد نظر دارای پسوند  postscriptھمانطور که قبآل ھم اشاره کردم اگر فايل

 باز کنيد .  openبا انتخاب گزينه  Fileکنيد و در ھر صورت می توانيد فايل مورد نظر را از منوی

   

 


