
سال  سی ویکم  /  بهار 1399 بهورز  /  صفحه 62

PDF آموزش ساخت وویرایش
به شکل حرفه ای
با نرم افزارنیترو

مهسا شیری

کارشناس مسؤول بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

مهران خادمی 

مهندس رایانه دانشگاه
عـلـوم پـزشـکی ایـران

مهندس سیدکاظم بحرینی

رییس اداره فناوری واطالعات وارتباطات
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نحوه ساختن فایل PDF بانرم افزارنیترو را فراگیرند.

اضافه کردن و ویرایش فایـل PDF  را انجام دهند.

برروی اسنادشخصی ومحرمانه رمزعبورایجادکنند.

اهداف آموزشی

امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

مقدمه

)Adobe( ــی  ــت ادوب ـــ ــرک ش  PDF فـــــرمــت  خــالـــــق 

 است. در PDF  فونت ها به فایل افزوده شده و تشکیل 

یک سند قابل حمل را می دهد که وابسته به سیستم 

عامل و سخت افزار نیستند یعنی اطالعات موجود در 

PDF به دستگاه ایجاد کننده یا دستگاه کاربر وابسته 
 PDF نیست. فونت ها، تصاویر، نمودارها و...  در فایل

قابل تغییر نیست. به همین علت هنوز PDF پرکاربرد 

است و مردم از آن استفاده می کنند.

PDF جذابیت های قالب

برجسته سازی،  نظرات،  افزودن  مانند  کوچک  های  ویژگی 

که  اســت  شــده  ایــن  موجب  زنــده  محتوای  سایر  و  ها  پیوند 

فایل های PDF  محبوب و قابل اعتماد باشند. برخی از ناشران 

می دهند.  نشر   PDF فایل های  قالب  با  را  ها  کتاب  حتی 

بودن  جا  یک  و  جامع  قابلیت های  آن،  از  استفاده  سهولت 

کرده  تثبیت  روزمره  کامپیوتری  زندگی  در  را   PDF جایگاه  

پوستر  برای چاپ   شرکت ها  بسیاری  دلیل  همین  به  است. 

وعکس ها از فایل های PDF استفاده می کنند.
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نکته: اگر سند PDF را با اسکن مدارک ایجاد کرده باشیم 
براحتی قابل بازگشت به شکل سند قابل ویرایش نیست 

ولی اگر آن را از روی نسخه قابل ویرایش ساخته باشیم 

این کار میسر می شود.

Nitro Pro آشنایی با نرم افزار

نرم افزارNitro Pro یک برنامه قدرتمندازشرکت نرم افزاری 

نیترو است که برای نگارش، ویرایش و خواندن فایل های 

PDFطراحی شده است.

این نرم افزارامکانات متنوعی را به کاربرارایه می کند مانند:

امکان ویرایش متن، تصویر و جابجایی صفحات	 

ــای 	  فــایــل ه بـــه   PDF فــایــل هــای ــل  ــدی ــب ت امـــکـــان 

مایکروسافت ورد، پاورپوینت و اکسل. همچنین تبدیل 

یا   PNG و   JPEG ,TIFF های  فرمت  با  تصاویر  به   PDF
فایل های متنی- مشاهده

 	PDF ایجاد و چاپ فایل های

 	PDF بررسی، نظر دادن و اضافه کردن نشانه به اسناد

 	PDF ایجاد و ترکیب چندین فایل

تبدیل فایل های متنی به اسناد PDF قابل جست وجو 	 

و قابل ویرایش با OCR )پس از نصب نرم افزار نیترو، 

در نرم افزارهای مربوط به Office مانند Word و... 

باز خواهد شد  نام Nitro برای شما  به  ابزار  نوار  یک 

به   Office های  افزار  نرم  از  مستقیما  توانید  می  که 

انجام کارهای خود بپردازید.(

در این مقاله بیشتر بر روی ساخت فایل PDF تمرکز خواهیم 

بیان  که  دارد  فراوانی  امکانات   Nitro Pro زیــرا  داشــت 

جزییات آن وقت و مطالب زیادی را در بر خواهد گرفت.

بر  عالوه  برنامه  استفاده  مــوارد  ترین  کاربردی  از  یکی 

هاست.  فایل  انواع  از   PDF فایل  ساخت   ،PDF خواندن 

Nitro Pro تقریبا هر فایلی را به PDF تبدیل می کند! در 

ادامه با برخی از قابلیت های نرم افزار آشنا می شویم و 

در ابتدا طریقه ساختن فایل PDF را با هم خواهیم دید.

1. ساختن فایل PDF با گزینه پرینت
Nitro Pro پس ازنصب، یک چاپگر مجازی )قابل مشاهده

 Control Panel>All Control Panel Items> ازمسیر

می کند.  ایجاد  ویندوز  روی  بر   Devices and Printers

برای ساخت اسناد PDF با گزینه پرینت طبق پروسه زیر 

عمل می کنیم:

کنید.  باز  را  کنید  تبدیل   PDF به  می خواهید  که  سندی 

 Microsoft Word در Word به عنوان مثال، یک سند

باز  را  موزیال  یا  کروم  وب  مرورگر  در  آنالین  محتوای  یا 

 Print کنید. اکثر برنامه های کاربردی دارای یک دستور

در منوی File هستند، آن را انتخاب کنید یا Ctrl + P را 

فشار دهید. از فهرست چاپگر، Nitro PDF Creator را با 

کلیک بر روی آن انتخاب و سپس روی گزینه پرینت کلیک 

برای  که  شد  خواهد  باز  ای  محاوره  صفحه  یک  کنید. 

تعیین مکان ذخیره سند PDF است. نام و مکان را برای 

کنید؛ کلیک  ایجاد  روی  و  کنید  وارد   PDF فایل   ذخیره 

تبریک! فایل PDF شما حاضر است. )شکل پایین(

تصویری از نمای کلی نرم افزار
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 PDF قابلیت این را دارد که فایل های Combine گزینه

را نیز بصورت یک تکه و یکپارچه در بیاورد، کافی است در 

قسمت Add files اسناد PDF مورد نظر خود را انتخاب 

را   Create گزینه  فایل  انتخاب  مانند  انتها  در  و  کــرده 

بزنیم.

 Word،PowerPoint 3. تبدیل فایل های
 PDF به Excel و
فایل  روی  ــر  ب  .1

ــت  ــورد نــظــر راس مـ

کلیک کرده و از منو 

یا   Convert گزینه 

)در  را   Combine

صــــورت انــتــخــاب 

چند فایل( انتخاب 

می کنیم.

2. ساخت PDF از هر فایل دلخواه
برای این کار در منوی Home، بخش Create روی گزینه 

از  را  فایل ها  PDF کلیک کنید، در صورتی که بخواهید 

اسکنر خود مستقیما به سند PDF تبدیل کنید، از گزینه 

 From File گزینه  در  کنید.  استفاده   From Scanner

می توانید از رایانه خود فایل مورد نظر را بیابید. همانطور 

در  ها  فرمت  از  وسیعی  طیف  بینید  می  زیر  شکل  در  که 

فهرست فرمت های قابل تبدیل وجود دارد:

هنگامی که فایل های مورد نظر را توسط گزینه انتخاب 

فایل  هر  برنامه،  کنیم  می  انتخاب   )From File( فایل  از 

به PDF تبدیل می کند. در صورتی که  را به شکل مجزا 

بخواهیم فایل های مورد نظرمان یک سند PDF پیوسته 

گزینه   ،Create منوی  از  توانیم  می  بدهد  تشکیل  را 

Combine را انتخاب کنیم. با این انتخاب فایلی پیوسته 

به تعداد صفحات فایل های ورودی خواهیم داشت.

از  اســتــفــاده  بــا   .2

 Nitro Pro افزونه 

ــای  ه ــه  ــام ــرن ب در 

مورد  فایل  آفیس، 

نظر را به شکل PDF ذخیره می کنیم )این گزینه تنها در 

آفیس 2007 و بعد از آن قابل استفاده است(.
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به  کــه  ــت  اس خــروجــی  ــای  ه قابلیت  شامل   Nitro Pro

فایل های  سایر  به  را   PDF های فایل  می دهد  امکان  شما 

منوی  در  باید  کار  این  بــرای  کنید،  تبدیل  مایکروسافت 

Home، قسمت Convert، گزینه دلخواه را انتخاب کنید. 

توجه کنید که از نوار ابزار نرم افزار در منوی Convert به 

گزینه های بیشتری در این زمینه دسترسی خواهید داشت.

به عنوان مثال برای تبدیل یک سند PDF به مایکروسافت 

از  سپس  کنیم،  می  کلیک   To Word روی  بر  ابتدا  ورد 

کنیم.  می  انتخاب  را  نظر  مــورد  سند   Add File گزینه 

)می توان فایل مورد نظر را با کشیدن داخل کادر باز شده 

نیز به فهرست اضافه کرد( در صورتی که بخواهیم صفحه 

تبدیل  را  نظرمان  مورد   PDF فایل  از  خاصی  صفحات  یا 

کنیم با کلیک بر روی Choose Pages صفحه مورد نظر را 

 Convert انتخاب می کنیم. در انتها نیز با کلیک بر روی

منتظر تبدیل و باز شدن فایل مورد نظر می شویم.

Nitro Pro 4. ویرایش و اضافه کردن متن در
 )Text Type( متن  ویرایش  ابــزار  شامل  افــزار  نرم  این 

یک  به  را  جدیدی  متن  توانید  می  شما  بنابراین  است، 

سند PDF اضافه کنید یا اصالحات و به روز رسانی های 

خود را بدون باز کردن فایل های منبع انجام دهید. ابزار 

Text Type به شما اجازه می دهد متن را در هر نقطه از 

یک سند PDF اضافه کنید. 
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و  فونت  نوع  متن،  رنگ  بر  کامل  کنترل  اجازه  ابزار  این 

اندازه متن را می دهد. مثال اگر یک فرم PDF ایجاد شده 

یا اسکن یک فرم کاغذ ایجاد کنید، الزم  از یک فتوکپی 

روی  را  اطالعات  سپس  و  کنید  چاپ  را  فرم  که  نیست 

کاغذ بنویسید. 

در عوض، می توانید از ابزار Text Type برای وارد کردن 

متن به شکل حاشیه نویسی در فرم استفاده کنید. برای 

گزینه  و  رفته   Home سربرگ  به  بخش  این  از  استفاده 

Type Text را انتخاب کنید.

)Footer & Header(5.اضافه کردن سرصفحه وپاورقی
تا به اسناد خود  Nitro Pro این امکان را به ما می دهد 
کنیم.  اضافه  و...  صفحه  شماره  و  سرصفحه  پاورقی، 

برای این کار به سربرگ Page Layout رفته و در بخش 

انتخاب  را   Header & Footer گزینه   Page Marks
می کنیم. )شکل باال(

در پایان امیدواریم این مطلب مفید و سودمند بوده باشد. 

 Nitro Pro این مقاله گزیده ای بر امکانات مهم نرم افزار

که  دارد  ای  گسترده  امکانات  کاربردی  برنامه  این  بود، 

مقدور  زیاد  حجم  دلیل  به  اینجا  در  آن ها  تمام  توضیح 

نیست.

برنامه  پشتیبانی  نبود  بدلیل  که  شویم  متذکر  است  الزم 

روبرو  متون  تبدیل  در  ریختگی  بهم  با  ها  زبان  برخی  از 

خواهید شد.

به  را  تصویری   OCR بخش  در  بخواهیم  اگر  مثال  بطور 

شده  پشتیبانی  های  زبــان  تــوان  می  کنیم  تبدیل  متن 

نرم افزار را همچون تصویر صفحه بعد مشاهده کنیم.

دکمه  انتخاب  و  چپ(  سمت  )باال  فایل  منوی  انتخاب  با 

language  می توان به صفحه ذیل و انتخاب Prefrences
دسترسی داشت.

از گزینه های دیگر این سربرگ می توان به حذف موارد 

کردن  اضافه  سند،  به  عکس  ــردن  ک اضافه  دلــخــواه، 

صفحات جدید به PDF و موارد دیگر اشاره کرد.

6. ایجاد رمز عبور بر روی اسناد شخصی و محرمانه
روی  بــر  کــه  دهــد  مــی  مــا  بــه  را  امــکــان  ایــن   Nitro Pro
برای  بگذاریم،  رمز  خود  محرمانه  و  شخصی   PDF اسناد 

را   Protect سربرگ  افزار  نرم  باالی  ابزار  نوار  از  کار  این 

گزینه   Secure Document قسمت  در  و  کرده  انتخاب 

اینکه  برای  کنیم.  می  انتخاب  را   Password Security
 Open فایل مورد نظر با رمز مورد نظر ما باز شود گزینه

Password را انتخاب می کنیم و رمز خود را وارد کرده و 

در انتها در پایین گزینه Finish را می زنیم. )شکل پایین(
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helphttps://fa.wikipedia.org/wiki  نرم افزار نیترو پرو	  https://gerdoo.net/	 	 منابع:

به این موضوع امتیازدهید )1تا100(. کدموضوع 104214  پیامک 3000727310001. نحوه امتیازدهی: امتیازــ شماره مقاله. مثال: اگرامتیازشما80 باشد )80 - 104214(

پرسش:
 embed  ،چه طوری می توانم فونت را در فایل پی دی اف

کنم؟

پاسخ:
از بـرنـامــه PdfFactory Pro  اســتــفــاده کـنـیــد، وقــتــی 

 font تبدیل کنید در تب pdf را به word می خواهید فایل

می توان فونت های دلخواه را embed کنید.

PdfFactory Pro جاسازی  فونت توسط  برنامه
 PDF به  را  فایل  در  استفاده شده  فونت های  می توانید 

هیچ  دیگر،  سیستم  یک  به  انتقال  از  پس  تا  کنید  اضافه 

کنید.  کلیک  را   Font برگه  باشید.  نداشته  مشکلی 

این  می توانید  می بینید.  را  استفاده شده  فونت های 

فونت ها را با گزینه Embed All در PDF جاسازی کنید.

مرورگرهای مدرن فایل های PDF را بدون هیچ مشکلی 

را    PDF افزارهای  نرم  بخواهید  شما  اگر  می کنند.  باز 

ویـــرایـــش کــنــیــد مـــی تـــوانـــیـــد از نـــرم افـــزارهـــای

 Adobe Acrobat، Foxit PhantomPDF، NitroPro

یا... استفاده کنید.

اسناد PDF، یک سیستم ذخیره سازی ساختار یافته برای 

پیوند دادن عناصر و هر نوع محتوای مرتبط، درون خودش 

بوده که در صورت نیاز قابل فشرده سازی نیز است.

از  عکس ها  و  پوستر  چــاپ   ــرای  ب هــا  شرکت  بسیاری 

فایل های PDF استفاده می کنند.

 2016 نسخه  بطور مثال  که  درصورتی  کاربردی  توصیه 

  PDF خواهید می  و  داریــد  نصب  را  آفیس  مایکروسافت  از 

فارسی را به شکل متنی باز کنید، اگر از عملکرد نیترو در این 

مورد رضایت نداشتید، با راست کلیک بر روی فایل و انتخاب 

Open with گزینه Word 2016 را نیز امتحان کنید.


