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 (Flip Book ) 
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 تهیه و تنظیم : 

 اسماعیل حاجی زاده گان

 ، مجله و بروشور دیجیتالییتاب های تصویرساخت ک



دشتستان شهرستان بهداشت مرکس [ساخت کتاب های تصویری، مجله، بروشور، ...]  

 

2  

 

تا سٚاج سٚصافضٖٚ زأثیش وأدیٛزش دس ٔسائُ سٚصٔشٜ، جٟاٖ تا سشػر فضایٙذٜ ای تٝ د٘یای اِىسشٚ٘یه ٚ دیجیساَ 

ساٜ تاص ٕ٘ا٘ذٜ ا٘ذ ٚ ظٟٛس ٘طش اِىسشٚ٘یه، ایٗ غٙؼر سا دسسخٛش زثذیُ ٔی ضٛد. وساب ٚ چاج ٚ ٘طش ٘یض اص ایٗ 

زحِٛی ػظیٓ وشدٜ اسر. وساب اِىسشٚ٘یىی، خذیذٜ ای خشطشفذاس دس ایٗ تیٗ اسر ٚ ٔی سٚد زا ٘ظاْ آٔٛصش ٚ 

 اطالع سسا٘ی سا تا دٌشٌٛ٘یٟایی اساسی ٔٛاجٝ ساصد.

شش زثّر ٞا ٚ ٔٛتایُ ٞای ٞٛضٕٙذ تا لاتّیر ٞای دس ایٗ ساسسا افضایص سٚصافضٖٚ ٞضیٙٝ ٞای چاج ٚ ٘یض ٌسس

فشاٚاٖ ٚ سِٟٛر حُٕ ٚ ٘مُ آٟ٘ا تاػث ضذٜ اسر وٝ الثاَ ػٕٛٔی دس زٛجٝ ٚ اسسفادٜ اص وساب ٞای اِىسشٚ٘یه 

)وساب اِىسشٚ٘یه( طشاحی ضذٜ ا٘ذ وٝ ٞش  Ebookافضایص یاتذ. تٝ ٕٞیٗ خاطش ٘شْ افضاسٞای صیادی تشای زٟیٝ 

یىی اص  Kvisoft Flip Book Maker Proٔی تاضٙذ. دس ایٗ ٔیاٖ ٘شْ افضاس  سای ٔضایا ٚ ٔؼایثیوذاْ اص آٟ٘ا دا

 تٟسشیٗ تش٘أٝ ٞایی اسر وٝ تٝ ایٗ ٔٙظٛس طشاحی ضذٜ اسر.

 

Kvisoft Flip Book Maker Pro  ٘شْ افضاسی واسآٔذ ٚ لذسزٕٙذ اسر وٝ تٝ ٔٙظٛس وٕه تٝ واستشاٖ دس

(  Flip Bookساخر وساب ٞای زػٛیشی، وساب ٞای سٝ تؼذی، ٔجّٝ ٚ تشٚضٛس دیجیساِی تا لاتّیر ٚسق صدٖ ) 

خٛد سا تٝ ساحسی تٝ غفحازی اص ٘طشیاذ  PDFطشاحی ضذٜ اسر. ضٕا زٛسط ایٗ ٘شْ افضاس ٔی زٛا٘یذ فایُ ٞای 

یىی اص تٟسشیٗ  Kvisoft Flip Book Maker Proیجیساَ تا لاتّیر ٞای تسیاس جاِة زثذیُ وٙیذ. دس ٚالغ د

تٝ فّیح تٛن، ساخر وساب ػىس دیجیساِی صسق ٚ تشق داس، وساب زػٛیشی سٝ  PDFسٚش ٞا دس زثذیُ فایُ 

ٚ ... ٔی تاضذ. ایٗ دس حاِیسر تؼذی، فّیح تٛن ػشٚسی، زِٛذ، تچٝ ٌا٘ٝ، وشیسٕس، آِثْٛ فّیح، ٔجّٝ ٚیذئٛیی 

وٝ اسسفادٜ اص ایٗ تش٘أٝ تشای زٕأی افشاد ٚ تا ٞش سطحی اص زٛا٘ایی أىاٖ خزیش اسر ٚ فمط وافیسر زػاٚیش، 

سا ٚاسد تش٘أٝ وٙیذ ٚ سدس اص ٔیاٖ لاِة ٞای ٔٛجٛد دس تش٘أٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد ٘ظش  FLV  ،SWF  ،PDFفایُ ٞای 

 ٟایر آٖ سا ٔٙسطش وٙیذ.خٛد سا ا٘سخاب وشدٜ ٚ دس ٘

تش ٕٞیٗ ٔثٙا دس ایٗ ٔماِٝ لػذ داسیٓ ضٕا سا تا سٚش ساخر یه وساب اِىسشٚ٘یه صیثا ٚ سٝ تؼذی، آٖ ٞٓ تا 

 زٛإ٘ٙذی ٞای ٔثاَ صد٘ی ایٗ ٘شْ افضاس تسیاس اسصضٕٙذ آضٙا ٕ٘ائیٓ، خس تا ٔا ٕٞشاٜ تاضیذ. اسسفادٜ اص
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 تهیه و نصة ترنامه

ٔی تاضذ وٝ تشای زٟیٝ آٖ، تٝ ساحسی ٚ تا وٕی  3.6.6ماِٝ، جذیذزشیٗ ٘سخٝ ایٗ ٘شْ افضاس دس ٍٞٙاْ زٟیٝ ایٗ ٔ

جسسجٛ دس ایٙسش٘ر ٚ دس ٔیاٖ سایر ٞای فاسسی ٔی زٛا٘یذ ٘سخٝ ٞای ٔسٙٛع آٖ سا تٝ ٕٞشاٜ ضٕاسٜ سشیاَ یا 

ٗ ٘شْ افضاس سا اص سایر ضشور سٚصٜ ای 33وشن ٔشتٛطٝ داّ٘ٛد ٕ٘اییذ. اٌش ٞٓ ٔایُ تاضیذ ٔی زٛا٘یذ ٘سخٝ سایٍاٖ 

 ساص٘ذٜ تٝ آدسس صیش داّ٘ٛد وٙیذ:

http://www.kvisoft.com/download 

 سٚش ٘ػة تش٘أٝ ٞٓ تسیاس سادٜ تٛدٜ ٚ تا ا٘ذن زجشتٝ ای ٔی زٛا٘یذ آٖ سا ٘ػة ٕ٘اییذ.

 

 ساخت کتاب الکترونیک

داتُ وّیه تش سٚی آیىٗ ٘شْ افضاس دس غفحٝ دسىساج، تش٘أٝ اجشا ٚ تا غفحٝ اغّی آٖ ٔطاتك تؼذ اص ٘ػة تا 

 ضىُ صیش سٚتشٚ خٛاٞیٓ ضذ:

 

تا ایٗ ٘شْ افضاس، تٝ ساحسی ٚ فمط دس چٟاس ٔشحّٝ ا٘جاْ ٔی ضٛد وٝ تٝ زشزیة  Ebookلاتُ روش اسر، زٟیٝ یه 

 زٛضیح دادٜ ٔی ضٛد:

http://www.kvisoft.com/download


دشتستان شهرستان بهداشت مرکس [ساخت کتاب های تصویری، مجله، بروشور، ...]  

 

4  

 

 ( Add Fileمرحله اول : افزودن محتوا و فایل ) 

 /Import PDF/ Video/ Imageتشای افضٚدٖ ٔحسٛای وساب ٔٛسد ٘ظشزاٖ، فمط وافیسر تش سٚی دوٕٝ 

SWF  ٜدس ضىُ تاال(. دس ایٗ حاِر خٙجشٜ  1دس ٚسط غفحٝ وّیه ٕ٘اییذ )دوٕٝ ضٕاسOpen  ٝتاص ٔی ضٛد و

 ٛای وساب ٚ یا زػٛیش، فّص ٚ ... سا ٚاسد تش٘أٝ ٕ٘اییذ.ٔحس PDFتٝ وٕه آٖ ٔی زٛا٘یذ فایُ 

 

،  FLV  ،SWF  ،PDF  ،MP4  ،jpgخٛضثخسا٘ٝ ایٗ ٘شْ افضاس اص ٌسسشٜ ٚسیؼی اص فایُ ٞای ٔخسّف ٔا٘ٙذ 

bmp  ،gif  ،png  خطسیثا٘ی ٔی وٙذ ٚ ایٗ تاػث ٔی ضٛد وٝ فایُ ٞا ٚ زػاٚیش ٔخسّفی سا تسٛا٘یذ ٚاسد ... ٚ

 Kvisoft Flipوساب زِٛیذی خٛد ٕ٘ٛدٜ ٚ زٙٛع تیطسشی تٝ ٔحسٛای آٖ تیافضاییذ. ضٕٗ ایٙىٝ خٛد ٘شْ افضاس 

Book Maker Pro ذ وٝ تٝ سادٌی ٚ تا ٞٓ داسای ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔسٙٛػی اص وّیح آسذ ٚ افىر ٞای صیثا ٔی تاض

سٚش دساي ٕ٘ٛدٖ ٔی زٛا٘یذ آٟ٘ا سا تٝ ٔحسٛای وساب اضافٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ تٝ صیثایی ٞش چٝ تیطسش ٔحػَٛ ٟ٘ایی خٛد 

 آٖ تیافضاییذ.

، خٙجشٜ صیش ٕ٘ایاٖ ٔی  Openیا فّص ٚ یا زػاٚیش ٔٛسد ٘ظش خٛد، تا وّیه تش دوٕٝ  PDFتؼذ اص ا٘سخاب فایُ 

( Customزغییش دادٜ ٚ تٝ ا٘ذاصٜ دِخٛاٜ )جٛد دس آٖ ٔی زٛا٘یذ اتؼاد وساب خٛد سا ضٛد وٝ تا وٕه زٙظیٕاذ ٔٛ

یا ٔطاتك ا٘ذاصٜ ٞای غفحٝ اَٚ زٙظیٓ ٕ٘ٛدٜ ٚ یا تٝ وٕه ٌضیٙٝ اَٚ، زغییش اتؼاد وساب سا تٝ غٛسذ ازٛٔازیه تٝ 

 خٛد ٘شْ افضاس ٚاٌزاس ٕ٘اییذ.
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اِٚیٝ واس وٝ زسّط وأُ تش ٘شْ افضاس ٘ذاسیذ، زٙظیٓ اتؼاد وساب سا تا  دس ایٗ ساتطٝ خیطٟٙاد ٔی ضٛد دس ٔشاحُ

   تٝ ٔشحّٝ تؼذ  Okا٘سخاب ٌضیٙٝ اَٚ )ازٛٔازیه( تٝ خٛد تش٘أٝ ٚاٌزاس ٕ٘اییذ. سدس تا وّیه تش سٚی دوٕٝ 

 ٔی سٚیٓ.

اٞیذ ٕ٘ٛد. دس تاضذ، خٙجشٜ جذیذی تٝ ضىُ صیش ٔطاٞذٜ خٛ PDFضذٜ اص ٘ٛع  Importدس ایٗ ٚضؼیر اٌش فایُ 

 خٙجشٜ تاص ضذٜ جذیذ، ٔی زٛا٘یذ لسٕسی دیٍش اص زٙظیٕاذ ٔٛسد ٘یاص خٛد سا ا٘جاْ دٞیذ :

 

         ٔٛسد ٘ظش ٞسسیذ، PDFٔسیش فایُ تاص ضذٜ سا ٕ٘ایص ٔی دٞذ وٝ اٌش ٔایُ تٝ دیذٖ ٔحسٛای فایُ  . 2

 ٔٛجٛد دس ایٗ لسٕر اسسفادٜ ٕ٘اییذ. Openٔی زٛا٘یذ اص دوٕٝ 
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حاٚی ٔحسٛای وساب، تشٚضٛس یا ... ٔسّٕاً داسای چٙذ غفحٝ ٔطّة یا ػىس ٔی تاضذ. ضٕا تا  PDFفایُ . 3

( Allُ غفحاذ فایُ سا ا٘سخاب ٕ٘اییذ )ٔی زٛا٘یذ یا و Page Rangesٔٛجٛد دس لسٕر  اسسفادٜ اص ٌضیٙٝ ٞای

دسج ٕ٘اییذ زا فمط ایٗ  Customٕر ٚ یا فمط غفحاذ ٔٛسد ٘ظش خٛد سا ا٘سخاب ٚ ضٕاسٜ آٖ غفحاذ سا دس لس

 ٔٛسد اسسفادٜ لشاس ٌیش٘ذ. Ebookغفحاذ ا٘سخاب ضذٜ، دس زٟیٝ 

 ٔی زٛا٘یذ ویفیر فایُ زِٛیذی ٚ دس ٘سیجٝ حجٓ آٖ سا تٝ دِخٛاٜ ا٘سخاب ٕ٘اییذ. Page Qualityدس لسٕر  .4

، زػاٚیش آٖ تٝ خٛتی ٕ٘ایص دادٜ ٘طذ،  Ebookضٕا داسای زػاٚیش تٛد ٚ تؼذ اص زثذیُ آٖ تٝ  PDFاٌش فایُ  .5

 Vector shapesسا تاص ٕ٘ٛدٜ ٚ اص آخطٗ ٞای  Rasterizeٔٙٛی وطٛیی  Conversionتٟسش اسر دس لسٕر 

 اسسفادٜ ٕ٘اییذ. Vector shapes & textٚ یا 

ٚاسد ضذٜ تٝ ٚ یا ا٘ٛاع زػاٚیش  PDFتا ا٘سخاب ایٗ ٌضیٙٝ ٔی زٛا٘یذ دس ٔشحّٝ تؼذی، غفحاذ ٔخسّف فایُ  .6

 تش٘أٝ جٟر زِٛیذ تشٚضٛس سا تٝ غٛسذ تٙذاٍ٘طسی ٔطاٞذٜ ٕ٘اییذ وٝ ایٗ سٚش تاػث سِٟٛر دس واس خٛاٞذ ضذ.

ضٕا داسای زؼذادی ِیٙه ٔی تاضذ، ٔی زٛا٘یذ تا فؼاَ ٕ٘ٛدٖ ایٗ ٌضیٙٝ، دس وساب زِٛیذی  PDFاٌش فایُ  .7

 ٟ٘ایی ٞٓ، اص ایٗ ِیٙه ٞا اسسفادٜ ٕ٘اییذ.

 سخاب ایٗ ٌضیٙٝ ٔی زٛا٘یذ فٟشسسی اص ٔطاِة ٚ غفحاذ تشای وساب خٛد دسسر وٙیذ. تا ا٘ .8

دس ایٗ لسٕر تا ٚاسد وشدٖ ضٕاسٜ غفحاذ دس وادس ٔطخع ضذٜ ٚ یا تا جاتجا وشدٖ دوٕٝ وطٛیی تٝ سٕر  .9

 ٚ یا زػاٚیش ٔخسّف ٚاسد ضذٜ تٝ تش٘أٝ سا ٔطاٞذٜ ٕ٘اییذ. PDFساسر یا چح، غفحاذ ٔخسّف فایُ 

)ٚ یا  PDF، تش٘أٝ ضشٚع تٝ خشداصش ٚ ٚاسد وشدٖ غفحاذ ٔخسّف فایُ  Okدس ٟ٘ایر تا وّیه تش سٚی دوٕٝ 

زػاٚیش ٚاسد ضذٜ( وشدٜ ٚ دس ٟ٘ایر ٔحسٛای وساب تٝ غٛسذ زػاٚیش تٙذاٍ٘طسی دس ٔسٗ اغّی تش٘أٝ ٕ٘ایص دادٜ 

 ٔی ضٛد.

تاالی تش٘أٝ، ٔی زٛا٘یذ ٞش وذاْ اص غفحاذ ٚ یا  ٔٛجٛد دس لسٕر Deleteدس ایٗ ٔشحّٝ تا اسسفادٜ اص دوٕٝ 

 .زػاٚیشی سا وٝ ٔایُ ٞسسیذ، حزف ٕ٘اییذ
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 ( Page Editمرحله دوم : ویرایش صفحات ) 

 

دس تاالی غفحٝ اغّی ٔی زٛا٘یذ تشای زٙظیٕاذ ٔخسّف غفحاذ وساب، اص  Page Editتا وّیه تش سٚی ٌضیٙٝ 

 ٌضیٙٝ ٞای ٔٛجٛد دس ایٗ لسٕر اسسفادٜ ٕ٘اییذ.

ایٗ ٔشحّٝ خٛد داسای چٟاس لسٕر ٔی تاضذ. دس سٕر ساسر تاال ٔی زٛا٘یذ زػٛیش تٙذاٍ٘طسی غفحاذ ٚاسد 

آٖ غفحٝ ا٘سخاب ٚ سدس تا وّیه تش سٚی ػالٔر ضذٜ سا ٔطاٞذٜ وٙیذ. تا وّیه تش سٚی ٞش زػٛیش تٙذاٍ٘طسی، 

وّیه تش سٚی ػالٔر تٝ اضافٝ  ( دس تاالی ٕٞیٗ سسٖٛ ٔی زٛا٘یذ آٖ غفحٝ سا حزف وٙیذ. ٕٞچٙیٗ -ٔٙفی ) 

تاص ضذٜ ٚ ٔی زٛا٘یذ فایُ یا ػىس دیٍشی سا تٝ خشٚطٜ خٛد  Open( وٙاس آٖ ٘یض تاػث ٔی ضٛد دٚتاسٜ خٙجشٜ +)

یه ٚ دساي تش سٚی دوٕٝ وطٛیی تاالی ٕٞیٗ سسٖٛ ٘یض ٔی زٛا٘یذ غفحٝ ا٘سخاب ضذٜ سا تا اضافٝ وٙیذ. تا وّ

 تضسٌٕٙایی، وٛچىسش یا تضسٌسش ٔطاٞذٜ ٕ٘اییذ.

سسٖٛ سٕر ساسر خاییٗ ٘یض تشای ا٘جاْ خاسٜ ای دیٍش اص زٙظیٕاذ الصْ واستشد داسد. ایٗ لسٕر داسای تشٌٝ ای 

اص ػٙاغشی وٝ تٝ خشٚطٜ اضافٝ خٛاٞذ ضذ، دس ایٙجا ٔطاٞذٜ ٔی ٌشدد  ٔی تاضذ وٝ فٟشسسی Elementsتٝ ٘اْ 

 وٝ دس ایٗ تاسٜ تؼذاً تیطسش زٛضیح دادٜ خٛاٞذ ضذ.
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لسٕر ٚسط غفحٝ ٘یض ٕ٘ایی اص غفحٝ ا٘سخاب ضذٜ سا دس اتؼاد تضسٌسش ٕ٘ایص ٔی دٞذ وٝ تا اسسفادٜ اص ػٙاغش 

شدٖ آٟ٘ا )وطیذٖ(، ٔی زٛاٖ ٕ٘ایی اص غفحٝ ٚ ٔٛجٛد دس لسٕر چٟاسْ )سسٖٛ سٕر ساسر چح( ٚ دساي و

 زغییشاذ حاغُ اص آٖ سا ٔطاٞذٜ ٕ٘اییذ.

ٚ تاالخشٜ لسٕر چٟاسْ یا ٕٞاٖ سسٖٛ سٕر چح سا ٔی زٛاٖ یىی اص ٟٕٔسشیٗ لسٕر ٞای ایٗ ٘شْ افضاس 

      ٟٓ دا٘سر. تذٖٚ زشدیذ ایٗ لسٕر داسای لاتّیر ٞایی اسر وٝ تٝ جشأذ ٔی زٛاٖ ٌفر یىی اص ٔضایای ٔ

اسر ٚ آٖ سا اص سایش ٘شْ افضاسٞای ٔطاتٝ ٔسٕایض ٔی ٕ٘ایذ. ایٗ  Kvisoft Flip Book Maker Pro٘شْ افضاس 

 سسٖٛ داسای سٝ تشٌٝ )زة( ٔی تاضذ :

: ٕٞا٘طٛس وٝ دس تاال یادآٚسی ضذ، دس سسٖٛ سٕر ساسر تاال، تا وّیه تش سٚی آیىٖٛ  Elementتشٌٝ 

تٙذاٍ٘طسی ٞش وذاْ اص غفحاذ وساب ٔی زٛاٖ زػٛیش تضسٌسش آٖ سا دس ٚسط غفحٝ ٔطاٞذٜ ٕ٘ٛد. اوٖٙٛ تا 

ٛیش، ٔی زٛاٖ ػٙاغش دیٍشی ٔثُ غذا، زػ Elementاسسفادٜ اص دوٕٝ ٞای ٔٛجٛد دس سسٖٛ سٕر چح تشٌٝ 

 ا٘یٕیطٗ فّص، ٔسٗ ٚ ... سا تٝ غفحٝ ٔٛسد ٘ظش خٛد اضافٝ ٕ٘ٛد.

: تا ا٘سخاب ایٗ تشٌٝ ٔی زٛاٖ اص زؼذاد صیادی اص وّیح آسذ ٞای ٔٛجٛد دس خٛد ٘شْ افضاس اسسفادٜ  Clipartتشٌٝ 

اسسفادٜ ٕ٘ٛد.  ٚ تٝ ساحسی تا دساي ٕ٘ٛدٖ، آٟ٘ا سا تٝ داخُ غفحٝ ٔٛسد ٘ظش اص وساب خٛد وطیذ ٚ اص آٟ٘ا ٕ٘ٛدٜ

ٔی زٛا٘یذ اص دسسٝ تٙذیٟای ٔخسّف ایٗ وّیح آسذ ٞا  Categoryضٕٙاً تا وّیه تش سٚی ٔثّث وٛچه ٔماتُ 

 تٟشٜ تشداسی ٕ٘ٛدٜ ٚ وّیح ٔٛسد ٘ظش خٛد سا تٝ سادٌی ا٘سخاب ٚ اسسفادٜ ٕ٘اییذ.
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، ٔثُ تاسش تشف یا تاساٖ، حثاب ٚ ... دس : تا وّیه تش سٚی ایٗ تشٌٝ ٔی زٛا٘یذ اص افىر ٞای جاِة Effectتشٌٝ 

ٔسٗ غفحٝ ٔٛسد ٘ظش خٛد اسسفادٜ ٕ٘اییذ. دس حمیمر وافیسر تش سٚی زػٛیش افىر ٔٛسد ٘ظش، دس سٕر چح 

 دساي ٕ٘ٛدٜ ٚ آٖ سا تٝ ٔىاٖ دِخٛاٜ خٛد دس ٔسٗ غفحٝ تىطیذ.

 

  Designمرحله سوم : 

ٔیاٖ ا٘ٛاع ٔٛجٛد دس تش٘أٝ، ضىُ ٚ ضٕایُ وساب خٛد سا  ٔٛسد ٘ظش اصدس ایٗ ٔشحّٝ ٔی زٛاٖ تا ا٘سخاب لاِة 

دس  Styleوأالً زغییش دادٜ ٚ ضىّی حشفٝ ای ٚ صیثا تٝ وساب خٛد تذٞیذ. تشای ایٙىاس وافیسر تش سٚی تشٌٝ 

سسٖٛ سٕر چح وّیه ٕ٘ٛدٜ ٚ اص ٔیاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ لاِة ٞای ٔٛجٛد، ٕ٘ٛ٘ٝ ای سا ا٘سخاب ٚ تش سٚی آٖ وّیه 

 ٕ٘اییذ.

تذیٗ زشزیة ٘شْ افضاس تٝ طٛس ازٛٔازیه لاِة ا٘سخاتی سا دس وساب ضٕا لشاس دادٜ ٚ ضىُ آٖ سا زغییش ٔی دٞذ. 

 اسسفادٜ ضذٜ اسر. Classic01ٕٞا٘طٛس وٝ ٔالحظٝ ٔی فشٔاییذ، دس ضىُ صیش، اص ٕ٘ٛ٘ٝ لاِة 
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ٔطاٞذٜ ٔی وٙیذ ػالٜٚ تش ٔسٗ وساب دس ٚسط غفحٝ، وّیذٞای ٔسٙٛػی دس تاال یا  لثُٕٞا٘طٛس وٝ دس زػٛیش 

داسای ٚظایفی ٔی تاضٙذ. ٚظایفی ٕٞا٘ٙذ : سجٛع تٝ غفحٝ تؼذ یا خاییٗ زػٛیش ٔطاٞذٜ ٔی ٌشدد وٝ ٞش وذاْ 

ٕ٘ایی، جسسجٛ ٚ ... تشای اطالع اص لثُ، ٔشاجؼٝ تٝ آخشیٗ غفحٝ یا اِٚیٗ غفحٝ، چاج، تضسٌٕٙایی ٚ وٛچه 

ٚظایف ٞش دوٕٝ وافیسر ٔٛس سا چٙذ ِحظٝ تش سٚی دوٕٝ ٔٛسد ٘ظش ٍ٘ٝ داضسٝ زا ضشحی ٔخسػش اص آٖ وّیذ 

(Tooltip ًتٝ صتاٖ اٍّ٘یسی دس وٙاس آٖ ظاٞش ضٛد. ٕٞچٙیٗ اٌش ٔایُ ٞسسیذ وٝ ایٗ ضشح تٝ صتاٖ دیٍش ٔثال )

یذ اص لاتّیر دیٍش ایٗ تش٘أٝ اسسفادٜ ٕ٘اییذ وٝ دس تؼضی اص ٘سخٝ ٞای لذیٕی فاسسی ٕ٘ایص دادٜ ضٛد، ٔی زٛا٘

دوٕٝ ٞا تٝ صتاٖ ٞای دیٍش اص جّٕٝ فاسسی اسر.  Tooltipایٗ ٘شْ افضاس ٚجٛد ٘ذاضر، ٚ آٖ أىاٖ زشجٕٝ ٔسٗ 

 )صتاٖ( وّیه ٕ٘اییذ. Languageتش سٚی تشٌٝ  Designتشای ایٗ ٔٙظٛس وافیسر دس لسٕر 

ٞش دوٕٝ ٘یض وافیسر تش سٚی ػالٔر دٚ فّص سٕر ساسر  Tooltipحاَ تشای زشجٕٝ ٔسٗ ٔٛجٛد دس  دس ػیٗ

ٔٛجٛد دس تش٘أٝ ظاٞش ٔی ضٛد. وّیه ٕ٘اییذ. تذیٗ زشزیة فٟشسسی اص دوٕٝ ٞای  Toolbarٔٙٛی وطٛیی 

تشای زِٛیذ یه وٝ دس آٖ فٟشسسی اص زٕاْ دوٕٝ ٞای الصْ  ضٕٗ ایٙىٝ جذِٚی تا دٚ سسٖٛ ٔطاٞذٜ ٔی وٙیذ

Ebook  ٕٗ٘ایص دادٜ ضذٜ اسر. تشای زشجٕٝ ٔسTooltip  ٞش دوٕٝ ٘یض وافیسر ٘اْ اٍّ٘یسی آٖ دوٕٝ سا خیذا

آٖ سا ا٘سخاب ٚ سدس تا زغییش صتاٖ جاسی وأدیٛزش خٛد،  ٚ تا دساي وشدٖ تش سٚی ٘اْ دس سسٖٛ سٕر ساسر،

 دس خاییٗ سسٖٛ وّیه ٕ٘اییذ. Saveزشجٕٝ آٖ سا تٝ فاسسی ٘ٛضر. دس خایاٖ ٞٓ تش دوٕٝ صسد سً٘ 

ٔی زٛا٘یذ یىی  Edit Languageلاتُ روش اسر تشای زغییش صتاٖ خیص فشؼ تش٘أٝ ٘یض، تا وّیه تش سٚی دوٕٝ 

س فٟشسر ظاٞش ضذٜ سا تٝ ػٙٛاٖ صتاٖ خیص فشؼ تش٘أٝ ا٘سخاب ٕ٘اییذ. تشای ایٗ واس اص صتاٖ ٞای ٔٛجٛد د

ٔٛجٛد دس خاییٗ سسٖٛ  Saveوافیسر تش چه تاوس وٙاس صتاٖ ٔٛسد ٘ظش )ٔثُ ػشتی( زیه ٕ٘ٛدٜ ٚ دوٕٝ 

تٝ ػالٜٚ اٌش سٕر چح سا وّیه ٕ٘اییذ. اص ایٗ تٝ تؼذ صتاٖ خیص فشؼ تش٘أٝ، تٝ ٘ٛع ا٘سخاتی زغییش ٔی ٕ٘ایذ. 

ٚ اص ِیسر جذیذ صتاٖ  Addصتاٖ فاسسی سا دس فٟشسر صتاٖ ٞا خیذا ٕ٘ی وٙیذ، ٔی زٛا٘یذ تا وّیه تش سٚی دوٕٝ 

 وّیه ٕ٘اییذ. Add( سا ا٘سخاب ٚ ٔجذداً تش سٚی دوٕٝ  Faفاسسی ) 
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 Publishمرحله چهارم : 

 یشاذ ٔٛسد ٘ظش، وساب تشای ا٘سطاس آٔادٜ ٔی ضٛد.ٚ تاالخشٜ دس ٔشحّٝ ٟ٘ایی ا٘سطاس وساب، تؼذ اص اػٕاَ زٕاْ زغی

ٔی زٛا٘ذ ٔحسٛای وساب یا تشٚضٛسٞای دیجیساَ  Kvisoft Flip Book Maker Pro)) ٘اٌفسٝ ٕ٘ا٘ذ ٘شْ افضاس 

دس تش٘أٝ ٞای زحر  )فشٔر خٛداجشا EXE)جٟر سایر ٞا ٚ ٚتالي ٞای ایٙسش٘سی(،  HTMLسا تٝ فشٔر ٞای 

)ٔحافظ  Screen Saver)جٟر سیسسٓ ػأُ ٔىیٙساش ضشور اخُ( ٚ  APPدٜ(، )فشٔر فطش ZIPٚیٙذٚص(، 

 غفحٝ ٕ٘ایص(، آٔادٜ ٕ٘ایذ. ایٗ خػٛغیر تاػث سِٟٛر دس ا٘سطاس وساب تٙا تٝ ٘ظش ٚ سّیمٝ ضٕا ٔی ٌشدد.

وٝ ٔخػٛظ سیسسٓ ػأُ ٔىیٙساش تٛدٜ ٚ أشٚصٜ دس حاَ ٌسسشش  APPتخػٛظ وٝ وساب ٟ٘ایی سا تٝ فشٔر 

 دس وطٛس ٔا ٘یض ٔی تاضذ، ٔی زٛا٘یذ زٟیٝ ٕ٘اییذ.

ضٕٙاً اٌش ٔایُ تٝ ا٘سطاس وساب خٛد جٟر اجشا دس دسسٍاٜ ٞای ٔٛتایُ ٚ زثّر ٘یض تاضیذ، ایٗ تش٘أٝ ٔی زٛا٘ذ 

 سٜ آٖ زٛضیح دادٜ خٛاٞذ ضذ.((ایٙىاس سا تٝ ساحسی تشای ضٕا ا٘جاْ دٞذ وٝ تؼذاً دستا

 

اوٖٙٛ دس ٔشحّٝ ٟ٘ایی، تا زٛجٝ تٝ سّیمٝ ٚ ٘ظش خٛد، تش سٚی یىی اص دوٕٝ ٞای ٔٛسد ٘ظش خٛد جٟر ا٘سطاس دس 

 سسٖٛ سٕر چح وّیه ٕ٘اییذ.
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آٖ سا تٝ  ضٕٗ ایٙىٝ دس خٙجشٜ ظاٞش ضذٜ، تؼضی خػٛغیاذ ٔثُ ٘اْ وساب، ٔحُ رخیشٜ ٟ٘ایی آٖ ٚ ٘یض اتؼاد

 سّیمٝ خٛد ٔی زٛا٘یذ زغییش دٞیذ.

 Also createا٘سخاب ضٛد، ٌضیٙٝ ای تا ٘اْ  تشای خشٚجی ٟ٘ایی ZIPٚ یا  HTMLٕٞچٙیٗ اٌش فشٔر 

mobile version  سا ٘یض ٔطاٞذٜ خٛاٞیذ ٕ٘ٛد وٝ تا فؼاَ ٕ٘ٛدٖ چه تاوس وٙاس آٖ، ٔی زٛا٘یذ ٘سخٝ ای اص

Ebook ٍاٜ ٞای ٔٛتایُ تا سیسسٓ ػأُ خٛد سا جٟر اسسفادٜ دس دسسIOS  ٜآ٘ذسٚئیذ ٚ یا جاٚا ٚ ٘یض دسسٍا ،

 آی خذ، ٔطاٞذٜ ٕ٘اییذ.

 Generate auto – run fileػثاسذ  Optionسا ا٘سخاب وٙیذ، دس لسٕر  EXEلاتُ روش اسر اٌش فشٔر 

for CD  ُسا ٔطاٞذٜ خٛاٞیذ ٕ٘ٛد وٝ تا زیه صدٖ دس چه تاوس وٙاس آٖ، ٔی زٛا٘یذ ٕٞضٔاٖ تا زِٛیذ فای

اجشایی اص وساب خٛد، تا سایر آٖ فایُ ٚ فایُ ازٛساٖ ساخسٝ ضذٜ، حاِر ازٛساٖ آٖ سا ٘یض دس سی دی یا دی ٚی 

 دی فؼاَ ٕ٘اییذ.

   وساب ضٕا حاضش اسر. Startدس ٟ٘ایر تا فطشدٖ وّیذ 

 

 و تنظیم : اسماعیل حاجی زاده گانتهیه 


