ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ADOBE INDESIGN (ADVANCED)
Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου (advanced)
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Αλλαγή οριζόντιας και κάθετης στοίχισης κειμένου
Νέες δυνατότητες στην Εύρεση και αλλαγή
Εύρεση και αλλαγή (Με χρήση της νέας λειτουργίας GREP)
Εύρεση και αλλαγή ειδικών χαρακτήρων
Εύρεση και αλλαγή γραμματοσειράς
Ορθογραφικός έλεγχος
Προσθήκη λέξεων σε ένα λεξικό
Δυναμικός ορθογραφικός έλεγχος
Μεταφορά και εναπόθεση κειμένου
H χρήση του Quick apply
Επιλογές κατά την εισαγωγή κειμένου (show import options)
Κουκκίδες και αρίθμηση (bullets - numbering)
Μεταβλητές κειμένου (text variables)

Εργασία με τυπογραφία (advanced)
• Χρήση και εφαρμογή πλέγματος γραμμής βάσης (baseline grid)
• To σωστό τυπογραφικό "χρώμα"
• Στηλοθέτες (tabs)
• Paragraph composer
• Hyphenation
• Justification
• Balance ragged lines
• Optical margin Alignment
• Επιλογές open type
Εργασία με προδιαγραφές (advanced)
• Δημιουργία και εφαρμογή στιλ αντικειμένων (object styles)
• Δημιουργία και εφαρμογή στιλ παραγράφου (paragraph styles)
• Καθολική ενημέρωση στιλ (redifine style, clear overrides)
• Δημιουργία και εφαρμογή στιλ χαρακτήρα (character styles)
• Εισαγωγή στιλ από άλλο έγγραφο
• Δημιουργία και εφαρμογή στιλ ένθεσης (nested styles)
• Η χρήση του "επόμενου στιλ" (next style)
• Δημιουργία και εφαρμογή grep styles
• Αντιστοίχηση στιλ (style mapping)
Εισαγωγή και σύνδεση γραφικών (advanced)
• Εισαγωγή πολλών γραφικών με το multi-file place
• Επιλογές προσαρμογής πλαισίου (Frame fitting options)
• Εισαγωγή με place InDesign αρχείου
• Αφαίρεση λευκού φόντου εικόνας με Detect edges
• Εισαγωγή αρχείων psd με κανάλια άλφα και η χρήση τους
• Εισαγωγή αρχείου Photoshop με επίπεδα και ομάδες επιπέδων
• Τοποθέτηση και επεξεργασία αγκυρωμένων γραφικών (anchored objects)
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Προσθήκη αναδίπλωσης κειμένου σε αγκυρωμένo γραφικό (anchored object)
Εισαγωγή αρχείου Illustrator με επίπεδα
Δημιουργία και χρήση της βιβλιοθήκης για διαχείριση αντικειμένων (library)
Δημιουργία και χρήση των snippets

Εργασία με πίνακες
• Εισαγωγή και μορφοποίηση πίνακα
• Μορφοποίηση περιγραμμάτων και εναλλαγή χρωμάτων γραμμών
• Προσθήκη περιγραμμάτων κελιών
• Μορφοποίηση κελιών
• Διαγραφή στήλης ή γραμμής
• Τοποθέτηση γραφικών σε κελιά πίνακα (anchored objects)
• Χρήση γραφικών μέσα σε πίνακες
• Μορφοποίηση κειμένου μέσα σε πίνακα
• Ρύθμιση μεγέθους στήλης με μετακίνηση
• Nέα styles για πίνακες (table styles, cell styles)
• Μετατροπή κειμένου σε πίνακα
Εργασία με μεγάλα έγγραφα
• Εργασία με μεγάλα έγγραφα (Master Pages - Book - Table of contents - Index)
• Υποσημειώσεις (Footnotes και τα νέα Endnotes)
• To νέο adjust layout
Εργασία με διαφάνεια
• Εffects και η επιλεκτική εφαρμογή τους
• Isolate Blending, Knockout Group
• Έλεγχος στην διαφάνεια για σωστή εκτύπωση
• Ισοπέδωση διαφάνειας - Flattener Preview
Eκτύπωση και εξαγωγή PDF
• Χρήση της παλέτας Preflight
• Χρήση της παλέτας separations
• Χρήση του overprint preview
• Εξαγωγή PDF
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