ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ADOBE INDESIGN (BASIC)
Γνωρίστε την περιοχή εργασίας
• Εισαγωγή
• Εξέταση της περιοχής εργασίας
• Eργαλειοθήκη
• Παράθυρο εγγράφου
• Χρήση του pasteboard (πρόχειρο)
• Προβολή και οργάνωση παλετών
• Προσαρμογή του χώρου εργασίας
• Χρήση μενού και παλετών
• Αλλαγή της μεγέθυνσης του εγγράφου σας
• Πλοήγηση στο έγγραφό σας
• Αλλαγή σελίδων
• Μετακίνηση μέσα σε ένα έγγραφο
• Χρήση της παλέτας Navigator
• Επιλογή αντικειμένων
Δημιουργία εγγράφων
• Δημιουργία νέου εγγράφου
• Χρήση της παλέτας pages
• Αποθήκευση εγγράφων σε παλαιότερες εκδόσεις
• Προσθήκη οδηγών στην κύρια σελίδα
• Επεξεργασία των πρότυπων σελίδων (Master pages)
• Δημιουργία πρότυπης σελίδας για υποσέλιδα π.χ. σελιδαρίθμηση
• Χάρακες, οδηγοί και έξυπνοι οδηγοί, δημιουργία πλέγματος εγγράφου
• Δημιουργία νέας master
• Εφαρμογή στοιχείων στην νέα master
• Εφαρμογή πρότυπης σελίδας, σε σελίδες του εγγράφου
• Ξεκλείδωμα των στοιχείων μιας πρότυπης
• Προσθήκη ενοτήτων και αλλαγή αρίθμησης σελίδων
• Αλλαγή μεγέθους σελίδας με το page tool
• Προσθήκη νέων σελίδων
• Διαγραφή σελίδων
Διαχείριση αντικειμένων
• Ομαδοποίηση και κλείδωμα αντικειμένων
• Χρήση της παλέτας layers
• Στοίχιση αντικειμένων με την εντολή align
• Χρήση του smart distribute
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Τοποθέτηση εικόνας - εργασία με πλαίσια
• Είδη (format) εικόνας που εισάγονται στο InDesign
• Τοποθέτηση εικόνας
• Αλλαγή μεγέθους και μετακίνηση μίας εικόνας μέσα σε πλαίσιο
• Αλλαγή του σχήματος πλαισίου
• Εντολές προσαρμογής εικόνας (fitting)
• Εφαρμογή των εντολών frame fitting
• Tοποθέτηση πολλών εικόνων ταυτόχρονα (multiplace)
• Τροποποίηση πλαισίων γραφικών με τα εργαλεία διανυσματικής σχεδίασης (σχήμα)
• Αλλαγή μεγέθους ενός πλαισίου γραφικών
• Χρήση της παλέτας Links
• Διασύνδεση του InDesign με Illustrator και Photoshop
• Χρήση της εντολής Object layer options
• Χρήση της εντολής clipping path
• Προσαρμογή ποιότητας προβολής των γραφικών
Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου
• Η χρήση των μπλόκ κειμένου
• Εισαγωγή κειμένου και τα format που δέχεται το InDesign
• Δημιουργία αλυσίδων κειμένου
• Είδη ροών κειμένου (αυτόματη, super αυτόματη κ.λ.π.)
• Χρήση της εντολής text frame options
• Αλλαγή του αριθμού στηλών και περιθωρείων σε μία σελίδα
• Οι εντολές split και span
• Η πλευρική ροή και η χρήση της
• Εφαρμογή κειμένου πάνω σε path
• Χρήση του story editor
Εργασία με τυπογραφία
• Εφαρμογή λεξικού και συλλαβισμού
• Χρήση των κρυφών χαρακτήρων
• Εύρεση και αλλαγή (Find & Change)
• Παραμετροποίηση συλλαβισμού
• Επιλογές μορφοποίησης χαρακτήρων
• Επιλογές μορφοποίησης παραγράφου
• Χρήση των tabs
• Χρήση των glyphs
• Χρήση bullets και numbers
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Εργασία με χρώμα
• Προσθήκη χρωμάτων στην παλέτα swatches
• Εφαρμογή χρωμάτων σε αντικείμενα
• Παλέτα color
• Παλέτα stroke
• Δημιουργία ντεγκραντέ
• Ρύθμιση της κατεύθυνσης του ντεγκραντέ
• Δημιουργία χρωματικού τόνου (tint)
• Δημιουργία spot χρώματος
• Εφαρμογή χρώματος σε κείμενο
• Δημιουργία άλλου χρωματικού τόνου
Εργασία με προδιαγραφές (styles)
• Δημιουργία και εφαρμογή στιλ χαρακτήρων
• Δημιουργία και εφαρμογή στιλ παραγράφων
• Δημιουργία και εφαρμογή στιλ αντικειμένων
Εκτύπωση και εξαγωγή PDF
• Χρήση του Preflight
• Χρήση του Package
• Επιλογές εξαγωγής σε PDF
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