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:خدايا  

 
    گَرَم تو روي آري چه باك كه ديگران روي بگردانند  

    اگرَم تو ياور باشي چه ترس كه آفريدگانت ياوريم نكنند
    وگر تو غمخوار گشتي چه غم كه خلقت غم نخورند

 
                                                   خداوندگارا

    مهربانا                                                                
                                                                           معشوقا  

 
 گرَم تو روي گرداني چه سود كه ديگران روي آرند

 اگرم تو ياوري نكني چه حسن كه آفريدگانت ياوري كنند
قت غمخوار گردندوري چه شاديست كه خلتو غم نخوگر   

 
همنشيني ، ياوري ، غمخواري :  خداوندا   

  !!من خوب ميدانم كه تنها نيستم                    
 

 مهربانا 
همنشينيم، ياوريم ،غمخواريم     نكني...       اگر آني   

                           عمري تنهاي تنهايم
 معشوقا

     من ،تنها با تو تنها نيستم
... تنهايم مگذار        اي تنها ترين ،       

....................................................................................................................................................................... 
   تقديم بر آستان مهربان مهر هشتم

:تقديم به   
زرگوارم و مادر مهربانمپدر ب  

 و با سپاس از استاد گراميم مهندس شكراني
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مقدمه .    1              
قالب اصلي  PDF) سبك(اين كتابچه بشرح در مورد اسناد با فرمت قابل حمل 

 .ادوب اكروبات و خانواده توليدات مي پردازد
( PDF: Portable Document Format ) 

و نمايش اسناد ) تغيير(ن است كه كاربران را براي معاوضه يهدف از اين توليدات ا
الكترونيكي به آساني و بطور قابل اعتماد قادر سازد ، جدا از محيطي كه آن اسناد در 

 .آن ساخته شده اند
 

از به تبادل اطالعات روز به پيشرفت هاي اخير دنياي تجارت باعث شده است تا ني
پست الكترونيكي ، كاربران كامپيوتر مجبور نيستند با استفاده از . روز بيشتر شود 

 ، اسنادو مدارك PDFمدت زيادي منتظر تبادل اطالعات خود بمانند و با استفاده از 
 .درهمه كامپوترهايكسان نشان داده ميشوندودرهمه چاپگرهايكسان چاپ ميشوند

 
 )Pdf  اثر گذاشته بر مدل هاي تصويري از زبان Postscriptگرافيك را با  تا متن و 

  .)وضعيت وسايل مستقل و وضوح مستقل  وصف كند

 . يكي از بهترين روش هاي توسعه كارايي نمايش مجازي است PDFبي شك 
Pdfپيوندي ( از قبيل حاشيه نويسي و پيوند هاي ما فوق متن  همچنين شامل اشيائي

 و اينها جزئي از ميباشد؛... و ) كه به سادگي از قسمتي از متن به قسمت ديگر ميرود 
 .مفيد است ) مجازي ( خود صفحات نيست بلكه براي نمايش محاوره اي 

 

و سازگاري آن با تمام سيستم هاي  Pdfبه علت سرعت و كارايي باالي فرمت فايل 
كامپيوتري ، اين فرمت مورد پسند اكثر كاربران وب و شبكه هاي داخلي قرار گرفته 

رند و به همين دليل در سايت هاي وب و پيغام هاي  حجم كمي دا Pdfيل هاي اف.است 
 و با پست  Pdfقرارداد ها و اسناد حقوقي در فرمت .  الكترونيكي به كار مي روند
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 ، Acrobatديجيتالي در الكترونيكي ارسال ميشوند زيرا  با استفاده از ابزار امضاء 
 .ميتوان اينگونه اسنادرا امضاء كرد

 
 PDFمعرفي اسناد  1.1

 

 منتشر شدو ازآن زمان دنياي Adobe توسط شركت  Acrobat اولين نسخه 1993ل در سا
 .انتشار اسناد الكترونيكي متحول شد

همين طوركه تقاضاي به اشتراك گذاشتن اسناد بيشتر مي شد مسائـل ومشكالت هم افزايش مي 
. ميكردندسيستم هاي مكينتاش كار وبعضي باIBMسيستم هاي سازگارازكاربران بابعضي . يافت

حتي زماني كه كامپيوتر . همچنين هرسندفقط دربرنامه ايي باز ميشد كه سند را بوجود آورده بود
اسنادي كه از طريق پست الكرونيكي ارسال ميشدند . ونرم افزارهم يكي بود،فونت هامتفاوت بودند

 . ممكن بود در كامپيوتر مقصد باز نشونديا با ظاهري متفاوت باز شوند
 مشكالت Pdf. ارت به شكل واحدي از كاغذ ديجيتالي جهت تبادل اطالعات نياز داشت دنياي تج

 هر كسي Adobe Acrobatرايگان يا Readerبا استفاده از . توزيع اسناد كاغذي را بر طرف كرد
كاربراني كه با سيستم عامل لينوكس يا . مشاهده و چاپ كند را دقيقاً يكسان Pdfميتواند اسناد 

 با Pdfحاالكمي شمارا باتفاوتو . را دقيقا يكسان مشاهده ميكنندPdfر ميكنند فايل هاي ويندوز كا
 : اسناد ديگر آشنا ميكنم

 
  با اسناد ديگرPDFتفاوت اسناد  1.2

 

 و Excel, Word با فايل هاي Pdfفايل هاي . را ميتوان از طريق اينترنت توزيع كرد Pdfاسناد 
Page marker فايل هاي .  متفاوتندPdf  به منظور ويرايش شدن ايجاد نمي شوند و نكته منفي

ظاهر سند .  از فايل اصلي كوچكتر استPdfمعموالً .  قابييت هاي ويرايشي اندك است Pdfفايل 
 .خطوط و پارگراف ها و فونت ها تغيير نمي كنند. به خوبي حفظ ميشود Pdfاصلي در 

براي . يا چاپ يا ويرايش فايل را محدود كنيدبا استفاده از تنظيمات امنيتي ميتوانيد دسترسي ب
 .  استفاده كنيدCommentsاينكه تغييرات انجام شده در هر فايل را به بقيه يادآوري كنيد از ابزار 

 
 Pdf قابليت هايي جهت بوجود آوردن مالحظات تبادل آنها بين كپي يك سند  Commentsابزار 

در اين صورت هر شخصي ميتواند .شده باشدجهت ويرايش و غلط گيري بينچند نفر توزيع 
 .مالحظاتش را در فايل مربوط به خودش وارد و همچنين مالحظات ديگران را نيز به آن بيفزايد 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


                                                                                                                                                        Pdfتار فايل هاي ساخ   

  6: صفحه 

 
 
 PDFنيم نگاهي بر  .2
 
   Pdfچيست ؟؟ قبل از نگاه انداختن به جزئيات ساختار Pdf  اين مهم است كه بدانيم Pdf چيست . 

PDFشده براي بيان كردن اسناددريك روش مستقل ازبرنامه هاي كاربردي  يك فرمت فايل استفاده 
 و ديگر Pdf ، شامل يك سند Pdfبراي ساختن آن ، يك فايل . ، سخت افزار و سيستم عامل است 

 . شودتعريف شده مي  اطالعات 
 

 هر يك ازصفحات در يك سند ، ميتواند. مي تواند شامل يك يا چندين صفحه باشدPdfيك فايل 
 .شامل تركيبي از متن ، گرافيك و تصاوير در يك وسيله باشد و وضوح مستقل از نوع است

 همچنين ممكن است محتوي اطالعاتي كه فقط براي Pdfاين بود شرح مختصر يك صفحه سند 
 .نمايش الكترونيك باشد مثل لينك هاي مافوق متن ،صدا و حتي فيلم 

 بر دارد شرحي كه مشخصه هاي استفاده شده در فايل در Pdfدر فزاش دادن يك سند ، يك فايل 

Pdf موقعيت يابي ميكند(  و اطالعات درباره ساختارها مهم در فايل را نشان ميدهد( 
 

.  درست ميشود و استفاده ميشودPdfمهم است بدانيم كه چگونه يك سند Pdfبراي فهميدن يك 
 نيز بيشتر شايع Pdfواندن فايل هاي  ، كاربرد هاي آن و خPdfبطوريكه با فراگير شدن اسناد 

 .شده است
يكي از اهداف اين كتابچه اين است كه فايل با فرمتي قابل دسترس بطوريكه برنامه هاي اجرايي 

 .بتوانند از آن استفاده كنند بسازيد
. در فصول بعدي بيشتر با ساختار و اشيائي كه در اين ساختار وجود دارند آشنا مي شويد

امه فصول نيز به طريقه ساخت امضاء الكترونيك براي اسناد و حفاظت از آنها آشنا همچنين در اد
 .ميشويد
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 اشياء .3

PDF   از هفت نوع اصلي پشتيباني ميكند: 
، رشته ها و نوشته ها ، اسم ها ،آرايه ها ،واژه نامه )Boolean( ، بولين ها ) Numbers(شماره ها 

 .براي كاربرد هاي متفاوت تدارك ديده شده است ) هيچ(Nullو جريان ، بعالوه شيء 
 .اشياء ميتوانند برچسب زده شده باشند تا اينكه بوسيله اشياء ديگر بتوانند به آنها اشاره نمود

 .ناميده ميشود ) شي غير مستقيم(يك شي برچسب زده شده يك مفعول غير مستقيم 
 .قرار ميدهيم  را مورد وصف nullدر بخش هاي زير انواع اشياء و شي 

 !!/ نسبت به حروف كوچك و بزرگ حساس ميباشد و حروف كوچك و بزرگ متمايز از يكديگرندPdf :توجه 

 
  ) Booleans(بولين ها  3.1

يا غلط ) درست(و نشان دهنده مقدار صحيح .  است  false و  Trueاشياء بولين داراي كلمه كليدي 
 .هستند) نادرست(

 )  Numbers (اعداد  3.2
Pdf  اعشاري /اعداد صحيح : دو نوع عدد پشتيباني ميكند از . 

 .ها هم فقط در شكل اعشاريندRealاعداد صحيح داري مقاديد عالمت دار يا بدون عالمت ميباشند و 
 .پشتيباني نشده است1.0e3شكل تواني براي اعداد نظير : نكته 

 
 رشته ها و نوشته ها  3.3

رار گيري ق بيتي و نوشته ها از تركيب 8 يك رشته مجموعه اي بدون عالمت ار بايت هاي
 .كاراكترها و بوسيله پرانتر از يكديگر جدا شده اند

اگر طول يك رشته بسيار زياد باشد بطوريكه نتوان آنرا در يك خط قرار داد ميتوان آنرا در 
  \براي اين كار فقط كافيست از عالمت . قرار داد ) خطوط متوال ادامه رشته ( خطوط ديگر 

(Backslash) در انتهاي يك خط شكافته شده استفاده نمود كه نشان ميدهد رشته روي خط 
 : در اين قسمت مثال هايي از رشته ها آورده شده است . زيري ادامه مي يابد

( This is string number 1? ) 
( strangeonium spectroscopy ) 
 
(This string is split \ 
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across \ 
three lines) 

همراه با كاراكتر هاي ديگر بكار برده شده باشد كه هر ’\‘ول يك رشته ممكن است كاراكتر در ط
در پايين به چند نمونه از اين . با آن كاراكترها مشخص كننده عملياتي هستند’\‘يك از تركيبات 

 :تركيبات اشاره شده است 
 n\                                            تعويض خط   

 v\                                     ض سطر    تعوي

 tab    \t                        حركت بصورت افقي
Backspace                                          \b 
Backslash                                            \\ 

 )\                                          )         پرانتز

 (\                                      (             پرانتز

 ddd                 \ddd (decimal) كاراكترهاي

 
 )Text(نوشته ها   3.3.1

 .را در بر دارند كه اطالعات آن توسط انسان خواناست) مسلمي (      رشته هاي مطمئني 
 .گذاري ها ، نام بندها ، اطالعات اسناد و غيره ميباشداين رشته هاشامل شرح متون ، شرح نشانه 

 
 )Names(اسم ها  3.4

 .   يك اسم شبيه به رشته است و با ترتيبي از قرارگيري كاراكتر ها نوشته شده است 
 . ادامه يابدASCII شروع شود و با ترتيبي از كاراكتر هاي ’/‘اسم بايد با كاراكتر برش 

به استفاده در اسم ها نمي باشند كه برخي از آنها كاراكترهاي بعضي از كاراكتر هاي خاص مجا 
 : و چند كد اسكي {, } , [ , ] , < , > , ( , ) ,# , / ,%

 :در اين قسمت نمنه اي از چند اسم مجاز آورده شده است 
 

/Name1 
/ASomewhatLongerName2 
/A;Name_With-various***Characters?. 
/1.2 
/.notdef 

 

براي ايكار بايد از . ميتواند در اسامي استفاده شود<Null <00ه عنوان كاراكتر هيچ كاراكتري ب
 : در بين نام استفاده كرد #عالمت 

/Adobe#20Green 
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/PANTONE#205757#20CV 
/paired#28#29parentheses 
/TheKeyOfF#23Minor 
/A#42 
اكتر نيز استفاده نمود به در ضمن ميتوان بجاي استفاده از خود كاراكتر از كد اسكي آن كار

 . استAB/  راه ديگري براي نوشتن A#42/عنوان مثال  
 . اين خاصيت در رشته ها هم وجود دارد**
 . ميباشد 127حداكثر شماره مربوط به كاراكترها : نكته

 .اشاره ميكند ، نه شش كاراكتر) B فضا / A(   به چهار كاراكتر A#20B/راي مثال اسم ب
 

 آرايه ها 3.5
 است و ممكن است مخلوطي از انواع اشياء را در بر داشته Pdfآرايه يك ترتيب از اشياء يك 

 .باشد
 شروع گشته و در ادامه وسيله يك تركيبي از اشياء ادامه ]چپ ك آرايه با عالمت كروشه 
 . نيز پايان مي پذيرد [يافته و با كروشه راست

 :اين يك مثال از آرايه است 
[0 (Higgs) false 3.14 3 549 /SomeName] 

 
 )Dictionary(واژه نامه 3.6

 .يك واژه نامه جدولي رادر بر دارد كه شامل جفت هايي از اشياء است 
 .اولين عنصر هر جفت كليد ناميده ميشود و عضو دومين ارزش ناميده شده است

 .دكليد بايد يك اسم باشد و يك ارزش از هر نوع شي و نيز شامل يك واژه نامه ميتواند باش
تا اينكه با ديگر خصيصه هاي يك شيء ) كاربرد دارد( عموماٌ يك واژه نامه استفاده ميشود 

واژه ( از يك خصيصه جمع شود و متصل شود ‘كليد وارزش  ‘با مشخص كردن جفتِ پيچيده 
اين قسمت اشاره به استفاده واژه نامه در اشيائي نظير صفحه و ديگر اشياء )( نامه تو در تو 

 )گر دارد مركب دي
 شروع و بايك تركيب ازجفت هاي كليدوارزش (>>)يك واژه نامه با استفاده از كروشه زاويه دار 

 . پايان مي پذيرد(<<)ادامه يافته و در انتها نيز با كروشه زاويه دار راست 

 :براي مثال 
 <<.…… ارزش کليد/ ارزش کليد  / >>
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<< /Type /Example /Key2 12 /Key3 (a string) >> 
 
 

 ) :واژه نامه اي در داخل واژه نامه ديگر( ه نامه هاي تو در تو واژنمونه اي از 
<< 
/Type /AlsoAnExample 
/Subtype /Bad 
/Reason (unsure) 
/Version 0.01 
/MyInfo 

<< 
/Item1 0.4 
/Item2 true 
/LastItem (not!) 
/VeryLastItem (OK) 
>> 

>> 
 .هستندPdfاصلي يك سند ) تارساخ( اشياء واژه نامه ، قطعات 

 مثل صفحات و فونت ها براي نمايش داده شدن از واژه نامه Pdfبخش هاي زيادي در مدرك 
 .استفاده ميكنند

كه در  واژه ) شي مركب(توسط مجمعي ازانواع كليد يك واژه نامه مشخص ميكند يك نوع شي را 
 .نامه تعريف شده است 

را مشخص كند كه در مواردي چون ) subtype( يك زير انواع ودر برخي حاالت كليد ميتواند به
 .تخصصي شدن يك نوع خاص استفاده ميشود 

 True type, Type3,MMType1,Type1مثالً دريك فونت ، ارزش كليدوچندين زير عنوان شامل
 . است ... و 

 )Null( و اشياء تهي )Streams(جريان ها 3.7
ته مي توات جريان ها و اشياء تهي و اشياء غير مستقيم از ديگر اشياء از مجموعه اشياء بكار رف

 نام برد ... و 
ميباشند و هيچ مقداري را نشان Nullاشياء تهي همانطور كه از نامشان پيداست داري كلمه كليدي 

 در واژه نامه هاست كه در قسمت ارزش واژه نامه قرار گرفته از موارد كاربردي آنها.( نمي دهند 
كليد حاوي .(و ساده تري براي واژه نامه است كه در مجموع كليد را حذف ميكندو راه سريع تر 

 ) ).مقدار تهي بي فايده است 
و اشياء غير مستقيم نيز براي تعريف انواع جديد بكار ميرود كه اصطالحاً به آنها مفعول بي 

 . واسطه ميگويند
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 معرفي ساختار فايل و اسناد در فصول بعدي با استفاده از اشياء توصيف شده در اين بخش به
Pdf  مي پردازيم ... 

 
 
 ساختار فايل  .4

 . مي پردازم Pdfدر اين فصل به شرح سازماندهي و ساختار يك فايل 
 .نمايش ميدهد) document( آماده ميكند ساختاري را كه يك سند را Pdfيك فايل 

ازو كار براي سازماندهي اين ساختار راهي را كه به سرعت بازيابي كند هر بخش يك سند و يك س
 .آن را آماده مي كند

 . استفاده مي شوندPdf كه در شكل دادن Pdfاشياء ) مراتب(  شامل مراحل Pdfبدنه يك فايل 
 
 

 Pdfفايل هاي  4.1

 
 :استاندارد شامل چهار بخش است Pdf  يك فايل    

 )Headerهدر ( سر صفحه 
  )Body( بدنه 

  )cross reference table(جدول ارجاع متقابل 
 ) Trailerناظر ( تريلر 

 
 :شكل زير اين ساختار را نمايش ميدهد  •

<PDF file> ::= <header> 
<body> 
<cross-reference table> 
<trailer> 

 
 .  ممكن است داراي خطوط طويلي باشد binary با داده هاي  Pdfيك فايل 

 بيشتر Pdf طول خطوط در يك فال  با برنامه هاي كاربدي ،Pdfبه هرحال ، براي سازگاري فايل 
 . كاراكتر نخواهد بود255از 

 .اما يك استثنا در مورد محتويات رشته اي يك واژه نامه وجود دارد 
 : كه تابحال به روز آوري نشده است Pdfساختار يك فايل  : 5.1شكل  •
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header 

 
Body 

 
cross-reference table 

trailer 

 )Header) (سر صفحه(هدر  4.2
 
را مشخص ميسازد تا به فايل بپيوندد Pdf نگارش مشخصه  كه شمارهPdfلين خط يك فايل او

 .) ميتوان اين مقدار را يافت Pdfبا نگاهي به فايل كامل .(  است 1.4مثال نگارش جاري 
  

 هم كه باشد توسط برنامه 1.4 از يك يا چند ويرايش زود تر از Pdfبه هر حال اگر يك فايل 
 باشند باز 1.1 و يا 1.2  و  1.3مثال اگر چندفايل مربوط به نگارش . اجرا ميباشد كاربردي قابل 

 .قابل خواندن هستندهم توسط برنامه كاربردي 
 . واقع است نشان دهنده اين نگارش است Pdfو هدر كه در اولين خط يك فال 

 
<header> ::= <PDF version> 

 . نمايان ميشود" PDF 1.3% "رشته است و توسط يك  Pdfهدر معرفي كننده يك سند 
 . و اين همانند اعداد جادويي در يونيكس است 

 
 بدنه 4.3

) document( تشكيل شده است از دنباله اي از اشياء كه غير مستقيم يك سند Pdfبدنه يك فايل 
 .را نمايش ميدهند

 .ساختار بدنه سند شامل اطالعاتي راجع به اشياء بكار رفته در صفحات است
 يك مجموعه از اشياء براي توصيف كردن درخت ساختار صفحه كه در آن صفحات و و اين

 .روي صفحات سازماندهي شده است...) متن ، گرافيك و( عنصر ها 
 : مي باشند ، كه هر شي شامل سه مولفه استPdf برگ هاي درخت Pdfاشياء 

  )يتفظر( و محتويات  /) Pdf) offset  موقعيت شي در فايل /يك شماره 
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 .شرح آنها بيان شده است ) اشياء( اشياء در نوع هاي اصلي كه در فصل قبلي 

 :عبارتند از ) document(مولفه هاي نشان دادن يك مدرك 
 ....فونت ها ، صفحات ،تصاوير نمونه و 

 .مي توانند در هر جا در بخش بدنه يك فايل ظاهر شود) comments(توضيحات 
تمام . يشوند و ممكن است در هر نقطه اي روي خط قرار گيرند شروع م%آنها با يك عالمت 

 . تا پايان خط به عنوان تو ضيحات در نظر گرفته ميشود %نوشته هاي ما بين 
 در مورد رشته ها يا جريان هايي كه در طول يك بخش قرار دارد commentو قسمت هاي 

 .توضيحاتي بيان مي كند
 

 )Cross-reference table(جدول ارجاع متقابل  4.4
به ) Adobe Acrobatمانند  (Pdfاجازه ميدهد يك تجزيه گر ) جدول مختصات ( جدول ارجاع 

 .سرعت به اشيا دست بيابد 
به مفعول هاي غير ) دستيابي مستقيم(اطالعات جدول ارجاع متقابل شامل دستيابي تصادفي 

ك سي خاص ، فايل بطور كامل مستقيم در فايل ، كه اين امكان را فراهم ميكند براي سازماندهي ي
 )عملكردي شبيه به شاخص ها ( خواده نشود 

براي هر مفعول غير مستقيم در فايل ، جدول شام يك خط توصيف راجع به محل ورود شي در 
يعني مختصاتي از اشياء در جدول گرداوري شده است كه براي دست يابي به شيء . فايل است

 فقط به همان قسمت از فايل دستيابي داشته و پس از خاصي در فايل ، با يافتن مختصات ،
 .خواندن آن قسمت به شي دست مي يابد

 .به همين منظور است كه به جدول ارجاع متقابل ، جدول مختصات فايل نيز مي گويند
.    شامل يك جدول ارجاع متقابل است كه خود شامل يك يا چندين بخش مي باشدPdfهر فايل 

ايل اضافه نشده باشد، جدول ارجاع شامل فقط يك بخش مي باشد و بخش اگر بروز آوري به ف
 .ميباشد) Update(اضافه شده به جدول ارجاع متقابل مربوط به زمان به روز آوري 

 
 به يك شكل ثابت است و براي دستيابي Pdfجدول مختصات در فايل ) بخش اوليه (بخش ثابت 

 . جدول ارجاع اجازه ميدهددر) entry(به ورودي ها ) مستقيم( تصادفي 
 . شروع ميشود xrefاين بخش با خطي شامل كلمه كليدي 
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 .و در ذيل اين خط يك يا چندين زير جدول مختصات است 
 

<cross-reference section> ::= 
xref 
<cross-reference subsection>+ 

 
 .اگر بروزآوري در فايل انجام نشده باشد جدول ارجاع فقط يك بخش را در بردارد: توجه 

 .هر يك از ورودي هاي زير بخش ها شامل حدود پيوسته از شماره هاي اشياء مي باشند
 

كه درقسمت هاي بعدي (ساختار زير بخش هاي سيستم مختصات مفيد براي بروزآوري افزايشي 
د ؛ زيرا اجازه ميدهد يك زير بخش به سيستم مختصات اضافه شود تا مي باش) توضيح مي دهم

 . به جدول ارجاع نيز اضافه شوندPdfاشياء ورودي يا حذف شده در فايل 
 :هر زير بخش سيستم مختصات شامل يك هدر كه يا دو شماره شروع ميشود 

 شدر زير بخ) entry(   اول شماره شي در آن زير بخش   و   شماره  وارده 
 

 :در پايين نمونه اي بيان شده است 
<cross-reference subsection> ::= 

<object number of first entry in subsection> 
<number of entries in subsection> 
<cross-reference entry>+ 

 .مي باشد) end of line ) eol بايت مي باشد و نيز شامل عالمت 20 شامل entryهر 
 .كل متفاوت براي وارده هاي جدول ارجاع هستنداين دو ش

يكي براي اشيائي كه در حال استفاده ميباشند و ديگري براي اشيائي كه حذف شده اند و آزاد 
 :ميباشند

<cross-reference entry> ::= <in-use entry> | <free entry> 
شماره بايت ها از  ) ( محاسبه بايت(  بايت offsetشامل براي يك شي در حال استفاده وارده 

 . مي باشدnو نيز كلمه كليدي ) شماره نسل (و شماره ايجاد شي ) شروع فايل به شروع شي 
 

<in-use entry> ::= <byte offset> <generation number> n <end-of-line> 
اي در صورت لزوم ميتوان باقيمانده آنرا با صفر ه.  رقم ميباشد 10شامل ) offset(بايت افست 
 .مقدم پرنمود

شماره ايجاد شي يك پنج رقميست و براي . شماره ايجاد شي توسط يك فاصله جدا شده است 
 .آن نيز مي توان با صفر هاي مقدم اليي گذاشت 

WWW.IRANMEET.COM

Info@IRANMEET.COM



                                                                                                                                                        Pdfتار فايل هاي ساخ   

  15: صفحه 

 eol است ، در پايان هم كلمه كليدي nيك فاصله و كلمه كليدي ) شماره نسل (بعد از شماره ايجاد 
 ) براي اشياء در حال استفاده بكار ميرود nتوجه كنيد كلمه كليدي ( است 

 
 و  خودش  و شماره نسل شي آزاد بعدي وارده شامل شماره) delete/free( براي يك شي آزاد 

 .است fكلمه كليدي 
<free entry> ::= 

<object number of next free object> 
<generation number> f <end-of-line> 

 يك ده رقمي براي شماره  : دارد كه يك شي در حال استفاده دارد وارده همان شكل و فرمتي را 
 ).eol )end of line و در پايان هم  fشي ، يك فضا ، يك پنج رقمي شماره ايجاد و يك كلمه كليدي 

 براي  هر شي آزاد ، اشاره به  entryكه با اشياء آزاد در فرم جدول ارجاع ، يك ليست پيوديست 
 .شي آزاد بعدي ميكند
 65535آزاد است و يك شماره نسل ) شيء شماره صفر ( در جدول ) entry(هميشه اولين وارده 

 .دارد و آن سر ليست پيوندي اشياء آزاد ميباشد
شيء شماره صفر ، براي دستيابي به ) سر ليست پيوندي ( وارده آزاد گزاشته در جدول ارجاع 

 .شي آزاد بعدي بكا برده ميشود 
 

 جدول ارجاع آزاد عالمتگذاري شده  entryول غير مستقيم حذف شده است ؛ موقعيكه يك مفع
شماره نسل در وارده افزايش داده شده است تا شماره ايجادش توسط يك شي بكاربرده . است 

 .شده در زماني ديگر استفاده شود
 شده افزايش داده) شماره ايجاد( دوباره استفاده شده است ، شماره نسل entryهر زماني كه 

و اين شماره به اولين وارده جدول ارجاع .  است 65535بيشترين حد شمكاره ايجاد . است 
 .رسيده است

  ):1(نمونه اي از جدول ارجاع  •

 تاي آن در 4 وارده كه 6نمايش يك سيستم مختصات شامل بخش اوليه با يك زير بخش داراي 
 ) .0و3( و دو تاي آن آزادند ) 5و4و2و1(حال استفاده 

xref 
0 6 
0000000003 65535 f 
0000000017 00000 n 
0000000081 00000 n 
0000000000 00007 f 
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0000000331 00000 n 
0000000409 00000 n 

 7 ، شماره ايجاد 3 حذف شده است وبه شي بعدي ايجاد شده با شماره شيئي 3شيء شماره 
 .داده خواهد شد

 
 ):2(نمونه اي ديگر از جدول ارجاع  •

 ) درمجموع (  وارده 5 زير بخش شامل 4ك سيستم مختصات با نمايش ي
  كه آزاد است0 كه شامل وارده اي براي شي شماره زير بخش اول

 . كه در حل استفاده است 3زير بخش دوم كه داراي يك وارده براي شي شماره 
 .ند كه هر دو در حال استفاده ا24 و 23زير بخش سومين شامل دو وارده با شماره اشيائ 

 . دارد2 ، دوباره استفاده شده است بطوريكه ديده ميشود كه آن شماره ايجاد 23شي شماره 
 . كه در حال استفاده است 3ر بخش چهارمين يك وارده داشته  ، شي شماره يو ز

 
xref 
0 1 
0000000000 65535 f 
3 1 
0000025325 00000 n 
23 2 
0000025518 00002 n 
0000025635 00000 n 
30 1 
0000025777 00000 n 

 
 )trailerناظر ( تريلر  4.5

 به سرعت به جدول Pdfتريلر اين امكان را فراهم مي آورد كه با درخواست خواندن يك فايل 
 .ارجاع و اشياء دسيابي پيدا شود 

 .را از پايانش بخواند Pdfبايد فايل )  است Pdfمنظور برنامه خواننده ( براي اين كار برنامه 
 است و دو خط قبل از آن نيز شامل eof% داراي عالمت Pdf [end of file]يل آخرين خط فا

 سيستم xrefبايت از شروع فايل به شروع كلمه ) فاصله ( offset كه startxrefكلمه كليدي 
 .مختصات را در بر دارد 

يدي واژه نامه تريلر تشكيل شده از كلمه كل( .و واژه نامه تريلر در دو خط قبل تر قرار دارد
trailer و در ادامه نيز مجموعه اي از ازرش و كليد كه در كروشه هاي زويه دار زوج شده اند ( 
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 :به نماي كلي يك تريلر توجه كنيد  •
<trailer> ::= trailer 

<< 
<trailer key–value pair>+ 
>> 
startxref 
<cross-reference table start address> 
%%EOF 
 

رس شروع سيستم مختصات در فايل ذخيره شده است يعني ميزان  آد startxrefدر : نكته 
  از ابتداي فايلxrefفاصله 

 
 

 
 :و نمونه اي از يك تريلر براي يك فايل بروز آوري شده در پايين نشان داده شده است •

trailer 
<< 
/Size 22 
/Root 2 0 R 
/Info 1 0 R 
>> 
startxref 
18799 
%%EOF 

 :تريلر مي پردازم و در باره آنها توضيحاتي ميدهمو حاال به برخي از خصوصيات 
 

        Key             Type                                                            Semantics                     
Size                 integer ه بروز آوري ها             شماره مجموع وارده هاي جدول ارجاع فايل، شامل جدول اصلي و تمام ب  

)الزم (  
Prev                  integer                                     )الزم فقط در حالتي كه جدول ارجاع بيشتر از يك بخش داشته باشد ( 

      
 و شماره فاصله محل قبلي جدول ارجاع از ابتداي فايل 

يد را در بر نخواهد داشت  اگر جدول ارجاع بروز نشده باشد اين كل–  
 

Root                   dictionary                                        در فصل بعد توضيح داده شده ( شي كاتالوگ  براي يك سند(  
 

Info                     dictionary                                                                               واژه نامه اطالعات براي يك سند  
 

ID                        array                                                           يك آرايه از دو رشته كه هر دوي انها  يك شناسه اند   
 شناسه اول  زماني را كه فايل درست شده و شناسه دوم زماني كه
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)الزم  ( ده يا بروز رساني شده است نشان ميدهد فايل تغيير كر  
 

Encrypt             dictionary      زماني كه سند رمزي شده باشد الزم است و اطالعاتي در مورد رمز شدن سند داراست  
 

 
 
 

 )Incremental update  (بروز آوري افزايشي  4.6
 به روزآوري مي شود و تغييرات به  بدون بازنويسي كردن فايل كامل ،Pdfمحتويات يك فايل 

 .پايان فايل اضافه مي شود بطوريكه محتويت اصلي فايل دستنخورده باقي مي ماند
 جديدي به روزآوري شده است يا اشياء عوض شده ، اضافه شده اند ، يك Pdfموقعيكه يك فايل 

 .بخش سيستم مختصات اضافه شده اسن و يك تريلر جديد وارد شده است 
 

 :ل زير فايل با ساختار نتيجه را نشان مي دهددر شك •
<Updated PDF file> ::= 

<PDF file> 
{<update>}* 

<update> ::= <body> 
<cross-reference section> 
<trailer> 

 
 . به روز آوري ميشود يك بخش اضافه ميشودPdfسيستم مختصات موقعيكه يك ايل 

ير يافته يا حذف شده باشند ، بعالوه وارده اي كه شامل وارده هاي اشيائي بوده اند كه تغي
  .0براي شي 

اشياء حذف شده بي تغيير در فايل باقي ميمانند اما عالمت گذاشته شده اند بطوريكه در 
 .هاي جدول ارجاع حذف شده اند ) entry(وارده 

 :شكل زير نمايي از تاثير يك به روزآوري افزايشي را نمايش مي دهد 
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Header 

Original 
Body 

Original 
cross-reference 

section 

Original trailer 

Body update 1 

Cross-reference 
section 1 

Updated trailer 1 
.... 

Body update n 

Cross-reference 
section n 

Updated trailer n 
 

 
 
 
 
 Pdfساختار اسناد  .5

Pdf را كه مجموعيست از صفحات كه شامل فراهم كرده است يك نمايش الكترونيكي از يك مدرك
متن ، گرافيك و تصاوير به همراه ديگر اطالعات مختصر مانند تصاوير ريز از صفحات ، شرح 

 ... .متون ، لينك هاي ما فوق متن و 
ضيح دادم اما درباره خود  را توPdfدر فصول قبل اساس مقدماتي براي درك نمايش يك مدرك 

  .نمايش توضيحي بيان نشده است
 . را نشان ميدهندPdfاز ترتيبي از اشياء تشكيل شده است كه مجموعاً يك مدركPdfبدنه يك فايل 

 تمركز ميكند و شامل توضيحات از Pdfاين فصل منحصراً روي محتويات بخش بدنه يك فايل 
 . در بردارد ، ميباشد Pdf اشيائي كه يك مدرك

 .دارند و استفاده از آنها عموميستين كاربرد را در اين فصل فقط به اشيائي مي پردازيم كه بيشتر
 
 

 مقدمه  .1
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 .تركيبي از اشياء كه در بخش بدنه آنها را در بر دارد  توصيف ميشود بعنوان  Pdfيك مدرك  
 . را نشان ميدهدPdf ساختار يك مدرك 6.1شكل 

 )اشياء مركب( اشياء زيادي در اين سلسله مراتب ، واژه نامه اند 
كه توشط زوج ، كليد و ارزش ، كه بطور غير ) برادران ( و نيز هم نسالن والدين ، فرزند

 .فرزند  و هم نسالن ارتباط دارند ، نشان داده شده اند/مستقيم به والدين 
براي مثال شي كاتالوگ كه ريشه درخت است شامل كليد صفحات ميباشد و يك اشاره غير 

 .مستقيم به شيئي كه فرزند صفحه است دارد 
 .صفحه از مدرك با توجه به محتوياتي كه شامل آن ميباشد ، روي صفحه ظاهر مي شودهر 

 
 

 6.1شكل 
 
 
 
 
 
 

 كاتالوگ 5.2
 .كاتالوگ يك واژه نامه است كه گره ي ريشه اي مدرك است 

ن  و شامل يك اشاره به درخت صفحات در مدرك ،واشاره اي به خطوط اصلي نمايش داد
 )6.1شكل ( اشياءسند ، و يك اشاره به رشته هاي بند مدرك ، و فهرست مقصد هاي نام دارد 

 :در پايين نمونه اي از شي كاتالوگ نشان داده شده است  •
 

1 0 obj 
<< 
/Type /Catalog 
/Pages 2 0 R 
/Outlines 3 0 R 
/PageMode /UseOutlines 
>> 
endobj 

.......

.......

Catalog 

Pages 
tree 

Article threads

Named 
destinations

AcroForm 

Outline 
tree 

Page

Page

Outline entry

Outline entry
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، Type ، Dests: في است كه چند تا از آنها عبارتند از در ضمن كاتالوگ داراي صفات مختل
Outlines ، Pages ، Threads كه به  توضيح در باره تك تك آنها نمي پردازم ...  و. 

 
 

 درخت صفحات 5.3
 .صفحات يك مدرك در دسترس هستند توسط يك گره از درخت كه به درخت صفحات مشهورند

 .زداين درخت ترتيب صفحات سند را مشخص مي سا
 درخت ها adobe PDF و  adobe Distillerبراي بهينه سازي نمايش در برنامه هاي كاربردي ، 

 .را متعادل و موزون ساخته اند
ساختار درخت اجازه ميدهد تا برنامه كاربردي براي يك مدرك شامل هزاران صفحه ، تنها حافظه 

 .زايش مي يابدمحدودي را مصرف كند ، همچنين سرعت دستيابي به صفحات هم اف
بشرط اينكه گره هاي . بايستي اين نوع درخت را بپذيرند Pdfبنابراين برنامه هاي نمايش دهنده 

 .درخت شامل كليد هايي باشد كه در پايين ذكر شده اند 
ساده ترين ساختار تشكيل شده از يك گره صفحه و آن مستقيماً به تمام اشياء موجود در صفحه 

 .اشاره ميكند
براي يك . ساختار درخت صفحات براي يك مدرك با محتواي مدرك بي ارتباط است  :   توجه** 

 به عنوان مثال براي يك كتاب ، تضميني نيست كه يك فصل توسط يك گره تنها در Pdfفايل 
 .درخت صفحات نشان داده شده باشد

 
        Key             Type                                                            Semantics                     

Type                 name                                                       ( بشتر اوقات صفحه نوع بكار رفته است ) نام نوع بكاررفته 
)الزم (  

Kids                  array                                       رزندان بي واسطه گره صفحه ليستي از اشياء غير مستقيم به ف)الزم( 
    

 
Count                   integer                                                    الزم ( تصريح كننده شماره ي گره هاي ريشه             (

   
 

Parent                     dictionary                                                                                                                               
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يا ) منظور نمايش دادن است و كاربردهاي ديگر ( را مصرف ميكنند Pdfبرنامه هايي كه فايل 

 . را حفظ كنند توليد ميكند نياز به اين ندارند تا ساختار موجود درخت صفحات
كه مقداري از محتويات آن در جدول . ريشه و تمام گره هاي درخت صفحات ، واژه نامه هستند 

 :زير آورده شد است 
 

2 0 obj 
<< 
/Type /Pages 
/Kids [4 0 R 10 0 R 24 0 R] 
/Count 3 
>> 
endobj 
 
 
 
 
 

 )Inheritance of Attributes(به ارث بردن خواص  5.3.1

 
 بردارنده خواص اضافي باشد و انها ارزش هايي را براي فرزندان يك شي صفحه ممكن است در

 .شيء صفحه فراهم مي آورد 
 . چنانچه كه ما مي گوئيم آن مقادير را به ارث برده اند

 را براي تمام صفحات به وسيله شي صفحه mediaboxبراي مثال يك سند ممكن است يك 
 )داده شده شي صفحه در بخش بعدي توضيح ( ريشه ، تعريف كند 

را به طور اختصاص هم تعريف كند ، به عنوان  mediaboxيك صفحه منفرد در مدرك مي توان 
 در شي صفحه اين خاصيت رابراي آن صفحه بي اعتبار mediaboxمثال مشخص كردن يك 

صفحات ميتوانند با خواص اختصاصي مربوط به خود ، از خواص به ارث رسيده طبعيت ( ميكند 
 ) نكند 
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   آورده شده Rotateخواص ذكر شده در باره كليد  : وراثت خواص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )outline tree(درخت نقشه  5.4
 

به يك كاربر اجازه ميدهد تا به نمايشي از سند به وسيله     ) outlineخطوط اصلي ( يك نقشه 
 .نام ها دسترسي داشته باشد 

فعال ) bookmark(ايك لينك شرح ، قسمتي از خطوطي كه كاربر درخواست كرده است بطوريكه ب
 .درخت نقشه شامل وارده هايي است كه به آن خطوط اصلي ميگويم). نمايش داده شود ( شود 

يك وارده ممكن است . درخت نقشه از تركيبي از عنصرها تشكيل شده است ) entrys(واردهاي
كه به آن زيروارده ميگويندو آن زير وارده ممكن . باشد ) بخش( رحله خود داراي يك يا چنديد م

 .است يزر وارده ، وارده هاي ديگر باشد  و يا ممكن است زير وارده اي از مجموعه خودش باشد
 

اگر آن وارده باز باشد ، فرزندانش هم قايل .يك وارده خطوط اصلي ممكن است باز يا بسته باشد 
ه خطوط اصلي نشان داده شده است و اگر آن وارده بسته باشد اين طور رويت هستند و موقعيك

 . نيست 
) منظور كليد ريشه ( داراي درخت نقشه باشد ، در گاتالوگ به كليد ) document(اگر يك مدرك 

 )كليد در بخشي از شي كاتالوگ ذخيره ميگردد ( خطوط اصلي دسترسي داده شده است 

Pages 

Pages 

Pages 

Pages 
/Rotate 180 

Pages 
/Rotate 90 

Pages Pages Pages 
 

Pages 
/Rotate  0

Pages 

Pages 
/Rotate 270 

Pages 
/Rotate 90
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 .است) درخت خطوط اصلي ( صلي است كه ريشه درخت نقشه مقدار اين كليد ، شي خطوط ا
 . نام برد Last و First و Count: محتويات واژه نامه خطوط اصلي را ميتوان به كليد هاي 

  وارده 6شيء خطوط اصلي با  •
21 0 obj 
<< 
/Count 6 
/First 22 0 R 
/Last 29 0 R 
>> 
endobj 

ست پيوندي واقعند كه با اشاره گر اول به سر وارده هاي خطوط اصلي سطح باال ، در يك لي
 .لسيت  و با اشاره گر آخر به پايان ليست اشاره ميكنند

 
 :عمليات ها  5.5

مشخص ميكند كه يك همل چه موقع انجام شده است ، مثالً يك نمايش ) Pdf 1.1شروع در (
و يا حتي  اند توسط لينك چه موقعي انجام شده و يا زماني كه وارده هاي خطوط اصلي فعال شده

 .موقعيكه يك مدرك باز شده است
Pdfچند زير عنوان را براي عمل ها تعريف ميكند: 

GoTo ، GoToR ، Launch ، Url ، Sound ، Movie ، SetState ، Hide و ... 
 

 . اضافه گشته است 1.3برخي از عناوين عمل ها در ويرايش : نكته 
 

 
        Action Type                                                            Description                        

GoTo                                                  تغيير يافتن شماره صفحه و رفتن به صفحه مبدا يا زوم كردن  
 

GoToR(Go to Remote )                                                 يافتن شماره صفحهباز كردن فايل پي دي اف ديگري و  
                                 و رفتن به صفحه مبدا يا زوم كردن 

                                   

Launch                                                                     باز كردن يك برنامه ، و معموال باز كردن يك فايل  
 

Sound                                                                                                    Play a sound. 
Movie                                                                                              Play a movie. 

 
Thread                                                                Begin reading an article thread. 

 
JavaScript                                                                   Execute a JavaScript script. 

 
ImportData                                                            Import field values from a file. 
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...و   

 
 

 :واژه نامه اطالعات  5.6
 

تريلر يك مدرك ممكن است يك اشاره به يك واژه نامه اطالعات كه آن اطالعات آماده ساختن 
 .يك مدرك را در بر دارد ، داشته باشد ) فراهم آوردن ( 

دير هر يك از اين واژه نامه اختياري ممكن است يك يا چنديدن كليد در بر داشته باشد ، كه قا
 ....كليدها ، رشته هستند 

و در اغلب موارد رشته ها اغلب مكتون هستند يعني رشته ها توسط افراد هم ميتوانند خوانده 
 . بروزآوري شودPdf كه اين رشته ها ممكن است نشان داده شوند و يا توسط كاربر فايل .شوند

 
 Pdfنمونه اي از يك فايل     :  aضميمه

ول زير حاوي اشياء بكاررفته جد. كوچك آورده شده است Pdf اين قسمت نمونه اي از يك فايلدر 
  .در سند است 

Object number               Object type 
         1                                       Catalog 
         2                                       Outlines 
         3                                        Pages 
         4                                        Page 
         5                                        Contents 
         6                                      ProcSet array 

 
%PDF-1.0 
1 0 obj 
<< 
/Type /Catalog 
/Pages 3 0 R 
/Outlines 2 0 R 
>> 
endobj 
2 0 obj 
<< 
/Type /Outlines 
/Count 0 
>> 
endobj 
3 0 obj 
<< 
/Type /Pages 
/Count 1 
/Kids [4 0 R] 
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>> 
endobj 
4 0 obj 
<< 
/Type /Page 
/Parent 3 0 R 
/Resources << /ProcSet 6 0 R >> 
/MediaBox [0 0 612 792] 
/Contents 5 0 R 
>> 
endobj 
5 0 obj 
<< /Length 35 >> 
stream 
endstream 
endobj 
6 0 obj 
[/PDF] 
endobj 
xref 
0 7 
0000000000 65535 f 
0000000009 00000 n 
0000000074 00000 n 
0000000120 00000 n 
0000000179 00000 n 
0000000300 00000 n 
0000000384 00000 n 
trailer 
<< 
/Size 7 
/Root 1 0 R 
>> 
startxref 
408 
%%EOF 

  
 

 مراجع  : bضميمه 
         

        b.a  كتابها و كتب الكنرونيك            
1. Portable Document Format - Reference Manual / Version 1.3     
            Adobe Systems Incorporated / March 11, 1999 
              Authors—Tim Bienz, Richard Cohn, and Jim Meehan 
 
 
2. Portable Document Format - Reference Manual / Version 1.2     
            Adobe Systems Incorporated / November 12, 1996 
 
              Authors—Tim Bienz, Richard Cohn, and Jim Meehan 

 
 محمد رضا منصوري : مترجم /  كوكس - اسميت/ ادوب اكروبات خود آموز  .3
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   b.b             منابع اينترنتي 
1.   http://www.adobe.com/ 
 
2. http://www.wotsit.org/ 
 
3. http://www.Huckert.com 
 
4. http://www.barnamenevis.org 
 
5. http://www.Planetpdf.com 
 

آقاي مهندس اصغرپور با سپاس فراون از جناب   
  مهندس عموئي خواهر عزيزم و 
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