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در اٗي راٌّواً ،کات ضزٍرٕ در صفحِآراٖٗ هماالت ػلوٖ -پژٍّطٖ بطَر خالصِ ب٘اى هٖضَد .با استفادُ اس اٗي ًکاتًَٗ ،سٌذگاى هٖتَاًٌذ در
هماالت کٌفزاًس ٗا ًطزٗاتٖ کِ تٌظ٘ن ٍ صفحِآراٖٗ ًْاٖٗ بِ ػْذٓ ًَٗسٌذگاى است ،صفحِآراٖٗ ضک٘لتزٕ اًجام دٌّذ .اٗي راٌّوا بزإ
صفحِآراّإ هبتذٕ ً٘ش آهَسًذُ خَاّذ بَد.
 اگز ػٌَاى همالِ طَٗل بَد ،آى را اس ّز جاٖٗ ًطکٌ٘ذ .بطَر ًوًَِ ،ػٌَاى « طزاحٖ س٘ستن کٌتزل َّاپ٘وإ بذٍى سزًط٘ي با بال هتغ٘ز با
استفادُ اس هٌطك فاسٕ» را در ًظز بگ٘زٗذ .فزض کٌ٘ذ ًزمافشار ٍٗزاٗطگز بطَر خَدکار ،ػٌَاى همالِ را اس ػبارت «هٌطك فاسٕ» بطکٌذ ٍ بِ
خط دٍم هٌتمل کٌذ؛ در صَرتٖ کِ تَصِ٘ هٖضَد ،ػبارت «با استفادُ اس هٌطك فاسٕ» بِ خط دٍم هٌتمل ضذُ ٍ ّوچٌ٘ي دٍ خط
ٍسطچ٘ي ضَد .بؼالٍُ ،لشٍهٖ ًذارد کِ خط اٍل ػٌَاى همالِ اس خط دٍم طَٗلتز باضذ .در خصَظ ػٌاٍٗي بخطْا ّن ّوٌ٘طَر (البتِ اگز
هطابك فزهت کٌفزاًس ٗا ًطزِٗ ،ػٌَاى بخطْا ٍسطچ٘ي باضذ).
 در صفحِآراٖٗ باٗذ کل٘ٔ صفحات همالِ با ّن تزاس باضذ .بؼبارت دٗگز ،ارتفاع خطَط در ابتذا ٍ اًتْإ توام صفحات با ّن ٗکساى باضذ (البتِ
ػٌَاى همالِ هستثٌٖ است) .در صفحِآراِٖٗ هتي ّإ دٍستًَِّ ،ز دٍ ستَى در کل٘ٔ صفحات باٗذ با ّن ٍ با صفحات دٗگز تزاس (ّنارتفاع)
باضذ.

 در فزهت دٍستًَِ اگز صفحٔ آخز همالِ تکو٘ل ًطذُباضذ ،دٍ ستَى همالِ باٗذ با ّن تزاس ضَد .بؼبارت دٗگز ،در صفحٔ آخز کِ هؼوَالً بخص
هزاجغ همالِ است ،دٍ ستَى ً٘وِ توام با ارتفاع ٗکساى باٗذ هطاّذُ ضَد.
 اگز ػٌَاى ٗک بخص در خط آخز ٗک ستَى هطاّذُ ضذ ،با تٌظ٘ن فَاصل خالٖ ،آى ػٌَاى را بِ ستَى (ٗا صفحٔ) بؼذ هٌتمل کٌ٘ذ.
ّوچٌ٘ي هٖتَاً٘ذ با تکو٘ل هتي ٍ افشاٗص ٗک خط بِ آى ،ػٌَاى بخص را بِ ستَى (ٗا صفحٔ) بؼذ هٌتمل کٌ٘ذّ .وچٌ٘ي اگز ػٌَاى بخص
اس خط دٍمِ ٗک ستَى ضزٍع هٖضَد ،با تٌظ٘ن فَاصل خالٖٗ ،ا حذف چٌذٗي کلؤ سائذ ،ػٌَاى بخص را بِ باالٕ ستَى (خط اٍل) هٌتمل
کٌ٘ذ.
 اگز سٗزًَٗس ضکل ٗا باالًَٗس جذٍل ،دٍ خط (ٗا ب٘طتز) ضذً ،گذارٗذ بطَر اتَهات٘ک بِ دٍ خط ضکستِ ضَد؛ بلکِ اس جإ هٌاسب بِ خط
دٍم هٌتمل ضَد ٍ دٍ خط ٍسطچ٘ي ضَد (البتِ اگز هغاٗزتٖ با فزهت کٌفزاًس ٗا ًطزِٗ ًذاضتِ باضذ).
 تَصِ٘ هٖضَد با تٌظ٘ن فَاصل ،خطَط (ه٘اًٖ) دٍ ستَىِ همابل ً٘ش ّن ارتفاع ضَد .بؼبارت دٗگز ،اگز بِ ٍاسطٔ درج رٍابط رٗاضٖ ٗا ضکل ٍ
جذٍل ،خطَط ه٘اًٖ دٍ ستَى همابل ّن ارتفاع ًطذ ،تَصِ٘ هٖضَد با تٌظ٘ن فَاصل خالٖ ،آًْا را تزاس کٌ٘ذ .البتِ اٗي تَصِ٘ الشاهٖ ً٘ست
ٍ اکثز ًطزٗات ً٘ش در صفحِآراٖٗ آى را رػاٗت ًوٖکٌٌذ؛ اها سبب ضک٘لتز ضذى صفحِآراٖٗ همالِ هٖضَد.
 در خصَظ ضکلّا ٍ جذاٍل بِ راٌّوإ کَتاُ «جاًواٖٗ ضکلّا ٍ جذاٍل در هماالت ػلوٖ -پژٍّطٖ» در ٍبگاُ اًجوي هزاجؼِ ًواٗ٘ذ.
 در خصَظ درج رٍابط رٗاضٖ بِ راٌّوإ کَتاُ «درج رٍابط رٗاضٖ در هماالت ػلوٖ -پژٍّطٖ» در ٍبگاُ اًجوي هزاجؼِ ًواٗ٘ذ.

 در صفحِآراٖٗ دلت کٌ٘ذ کِ اگز اس جوالت ًظ٘ز «بصَرت سٗز هٖتَاى ًَضت» استفادُ کزدٗذ کِ اضارُ بِ فزهَلٖ دارد ،فزهَلِ بؼذ اس آى در
سٗز آى ػبارت لزار گ٘زد .اگز رابطٔ رٗاضٖ بِ ستَى بؼذ رٍد ،دٗگز اس ػبارت «بصَرت سٗز» استفادُ ًکٌ٘ذ .بطَر ًوًَِ ،هٖتَاى اس ضوارٓ
رابطِ استفادُ کزد .بزإ ارجاع بِ ضکلّا ٍ جذاٍل بِ ّ٘چ ػٌَاى اس کلوات «پاٗ٘ي ،سٗز» ٍ «باال ،فَق» استفادُ ًکٌ٘ذ.
 فًَت ػالئن رٗاضٖ در هتي هؼوَالً ٗک ساٗش کَچکتز (ٗا حذاکثز هسإٍ) فًَت هتي است .حذاکثز سؼٖ را داضتِ باض٘ذ کِ فاصلٔ خطَط بِ
ػلت درج ػالئن رٗاضٖ افشاٗص ً٘ابذ.
 با فطزدُساسٕ هتي ٗا تغ٘٘ز جشئٖ آى سؼٖ کٌ٘ذ ،ػالهت ارجاع (ٗا بخطٖ اس) بِ تٌْاٖٗ بِ خط بؼذ هٌتمل ًطَد .بطَر ًوًَِ ،ارجاع [ ]9بِ
تٌْاٖٗ بِ خط بؼذٕ هٌتمل ًطَد.
 کلواتٖ هاًٌذ «هٖضَد (هٖ  +ضَد)»« ،ضبِ٘ساسٕ (ضبِ٘  +ساسٕ)» بطَر خَدکار تَسط ٍٗزاٗطگز ضکستِ ًطَد ٍ در دٍ خط ًَضتِ ًطَد.
بطَر ًوًَِ با گستزش کلوات خط هزبَطِ ،بخص اٍل کلوِ را ً٘ش بِ خط بؼذ هٌتمل کٌ٘ذ (ٗا با فطزدُساسٕ هتي ،بخص دٍم را ً٘ش بِ خط
لبلٖ هلحك کٌ٘ذ).

 سؼٖ کٌ٘ذ ضوارٓ رٍابط رٗاضٖ ،ضوارٓ ارجاػات ،ضوارٓ ضکلّا ٍ جذاٍل در هتي همالِ با لغات تَص٘ف کٌٌذٓ آى (رابطِ ،هزجغ ،ضکل،
جذٍل) در ٗک خط بَدُ ٍ بِ دٍ خط ضکستِ ًطَد .بؼبارت دٗگز ،در هتي همالِ ػبارت «ضکل  »9بگًَِإ ًباضذ کِ ضوارُ ضکل بِ خط
بؼذٕ هٌتمل ضَد؛ در حالٖ کِ کلؤ «ضکل» در خط لبلٖ باضذ.
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