پ ـیدیاف ادیت ــور  Foxit Phantom PDFب ــه کارب ــر اج ــازه اس ــتفاده از ابزاره ــای متنوع ــی مانن ــد اضاف ــه ک ــردن مه ــر ،ح ــذف مت ــن ،رمزگ ــذاری پ ـیدیاف و تبدی ــل
عک ــس ب ــه پـ ـیدیاف را میده ــد

کارگاه

 Smallpdfبه شما
اجازه میدهد متن
عکس ،سه نوع شکل
هندسی شامل دایره
فلش و مربع و امضا به
فایل پیدیاف خود
اضافه کنید

با بهترین ویرایشگرهای فایلهای پیدیاف آشنا شوید

مصلحان متن

پیدیاف فرمتی مناسب و محبوب برای ارسال نوشتهها و اسناد است؛ زیرا در همه دستگاهها به یک شکل دیده میشود.
بیشتر نرمافزارها و اپلیکیشنهای گوشی همراه به شما اجازه میدهند عکسها و نوشتههای خود را با فرمت پیدیاف

شیرین هنرمنداصل
روزنامهنگار

ذخیره کنید؛ ولی برای ویرایش نیاز به پـیدیاف ادیتورها دار یــد .پـیدیاف ادیتورهای بسیاری وجود دارنــد که نمونههای
رایگان برخی از آنها واترمارک مخصوص خود را روی پیدیاف اضافه میکنند .در این گزارش قصد داریم تعدادی از بهترین
پیدیاف ادیتورها را معرفی و بررسی کنیم.

 :Foxit Phantom PDFاگر از آن دسته کاربرانی
هستید که از پ ـیدیاف زیاد استفاده میکنید ،این
پـیدیاف ادیتور یکی از مناسبترین گزینهها برای
شما به شمار میآید .با ایــن نــرمافــزار بهآسانی قادر
خواهیدبود پیدیافهای خود را بهصورت حرفهای
و یــرا یــش کنید .شما مـیتــوا نـیــد نسخه دسکتاپ
فوکسیت را  14روز رایگان استفاده کنید و سپس
اقــدام به خرید ماهانه یا همیشگی آن کنید .نسخه
اپلیکیشن این پ ـید یاف ادیتور را میتوانید با نام
 Foxit PDF Editorدر گــو گــل پلی پـیــدا کنید .این
پ ـیدیاف ادیتور به کاربر اجــازه استفاده از ابزارهای
مـتــنــوعــی مــان ـنــد اض ــاف ــه کـ ــردن م ـهــر ،ح ــذف مـتــن،
رمــزگــذاری پـ ـیدیاف و تبدیل عکس بــه پ ـیدیاف
میدهد.
همچنین فوکسیت از فرم و پرتفوی نیز پشتیبانی
میکند .قابلیتهای متنوع ا یــن پـ ـید یاف ادیتور
ممکن ا ســت محیط برنامه را شلوغ نشان د هــد و
استفاده از آن نسبت به سایر پیدیاف ادیتورهای
ا یــن مقاله سختتر باشد .ا گــر نسخه 10 Business
این پیدیافادیتور را خریداری کنید ،به قابلیتهای
بیشتری دسترسی خواهیدداشت.
 :PDFescapeا ی ــن پـ ـ ـید یاف اد ی ــت ــور از ان ــواع
فــر مهــا پشتیبانی میکند و بــه کــار بــر ا ج ــازه میدهد
تصاویری را به پیدیاف اضافه کند PDFescape .در
دو نسخه اپلیکیشن تحت وب و نرمافزار دسکتاپ
در دسترس است.
نـسـخــه دس ـک ـتــاپ ای ــن پـ ـ ـیدیاف ادی ــت ــور رای ـگــان
نیست؛ به همین دلیل وب اپلیکیشن آن را معرفی
و بــررســی مـیکـنـیــم .بــا اس ـت ـفــاده از ای ــن پـ ـیدیاف

ادیــتــور مـیتــوانـیــد تکست بــاکــس ای ـجــاد کنید ولــی ویــرایــش مــتــون پـ ـیدیاف
امکانپذیر نیست.
از دیگر ویژگیهای آن میتوان به ایجاد اشکال هندسی اشاره کرد .با استفاده از
این اشکال هندسی میتوانید قسمتی از پیدیاف را بپوشانید تا هنگام پرینت
قابل مشاهده نباشند .پیدیافاسکیپ به شما اجازه میدهد فیلدهای متنی
نیز درون پیدیاف موردنظر خود قرار دهید.
 :ApowerPDFبــا استفاده از ایــن پـ ـیدیاف ادیــتــور میتوانید پـ ـیدیاف را
بازسازی کنید و به فرمت دیگری مانند عکس تبدیل کنید .این پیدیاف ادیتور
در دو نسخه انــدرویــد و دسکتاپ در دســتــرس کــاربــران قــرار داده شــده اســت.
همچنین نسخه آنالینی نیز در سایت این پیدیاف ادیتور وجود دارد.
با استفاده از  ApowerPDFمیتوانید متن پ ـیدیاف را ویرایش کنید و تصاویر
و کامنتهایی به آن اضافه کنید .همچنین این پ ـیدیاف ادیتور به شما اجازه
مـیدهــد اسـنــاد را رمــزنـگــاری کنید .در نسخه دسکتاپ ایــن پـ ـیدیاف ادیــتــور ،
میتوانید واترمارکها را حذف کنید.
 :Sedjaایــن پــید یاف ادیــتــور در دو نسخه دسکتاپ و آنالین در دسترس
اســت .ابــزارهــای گسترده ایــن پ ـیدیاف بــرای کــاربــران کافی به نظر میرسند .اگر
قصد دار ی ــد از نسخه آ نــا یــن  Sedjaا سـتـفــاده کنید ،حتما فایل خــود را پــس از
ویرایش ذخیره کنید .زیرا پس از مدت کوتاهی ،پیدیاف شما حذف خواهدشد.
ایــن پـ ـیدیاف ادیــتــور بــه شما اج ــازه مـیدهــد تصویر  ،متن ،کامنت و لینک به
پیدیاف اضافه کرده و حتی سند خود را امضا کنید.
ا گــر و یــرا یــش شما بــه پــا یــان ر س ـیــد ،روی گزینه  Apply changesکلیک کنید.
شما میتوانید پـ ـیدیاف ویــرایــش شــده را دانــلــود کــرده یا به گوگل درایــو خود
ارسال کنید .همچنین امکان اشتراکگذاری لینک آن نیز تا هفت روز وجود دارد.
فراموش نکنید که پس از هفت روز ،لینک شما حذف خواهدشد.
 :Smallpdfایــن پـ ـیدیاف ادیــتــور در دو نسخه انــدرویــد و آنــایــن بهصورت
رایگان در دسترس اســت و به شما اجــازه میدهد پ ـیدیاف موردنظر خــود را از
منابع گوناگون آپلود کرده و در سریعترین زمان ممکن ویرایش کنیدSmallpdf .
به شما اجازه میدهد متن ،عکس ،سه نوع شکل هندسی شامل دایره ،فلش و
مربع و امضا به فایل پیدیاف خود اضافه کنید.

 Smallpdfبه شما
اجازه میدهد متن،
عکس ،سه نوع اشکال
هندسی شامل دایره،
فلش و مربع و امضا به
فایل پیدیاف خود
اضافه کنید .در نسخه
آنالین میتوانید بدون
ایجاد حساب کاربری
اقدام به آپلود ،ویرایش
و ذخیره فایل کنید

در نسخه آنــایــن مـیتــوانــیــد ب ــدون ایــجــاد حساب
کاربری به آپلود ،ویرایش و ذخیره فایل اقدام کنید.
فایل ویــرایــش شــده را میتوانید بــه گوگل درای ــو یا
دراپ باکس خود ارسال کنید.
از قابلیتهای مهم ایــن پ ـیدیاف ادیتور میتوان
ب ــه ام ــک ــان تــغــیــیــر ضــخــامــت لــبــه اشــیــا و خــطــوط و
رنــگ آنها اشــاره کــرد .شما میتوانید انــدازه متون را
به هر اندازهای که مایلید تغییر دهید.
زم ــان ــی ک ــه وی ــرای ــش را ب ــه پ ــای ــان رس ــان ــدی ــد ،روی
 Finishکــلــیــک کــنــیــد و پ ـ ـ ـ ـید یاف ج ــدی ــد را در
م ــک ــان م ــوردن ــظ ــر خـ ــود ذخ ــی ــره کــنــیــد .همچنین
امــکــان اش ــت ــراکگ ــذاری پـ ـ ـیدیاف وی ــرای ــش شــده
وجود دارد .از دیگر قابلیتهای این پیدیاف ادیتور
م ـیتــوان بــه قابلیت اســتــخــراج صــفــحــات مــوردنــظــر
با استفاده از ابــزار  Splitter toolو گذاشتن فضای
سفید روی بخشهایی که میخواهید ناپدید شوند،
اشاره کرد.
 :PDFelementای ـ ــن اپــلــیــک ـیــشــن ی ــک ــی از
قدرتمندترین پیدیاف ادیتورها محسوب میشود
و در چهار نسخهای او اس ،انــدرویــد ،مک و ویندوز
در دس ــت ــرس اسـ ــت .اگ ــر نــم ـیخــواهــیــد پ ـ ـیدیاف
موردنظر خــود را در فضای آ نــایــن ویــرا یــش کنید و
دنبال یک اپلیکیشن هستید ،این پیدیاف ادیتور
گزینه مناسبی برای شما است .در نسخه آیاواس
قابلیتهای بیشتری برای کاربر فراهم شده است و
میتوان تمام متن را ویرایش کرد.
 :OfficeSuiteای ـ ــن اپــلــیــک ـیــشــن ،ی ــک ــی از
کــاربــردیتــریــن بــرنــامـههــای انــدرویــد ب ــرای مشاهده
و ویــرایــش انــواع فایلها مانند آفیس و پ ـیدیاف
بــه شــمــار م ـ ـیرود و م ـیتــوان آن را یــکــی از بهترین
پیدیاف ادیتورها نام برد.
همچنین ک ــارب ــران وی ــن ــدوز  ،نــســخــه وی ــن ــدوز ایــن
اپــلــیــکـیــشــن را جــایــگــزیــن مــنــاســبــی ب ـ ــرای آفـیــس
مـیدانــنــد .در ایــن پ ـ ـیدیاف ادیــتــور قابلیتهایی
مانند امضای اسناد ،ویرایش فرمها ،اشتراکگذاری
و تــبــدیــل فــایــل پـ ـ ـید یاف وج ــود دارد .همچنین
آفیس سوئیت ،ویژگیهای امنیتی برای تجربه امن
کاربر فراهم کرده است.
 :Xodo PDFاگــر گــوشــی شما کند اســت و بــرای
ک ــار بــا اپلیکیشنها بــا مــشــکــل مــواجــه هستید،
م ــا پــرســرع ـتتــریــن پ ـ ـ ـیدیاف ادی ــت ــور ان ــدروی ــد،
 Xodo PDFرا ب ــه شــمــا پـیــشـنــهــاد م ـیکــنــیــم .ایــن
پیدیاف ادیتور برای ایاواس ،اندروید و ویندوز در
دسترس اســت .با ایــن پ ـیدیاف ادیتور میتوانید
بهآسانی به پیدیاف نظر و متن اضافه کرده و فونت
آن را تغییر دهید.
در ایــن گ ــزارش هشت م ــورد از بهترین پــیدیاف
ادیــتــورهــای مــوجــود را بــر اس ــاس تــجــربــه و تحقیق
معرفی کــردیــم ولــی بــه احتمال زی ــاد ،ایــن گ ــزارش به
تنهایی نمیتواند تمام پیدیاف ادیتورها را پوشش
ده ــد و شــایــد پـ ـ ـیدیاف ادی ــت ــوری کــه از نــظــر شما
بهترین است در این فهرست نباشد.
اگر وقت و حوصله کافی دار یــد ،میتوانید در گوگل
پلی بــه دنــبــال پـ ـیدیاف ادیــتــورهــای جدید بگردید
و طــبــق سلیقه خ ــود بهترین پ ـ ـید یاف ادیــتــور را
انتخاب کنید.
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