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را بشًیذتب  Mark Allهی بیٌین.دگوِ   Main entryلَ کلوِ کلوِ ای را کِ در سٌذهبى در ابتذا اًتخبة کزدُ بَدین را ج .3

 ( سبختِ شَد. XEدر سٌذتبى هشخص شذُ ٍ در کٌبرشبى یک ٍرٍدی )  توبم کلوبت هشببِ

تٌْب در سهبًی استفتذُ کٌیذ کِ ٍاصُ اًتخببی شوب در سزاسز هتي شوب ٍجَد دارد. ٍلی اگز تٌْب   Marl Allًکتِ : اس دگوِ  .4

 را بشًیذ. Markیک ٍاصُ هٌفزد را هی خَاّیذ اضبفِ کٌیذ دگوِ 

پٌْبى سائذ  بشًیذ تب عالهتْبیرا  در پبیبى کبر کِ ّوِ کلوبت دلخَاُ را بب ایي رٍش ًشبًِ گذاری کزدیذ ببیذ دگوِ  .5

 شَد.

 

 

)یعٌی رجَع کٌیذ بِ( بسبسین تقزیبب هثل ببال است ٍلی بب   – اٍرهیرک   ارٍهیِ -اکٌَى اگز بخَاّیذ کلوبتی را بِ شکل هثال  

 کوی تفبٍت :

 (  Alt+Shift+Xرا ببس هی کٌین . ) یب بب کلیذّبی هیبًبز    Mark Index Entryاٍل هثل ببال کبدر  .1

 ارٍهیِکلوِ ای را کِ هی خَاّین ارجبع شَد را هی ًَیسین. هثال  Main entryدر کبدر  .2

 اٍرهیکلوِ ارجبع شذُ را کِ در هتي هب ّن ٍجَد دارد هی ًَیسین . هثال   Sub entryدر کبدر  .3
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 را کِ هی خَاّین ارجبع شَد اًتخبة هی کٌین. ارٍهیِاکٌَى رٍی سٌذتبى کلیک کٌیذ تب فعبل شَد ٍ کلوِ  .4

کلیک کٌیذ تب فعبل  Mark Index Entryکلوِ درٍى سٌذ را اًتخبة هی کٌین ببیذ دٍببرُ رٍی کبدر ٍقتی  4در بٌذ  .5

 ًَشتِ بَدین پبک هی شَد.   Sub entryشَد. بب ایي کبر شوب کلوِ ای را کِ در کبدر 

هی خَاّین بِ کِ  کلوِ ای را Seeکشیٌِ اٍل را بزگشیٌیذ ٍ در کبدر آى ٍ در کٌبر کلوِ  Optionاکٌَى ببیذ اس قسوت  .6

 است . اٍرهیآى ارجبع شَد را هی ًَیسین کِ 

 را هی سًین ٍ کبدر را هی بٌذین Markدر پبیبى دکوِ  .7

را بشًین کلوِ اٍلی بِ توبم کلوِ ارجبع شذُ کِ در ّوِ صفحبت  Mark Allرا سدین . اگز  Markًکتِ : در ایٌجب تٌْب  .8

 هی شَد. سٌذتبى ّست ارجبع دادُ هی شَد ٍ کبرتبى خزاة

حبال کبر دیگزی ًوبًذُ است هگز ایٌکِ فْزست را بسبسین . هزاحل ایي کبر ّن هبًٌذ فْزست عٌبٍیي است . در اًتْبی  .9

 سٌذتبى ببیذ یک صفحِ خبلی درست کٌیذ ٍ در ابتذای آى کلیک کٌیذ . حبال هسیز سیزا بزٍیذ:

11. ReferencesIndexInsert Index                                                                                                     

11. Tab    اٍلی  یعٌیIndex  را اًتخبة هی کٌین . اس هٌئی پبییي افتبدًی قسوتFormats   یکی اس هذلْب را اًتخبة   

 را هی سًین. OKبدر هی بیٌیذ. ٍ در آخز هی کٌین کِ ًتیجِ ًْبیی را ببالی ّوبى ک

کٌیذٍ)هَقع اعوبل تغییزات( کبفی است تب رٍی فْزست ٍاصُ ّب   Updateاگز هی خَاّیذ کِ ایي فْزست را ّن  .12

 را اًتخبة ًوبییذ. Update Filedراست کلیک کزدُ ٍ گشیٌِ 

 خستِ ًببشیذ شوب فْزست ٍاصُ ّب را آهَختیذ ٍ آى را سبختیذ. .13

 

                                                                      


