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XUXEN InDesign CS5

Eskakizunak eta oharrak

XUXEN InDesign CS5 ez du eskakizun berezirik, nahikoa da Adobe 

InDesign CS5 programa instalatua edukitzea. 

XUXENekin  batera, euskarazko  hitz-zatikatzailea ere  instalatuko 

da.

Instalazioa

Windows

• Instalatzailea (XUXENInDesign.exe) jaitsi.

• Jaitsitako  programan  klik  bikoitza  egin  eta  instalazio 

prozesua martxan jarriko da. 

• “Ados” botoia klikatu eta ondoren “Hurrengoa” botoia sakatuz 

joan defektuzko aukerak onartzeko.
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• “Instalatu” botoia sakatu instalazioa burutzeko.

• “Amaitu”  sakatu  instalatzailetik  ateratzeko  eta 

instalazioarekin bukatzeko.
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MAC

• XUXENInDesignCS5.zip fitxategia jaitsi.

• Fitxategia deskonprimitu. XUXENInDesignCS5 izeneko karpeta 

bat sortuko da, barruan 3 elementu dituelarik:

◦ XUXEN.InDesignPlugin

◦ Zatikatzailea.InDesignPlugin

◦ “Eleka” karpeta

• XUXEN.InDesignPlugin eta Zatikatzailea.InDesignPlugin 

fitxategiak,  Adobe  InDesign  CS5  aplikazioaren  karpeta 

barruan  dagoen  “Plug-Ins”  karpetan  kopiatu  behar  dira. 

(Normalean,  “Macintosh HD > Aplicaciones > Adobe InDesign 

CS5 > Plug-Ins” da bidea)
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Plug-Ins karpetan jarri dira bi fitxategiak

• Eleka karpeta  “Plug-Ins” karpeta  barruan  dagoen 

“Dictionaries” karpeta barruan jarri behar da (“Macintosh 

HD  >  Aplicaciones  >  Adobe  InDesign  CS5  >  Plug-Ins  > 

Dictionaries”

7



Eskuliburua                                XUXEN InDesign CS5

Erabilera

Plugin-a instalatu eta gero, Adobe InDesign CS5aren hizkuntzen 

artean, “Vasco” agertuko da. XUXEN eta hitz-zatikatzailea gure 

testuan  erabili  ahal  izateko,  testua  euskaraz  (“Vasco”)  jarri 

behar da.

Idazten dugun testua zuzentzeko, aukera bat baino gehiago daude. 

Testuan  gaudela,  eskuineko  saguaren  botoian  klik  eginda, 

“Ortografía”  aukeratzen  badugu  dauzkagun  aukerak  agertuko 

zaizkigu.  Gaizki  dauden  hitzak  momentuan  gorriz  azpimarratuak 

ateratzeko, “Revisión ortográfica dinámica” aukeratu.
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Esan bezala, gaizki dauden hitzak gorriz azpimarratuak aterako 

zaizkigu orain.

Gaizki dagoen hitzaren gainean saguaren eskuineko botoiarekin klik 

eginda, zuzenketa-proposamenak aterako zaizkigu.
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Hitz-zatiketa aplikatu nahi badiogu gure testuari, aukera hori 

gaitu behar da paragrafoaren formatu-kontroletan (“Controles de 

formato de párrafo”). Horretarako, “Separar” jartzen duen gelaxka 

aukeratu behar da.

Testua, behar denean, zatituta agertuko marratxoaren bidez lerro 

bukaeran.
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Lizentzia

GNU General Public Licence (GPL) 2. bertsioa lizentziapean 

argitaratua.

http://www.fsf.org/licenses/licenses.html
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