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προϊόντων της Adobe. 

Community Help 
Ένα νέο ενοποιημένο online περι-
βάλλον εκπαίδευσης, έμπνευσης 
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τικά αποτελέσματα. 

Adobe TV
Συνδεθείτε στο κανάλι How-To 
της Adobe TV για να δείτε εκα-
τοντάδες εκπαιδευτικές 
ταινίες σχετικά με τα προ-
ϊόντα του πακέτου Adobe 
Creative Suite 4, μαζί με 
πολλά άλλα.

Adobe Certified 
Στο φάκελο Adobe Certified 
υπάρχουν πληροφορίες 
για το πώς να γίνετε ένας 
πιστοποιημένος χρήστης 
(Adobe Certified Expert) ή 
εισηγητής.

CS4 Resource 
Center
Βρείτε στον φάκελο CS4 
Resource Center πληρο-
φορίες για τίτλους της 
Peachpit Press, που καλύ-
πτουν τα προϊόντα CS4.
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Lessons
Κάθε μάθημα έχει το δικό του φάκελο 
μέσα στο φάκελο Lessons. Θα πρέπει 
να αντιγράψετε αυτούς τους 
φακέλους των μαθημάτων στο 
σκληρό σας δίσκο πριν 
ξεκινήσετε κάθε μάθημα. 
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