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Πρόσθετα βοηθήματα 
από την Learn by Video 
Ένα σετ μαθημάτων 2 ωρών περι-
λαμβάνεται σ' αυτό τον δίσκο, από 
τις video2brain και Adobe Press. 
Το Learn by Video είναι ένα απ' τα 
καλύτερα προϊόντα εκπαίδευσης 
του λογισμικού της Adobe και είναι 
το μόνο μάθημα που έχει εγκριθεί 
από την Adobe για την πιστοποίηση 
Adobe Certified Associate Level.

ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΣΚΟ 
Παρακάτω δίνουμε μια επισκόπηση των περιεχομένων του CD του βιβλίου

Το CD του βιβλίου περιλαμβάνει τα αρχεία των μαθημάτων που θα χρειαστείτε για να ολο-
κληρώσετε τις ασκήσεις του βιβλίου, καθώς και άλλο υλικό, που θα σας βοηθήσει να μάθετε 
περισσότερα για το Adobe Photoshop CS6 και να το χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά και με 
ευκολία. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τον χάρτη των περιεχομένων του δίσκου, που 
θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα αρχεία που χρειάζεστε.

Αρχεία μαθημάτων
Κάθε μάθημα έχει τον δικό του φάκελο 
μέσα στον φάκελο Lessons. Θα πρέπει 
να αντιγράψετε αυτούς τους φακέλους 
μαθημάτων στον σκληρό σας δίσκο, 
πριν να αρχίσετε να εργάζεστε με κάθε 
μάθημα.

Ηλεκτρονικοί πόροι
Μπορείτε να βρείτε συνδέ-
σεις προς τις σελίδες Adobe 
Community Help, product 
Help and Support, Adobe 
Press, Adobe certification 
programs, Adobe TV και 
άλλους χρήσιμους πόρους 
μέσα σ' ένα αρχείο HTML. 
Απλώς ανοίξτε το μέσα στο 
πρόγραμμα περιήγησης που 
διαθέτετε και κάντε κλικ στις 
συνδέσεις, που περιλαμβά-
νουν και μια ειδική σύνδεση 
προς την σελίδα προϊόντος 
αυτού του βιβλίου, όπου 
μπορείτε να προσπελάσετε 
ενημερώσεις και πρόσθετο 
υλικό.
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