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Adobe Press
Βρείτε πληροφορίες για άλλα βιβλία 
της Adobe Press, που καλύπτουν το 
πλήρες φάσμα των προϊόντων της 
Adobe, στο φάκελο Adobe Press. 

Design Center
Βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες 
στο Adobe Design Center, από γρή-
γορα συμβουλές και εκπαιδεύσεις 
έως άλλους πολύτιμους πόρους.

Adobe Certified
Πληροφορίες για το πώς να γίνετε 
ένας πιστοποιημένος χρήστης 
(Adobe Certified Expert) ή εισηγητής 
θα βρείτε στο φάκελο Adobe Certified.

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. 

Τι Υπάρχει στο CD
Εδώ κάνουμε μια επισκόπηση του περιεχομένου του CD του βιβλίου. 

Αρχεία μαθημάτων... και πολύ περισσότερα
Το CD του βιβλίου περιλαμβάνει τα αρχεία των μαθημάτων που θα χρειαστείτε για να 
ολοκληρώσετε τις ασκήσεις του βιβλίου, καθώς επίσης και άλλα περιεχόμενα που θα σας 
βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα για το Adobe Acrobat και για να το χρησιμοποιήσετε πιο 
αποτελεσματικά και εύκολα. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τα περιεχόμενα του δίσκου, 
για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα αρχεία που χρειάζεστε. 
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