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Βρείτε στο φάκελο 
Adobe Press πλη-
ροφορίες για άλλα 
βιβλία της Adobe 
Press που καλύ-
πτουν όλο το εύρος 
των προϊόντων της 
Adobe στο αρχείο 
Online Resources.

ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ CD 

Εδώ υπάρχει μία επισκόπηση των περιεχομένων του CD του βιβλίου

Το CD του βιβλίου περιλαμβάνει τα αρχεία των μαθημάτων που θα χρειαστείτε για να ολοκλη-
ρώσετε τις ασκήσεις του βιβλίου, όπως και άλλα περιεχόμενα που θα σας βοηθήσουν να μάθετε 
περισσότερα για το Adobe InDesign CS5 και να το χρησιμοποιήσετε με μεγάλη αποτελεσματι-
κότητα και ευκολία. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τα περιεχόμενα του CD ώστε να 
μπορείτε να βρείτε τα αρχεία που χρειάζεστε.

Αρχεία μαθημάτων
Κάθε  μάθημα  έχει  το  δικό 
του φάκελο μέσα στο φάκελο 
Lessons. Θα πρέπει να αντιγρά-
ψετε αυτούς τους φακέλους στο 
σκληρό σας δίσκο πριν ξεκινή-
σετε κάθε μάθημα

Μπορείτε να βρείτε συνδέσεις 
με το Adobe Community Help, 
τις σελίδες υποστήριξης και 
βοήθειας, τα προγράμματα 
πιστοποίησης της Adobe, το TV 
Adobe και άλλους χρήσιμους 
online πόρους μέσα σε ένα 
πρακτικό HTML αρχείο. Απλώς 
ανοίξτε το στον Web browser 
σας και κάντε κλικ στις συν-
δέσεις, συμπεριλαμβανομέ-
νης μιας ειδικής σύνδεσης στη 
σελίδα προϊόντος αυτού του 
βιβλίου απ' όπου μπορείτε να 
αποκτήσετε πρόσβαση σε ενη-
μερώσεις και βοηθητικό υλικό. 

Adobe Press
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