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την ολοκλήρωση των ασκήσεων που υπάρχουν στο βιβλίο, όπως και άλλο υλικό που θα σας 
βοηθήσει να μάθετε περισσότερα για το λογισμικό, ώστε να το χρησιμοποιείτε με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και ευκολία. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τα περιεχόμενα του 
δίσκου, τα οποία θα πρέπει να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τα αρχεία που χρειάζεστε.

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

Ηλεκτρονικοί πόροι
Συνδέσεις για τη σελίδα 
βοήθειας της Adobe Com-
munity, σελίδες βοήθειας 
και υποστήριξης, Adobe 
Press, προγράμματα πιστο-
ποίησης της Adobe, Adobe 
TV και άλλους χρήσιμους 
ηλεκτρονικούς πόρους, θα 
βρείτε μέσα σε ένα χρη-
στικό αρχείο HTML. Απλά 
ανοίξτε το στο πρόγραμμα 
περιήγησής σας στο Web 
και κάντε κλικ στις συνδέ-
σεις – συμπεριλαμβάνεται 
μια ειδική σύνδεση για τη 
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πρόσθετο υλικό.
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