
Adobe Photoshop CS6
3 günlük eğitimde; katılımcılar hassas seçim 
kontrolleri ile resim düzenleme, objektif hatası 
düzeltme, Puppet Warp ile resim dönüştürme; 
Content-Aware Fill modu ile elemanları  kolay 
bir biçimde kaldırma gibi beceriler kazanırlar. 
Eğitim artistik boyama efektlerini ve çok sayıda 
pozlamayı tek bir HDR görüntüde birleştirmeyi 
de öğretir. Yaratıcı profesyonellerin en ihtiyaç 
duydukları şey araç ve teknikleri hızlı ve kolay 
öğrenebilmektir. İşte bu nedenle; eğitim adım 
adım uygulanan anahtar teknikleri temel alan 
proje tabanlı çok sayıda dersten oluşur. Adobe 
Photoshop CS6 ile fotoğraf rötuşu, dekupaj ve 
montaj işlemleri gerçekleştirme, grafik tasarım 
geliştirme, ticari baskı işi hazırlama, web için 
yaratıcı görseller oluşturma gereksinimi duyan 
tüm fotoğrafçılar, yayıncılar, interaktif medya 
tasarımcıları, web ve video profesyonelleri ile 
konuya ilgi duyan meraklılar için idealdir.

Adobe Illustrator CS6
3 günlük eğitimde; katılımcılar ticari baskı, 
web, interaktivite ve video gibi farklı mecralar 
için vektörel çizimler oluşturmayı öğrenirler. 
Eğitim Adobe Flash Pro ile entegre çalışmayı ve 
Adobe Photoshop görsellerini kullanmayı da 
öğretir. Yaratıcı profesyonellerin en çok ihtiyaç 
duydukları şey araç ve teknikleri hızlı ve kolay 
öğrenebilmektir. İşte bu nedenle; eğitim adım 
adım uygulanan anahtar teknikleri temel alan 
proje tabanlı çok sayıda dersten oluşur. Adobe 
Illustrator CS6 ile vektörel çizim, illüstrasyon ve 
sembol oluşturma, perspektif çizim araçlarıyla 
çalışma, suluboya fırçası kullanma, Bristle fırça 
ve Shape Builder araçları ile çalışma, gelişmiş 
katman tekniklerini kullanma, belgeyi baskıya 
hazırlama gereksinimi olan grafik tasarımcılar, 
yayıncılar, interaktif medya tasarımcıları, web 
ve video profesyonelleri ile konuya ilgi duyan 
meraklılar için idealdir.

Adobe InDesign CS6
3 günlük eğitimde; katılımcılar interaktif belge 
oluşturmak için geliştirilen araçları kullanma, 
nesne seçimlerinden yararlanma, farklı sayfa 
boyutları kullanma, değişiklik izleme, katman 
panelini kullanma becerilerinin yanısıra uzun 
belge yönetme, baskıya hazırlama tekniklerini 
de öğrenirler. Profesyonellerin en çok ihtiyaç 
duydukları şey araç ve teknikleri hızlı ve kolay 
öğrenebilmektir. İşte bu nedenle; eğitim adım 
adım uygulanan anahtar teknikleri temel alan 
proje tabanlı çok sayıda dersten oluşur. Adobe 
InDesign CS6 ile çok sayfalı belge hazırlama, 
kitap, dergi ve gazete mizanpajları oluşturma, 
stillerle çalışarak tasarımlara hız kazandırma, 
uzun belgeleri yönetme ve baskıya uygun hale 
getirme, farklı mecralar için PDF çıktıları alma 
gereksinimleri olan yayıncılık uzmanları,  baskı 
profesyonelleri, medya ve web tasarımcıları ile 
konuya ilgi duyan meraklılar için idealdir.

• Çalışma ortamını tanımak
• Temel fotoğraf düzeltmeleri yapmak
• Seçimlerle çalışmak
• Katman temellerini anlamak
• Dijital fotoğraf düzeltmek ve geliştirmek
• Maskeler ve kanallarla çalışmak
• Tipografik tasarım yapmak
• Vektörel çizim tekniklerini kullanmak
• Gelişmiş kompozitleme yapmak
• Video düzenlemek
• Mixer Brush ile boyamak
• 3B görsellerle çalışmak
• Dosyaları web için hazırlamak
• Tutarlı renkler üretmek ve basmak
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak

• Çalışma ortamını tanımak
• Seçmek ve hizalamak
• Şekiller oluşturmak ve düzenlemek
• Nesne dönüştürmek
• Çizim yapmak ve boyamak
• Yazıyla çalışmak
• Katmanlarla çalışmak
• Perspektif çizimleriyle çalışmak
• Renkleri ve şekilleri harmanlamak
• Fırçalarla çalışmak
• Nesnelere efekt uygulamak
• Görünüm nitelikleri ve stil uygulamak
• Sembollerle çalışmak
• Grafikleri başka uygulamada birleştirmek
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak

• Çalışma ortamını tanımak
• Belge ayarı yapmak ve sayfalarla çalışmak
• Nesnelerle çalışmak
• Metin akıtmak ve metin düzenlemek
• Tipografiyle çalışmak
• Renklerle çalışmak
• Stillerle çalışmak
• Dışarıdan grafik almak ve düzenlemek
• Tablolar oluşturmak
• Transparanlıkla çalışmak
• Yazdırmak ve dışa aktarmak
• Form alanı içeren PDF belge oluşturmak
• eKitap oluşturmak ve dışa aktarmak
• Uzun belgelerle çalışmak
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak
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Profesyonel standartlarda çarpıcı görüntüler
Adobe Photoshop CS6, yaratıcı vizyonunuzu kolaylıkla yaşamınıza taşımanızı 
sağlayan ve size büyülü görüntüler oluşturma olanağı sunan dünyanın en iyi dijital 
görüntü işleme yazılımıdır.

RAW görüntülerinizi ve diğer fotoğraflarınızı teknoloji harikası fotoğraf düzenleme 
çözümleriyle düzenleyebilirsiniz. HDR görüntüleri, siyah-beyaz fotoğraflar ve kusursuz 
panoramalar oluşturabilirsiniz. Görüntülerinizi inanılmaz bir kolaylıkla ve kusursuz 
biçimde rötuşlayabilirsiniz.

Doğal ve etkileyici boyamalar ve çizimler yapabilirsiniz. Kolayca etkileyici videolar 
oluşturabilirsiniz. Hayal ettiğiniz her şeyi müthiş bir hızla tasarlayabilirsiniz.

ADOBE PHOTOSHOP CS6 KULLANMAK VE EĞİTİMİNİ ALMAK İÇİN NEDENLER
Modern arayüz Görüntülerinizi daha belirgin bir şekilde ortaya çıkaran koyu renkli arka plana sahip yepyeni ve şık arayüzü ile çalışarak daha iyi ve 
tutarlı bir düzenleme deneyimi sağlayan yüzlerce tasarım özelliğinden yararlanabilirsiniz.
Arka planda kaydetme ve otomatik kurtarma Otomatik kurtarma seçeneği düzenlemelerinizi korurken siz çalışmaya devam edebilirsiniz. 
Arka planda büyük Photoshop dosyaları kaydedilirken bile çalışmaya ara vermezsiniz.
Mercury Graphics Engine ve 64 bit desteği Temel araçlarla düzenlemeler yaparken yeni Mercury Graphics Engine çözümünün ışık hızında 
performansı ve platformlar arası 64 bit desteği sayesinde görüntüleme ve çok büyük dosyaları işleme görevlerini hızlandırabilirsiniz.
Adobe Photoshop Camera Raw 7 eklentisi Geliştirilmiş işleme ve kontrol setiyle JPEG ve RAW dosyalarınızdaki tüm incelikleri ortaya çıkarabilir, 
gölgelerdeki zengin ayrıntıları kaybetmeden görüntülerdeki her ayrıntıyı gözler önüne serebilirsiniz.
Akıllı objektif düzeltme Düzeltmeleri objektiflerinizin teknik özelliklerine göre yapmanızı sağlayan araçları kullanarak panorama çekimlerinde 
veya balıkgözü ya da geniş açılı objektiflerle çekilen fotoğraflarda görünen eğrilikleri kolayca düzeltebilirsiniz.
Üstün HDR görüntüleme Olağanüstü hız ve üstün kontrol sayesinde fotoğraf gerçekliğinde veya gerçeküstü HDR görüntüler oluşturabilirsiniz. 
Otomatik hayalet kaldırıcı özelliği ile mükemmel sonuçlar elde edebilir, ton eşleme özelliği ve ayarlamalarla daha fazla kontrol sağlayabilirsiniz.
Blur galerisi Görüntü kontrolleri içeren basit kullanıcı arayüzü ile fotoğraf tadında bulanıklaştırma efektleri oluşturabilirsiniz. Eğerek değiştirme 
efektleri oluşturabilir, her şeyi bulanıklaştırabilir, ardından tek bir odak noktasını netleştirebilirsiniz. Dilerseniz bulanıklığı birden fazla farklı odak 
noktasına yayabilirsiniz. Yeni Mercury Graphics Engine çözümü de hızla sonuç almanıza yardımcı olur.
Üstün otomatik düzeltmeler Güçlü otomatik eğriler, ışık girdi düzeyleri ve parlaklık ve karşıtlık kontrolleri ile görüntülerinizi hızlı bir biçimde 
güçlendirebilirsiniz. Ayarlamalar yapmak için daha iyi bir başlangıç noktası sağlamak üzere yerleşik sunulan elle rötuşlanmış binlerce görüntü 
bilgisinden faydalanabilirsiniz.
Content-Aware Patch Yamanızı oluşturmak için kullanılacak örnek alanı seçmenize olanak sunan içerik duyarlı teknolojiler ailesinin son üyesi ile 
görüntülerinize kusursuz yamalar uygulayabilirsiniz.
Akıllı seçim araçları Cilt tonlarını kolayca düzeltmenizi veya korumanızı sağlayan kusursuz seçimler ve maskeler oluşturabilir, yüz veya saç gibi 
karmaşık görüntü öğelerini kolaylıkla seçebilirsiniz.
Zengin boyama seti Hazır ayarlarla boyama yapabilir, karıştırıcı fırça aracı ile gerçekçi renk karışımları elde edebilir, kıl fırça uçları ile canlı gibi 
görünen konturlar oluşturabilir, kullandıkça aşınan kalemler ve pastel boyalarla daha doğal çizimler yapabilir, kolaylıkla yağlı boya görünümlü 
tablolar oluşturabilirsiniz.
Yepyeni Crop aracı Görüntüyü bozmayan yeni kırpma aracını kullanarak görüntülerinizi hızla ve kusursuz biçimde kırpabilirsiniz. Görüntülerinizi 
tuval üzerinde değiştirebilir ve Mercury Graphics Engine çözümünden yararlanarak düzenlemelerinizi canlı olarak görebilirsiniz.
Yepyeni ve yeniden yapılandırılmış tasarım araçları Hızlı bir biçimde üstün tasarımlar oluşturabilirsiniz. Yazı stillerini kullanarak tutarlı 
formatlar elde edebilir, vektör katmanlarını kullanarak vektör nesnelerine kontur uygulayabilir ve degradeler ekleyebilir, özel konturlar ve kesik 
çizgiler oluşturabilir. katmanlar içinde hızlı arama yapabilirsiniz.
Kukla çarpıtma Herhangi bir görüntü öğesinin pozisyonunu tam olarak değiştirerek görsel açıdan daha etkileyici fotoğraflar oluşturabilirsiniz. 
Örneğin, gelişigüzel bükülmüş bir kolu kolayca düzeltebilirsiniz. Mercury Graphics Engine ile desteklenen Puppet Warp özelliği akıcı bir yanıt verme 
performansına sahip düzenlemeler yapmanızı sağlar.
Kullanımı kolay video oluşturma Video çekimlerinizde güçlü Photoshop düzenleme özelliklerini kullanabilirsiniz. Çok iyi bildiğiniz çeşitli 
Photoshop araçlarını kullanarak her türlü klibi kolaylıkla geliştirebilir ve anlaşılır video araç seti yardımı ile videolar oluşturabilirsiniz.
Adobe mobil uygulamalarıyla uyumluluk Adobe Touch uygulamaları ve (ayrı satılan) Photoshop yardımcı uygulamaları ile yaratıcılığınızı 
Photoshop CS6'nın da ötesine taşıyabilirsiniz.
Kullanıcılardan esinlenerek geliştirilen onlarca yenilik Kaynağı Photoshop kullanıcılarının Facebook, Twitter ve diğer sosyal paylaşım ağları 
üzerinden önerdiği fikirlere dayanan yaratıcılık ve üretkenliğe yönelik 65’ten fazla yeni geliştirme sayesinde zamandan kazanabilirsiniz.
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Vektör araçları ile keşfedilecek yeni yollar
Adobe Illustrator CS6, tüm mecralara yönelik grafikler oluşturmayı sağlayan, 
sektördeki ilk ve öncü vektörel çizim yazılımıdır.

Hem verimli çalışıp, hem de Adobe yaratıcı uygulamaları arasında kolayca geçiş yaparak 
şekiller, renkler, efektler ve tipografi ile vizyonunuzu yansıtabilirsiniz.

Kendinizi Mercury performans sistemi kullanılarak işlenen perspektif, görüntü izleme, 
şeffaf degradeler, fırçalar ve konturlar ile özgürce ifade edebilir, en karmaşık 
çalışmalarınızda bile hız kazanabilirsiniz.

ADOBE ILLUSTRATOR CS6 KULLANMAK VE EĞİTİMİNİ ALMAK İÇİN NEDENLER
Kapsamlı vektör çizim araçları Kusursuz şekil araçları, akıcı ve nitelikli fırçalar ve gelişmiş yol kontrolleri ile özgün tasarımlar oluşturabilirsiniz.
Mercury Performance System Mac OS ve Windows işletim sistemi için RAM ve genel performansı optimize edilmiş yerel 64 bit desteği sayesinde 
hızlı ve son derece tutarlı bir biçimde kusursuz çalışmalara imza atabilirsiniz.
Görüntü izleme Güçlü izleme motoru sayesinde piksel tabanlı görüntüleri güvenle düzenleyebilir, dilerseniz vektörlere dönüştürebilirsiniz. Basit 
ve kullanımı kolay kontroller ile net çizgiler ve güvenilir renk sonuçları elde edebilir, sığdırma işlemlerinde kusursuzluğu yakalayabilirsiniz.
Çoklu çalışma yüzeyleri Değişik boyutlarda, çakışan veya ızgara üzerinde 100'e kadar çalışma yüzeyi düzenleyip görüntüleyebilirsiniz. Ekleme, 
silme, yeniden sıralama ve adlandırma işlemleri yapabilirsiniz. Kaydetme, dışa aktarma ve yazdırma görevlerini isterseniz ayrı ayrı, isterseniz bir 
arada gerçekleştirebilirsiniz.
Web ve mobil iletişim için keskin grafikler ve metin Temiz ve net piksel grafikleri için vektör nesneleri oluşturabilir ve piksel ızgarasında 
düzgün bir şekilde hizalayabilirsiniz. Tek tek metin çerçeveleri için metin kenar yumuşatma seçeneklerini kullanabilirsiniz.
Degradeler ve saydamlık Eliptik degradelerin boyutlarını tanımlayarak, renkleri düzenleyerek ve opaklığı ayarlayarak nesnenizdeki degradelerle 
doğrudan etkileşime girebilirsiniz. Konturlar ve kafesler üzerinde degradeler oluşturmanız bile mümkün.
Perspektif çizimi Perspektif ızgaraları yardımıyla şekilleri ve sahneleri 1, 2 veya 3 noktalı doğrusal perspektifte çizerek gerçekçi bir derinlik ve 
mesafe görünümü oluşturabilirsiniz.
Desen oluşturma Kolaylıkla kusursuz döşenmiş vektör desenleri oluşturabilirsiniz. Maksimum tasarım esnekliği için istediğinizde düzenlenebilen 
farklı türlerde yinelenen desenleri deneme özgürlüğü yakalayabilirsiniz.
Panel içi görünümde düzenleme Dolgu, kontur veya efekt bölmelerini açmanıza gerek kalmadan nesne özelliklerini doğrudan görünüm 
panelinde düzenleyebilirsiniz.
Sektör standardında grafik dosyası formatları PDF, EPS, FXG, Photoshop (PSD), TIFF, GIF, JPEG, SWF, SVG, DWG, DXF ve diğer formatları gibi 
hemen hemen tüm grafik dosyası türleriyle çalışabilirsiniz.
Adobe PDF dosyası oluşturma araçları Illustrator katmanları korunan, daha güvenli, çok sayfalı ve zengin grafikler içeren PDF dosyaları 
oluşturabilirsiniz. Illustrator'ın PDF/X standartlarını desteklemesi sayesinde dosyalarınızı hizmet sağlayıcılar ile güvenli paylaşabilirsiniz.
Diğer Adobe çözümleriyle entegrasyon Adobe Photoshop, InDesign, After Effects, Acrobat ve diğer uygulamaları içeren sektörde lider Adobe 
yazılımları ile sıkı entegrasyon özelliği sayesinde projelerinizi tasarım aşamasından baskı aşamasına sorunsuzca taşıyabilirsiniz.
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• Belge ayarı yapmak ve sayfalarla çalışmak
• Nesnelerle çalışmak
• Metin akıtmak ve metin düzenlemek
• Tipografiyle çalışmak
• Renklerle çalışmak
• Stillerle çalışmak
• Dışarıdan grafik almak ve düzenlemek
• Tablolar oluşturmak
• Transparanlıkla çalışmak
• Yazdırmak ve dışa aktarmak
• Form alanı içeren PDF belge oluşturmak
• eKitap oluşturmak ve dışa aktarmak
• Uzun belgelerle çalışmak
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak
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Yayıncılık için profesyonel mizanpajlar 
Adobe InDesign CS6, tipografi üzerinde piksel kalitesinde kontrol sağlamanıza 
olanak sağlayan profesyonel ve öncü sayfa tasarımı yazılımıdır.

Canlı ön kontrol gibi özellikleri, kapsamlı stilleri ve çok yönlü metin işleme kapasitesinden 
yararlanarak şık ve ilgi çekici sayfalar oluşturabilirsiniz.

Yeni araçların yardımı ile mizanpajlarınızı çeşitli basılı sayfalar ve tablet ekran 
boyutlarına göre uyarlama işlerinizi daha verimli gerçekleştirebilirsiniz.

Adobe Digital Publishing Suite ile entegre olarak Adobe InDesign’da oluşturduğunuz 
mizanpajları tablet uygulamaları olarak yayınlayabilirsiniz.

ADOBE INDESIGN CS6 KULLANMAK VE EĞİTİMİNİ ALMAK İÇİN NEDENLER
Üretkenlik araçları Bağlı içerik, alternatif mizanpaj, içerik toplayıcı araçları, akıllı kılavuzlar, hızlı tablo oluşturma ve nesne üzerinde kontroller 
seçeneklerini kullanarak gösterişli sayfa mizanpajları oluşturabilirsiniz.
Güçlü metin kompozisyonu Stiller, metin sarma, paragraf oluşturucu, OpenType desteği, gömme karakterler ve EPUB dışa aktarma için stil 
eşleme gibi özelliklerle mükemmel ve gösterişli metinler hazırlayabilirsiniz.
Yerleşik yaratıcı araçlar Entegre çizim araçları, görüntüyü bozmayan efektler, yerleşik Photoshop efektleri, hassas şeffaflık kontrolleri ve 3B 
Photoshop resim desteği ile yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilirsiniz.
Basılı yayınlar Çarpıcı belgeler tasarlayabilir ve doğrudan veya PDF dosyaları olarak masaüstüne çıktısını alabilir veya profesyonel yazıcılarda 
yazdırabilirsiniz. Bağlı içerik, içerik toplayıcı araçları ile daha verimli çalışabilirsiniz.
Akışkan mizanpaj Farklı boyut ve yönlendirmeye sahip bir alternatif mizanpaj oluşturduğunuzda içeriğin otomatik olarak uyarlanması için 
akışkan sayfa kurallarını uygulayabilirsiniz.
Ön kontrol ve üretim araçları Ön kontrolleri canlı olarak gerçekleştirme, belgeye yüklü fontlar, arka planda PDF dosyası olarak dışa aktarma, JDF 
teknolojisi ve PDF/X olarak dışa aktarma seçenekleri ile hataları azaltabilir, üretim sürecini hızlandırabilirsiniz.
Düzenleme iş akışında işbirliği InDesign ve Adobe InCopy yazılımı arasındaki sıkı entegrasyon ile tasarım ve düzenleme ekipleri arasında 
işbirliğini geliştirebilirsiniz.
Dijital aygıtlar için yayınlar Etkileyici eKitaplar tasarlayabilir, Adobe Digital Publishing Suite ile entegre dağıtılabilen modern teknoloji ürünü 
tablet içerikleri oluşturabilir ve etkileşimli mizanpajları SWF veya PDF dosyaları olarak dışa aktarabilirsiniz.
Adobe Digital Publishing Suite yazılımına erişim Adobe Digital Publishing Suite yazılımına InDesign içinden erişerek çok çeşitli tablet aygıtlar 
için ilgi çekici dijital belgeler yayınlayabilirsiniz. Yeni tekli sürüm, iPad için tek bir uygulama yayınlamanıza olanak sunar.
Diğer Adobe çözümleriyle entegrasyon Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat ve Flash Professional gibi sektörde lider Adobe yazılımları ile 
entegrasyon sayesinde tasarım aşamasından çıktı aşamasına geçişte sorun yaşamazsınız.
Otomasyon Metin ve görüntüler içeren sayfa mizanpajları oluşturmaya yönelik, standartları temel alan XML özelliklerini kullanarak güçlü 
otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturabilirsiniz. Veritabanı yönlendirmeli içerikleri bir araya getirerek farklı kanallarda yayınlayabilirsiniz.
Genişletilebilirlik Geliştiricilerin standart XML araçlarını kullanarak dosya oluşturmalarına veya değiştirmelerine olanak sağlayan XML tabanlı 
dosya formatı InDesign İşaretleme Dilini (IDML) kullanarak özel yayınlar tasarlayabilirsiniz.




