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Yeni özelliklerin özeti
Adobe Acrobat DC 2016 sürümü (Mayıs ve Ocak)

Hızlı ipuçları ve incelemelerle kullanmaya
başlayın

Kullanıcı arabiriminin modernleştirilmesi - yeni
koyu gri tema

Acrobat'taki Box ve OneDrive bağlayıcıları

Scan uygulaması için modern arabirim

Yeni ve geliştirilmiş yorum yapma deneyimi

Mac OS'de PowerPoint 2016 için PDFMaker

64 bit makinelerde minik resimlerin önizlemesi
(Windows)

Tam sesli okuma seçenekleri

PDF düzenleme ve Metin Ekle'de yedekleme için
varsayılan fontu değiştirme

Asya dillerinde iyileştirilmiş OCR doğruluğu

Başa dön

Acrobat DC ile Adobe Document Cloud, en önemli belgelerinizle dilediğiniz yerde çalışmanızı
sağlayan eksiksiz bir PDF çözümüdür. Yepyeni Acrobat DC, sade bir kullanıcı deneyimiyle
tamamen yeniden tasarlandı. Yeni Araç Merkezi en çok kullandığınız araçlara kolayca
erişmenizi sağlarken hoş görünümlü, yeni araç deneyimleri masaüstü, web ve dokunmatik
aygıtlar da dahil olmak üzere mobil aygıtlarda tutarlı bir biçimde çalışır.

Acrobat DC 2015'in önceki sürümlerinde sunulan yeni özelliklerin listesi için bkz. Yeni özelliklerin özeti |
Acrobat DC 2015 (Ekim, Temmuz ve Nisan sürümleri).

Yenilikler ve değişiklikler

Hızlı ipuçları ve incelemelerle kullanmaya başlayın

Acrobat DC'yi yeni veya ilk kez kullanan kullanıcılar, Ana ekran görünümündeki hızlı ipuçları ve yol gösterici
incelemelerle temel Acrobat DC özelliklerini kullanmayı hızlı bir şekilde öğrenebilir.

Acrobat'ı başlattığınızda, Ana ekran görünümünde Acrobat DC'yi Kullanmaya Başlayın seçenekleri görünür.
İlgili yol gösterici turu veya hızlı videoyu görmek için bir seçenek belirleyin.

Acrobat DC Mayıs 2016 sürümü Acrobat DC Ocak 2016 sürümü
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Yol gösterici tur için ürünün içinde aşamalı olarak bir dizi ipucu görünür; bir sonraki ipucu yalnızca mevcut
ipucuyla ilgili işlem gerçekleştirildikten sonra görünür.

Acrobat içinden Acrobat Reader mobil uygulamasına bağlantı alma 

Acrobat artık mobil aygıtınıza Acrobat Reader mobil uygulamasını yükleme bağlantılarını (iOS App
Store/Google Play Store) içeren bir kısa mesaj gönderebilir.

1. Oturum açtığınızdan emin olun; oturum açtıysanız sağ üst köşede adınızı görürsünüz.

2. Acrobat Reader mobil uygulamasını edin seçeneğini belirleyin (yukarıdaki ekran
görüntüsünde gösterilen seçenekler arasında yer alır).

3. Mobil Ol iletişim kutusunda uygun ülkeyi seçin, cep telefonu numaranızı girin ve sonra
Bana bağlantı gönder'i tıklatın.
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Not:

Başa dön

Başa dön

4. Acrobat aygıtınıza bir mesaj gönderir. Mobil uygulamayı yüklemeyi tamamlamak için
mesajdaki talimatları uygulayın.

Adobe buraya girilen telefon numaranızı kaydetmez.

Kullanıcı arabiriminin modernleştirilmesi – yeni koyu gri tema

Açık Gri temaya ek olarak Acrobat DC ve Acrobat Reader DC'ye yeni Koyu Gri tema eklendi; bu tema
Photoshop, Illustrator ve Premiere Pro gibi diğer Creative Cloud ürünlerine de gelecektir. Bu tema, özellikle
yoğun renkler ve zengin tasarımlarla çalışırken keyifli bir görsel deneyim sunar. Ayrıca uygulamalar arası
çalışmayı her zamankinden daha da kolay bir hale getirir.

Varsayılan olarak tema Açık Gri olmaya devam eder. Temayı Koyu Gri olarak değiştirmek için Görünüm >
Görüntüleme Teması > Koyu Gri hedefine gidin ve ardından Acrobat DC veya Acrobat Reader DC'yi
yeniden başlatın.

Acrobat'taki Box ve OneDrive bağlayıcıları

Masaüstünüzde Acrobat DC veya Acrobat Reader DC uygulamasında çalışırken dosyaları kolayca
saklayabilir ve onlara Box ve OneDrive Tüketici veya İşletme dosya depolama hesabınızdan erişebilirsiniz.

Ana ekran görünümünden veya özel Aç veya Kaydet iletişim kutusundan Box veya OneDrive hesapları
eklediğinizde dosyalar üzerinde açma, farklı kaydetme, PDF oluşturma, PDF dışa aktarma ve e-postaya
ekleme gibi standart işlemleri Acrobat DC veya Acrobat Reader DC içerisinden kolayca
gerçekleştirebilirsiniz.
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Ana Ekran Görünümündeki Box ve OneDrive bağlayıcıları

Özel aç/kaydet iletişim kutusundaki Box ve OneDrive bağlayıcıları

Hesaplar eklendiğinde sol bölmede aynı giriş, sağ bölmede ise dosya ve klasörlerin listesi açılır. Böylece,
seçilen dosya türüne özgü tüm işlemlere buradan ve özel Aç veya Kaydet iletişim kutusundan erişebilirsiniz.
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Not:

Başa dön

Ana ekran görünümündeki Box ve OneDrive bağlayıcıları

Box ve OneDrive dosyaları için Ara, Sırala ve Filtrele komutları henüz Ana Ekran görünümünde
bulunmamaktadır. Ayrıca, Box ve OneDrive dosyaları Mobile Link kullanılarak otomatik olarak yüklenmez.
Adobe; Box ve OneDrive varlıklarını kendi sunucularında saklamaz.

Daha fazla bilgi için bkz. Acrobat DC'de çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma.

Scan uygulaması için modern arabirim

Scan aracına sadeleştirilmiş, yeni bir arabirim ekledik. Yeni arabirim; varsayılan ayarları veya hazır bir ayarı
kullanarak kağıt belgeleri PDF'lere hızlıca taramanızı kolaylaştırır. Radyo düğmelerini, çark simgesini veya
her ikisini de (gerekli yerlerde) kullanarak aynı arabirimden tarama ayarlarını düzenlemenizi kolaylaştırır.

Uygulamaya erişmek için Araçlar > PDF Oluştur > Tarayıcı'ya gidin. Yeni arabirim, Tarayıcıdan PDF
Oluştur veya Ekle iş akışına her girdiğinizde görüntülenir.
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Başa dön

Ayarları değiştirme ve hazır ayarları yapılandırma

Varsayılan Ayarlar veya seçili hazır ayarın yanında Ayarlar  simgesi görüntülenir. Simgeye tıklandığında
tüm ilgili ayarlar görüntülenir. Burada ayarları değiştirip kaydedebilir veya değiştirilen ayarları kullanarak
tarama yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Belgeleri PDF'ye tarama.

Yeni ve geliştirilmiş yorum yapma deneyimi

Yepyeni yorum yapma araçları ve sezgisel, dokunmatik kullanıma uygun arabirim sayesinde hızlı ve
anlaşılır geri bildirimler alıp verin.

Kullandığınız özellikleri görmek için yorumlar araç çubuğunu özelleştirin.
Yorum metninin rengini, fontunu veya boyutunu kolayca değiştirin.
Yorumları kolayca görüntüleyin ve yorumlar arasında gezinin: Yorumlar bölmesindeki
sayfa tabanlı düzen özelliğiyle yorumları sayfaya, yorum sahibine ve tarihe göre
gruplayın.
Yapışkan Notları tek konu başlığı altında yanıtlayın: Her bir ek açıklama konuşmaya
benzer ve tüm yanıtlar tek konu başlığı altında görünür.
Dokunmatik özellikli aygıtlarda doldurulabilir metin alanlarının üzerine dokunarak ekran
klavyesini açın.
Not silme, değiştirme veya metne not ekleme gibi yorum yapma işlemleri için klavye
kısayollarını kullanın. (Yorum Yapma aracını açtığınızda metin işaretleme kısayolları
varsayılan olarak etkinleşir.)
Taranan belgeleri OCR çalıştırmadan işaretlemek için yeni Vurgulayıcı kalemini
kullanın.
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Yorum Yapma araç çubuğunu özelleştirme

1. Yorum Yapma araç çubuğunu sağ tıklatın ve ardından bağlam menüsünden Yorum
Yap Araçlarını Özelleştir 'i seçin.

2. Yorum Yap Araçlarını Özelleştir iletişim kutusundan sıklıkla kullandığınız araçları seçin.

1. Listeden araçları seçin, 2. Araç çubuğuna eklemek için tıklatın 3. Eklenen araçlar üst
kısımda gösterilir, 4. Kaydet'i tıklatın.

Yorum metninin rengini, fontunu veya boyutunu kolayca değiştirin

Yorum Yapma araç çubuğundan erişebileceğiniz Renk Seçici'yi kullanarak metnin vurgu
rengini kolayca keşfedin ve değiştirin.
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Metin formatlama araçları, daktilo ve metin kutusu araçları için otomatik olarak görünür.
Bir sayfayı tıklattığınız anda, Yorum Yapma araç çubuğunun hemen altında Metin
özellikleri aracı görünür.

Yapışkan Notları tek konu başlığı altında yanıtlayın

Artık her ek açıklama konuşmaya eşdeğerdir ve tüm yanıtlar tek bir konu başlığı altında
görünür.

Yorumları kolayca görüntüleyin ve yorumlar arasında gezinin
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Başa dön

Yorumlar bölmesinde sayfa tabanlı düzenleme özelliği bulunur.

Yorumları sayfaya, yorum sahibine ve tarihe göre gruplayın.

Diğer geliştirmeler

PowerPoint 2016 için PDFMaker (Mac OS)

Yeni Acrobat şeridini kullanarak Mac için Microsoft PowerPoint 2016 (sürüm 15.19 veya sonrası)
içerisindeki canlı bağlantılarla yüksek kalitede Adobe PDF'ler oluşturabilirsiniz.
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
(Mac OS)

Artık Mac OS'de SharePoint veya Office 365 sitelerini temel alan incelemeler başlatabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Paylaşılan incelemeleri SharePoint veya Office 365 sitelerinde barındırma.

64 bit makinelerde minik resimlerin önizlemesi (Windows)

Windows gezgininde PDF dosyalarının minik resim önizlemesi 64 bit platformlarda da desteklenmektedir.
Etkinleştirmek için Tercihler > Genel hedefine gidin ve ardından PDF minik resim önizlemelerini
Windows Gezgininde etkinleştir 'i seçin.

Tam sesli okuma seçenekleri

Ekran okuyucular, Ana ekran görünümü ile Farklı Kaydet iletişim kutusu seçeneklerini sesli okuyarak görme
engelli kullanıcıların erişimini artırır.

PDF düzenleme ve Metin Ekle'de yedekleme için varsayılan fontu
değiştirme

Metin düzenleme özelliklerinde Metin Ekle ve yedekleme seçeneği için belirli bir fontu İçerik Düzenleme
tercihleri altındaki iki yeni font seçeneğini kullanarak seçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. PDF düzenleme ve Metin Ekle'de yedekleme için varsayılan fontu değiştirme.

Asya dillerinde iyileştirilmiş OCR doğruluğu

Optik karakter tanıma doğruluğu özellikle Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca ve Korece
yazılmış belgeleri tarama işlemlerinde geliştirilmiştir.
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Çalışma alanı
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Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler

Başa dön

Ana Sayfa

Araçlar

Belge

Başa dön

Çalışma alanına genel bakış
Ana Sayfa görünümü
Araçlar merkezi
Belge görünümü
Menüler ve içerik menüleri
Araç çubukları
Özel araç oluşturma
Gezinme bölmesi
Tercihleri ayarlama
Tercihleri geri yükleme (yeniden oluşturma)

Çalışma alanına genel bakış

Adobe Acrobat DC kullanıcı arabiriminde Ana Sayfa, Araçlar ve Belge olmak üzere üç görünüm bulunur.

Ayrıca, Belge görünümünde Tek Belge Arabirimi (bir seferde bir belge görüntülenir) veya Çoklu Belge
Arabirimi (birkaç PDF'yi görüntülemek için sekmelere ayrılmış arabirim) olmak üzere iki arabirimden biri
olabilir.

Burası, Acrobat DC'de açık PDF olmadığında görüntülenen giriş veya açılış sayfasıdır.

Burası, Acrobat DC'deki araçları keşfedebileceğiniz yerdir. Tüm Acrobat DC araçları bu görünümde
gösterilir.

Bu görünüm, Acrobat DC'de belge açıldığında kullanılan varsayılan görünümdür. Birkaç belge
açtığınızda her belge aynı uygulama penceresinde birer sekme olarak açılır.

Ana Sayfa görünümü

Burası, Acrobat'ta açık PDF olmadığında görüntülenen giriş veya açılış sayfasıdır. Acrobat veya Reader'ı
başlattığınızda hızlı tanıtım belgesine yönlendiren Daha Fazla Bilgi düğmesinin yer aldığı bir karşılama mesajı
görülür.

Ana Sayfa görünümünde dosya listesi ve depolama hesapları gösterilir.

Dosya Listeleri: En son ve Gönderilmiş dosya görünümlerini gösterir. Son eriştiğiniz
dosyaların tümü En Son dosya görünümünde; Adobe Send & Track ve İmza için Gönder'i
kullanarak gönderdiğiniz tüm dosyalar ise Gönderilen dosya görünümünde görünür.
Depolama: Bu seçenek Acrobat veya Reader'dan dosya açıp çalışabileceğiniz
Bilgisayarım, Document Cloud ve Hesap Ekle (SharePoint hesabı veya Dropbox hesabı)
gibi yerleri listeler.
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En son dosyalar görünümü

En son dosyalar görünümünde kullandığınız son dosyaları görebilir ve orta kısımdaki bölmenin altında
bulunan Mobile Link seçeneğini kullanarak bu dosyaları tüm aygıtlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir dosya
seçildiğinde sağ tarafta görüntülenen ayrıntılar panelinde dosyanın minik resimli önizleme görüntüsü, konumu
ve sık kullanılan araçların listesi verilir.

Ana sayfa > En son dosyalar görünümü

Yerel dosyalarla çalışırken ayrıntılar panelinde konumu tıklatarak klasörü Gezgin'de açabilirsiniz. Ancak
konum Adobe Document Cloud veya Dropbox olduğunda konumu açmanız mümkün değildir.

Ayrıntılar panelindeki Son Kullanılanlardan Kaldır seçeneğini kullanarak En son dosyalar listesinden
seçtiğiniz dosyaları kaldırabilirsiniz.

Gönderilen dosyalar görünümü

Gönderilen dosyalar görünümünde gönderdiğiniz dosyaları çevrimiçi olarak takip edip yönetebilirsiniz. Sağ
bölmede bir dosya seçtiğinizde mevcut seçenekler görüntülenir. Sağ bölmenin altındaki İmza için Gönderilen
Belgeleri Yönetin bağlantısını kullanarak imza için gönderilen belgelerinizi de yönetebilirsiniz.
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Başa dön

Ana sayfa > Gönderilen dosyalar görünümü

Depolama: Document Cloud, Dropbox ve SharePoint

Depolama listesinde dosyalarınıza erişebileceğiniz çevrimdışı ve çevrimiçi yerler belirtilir. Yerel bilgisayarınız
dışında erişebileceğiniz dosyalar ve konumları şunlardır:

Sol bölmedeki Document Cloud bağlantısını kullanarak Adobe Document Cloud'da
güvenle depolanan dosyalar.
Dropbox ve Microsoft SharePoint gibi çevrimiçi hesaplarınızdan. Sol bölmedeki Hesap
Ekle bağlantısını kullanarak SharePoint veya Dropbox hesapları ekleyebilirsiniz. Daha
fazla bilgi için bkz. Çevrimiçi hesaplarla çalışma.

Araçlar merkezi

Acrobat veya Reader'da bulunan araçlara gitmek ve bu araçları bulmak için kullanılan yerdir. Tüm araçlar
kategorilerine göre listelenir. Bir araç seçtiğinizde bir dosya açıksa belge görünümünde araca özgü komutlar
veya araç çubuğu görünür.

Bazı araçları bir belge açmadan da açabilirsiniz. Araç, bir belgenin açılmasını gerektiriyorsa araç seçimi
yapıldığında bir belge seçmeniz istenir.
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Not:

Başa dön

Araçlar merkezinde tüm araçlar kategorilere göre listelenir. Araçların kısayolları sağdaki bölmede görünür.

Yeni bir özel araç Özelleştir kategorisinde görüntülenir. Tüm üçüncü taraf eklentiler Eklentiler adlı yeni
bir kategoride görüntülenir.

Sağ bölmede araç kısayolu ekleme veya kaldırma

Sağ bölmede bir araç kısayolu eklemek için araç adının altındaki Ekle düğmesini tıklatın.

Sağ bölmede bir araç kısayolunu kaldırmak için araç adının altındaki Aç öğesinin yanındaki Aşağı Ok
düğmesini tıklatın ve ardından Kısayolu Kaldır'ı seçin.

Alternatif olarak kısayolu kaldırmak için sağ bölmede ilgili kısayolun çarpı düğmesini tıklatın.

Belge görünümü
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Başa dön

Birkaç PDF'yi görüntülemek için varsayılan olarak sekmelere ayrılmış bir arabirim görülür. Birkaç PDF
açtığınızda her PDF aynı uygulama penceresinde birer sekme olarak açılır. Üst kısımdan başlayarak
sekmeler arasında geçiş yapabilirsiniz. Sekme adı, sekmede açılan dosyanın adını gösterir. Belge sayısı fazla
olduğunda ve belge görünümüne sığmadığında belge sekmeleri arasında geçiş yapabilmeniz için sağa doğru
önceki ve sonraki düğmeleri görüntülenir.

Menü çubuğu ve araç çubuğu, çalışma alanının üst kısmında görünür. Bağımsız uygulamanın çalışma
alanının ortasında belge bölmesi, solunda gezinme bölmesi ve sağında araçlar veya görev bölmesi bulunur.
Belge bölmesinde PDF'ler görüntülenir. Sol taraftaki gezinme bölmesi, PDF'ye göz atmanıza ve PDF
dosyalarındaki diğer seçenekleri yürütmenize yardımcı olur. Pencerenin üst tarafına yakın araç çubukları
PDF'lerle çalışmak için kullanabileceğiniz diğer kontrolleri içerir.

Birden çok PDF için sekmelere ayrılmış belge görünümü

Sekmelere ayrılmış görünümden vazgeçip tek belge görünümüne geri dönmek istediğinizde Düzenle >
Tercihler > Genel alanında Belgeleri aynı pencerede yeni sekmeler halinde aç tercihinin işaretini
kaldırın (uygulamanın yeniden başlatılması gerekir). Acrobat'ı yeniden başlatın.

Menüler ve içerik menüleri

Çalışırken kullanabilmeniz için Acrobat menülerini görünür olarak tutmak yararlı olacaktır. Görünüm >
Göster/Gizle > Menü Çubuğu komutunu kullanarak bu menüleri gizleyebilirsiniz. Ancak bunları tekrar
görüntülemenin ve kullanmanın tek yolu, F9 (Windows) ya da Shift+Command+M (Mac OS) tuşlarına
basmaktır.

Ekranınızın en üst kısmında görüntülenen menülerin aksine içeriğe duyarlı menüler, etkin araç ya da seçime
ilişkin komutları görüntüler. İçerik menülerini, sık kullanılan komutları seçmenin hızlı bir yolu olarak
kullanabilirsiniz. Örneğin, araç çubuğu alanını sağ tıklattığınızda bu içerik menüsü, Görünüm > Göster/Gizle >
Araç Çubuğu Öğeleri menüsündeki komutları görüntüler.

1. İşaretçiyi belge, nesne ya da panelin üzerine getirin.

2. Sağ fare düğmesini tıklatın.
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Not:

Başa dön

(Mac OS) İki düğmeli bir fareniz yoksa içerik menüsünü görüntülemek için Control tuşuna basarak
farenizin düğmesini tıklatabilirsiniz.

Araç çubukları

Başlangıçta araç çubuğunda çeşitli araçlar görmeyebilirsiniz. Kolay erişim için araç çubuğuna araç
ekleyebilirsiniz.

Araç çubuğuna araç eklemek için araç çubuğunda boş bir alanı sağ tıklatın ve araç çubuğunda görünmesini
istediğiniz araçları seçin.

Hızlı araçlar

Araçlar bölmesinden Hızlı Araçlar araç çubuğuna sık kullandığınız araçları ekleyebilirsiniz.

1. Araç çubuğunda boş bir alanı sağ tıklatın ve Hızlı Araçları Özelleştir 'i seçin.

2. Hızlı Araçları Özelleştir iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

Bir araç eklemek için sol bölmeden ilgili aracı seçin ve Yukarı Ok  simgesini
tıklatın.

Bir aracı kaldırmak için aracın simgesini seçin ve Sil  simgesini tıklatın.

Bir aracın araç çubuğundaki konumunu değiştirmek için aracın simgesini seçin ve 

ya da  öğelerinden birini tıklatın.

Araç çubuğunda bağımsız araç gruplarını birbirinden ayırmak üzere dikey bir çizgi

eklemek için  öğesini tıklatın.

Ortak Araçlar

Ortak Araçlar araç çubuğuna araç ekleyebilirsiniz.

1. Araç çubuğunda boş bir alanı sağ tıklatın.

2. Menüden bir araç seçin.

3. Bir aracı araç çubuğundan kaldırmak için aracı sağ tıklatın ve menüden seçimini kaldırın.

Araç çubuklarını gizleme ve gösterme
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Başa dön

Yaptığınız iş bir araç çubuğundaki araçların kullanılmasını gerektirmiyorsa çalışma alanını daha düzenli hale
getirmek için o araç çubuğunu kapatabilirsiniz. Birden çok PDF açıksa araç çubuklarını her PDF için bağımsız
olarak özelleştirebilirsiniz. PDF'ler arasında geçiş yaparken farklı özelleştirilmiş durumlar korunur.

Tüm araç çubuklarını gizlemek için Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri >
Araç Çubuklarını Gizle'yi seçin.
Araç çubuklarını yeniden varsayılan yapılandırmalarına çevirmek için Görünüm >
Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > Araç Çubuklarını Sıfırla'yı seçin.

Tüm araç çubuklarını gizlediyseniz F8'e basarak tekrar gösterebilirsiniz.

Araç seçme

Seçim aracı  en fazla çeşitlilik içeren araç olduğundan, Acrobat açıldığında varsayılan olarak etkindir.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Araç çubuğundan araç seçin.

Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > [araç çubuğu adı] > [araç]
seçeneğini belirleyin.

Özel araç oluşturma

Kendi özelleştirilmiş Acrobat özellikleri koleksiyonunuzu oluşturabilir, kaydedebilir ve başkalarıyla
paylaşabilirsiniz. Bu, en çok kullandığınız araçlara ve komutlara hızlı bir şekilde erişmenize olanak tanır. 

1. Araçlar > Özel Araç Oluştur'u seçin.

2. Araç çubuğunu özelleştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

Araç çubuğuna araç eklemek için soldaki paneli tıklatın, aracı seçin ve Araç

Çubuğuna Ekle   simgesini tıklatın.

Araç çubuğu setinden bir araç kaldırmak için aracın simgesini seçip Sil  simgesini
tıklatın.

Bir aracın araç çubuğundaki konumunu değiştirmek için aracın simgesini seçin ve

sola taşıma  veya sağa taşıma simgesini tıklatın.

Araç çubuğundaki farklı araç gruplarına dikey bir çizgi eklemek için Dikey Çizgi Ekle  

 simgesini tıklatın.
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Özel Araç Oluştur iletişim kutusu

A. Aracın Araç Çubuğunda araçları düzenleme veya silme B. Özel paneller, talimatlar
veya araçlar arasına ayırıcı çizgi ekleme C. Araçları yeniden adlandırma, düzenleme
veya silme D. Yukarıdaki Aracın Araç Çubuğuna veya sağdaki Özel Araçlar setine
ekleme 

3. Özel setteki araçları özelleştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

Özel sete araç eklemek için soldaki paneli ve ardından Özel Sete Ekle  simgesini
tıklatın.

Kendi panelinizi oluşturmak için sağ taraftaki Bölüm Ekle  simgesini tıklatın. Paneli
adlandırıp Kaydet'i tıklatın.

Panele araç eklemek için sağdaki paneli seçin, soldaki aracı seçin ve Özel Sete Ekle 

 simgesini tıklatın.

Setten bir araç kaldırmak için aracın simgesini seçin ve Sil  simgesini tıklatın.

Bir aracın konumunu değiştirmek için sağ taraftan seçip Yukarı  veya Aşağı 
Ok simgelerini tıklatın.

Farklı araç gruplarına yatay bir çizgi eklemek için Ayırıcı Ekle  simgesini tıklatın.

Talimatları veya bölüm adını düzenlemek için ilgili öğeyi seçip Düzenle  simgesini
tıklatın.

4. Araç setinizi tamamladığınızda Kaydet'i tıklatın, setin adını yazın ve tekrar Kaydet'i
tıklatın.

Oluşturulan özel araç, Araçlar merkezine eklenir. Aracı açmak için Araçlar > [özel araç
adı] seçimini yapın.

Özel araçları düzenleme, silme, yeniden adlandırma veya paylaşma
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Başa dön

Not:

Araç setlerini düzenleyebilir, yeniden adlandırabilir, kopyalayabilir, silebilir, yeniden yerleştirebilir veya
paylaşabilirsiniz. Araç setlerini listede yukarı veya aşağı taşıyarak Özelleştir menüsünde görünecekleri sırayı
belirleyebilirsiniz. İçe Aktar ve Dışa Aktar seçeneklerini kullanarak araç setlerini çalışma grubunuzla
paylaşabilirsiniz.

Araçlar > [özel araç adı] seçimini yapın > Aşağı Ok düğmesini tıklatın ve uygun bir
seçenek belirleyin.

Özel araçları yönetme seçenekleri

Gezinme bölmesi

Gezinme bölmesi, farklı gezinme panellerini görüntüleyebilen bir çalışma alanı bölgesidir. Gezinme
bölmesinde farklı işlevsel araçlar gözükebilir. Örneğin, Sayfa Minik Resimleri panelinde her sayfa için bir minik
resim bulunur ve bu minik resimleri tıklattığınızda belgenin ilgili sayfası açılır.

Bir PDF'yi açtığınızda, gezinme paneli varsayılan olarak kapalıdır. Çalışma alanının sol kenarında bulunan

Sayfa Minik Resimleri düğmesi  ve Yer İmleri paneli düğmesi  gibi düğmeler sayesinde, çeşitli panellere
kolaylıkla erişim sağlanabilir. Acrobat açık ancak boşken (bir PDF dosyası açık değilken) gezinme bölmesi
kullanılamaz.

Gezinme bölmesini gösterme veya gizleme

1. Gezinme bölmesini açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Paneli açmak için çalışma alanının sol tarafındaki panel düğmelerinden birini tıklatın.

Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Gezinme Bölmesini Göster'i seçin.

2. Gezinme bölmesini kapatmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Gezinme bölmesinde açık olan panelin düğmesini tıklatın.

Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Gezinme Bölmesini Gizle'yi seçin.

PDF belgesinin oluşturucusu bazı gezinme panellerinin içeriğini kontrol edebilir ve bunları boş yapabilir.

Gezinme panellerinin görüntü alanını değiştirme

Yer İmleri gibi tüm gezinme panelleri, çalışma alanının sol kısmındaki bir sütunda görüntülenir.

Gezinme bölmesinin genişliğini değiştirmek için sağ kenarlığını sürükleyin.

Farklı bir paneli görüntülemek için gezinme panelinin sol kısmından ilgili panelin
düğmesini seçin
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Başa dön

Başa dön

Not:

Not:

Gezinme paneline ilişkin seçenekler

Tüm gezinme panellerinde, sol üst köşede seçenekler menüsü  bulunur. Bu menülerdeki komutların
kullanılabilirliği değişir.

Bazı paneller paneldeki öğeleri etkileyen başka düğmeler de içerir. Bu düğmeler farklı panellere göre değişir
ve bazı panellerde hiç düğme bulunmaz.

Tercihleri ayarlama

Görüntü, araçlar, dönüştürme, imzalar ve performans gibi birçok program ayarı Tercihler iletişim kutusunda
belirtilir. Tercihler, ayarladıktan sonra değiştirilene kadar etkin kalırlar.

1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader DC >
Tercihler 'i (Mac OS) seçin.

2. Kategoriler alanında değiştirmek istediğiniz tercih türünü seçin.

Tercihleri geri yükleme (yeniden oluşturma)

Acrobat Tercihleri klasörünü geri yükleme (Windows)

Hasarlı tercihlerin neden olduğu sorunları ortadan kaldırmak için Acrobat Tercihler klasörünü geri yükleyin.
Acrobat tercihlerinin çoğu kayıt defterinde saklansa da, tercih sorunlarının çoğu bu dosya tabanlı tercihlerden
kaynaklanır.

Bu çözüm, Birlikte Çalışma, JavaScript'ler, Güvenlik, Damgalar, Renk Yönetimi, Otomatik Doldurma,
Web Yakalama ve Güncelleyici için özel ayarları kaldırır.

1. Acrobat'tan çıkın.

2. Windows Gezgini'nde Tercihler klasörüne gidin:

(Windows 10, 8 veya
7)C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\[sürüm]

Windows 10'da veya 8'de AppData klasörünü göremiyorsanız Windows Tarayıcıdaki
şerit üzerinde bulunan Görünüm menüsünü tıklatın ve Göster/Gizle altındaki Gizli
öğeler onay kutusunu işaretleyin.

3. Tercihler klasörünü başka bir konuma taşıyın (örneğin, C:\Temp).

4. Acrobat'ı yeniden başlatın.

Sorun Acrobat Tercihler klasörünü geri yükledikten sonra da devam ederse Tercihler klasörüyle ilgili bir sorun
değildir. Özel ayarları geri yüklemek için 2. adımda taşıdığınız klasörü asıl konumuna geri sürükleyin.
Ardından yeni Tercihler klasörünü değiştirmek için Tümüne Evet 'i tıklatın.

Acrobat tercihler dosyalarını geri yükleme (Mac OS)

Hasarlı bir tercihler dosyasının neden olduğu sorunları ortadan kaldırmak için Acrobat Tercihler klasörünü geri
yükleyin.

Acrobat tercihler dosyalarının yeniden oluşturulması, ayarları varsayılana geri yükler.
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1. Acrobat'tan çıkın.

2. Aşağıdaki dosyaları Users/[Kullanıcıadı]/Library/Preferences klasöründen Masaüstü'ne
taşıyın:

Acrobat WebCapture Tanımlama Bilgileri

com.adobe.Acrobat.Pro.plist veya
com.adobe.Acrobat.Pro_x86_9.0.plist

Acrobat Distiller Prefs ve com.adobe.Acrobat.Pro.plist (Distiller'daki bir sorun
için sorun giderme uyguluyorsanız)

Formlar için (MRUFormsList), birlikte çalışma için (OfflineDocs) ve renk ayarları için
(AcrobatColor Settings.csf) tercihler barındıran Acrobat klasörü

3. Acrobat'ı yeniden başlatın

Acrobat tercihler dosyalarını geri yükledikten sonra tekrarlarsa sorun tercihler dosyalarıyla ilgili değildir. Özel
ayarları geri yüklemek için adım 2'de taşıdığınız dosyaları asıl konumlarına geri sürükleyin. Ardından şu uyarı
görüntülendiğinde Tamam'ı tıklatın: "Bu konumda '[dosyaadı]' adına sahip daha yeni bir öğe zaten bulunuyor.
Bunu taşımakta olduğunuz daha eski öğeyle değiştirmek mi istiyorsunuz?”

Ayrıca bkz.
PDF görünümlerini ayarlama
PDF sayfalarında gezinme
PDF'leri görüntüleme ve görüntüleme tercihleri
Araç seçme tuşları
Mobile Link: Bir kez açın, her yerde okuyun
Güvenlik uyarıları
Geliştirilmiş güvenlik
PDF Portföyü penceresine genel bakış
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Mobile Link: Bir kez açın, her yerde okuyun

Başa dön

Not:

Başa dön

Mobile Link özelliğini kullanarak tüm aygıtlarınızdan en son dosyalarınıza erişin
Mobile Link'i etkinleştirme
Özellik açıldıktan sonra ikinci aygıtınızda veya diğer aygıtlarınızda ne yapmalısınız?
Son açılan bir dosyayı görüntüleme

Mobile Link özelliğini kullanarak tüm aygıtlarınızdan en son
dosyalarınıza erişin

Yeni Mobile Link özelliği sayesinde bilgisayarlarınızda veya mobil aygıtlarınızda son açtığınız dosyalar her
zaman yanınızda olur. İsterseniz web tarayıcı üzerinden Adobe Document Cloud hesabınızda oturum açarak
da son dosyalarınıza erişebilirsiniz.

Bu özelliği aygıtlarınızdan herhangi birinde etkinleştirdiğinizde, son açtığınız PDF dosyaları nerede olursanız
olun son dosyalar listenizde her zaman görünür. Güncel son dosyalar listesine erişmek için tüm aygıtlarınızda
oturum açın. Reader/Acrobat, son görüntülenen dosyalarınızı arka planda otomatik olarak Adobe Document
Cloud'a yükler ve son dosyalar listesini tüm aygıtlarınız arasında eşitler. Listeden bir dosya açtığınızda, dosya
yerel olarak kullanılamıyorsa Reader/Acrobat dosyayı gerçek zamanlı olarak indirir ve görüntüler.

Mobile Link özelliği Windows XP'deki Reader ve Acrobat'ta kullanılamamaktadır.

Mobile Link'i etkinleştirme

Mobile Link özelliğini herhangi bir aygıtınızda açtığınızda her yerde açılır. Diğer aygıtlarınızda veya bir web
tarayıcı kullanarak https://cloud.acrobat.com sayfasında oturum açın ve son açtığınız PDF dosyalarını
kullanmaya başlayın.

1. Acrobat DC veya Acrobat Reader DC'yi başlatın. Ana Sayfa > En Son dosya listesini
seçin.

2. Mobile Link durumu, En Son dosya listesinin alt kısmında görüntülenir.

Sol taraftaki ayar düğmesini tıklatın. Özelliğin AÇIK olduğunu belirten bir onay mesajı
görüntülenir.

Masaüstü bilgisayarda Mobil aygıtlarda
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Başa dön

Not:

Başa dön

Adobe Document Cloud'da oturum açmadıysanız Oturum Aç iletişim kutusu
görüntülenir. Adobe ID'nizi ve parolanızı girin ve Oturum Aç'ı tıklatın.

Özellik açıldıktan sonra ikinci aygıtınızda veya diğer aygıtlarınızda
ne yapmalısınız?

İkinci aygıtınızda oturum açarak son açtığınız dosyaların hepsini görebilirsiniz.

Sorunsuz bir deneyim için tüm aygıtlarınızda oturumunuzu açık tutun. 

Son açılan bir dosyayı görüntüleme

En Son dosya listesinde, tüm aygıtlarınızda en son açılan dosyalar görüntülenir. Ayrıca
https://cloud.acrobat.com web sayfasında oturum açarak da son dosyalarınızı görebilirsiniz.
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PDF'leri görüntüleme ve görüntüleme tercihleri

Not:

Başa dön

Not:

Başa dön

PDF'leri Okuma modunda görüntüleme
PDF'leri Tam Ekran modunda görüntüleme
Tam Ekran gezinme çubuğu tercihini ayarlama
Belgeleri Tam Ekran modunda okuma
Tablet ve mobil aygıtlar için dokunma modu
PDF/A görüntüleme modunu değiştirme
PDF'leri Satır Kalınlıkları görünümünde görüntüleme
İncelenmiş PDF'yi önceki sürümle karşılaştırma (Acrobat Pro DC)
PDF görüntüleme tercihleri

PDF'nin başlangıçtaki görünümü oluşturucusunun belge özelliklerini nasıl ayarladığına bağlıdır. Örneğin belge
belli bir sayfada veya belli bir büyütmeyle açılabilir.

Düzenleyici ve Düzenleyici ile ilgili komutlar, Acrobat X ve sonraki sürümlerinde bulunmaz.

PDF'leri Okuma modunda görüntüleme

Bir belgeyi okurken, ekrandaki görüntüleme alanınızı maksimum düzeye çıkarmak için tüm araç çubuklarını
ve görev bölmelerini gizleyebilirsiniz.

Sayfada gezinme ve yakınlaştırma gibi temel okuma denetimleri, pencerenin alt kısmındaki yarı saydam
yüzen araç çubuğunda görüntülenir.

Okuma modunu açmak için Görünüm > Okuma Modu 'nu seçin ya da araç çubuğunun

sağ üst köşesindeki Okuma Modu düğmesini  tıklatın.

Çalışma alanını önceki görünümüne geri yüklemek için yeniden Görünüm > Okuma
Modu 'nu seçin. Ayrıca yüzen araç çubuğunda kapatma düğmesine de basabilirsiniz.

Okuma modu, PDF'yi bir web tarayıcısında açtığınızda görülen varsayılan görüntüleme modudur.

Yarı saydam yüzen araç çubuğu ile okuma modu

PDF'leri Tam Ekran modunda görüntüleme

Tam Ekran modunda yalnızca belge görüntülenir; menü çubuğu, araç çubukları, görev bölmeleri ve pencere
denetimleri gizlidir. PDF'yi oluşturan kişi PDF'yi Tam Ekran modunda açılacak şekilde ayarlayabilir; görünümü
kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Tam Ekran modu, bazen otomatik sayfa ilerletme ve geçişleriyle birlikte
çoğunlukla sunumlar için kullanılır.
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Başa dön

Başa dön

Not:

Başa dön

Tam Ekran modunda, bağlantıları tıklatabilmeniz ve notları açabilmeniz için işaretçi etkin kalır. Tam Ekran
modunda PDF'de ilerlemenin iki yolu vardır. Gezinme ve büyütmeye ilişkin komutlar için klavye kısayollarını
kullanabilir, sayfaları değiştirmek veya Tam Ekran modundan çıkmak için tıklattığınız Tam Ekran gezinme
düğmelerini görüntüleyecek bir Tam Ekran tercihi belirleyebilirsiniz.

Tam Ekran gezinme çubuğu tercihini ayarlama

1. Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler alanında Tam Ekran'ı seçin.

2. Gezinme Çubuğunu Göster'i seçip Tamam'ı tıklatın.

3. Görünüm > Tam Ekran Modu'nu seçin.

Tam Ekran gezinme çubuğunda Önceki Sayfa , Sonraki Sayfa  ve Tam Ekran Görünümünü Kapat 
düğmeleri bulunur. Bu düğmeler çalışma alanının sol alt köşesinde görüntülenir.

Belgeleri Tam Ekran modunda okuma

Tam Ekran gezinme çubuğu görüntülenmiyorsa, PDF'de gezinmek için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

İki monitör kullanıyorsanız, sayfanın Tam Ekran modu bazen yalnızca tek bir monitörde görüntülenir.
Belgede sayfa sayfa ilerlemek için sayfayı Tam Ekran modunda görüntüleyen ekranı tıklatın.

1. Görünüm > Tam Ekran Modu'nu seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Sonraki sayfaya gitmek için Enter, Page Down veya Sağ Ok tuşuna basın.

Önceki sayfaya gitmek için Shift+Enter, Page Up veya Sol Ok tuşuna basın.

3. Tam Ekran modunu kapatmak için Ctrl+L veya Esc tuşlarına basın. (Tam Ekran
tercihlerinde Escape Tuşu Çıkışı Gerçekleştirir seçilmiş olmalıdır.)

Ortak Araçlar araç çubuğunda Tam Ekran aracını  göstermek için araç çubuğu alanını sağ tıklatın ve
Sayfa Görüntüleme > Tam Ekran Modunu seçin. Ardından Tam Ekran moduna geçmek için Tam Ekran
aracını tıklatın.

Tablet ve mobil aygıtlar için dokunma modu

Dokunma modu, Acrobat DC ve Acrobat Reader DC'nin dokunmatik aygıtlarda kullanılmasını kolaylaştırır.
Araç çubuğundaki düğmeler, paneller ve menüler parmaklarınızla yaptığınız seçimi barındıracak şekilde
hafifçe birbirinden ayrılır. Dokunmatik okuma modu, görüntülemeyi en iyileştirir ve sık kullanılan çoğu hareketi
destekler. Acrobat DC ve Acrobat Reader DC dokunmatik özellikli bir aygıtta açıldığında otomatik olarak
Dokunma moduna geçer. Araç çubuğuna Dokunma modunu açma kapatma düğmesi ekleyebilir veya
varsayılan Dokunma modu tercihi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Dokunma modu düğmesini araç çubuğunda gösterme

Araç çubuğu düğmesini dokunma modunu açıp kapatacak şekilde görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > Dokunma Modu'nu seçin.
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Başa dön

Not:

Başa dön

Dokunma Modu tercihlerini ayarlama

Dokunmatik aygıtlarda Acrobat DC'nin nasıl Dokunma moduna geçebileceğini belirleyebilirsiniz.

1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Tercihler'i (Mac
OS) seçin.

2. Kategoriler alanında, Genel'i seçin.

3. Temel Araçlar alanında, Dokunma Modu menüsünden istediğiniz varsayılan ayarı seçin.

PDF/A görüntüleme modunu değiştirme

PDF/A, elektronik belgelerin uzun süreli arşivlenmesine ve korunmasına yönelik bir ISO standardıdır. PDF'ye
taradığınız belgeler PDF/A uyumludur. Belgeleri bu modda görüntülemek isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz.

PDF/A görüntüleme modunda PDF/A uyumlu bir belge açtığınızda, herhangi bir değişiklik yapılmasını
önlemek için belge Okuma modunda açılır. Belge mesaj çubuğunda bir mesaj görüntülenir. Belgede değişiklik
yapamaz ve ek açıklama uygulayacaksınız. PDF/A modunu kapatırsanız, belgeyi düzenleyebilirsiniz.

1. Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler altında Belgeler'i seçin.

2. Belgeleri PDF/A modunda Görüntüle seçeneği için, Hiçbir Zaman veya Sadece PDF/A
Belgeleri İçin seçeneklerinden birini belirleyin.

Bu tercih ayarını değiştirerek PDF/A görüntüleme moduna girebilir veya bu moddan
çıkabilirsiniz.

PDF/A dosyalarıyla çalışma ile ilgili video için bkz. www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_tr.

PDF'leri Satır Kalınlıkları görünümünde görüntüleme

Satır Kalınlıkları görünümü PDF'de tanımlanan kalınlıklarla çizgileri görüntüler. Satır Kalınlıkları görünümü
kapalı olduğunda, yakınlaştırmadan bağımsız olarak çizgilere sabit bir kontur kalınlığı (1 piksel) uygular.
Belgeyi yazdırdığınızda kontur genişliği gerçek boyutunda yazdırılır.

Görünüm > Göster/Gizle > Cetveller ve Izgaralar >Satır Kalınlıkları'nı seçin. Satır
Kalınlıkları görünümünü kapatmak için Görünüm > Göster/Gizle > Cetveller ve Izgaralar >
Satır Kalınlıkları seçeneğini yeniden belirleyin.

PDF'leri web tarayıcısında görüntülerken Satır Kalınlıkları görünümünü kapatamazsınız.

İncelenmiş PDF'yi önceki sürümle karşılaştırma (Acrobat Pro DC)

İki PDF versiyonu arasındaki farkları görmek için Belgeleri Karşılaştır özelliğini kullanın. Karşılaştırma
sonuçlarının görüntülenmesine yönelik çoğu seçeneği özelleştirebilirsiniz.

1. Görünüm > Belgeleri Karşılaştır'ı seçin.

2. Karşılaştırmak amacıyla iki belge belirtin. Belgelerin biri ya da her ikisi birden bir PDF
Portföyü içinde bulunuyorsa, ilgili PDF Portföyünü seçin. Paket Öğesi altında, bileşen
PDF'sini seçin.

3. Gerektiğinde, İlk Sayfa ve Son Sayfa kutularını karşılaştırmak için belgede sayfa aralığını
belirtin.
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Raporlar, Tablolar, Dergi Mizanpajları

Sunum Panelleri, Çizimler ya da İllüstrasyonlar

Taranmış Belgeler

Yalnızca Metni Karşılaştır

Başa dön

4. Karşılaştırdığınız belgeleri en iyi açıklayan Belge Açıklaması öğesini seçip Tamam'ı
tıklatın.

İki belge analiz edildikten sonra elde edilen belge Karşılaştır bölmesi açık olarak
görüntülenir. Yeni belge değişiklikleri belirten ek açıklamalarla gösterilir. İlk sayfa
karşılaştırma sonuçlarının özetini gösterir.

5. Karşılaştırma panelinde aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Değişiklikleri görüntüleyen ek açıklamaları gizlemek için Sonuçları Gizle'yi tıklatın.

Karşılaştırma sonuçlarına ilişkin görüntüleme seçeneklerini belirlemek için
Seçenekleri Göster 'i tıklatın. Görüntülenecek değişikliklerin türünü, ek açıklamaların
renk şemasını ve opaklığını belirleyebilirsiniz. Sayfa minik resimlerine geri dönmek
için Seçenekleri Gizle'yi tıklatın.

Belgelerin her birini kendi penceresinde göstermek için seçenekler menüsünden 

 Belgeleri Döşenmiş Göster veya Belgeleri Yan Yana Göster'i seçin. Belgeleri
kendi pencerelerinde gösterirken ilgili sayfaları senkronize etmek için seçenekler
menüsünden Sayfaları Senkronize Et'i seçin.

Sayfaya doğrudan gitmek için sayfa minik resmini tıklatın. Sayfa minik resimlerinin
boyutunu değiştirmek için seçenekler menüsünden Minik Resim Boyutu > [seçenek]
öğesini seçin.

Karşılaştırma panelinin alt kısmındaki ayırıcı çubuğu, eski belgeye ait minik resimleri
gösterecek şekilde sürükleyin. Yeni pencerede açmak için eski belgeye ait minik
resmi tıklatın.

Belge Açıklama seçenekleri

İçeriği sürekli bir metin gövdesi olarak, uçtan uca karşılaştırır.

Her slayta ya da sayfaya bir mini belge olarak bakar ve
benzer olanları eşleştirir. Ardından eşleştirdiği her belgenin içeriğini birbiriyle karşılaştırır. Sunumdaki slaytlar
gibi taşınmış belgeleri tespit eder.

Her bir taranmış belgeye ait görüntü çekimi oluşturur ve pikselleri karşılaştırır. Her bir
taranmış sayfaya bakar ve benzer olanları eşleştirir. Ayrıca farklı bir sıradaki sayfaları da tanımlar. Bu
seçenek görüntülerin ya da mimari çizimlerin karşılaştırılmasında oldukça kullanışlıdır.

Bu seçeneği her belge türünde kullanabilirsiniz. Bu seçenek, büyük belgelerdeki
(250 ya da daha fazla sayfa) metni karşılaştırmak üzere tasarlanmıştır. Bu seçenek aynı zamanda, her
sayfada arka plan resmi bulunduran ve bu nedenle işlemi yavaşlatan belgeler arasında da metin
karşılaştırması yapar.

İster raporlar için ister belirlenmiş sunum seçenekleri için olsun, Yalnızca Metni Karşılaştır
seçeneği iki belge arasında yalnızca metin farklılıklarını tespit eder.
Taranmış Belgeler seçiliyken, metin görüntülerden bağımsız olarak karşılaştırılır, ardından
sonuçlar birleştirilir. Arka plan görüntü resmi üzerinde metin bulunduran dergi reklamları
içeren belgelerde, yeniden akıtılan bir pasaj yalnızca metin modunda karşılaştırılır. Resim
arka planda bağımsız olarak karşılaştırılır. Bu farklar (hem metin hem de çizim ve
görüntüler için) tek bir sonuç belgesinde bir araya getirilir.

PDF görüntüleme tercihleri

Tercihler iletişim kutusu varsayılan bir sayfa mizanpajı tanımlar ve uygulamanızı diğer birçok yolla özelleştirir.
PDF'leri görüntülemek için, Belgeler, Genel, Sayfa Görüntüle ve 3B ve Multimedya tercih seçeneklerini
inceleyin.
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Not:

Belgeleri Yeniden Açarken En Son Görüntüleme Ayarlarını Geri Yükle

Çapraz Belge Bağlantılarını Aynı Pencerede Aç

Katman Durumunun Kullanıcı Bilgilerine Göre Ayarlanmasına İzin Ver

Belgelerin Menü Çubuğunu, Araç Çubuklarını Ve Pencere Kontrollerini Gizlemesine İzin Ver

En Son Kullanılanlar Listesindeki Belgeler

Belgedeki Değişiklikleri Geçici Dosyaya Her XX Dakikada Bir Otomatik Olarak Kaydet

Farklı Kaydet Hızlı Web Görünümü İçin En İyileştirir

Belgeleri PDF/A Modunda Görüntüle

Belgeyi Kapatırken Gizli Bilgileri Kaldır

Belgeyi E-postayla Gönderirken Gizli Bilgileri Kaldır

Tercih ayarları, kullandığınızda uygulamanın nasıl davranacağını kontrol eder; belirli bir PDF belgesiyle ilişkili
değildir.

Üçüncü taraf bir eklenti yüklerseniz bu tercihleri Üçüncü Taraf Tercihleri menü öğesini kullanarak
belirleyin.

Belge tercihleri

Açma Ayarları

Çalışma oturumunda belgelerin
otomatik olarak son görüntülenen sayfalarıyla açılıp açılmayacağını belirler.

Geçerli belgeyi kapatır ve bağlanmakta olan belgeyi aynı
pencerede açar, böylece açık pencerelerin sayısını en aza indirir. Bağlanmakta olan belge başka bir
pencerede zaten açıksa, açık belgeye giden bir bağlantıyı tıklattığınızda geçerli belge kapatılmaz. Bu
seçeneği işaretlemezseniz, farklı belgelere giden bağlantıları her tıklattığınızda yeni bir pencere açılır.

Katmanlı bir PDF belgesi
yazarının, katman görünürlüğünü kullanıcı bilgilerine göre belirlemesini sağlar.

PDF açık
olduğunda menü çubuğunun mu, araç çubuğunun mu, yoksa pencere kontrollerinin mi gizleneceğini PDF'nin
saptamasına izin verir.

Dosya menüsünde listelenen maksimum belge sayısını ayarlar.

Ayarları Kaydet

Acrobat'ın açık
belgede yapılan değişiklikleri ne sıklıkta kaydedeceğini belirler.

PDF belgesini, Web sunucularından bir kerede tek
sayfa indirilecek şekilde yeniden yapılandırır.

PDF/A Görüntüleme Modu

Bu görüntüleme modunun ne zaman kullanılacağını belirler: Hiçbir
Zaman veya Sadece PDF/A Belgeleri İçin.

Gizli Bilgiler

PDF belgesindeki meta veriler, dosya ekleri, yorumlar ve gizli metin ve katmanlar gibi görünmeyebilecek
öğeleri arar. Arama sonuçları bir iletişim kutusunda görüntülenir ve burada görüntülenen herhangi bir öğe
türünü kaldırabilirsiniz.

(Varsayılan olarak işaretli değildir.)

(Varsayılan olarak işaretli değildir.)

Redaksiyon

30



Uygulanan Redaksiyon İşaretleri Kaydedilirken Dosya Adını Ayarla

Arama ve Redaksiyon Desenleri için Konum Seç

Yalnızca Geçerli Belge

Ekranı Her Defasında Tek Bir Sayfayla Doldur

Belge Tam Ekran İstediğinde Uyar

Kullanılacak Monitör

Escape Tuşu Çıkışı Gerçekleştirir

Gezinme Çubuğunu Göster

Bir Sayfa İleri Gitmek İçin Sol Tuşa, Bir Sayfa Geri Gitmek İçin Sağ Tuşa Tıklat

Son Sayfadan Sonra Başa Dön

Her _ Saniyede Bir İlerle

Arka Plan Rengi

Fare İmleci

Redaksiyon işaretlerinin uygulandığı
dosyayı kaydederken kullanılması amacıyla önek veya sonek belirtir.

Desenler için Acrobat'ın hangi yüklü dil sürümünün
kullanılacağını belirtin. Örneğin, Fransızca ve Almanca sürümlerini yüklediyseniz, desenler için bu dillerden
birini seçebilirsiniz. Desenler seçeneği Arama ve Redaksiyon iletişim kutularında görüntülenir.

Tam Ekran tercihleri

Tam Ekran Kurulumu

Görüntünün tek bir PDF ile sınırlanıp sınırlanmayacağını belirler.

Sayfa görünümünü tek bir sayfa maksimum ekran
boyutunda görüntülenecek şekilde ayarlar.

Tam Ekran moduna geçmeden önce bir mesaj görüntüler. Bu seçeneği
belirlemek, bu mesaj için daha önce seçilmiş olan Bu Mesajı Bir Daha Gösterme seçeneğini geçersiz kılar.

Tam ekran görüntüleme yapılacak monitörü belirler (birden çok monitör
yapılandırmasına sahip kullanıcılar için).

Tam Ekranda Dolaşma

Esc tuşuna basarak Tam Ekran modundan çıkmanızı sağlar. Bu
seçenek işaretlenmezse Ctrl+L tuşlarına basarak çıkabilirsiniz.

Belge ayarlarından bağımsız olarak minimal bir gezinme araç çubuğu
görüntüler.

Adobe PDF belgesinde
fareyi tıklatarak sayfa sayfa ilerlemenizi sağlar. Ayrıca Return, Shift-Return (geri gitmek için) veya ok tuşlarına
basarak da belgede sayfa sayfa ilerleyebilirsiniz.

Sayfa sayfa ilerleyip son sayfaya geldikten sonra ilk sayfaya dönerek PDF
belgesini bir döngüyle incelemenizi sağlar. Bu seçenek genellikle kiosk ekranlarını ayarlamak için kullanılır.

Otomatik ilerleme kullanılırken, sayfadan sayfaya geçmek için saniye olarak
belirlenen süre kadar beklenilip beklenilmeyeceğini belirler. Otomatik ilerleme seçili olduğunda da fareyi veya
klavyeyi kullanarak belgede sayfa sayfa ilerleyebilirsiniz.

Tam Ekran Görünümü

Tam Ekran modunda pencerenin arka plan rengini belirler. Arka plan rengini özelleştirmek
için renk paletinden renk seçebilirsiniz.

Tam Ekran modu kullanılırken işaretçinin gösterilmesini veya gizlenmesini sağlar.

Tam Ekran Geçişleri
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Tüm Geçişleri Yoksay

Varsayılan Geçiş

Yön

Gezinme Yönü Denetler

Araçlara Erişmek İçin Tek Tuşlu Kısayolları Kullan

URL'lerden Bağlantılar Oluştur

El Aracının Metin ve Görüntüleri Seçmesine İzin Ver

El Aracının Makaleleri Okumasına İzin ver

El Aracının Fare Tekerleği İle Yakınlaştırmasına İzin Ver

Seçim Aracının Metinden Önce Görüntüleri Seçmesine İzin Ver

Anlık Görüntü Aracı Görüntüleri İçin Sabit Çözünürlük Kullan

Dokunma Modu

Düzenleme Uyarılarını Gösterme

Tüm Uyarıları Sıfırla

Tam Ekran modunda görüntülediğiniz sunumlardan geçiş efektlerini kaldırır.

Tam Ekran modunda sayfa değiştirdiğinizde ve belge için belirlenmiş hiçbir geçiş efekti
olmadığında, görüntülenecek geçiş efektini belirler.

Aşağı, Yukarı, Yatay vb. olmak üzere seçili varsayılan geçişin ekrandaki akış yönünü belirler.
Kullanılabilecek seçenekler geçişe göre değişir. Seçili varsayılan geçişi etkileyen hiçbir yön seçeneği yoksa
bu seçenek kullanılamaz.

Kullanıcı bir sonraki sayfaya geçtiğinde yukardan aşağıya doğru ve kullanıcı önceki
sayfaya döndüğünde aşağıdan yukarıya geçiş gibi kullanıcının ilerlemesini taklit eder. Yalnızca yön seçeneği
olan geçişler için kullanılabilir.

Genel tercihler

Temel Araçlar

Araçları tek tuşla seçmenizi sağlar. Bu seçenek,
varsayılan olarak işaretli değildir.

Acrobat'ta oluşturulmamış bağlantılarının PDF belgesinde otomatik olarak
saptanmasını ve tıklatılabilir bağlantılara dönüşmesini sağlar.

Adobe PDF belgesindeki metnin üzerine
getirildiğinde El aracının Seçim aracı işlevi görmesini sağlar.

El aracı makale akışının üstündeyken aracın görünümünü
değiştirir. İlk tıklatmada makale belge panosunu yatay olarak dolduracak şekilde yaklaştırılır; sonraki
tıklatmalar makalenin akışını izler.

Fare tekerinin işlevini kaydırmadan
yakınlaştırmaya değiştirir.

Seçim aracının seçtiği sırayı değiştirir.

Anlık Görüntü aracıyla kaydedilen
görüntüyü kopyalamak için kullanılan çözünürlüğü belirler.

Dokunma özellikli aygıtlarda Acrobat'ın Dokunma moduna nasıl geçeceğini belirler.
Dokunma modunda, Araç çubuğundaki düğmeler, paneller ve menüler parmaklarınızla yaptığınız seçimi
barındıracak şekilde hafifçe birbirinden ayrılır. Dokunmatik okuma modu, görüntülemeyi en iyileştirir ve sık
kullanılan çoğu hareketi destekler.

Uyarılar

Bağlantı, sayfa, sayfa minik resmi ve yer imi gibi öğeleri silerken
normalde görünen uyarı kutularını devre dışı bırakır.

Uyarıların varsayılan ayarlarını geri yükler.

Adobe Mesajları
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Acrobat'ı Başlattığımda Mesajları Göster

Not:

Başlangıç Ekranını Göster (Mac OS)

Yalnızca Onaylı Eklentileri Kullan

2B Grafik Hızlandırıcıyı Kontrol Et (yalnızca Windows)

Not:

Varsayılan PDF İşleyicisini Seç (yalnızca Windows)

Sayfa Mizanpajı

Yakınlaştır

Not:

Sistem Ayarlarını Kullan

Bir belge açmadan uygulamayı başlattığınızda Karşılama
Ekranı'nda Adobe'den alınan ürün içi pazarlama mesajlarının görüntülenmesini sağlar. Özellikler,
güncellemeler, çevrimiçi hizmetler hakkında bilgi almak ya da uygulama içerisinde görev bölmesi gibi bir öğeyi
açmak için bir mesajı tıklatın. Ürün içi pazarlama mesajlarının görüntülenmesini engellemek için bu seçeneğin
seçimini kaldırın.
 

Adobe Çevrimiçi Hizmetleri'nin gerçekleştirilmesini sağlayan ticari mesajlar devre dışı bırakılamaz.

Uygulama Başlangıcı

Uygulama her başlatıldığında uygulama giriş ekranının görünüp
görünmeyeceğini belirler.

Yalnızca diğer üreticilerin Adobe tarafından sertifika verilmiş eklentilerinin
yüklenmesini sağlar. Şu Anda Onaylı Modda gösterimi, durumuna bağlı olarak Evet veya Hayır seçeneğini
belirtir.

(Yalnızca bilgisayarınız 2B grafik hızlandırma
özelliğini destekliyorsa görünür.) Seçili olduğunda, ilk belge açık olduğunda donanım hızlandırma kullanımına
izin verir. Seçili olmadığında, donanım hızlandırma kullanımı ilk belge açıldıktan sonra başlar. Bu seçenek
başlatma süresini yavaşlatabilir; bu nedenle varsayılan olarak seçili değildir.

Bu seçenek yalnızca, Sayfa Görüntüleme tercihlerinde 2B Grafik Hızlandırması Kullan seçeneği
belirlenmişse kullanılabilir.

PDF'leri açmak için gereken Reader veya Acrobat
uygulamalarından birini belirler. Bu ayar, bilgisayarınızda hem Acrobat hem de Reader yüklüyse geçerlidir.
Windows 7 veya önceki sürümlerde, tarayıcı bu ayarı ancak Adobe eklentisi veya PDF dosyalarını
görüntüleme eklentisi yüklüyse kullanır. Windows 8'de ise bu ayar, tarayıcı da dahil olmak üzere sisteminiz
için varsayılan PDF uygulamasının hangisi olacağını kontrol eder. Windows 8, sisteminize uygulamadan önce
bu değişikliğe izin verip vermediğinizi sorar. Ayar yapıldığında, Windows 8 PDF dosyalarıyla ilgili önizleme,
minik resimleri görüntüleme ve dosya bilgileri sağlama gibi görevler için seçilen PDF uygulamasını da kullanır.

Sayfa Görüntüleme tercihleri

Varsayılan Mizanpaj ve Yakınlaştırma

Belgeyi ilk açtığınızda kaydırma için kullanılacak sayfa mizanpajını belirler. Varsayılan ayar
Otomatik'tir. Dosya > Özellikler > İlk Görünüm'deki Sayfa Mizanpajı seçeneği, bu değeri geçersiz kılar.

İlk açıldıklarında PDF belgelerinin büyütme düzeyini belirler. Varsayılan ayar Otomatik'tir. Dosya
> Özellikler > İlk Görünüm'deki Büyütme seçeneği, bu değeri geçersiz kılar.

Sayfa mizanpajı ve yakınlaştırmayı etkileyen iki koşul vardır. 1) Bir kullanıcının bir PDF'yi Dosya >
Özellikler seçeneğini kullanarak farklı bir ilk görünüme ayarlamış olması. 2) Düzen > Tercihler > Belge
Kategorisi'nde Belgeleri Yeniden Açarken En Son Görüntüleme Ayarlarını Geri Yükle seçeneğinin işaretli
olması.

Çözünürlük

Monitör çözünürlüğü için sistem ayarlarını kullanır.
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Özel Çözünürlük

Metni Düzgünleştir

Çizimi Düzgünleştir

Görüntüleri Düzgünleştir

Yerel Fontları Kullan

İnce Çizgileri Geliştir

Sayfa Ön Belleğini Kullan

2B Grafik Hızlandırması Kullan (yalnızca Windows)

Not:

Büyük Görüntüleri Göster

Düzgün Yakınlaştırma Kullan (yalnızca Windows)

Resim, Kesim ve Taşma Payı Kutularını Göster

Saydamlık Izgarasını Göster

Mantıksal Sayfa Numaraları Kullan

Her Zaman Belge Sayfa Boyutunu Göster

Üst Baskı Önizleme Kullan

Monitör çözünürlüğünü belirler.

Görüntü Oluşturma

Uygulanacak metin düzgünleştirme türünü belirtir.

Çizgilerdeki keskin açıları yumuşatır.

Görüntülerdeki keskin değişiklikleri en aza indirmek için düzgünleştirme uygular.

Uygulamanın sisteminizde yüklü yerel fontları kullanıp kullanmayacağını belirtir. Seçim
kaldırıldığında PDF'de gömülü olmayan tüm fontlar için eşleştirme fontu kullanılır. Font başka bir fontla
eşleştirilemiyorsa, metin madde işaretleri olarak görüntülenir ve bir hata mesajı görünür.

Seçili olduğunda, görüntüde ince çizgileri daha görünür hale getirmek için netleştirir.

Belgede sayfa sayfa ilerlemek için gerekli süreyi kısaltmak amacıyla, bir sonraki
sayfayı geçerli sayfa görüntülenmeden önce arabelleğe alır.

(Yalnızca bilgisayarınız 2B grafik hızlandırma
özelliğini destekliyorsa görünür.) Sayfa içeriğinin yakınlaştırılmasını, kaydırılmasını ve yeniden çizilmesini ve
2B PDF içeriğinin görüntüsünün oluşturulmasını ve değiştirilmesini hızlandırır. Bu seçenek varsayılan olarak
seçilidir.
 

Bu seçenek Sayfa Görüntüsü tercihlerinde kullanılamıyorsa, bu donanım özelliğini etkinleştirmek için
GPU kartı sürücünüzü güncelleştirmeniz gerekebilir. Güncelleştirilmiş bir sürücü için kart satıcınızla veya
bilgisayar üreticinizle bağlantı kurun.

Sayfa İçeriği ve Bilgileri

Görüntüleri büyük boyutta görüntüler. Sisteminiz görüntü yoğun sayfaları
görüntülemek için yavaşsa bu seçeneğin seçimini kaldırın.

İşareti kaldırıldığında animasyon efektlerini kapatarak
performansı artırır.

Belge için tanımlanmış tüm resim, kesim ve taşma payı
kutularını görüntüler.

Izgarayı saydam nesnelerin arkasında görüntüler.

Sayfanın PDF'deki konumunu sayfada görünen numarayla eşleştirmek
için Sayfaları Numaralandır komutunu etkinleştirir. Parantez içindeki sayfa konumunun izlediği sayfa numarası
Sayfada Gezinme araç çubuğu, Sayfaya Git ve Yazdır iletişim kutularında görüntülenir. Örneğin, i (1 / 1) ilk
sayfanın basılı numarası i olduğunda. Bu seçenek seçili değilse sayfalar 1 ile başlayıp arap sayılarıyla
numaralandırılır. Bu seçeneği işaretlemek, web tarayıcınızda Geri veya Geri Git'i tıklattığınızda ortaya çıkan
beklenmeyen davranışların çoğunu önlemeye yardımcı olur.

Yatay kaydırma çubuğunun yanında sayfanın ölçülerini
görüntüler.

Üst Baskı Önizleme modunun yalnızca PDF/X dosyaları için açık, hiçbir zaman
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Varsayılan Saydamlık Karıştırma Renk Alanı

Referans XObject Hedeflerini Göster

Referans Dosyalarının Konumu

açık değil veya otomatik olarak ayarlanmış durumunda olacağını belirtir. Otomatik olarak ayarlandığında,
belgede üst baskılar varsa Üst Baskı Önizleme Modu etkinleşir. Üst Baskı Önizleme modu basılı çıktıdaki
mürekkep yedekleri efektini görmenizi (ekranda) sağlar. Örneğin, yazıcı veya servis sağlayıcı, belgede
yalnızca biri gereken iki spot renk varsa renk yedekleri oluşturabilir.

Saydamlık karıştırma için varsayılan renk uzayını, Çalışma
RGB veya Çalışma CMYK seçeneklerini ayarlar.

Referans XObjects Görünüm Modu

Referans XObjects'in görüntülenebildiği belge türünü belirtir.

(İsteğe bağlı) Referans belgeler için konum belirtir.

Ayrıca bkz.
PDF'yi web tarayıcısında açma
Sunum oluşturma
PDF/X, PDF/E ve PDF/A standartları hakkında
3B tercihleri
Multimedya tercihleri
Erişilebilirlik tercihlerini ayarlama
Güncelleme tercihlerini değiştirme
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Klavye kısayolları

Başa dön

Araç seçme tuşları
Yorumlarla çalışma tuşları
PDF’de gezinme tuşları
PDF Portföylerinde çalışma tuşları
Görev bölmelerinde gezinme tuşları
Genel gezinme tuşları
Gezinme panelleriyle çalışma tuşları
Yardım penceresinde gezinme tuşları
Erişilebilirlik tuşları

Windows ile kullanabileceğiniz yaygın kullanılan klavye kısayolları için bkz.
http://support.microsoft.com/kb/126449.

Bu belge Acrobat DC ile ilgili talimatlar içermektedir. Adobe Reader DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat
Reader ile yapılabilecek işlemler. Acrobat XI kullanıyorsanız bkz. Acrobat XI Yardım.

Araç seçme tuşları

Tek tuşlu kısayolları etkinleştirmek için Tercihler iletişim kutusunu açın, Genel altında Araçlara Erişmek İçin
Tek Tuşlu Kısayollar seçeneğini belirleyin.

Araç Windows/UNIX
eylemi

Mac OS eylemi

El aracı H H

El aracını geçici olarak seçme Boşluk tuşu Boşluk tuşu

Seçim aracı V V

Seçim Çerçevesi Yakınlaştırma aracı Z Z

Yakınlaştırma araçlarında gezinme: Seçim
Çerçevesi Yakınlaştır, Dinamik Yakınlaştırma,
Büyüteç

Shift+Z Shift+Z

Dinamik Yakınlaştırma aracını geçici olarak seçme
(Seçim Çerçevesi Yakınlaştırma aracı seçildiğinde)

Shift Shift

Geçici olarak uzaklaştırma (Seçim Çerçevesi
Yakınlaştırma aracı seçildiğinde)

Ctrl Option

Yakınlaştırma aracını geçici olarak seçme Ctrl+boşluk tuşu Boşluk
tuşu+Command

Nesne Seçme aracı R R
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Başa dön

Nesne Düzenleme aracı O O

Form düzenleme moduna giriş/çıkış A A

Kırpma aracı C C

Bağlantı aracı L L

Metin Alanı aracı F F

Form içeriği oluşturma modunda bulunan araçlarda
gezinme: Metin Alanı, Onay Kutusu, Radyo
Düğmesi, Liste Kutusu, Aşağı Açılır Kutu, Düğme,
Dijital İmza, Barkod

Shift+F Shift+F

3B aracı M M

Multimedya araçlarında gezinme: 3B nesne, SWF,
Ses, Video

Shift+M Shift+M

Belge Metnini Düzenle aracı B B

Redaksiyon Shift+Y Shift+Y

Rötuş araçlarında gezinme: Metni Rötuşlama,
Rötuş Okuma Sırası, Rötuş Nesnesi

Shift+T Shift+T

JavaScript Hata Ayıklayıcı Ctrl+J Command+J

Boş Sayfa Ekle aracı Shift+Ctrl+T Shift+Command+T

Dosya Ekle Ctrl+Shift+I  

Shift+Command+I

Sayfaları silme Ctrl+Shift+D  

Shift+Command+D

Çıktı Önizlemeyi Aç ~ ~

Rötuş Okuma Sırası aracı (veya daha önceden
seçilmişse iletişim kutusuna geri dönün)

Shift+Ctrl+U Shift+Command+U

Yorumlarla çalışma tuşları

Tek tuşlu kısayolları etkinleştirmek için Genel tercihlerinde Araçlara Erişmek İçin Tek Tuş Hızlandırıcıları
Kullan öğesini seçin.

Sonuç Windows/UNIX
Eylemi

Mac OS
Eylemi

Yapışkan Not aracı S S

Metin Düzenleme İşlemleri aracı E E

Damga aracı K K

Geçerli vurgulama aracı U U
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Başa dön

Vurgulama araçlarında gezinme: Vurgulayıcı, Metnin
Altını Çizme, Metnin Üzerini Çizme

Shift+U
(yalnızca
Windows)

Shift+U

Geçerli çizim işaretleme aracı D D

Çizim işaretleme araçlarında gezinme: Bulut, Ok, Çizgi,
Dikdörtgen, Oval, Çokgen Çizgi, Çokgen, Kurşun Kalem
Aracı, Silgi Aracı

Shift+D
(yalnızca
Windows)

Shift+D

Bulut aracı Q (yalnızca
Windows)

Q

Metin Kutusu aracı X X

Geçerli Damga veya Ekleme aracı J J

Damga, Dosya Ekle, Sesli Yorum Kaydet arasında
gezinme

Shift+J Shift+J

Odağı sonraki yoruma veya form alanına taşıma Sekme Sekme

Odağı önceki yoruma veya form alanına taşıma Shift+Sekme Shift+Sekme

Odaklı yorumu içeren açılır notu (veya Yorumlar
Listesi'ndeki metin alanını) açma

Enter Return

Odaklı yorumu içeren açılır notu (veya Yorumlar
Listesi'ndeki metin alanını) kapatma

Esc Esc

PDF’de gezinme tuşları

Sonuç Windows/UNIX Eylemi Mac OS Eylemi

Önceki ekran Page Up veya Shift+Enter Page Up veya
Shift+Return

Sonraki ekran Page Down veya Enter Page Down veya Return

İlk sayfa Home veya Shift+Ctrl+Page Up veya
Shift+Ctrl+Yukarı Ok

Home veya
Shift+Command+Yukarı
Ok

Son sayfa End veya Shift+Ctrl+Page Down veya
Shift+Ctrl+Aşağı Ok

End veya
Shift+Command+Aşağı
Ok

Önceki sayfa Sol Ok veya Ctrl+Page Up Sol Ok veya
Command+Page Up

Sonraki sayfa Sağ Ok veya Ctrl+Page Down Sağ Ok veya
Command+Page Down

Önceki açık belge Ctrl+F6 (UNIX) Command+F6

Sonraki açık belge Shift+Ctrl+F6 (UNIX) Shift+Command+F6

Yukarı kaydırma Yukarı Ok Yukarı Ok
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Başa dön

Başa dön

Aşağı kaydırma Aşağı Ok Aşağı Ok

Kaydırma (El aracı
seçildiğinde)

Boşluk tuşu Boşluk tuşu

Yakınlaştırma Ctrl+eşittir işareti Command+eşittir işareti

Uzaklaştırma Ctrl+tire Command+tire

PDF Portföylerinde çalışma tuşları

Bu tuşlar, Ayrıntılar bölmesinin dosyalar listesinden kullanılabilir.

Sonuç Windows
Eylemi

Mac OS Eylemi

Solda dosya listesinin gövdesindeyken, odağı bir
sonraki ya da bir önceki satıra getirme

Yukarı Ok
veya Aşağı
Ok

Yukarı Ok veya
Aşağı Ok

Dosya listesi gövdesinde basılırsa klasör içerisinden
bir düzey yukarıya gitme

Geri Tuşu Sil

Bir klasör içinde odak düğme üzerindeyse Geri Git
düğmesine basın.

Enter ya da
Boşluk

Enter ya da
Boşluk

Odak bir alt klasörü temsil eden dosya listesindeki bir
satırdayken basılırsa alt klasöre gider ya da bir
eklentiyi Önizleme modunda açar.

Enter Enter

Dosya listesinin gövdesindeyse ilk ya da son satıra
gitme

Home veya
End

Home veya End

Dosya listesinin gövdesindeyse ekrana sığacak
şekilde bir sonraki veya en son satır setine geçme

Page Down
veya Page
Up

Page Down veya
Page Up

Tüm dosyaları seçme veya seçimi kaldırma Ctrl+A veya
Shift+Ctrl+A

Command+A veya
Shift+Command+A

Dosya listesinin gövdesindeyse bir sonraki satırı seçili
satırın üstüne veya altına ekleyerek seçimi genişletme

Shift+Yukarı
Ok veya
Shift+Aşağı
Ok

Shift+Yukarı Ok
veya Shift+Aşağı
Ok

Odaktaki satırın seçim içerisinde olup olmayacağını
değiştirme

Ctrl + Boşluk
tuşu

Command+Boşluk
tuşu

Seçimi değiştirmeden odağı bir satır aşağı ya da bir
satır yukarı taşıma

Ctrl+Yukarı
Ok veya
Ctrl+Aşağı
Ok

Command+Yukarı
Ok veya
Command+Aşağı
Ok
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Başa dön

Görev bölmelerinde gezinme tuşları

Sonuç Windows
Eylemi

Mac OS
Eylemi

Odağı Belge bölmesi, Görev bölmeleri, Mesaj çubuğu
ve Gezinme çubuğu arasında bir sonraki öğeye
taşıma

F6 F6

Odağı Belge bölmesi, Görev bölmeleri, Mesaj çubuğu
ve Gezinme çubuğu arasında bir önceki öğeye taşıma

Shift+F6 Shift+F6

Odağı Görev bölmesinde bir sonraki panele taşıma Ctrl+Sekme Option+Sekme

Odağı Görev bölmesinde bir önceki panele taşıma Ctrl+Shift+Sekme Command+
Shift+Sekme

Açık bir Görev bölmesinde bir sonraki panele ve panel
denetimine gitme

Sekme Sekme

Açık bir Görev bölmesinde bir önceki panele ve panel
denetimine gitme

Shift+Sekme Shift+Sekme

Bir panelde bir sonraki komut düğmesine gitme Aşağı Ok Aşağı Ok

Bir panelde bir önceki komut düğmesine gitme Yukarı Ok Yukarı Ok

Odaktaki paneli genişletme ya da daraltma (odağı
Araçlar bölmesine taşımak için F6'ya basın ve
sekmeyle istediğiniz panele gelin)

Boşluk tuşu veya
Enter

Boşluk tuşu
veya Enter

Görev bölmesini açma veya kapatma Shift+F4 Shift+F4

Bir Eylemin görevlerini listeleyen bölmeyi kapatma Ctrl+Shift+F4 Ctrl+Shift+F4

Menüyü açma ve odak alt menüye sahip bir
komuttaysa ya da açılır bir panele sahip bir alt menü
öğesindeyse odağı ilk menü seçeneğine taşıma

Boşluk tuşu veya
Enter

Boşluk tuşu
veya Enter

Odağı bir alt menüye sahip ya da açılır bir paneli
bulunan bir alt menü öğesine sahip ana komut
düğmesine geri getirme

Esc Esc

Odaktaki komutu çalıştırma Boşluk tuşu veya
Enter

Boşluk tuşu
veya Enter

Yeni Eylem Oluştur, Eylemi Düzenle, Özel Araç
Oluştur veya Özel Aracı Düzenle iletişim kutularındaki
etkin panelde bulunan bir sonraki öğeye gitme

Sekme Sekme

Yeni Eylem Oluştur, Eylemi Düzenle, Özel Araç
Oluştur veya Özel Aracı Düzenle iletişim kutularındaki
etkin panelde bulunan bir önceki öğeye gitme

Shift+Sekme Shift+Sekme

Genel gezinme tuşları
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Sonuç Windows/UNIX
Eylemi

Mac OS Eylemi

Odağı menülere taşıma (Windows, UNIX); ilk
menü öğesini genişletme (UNIX)

F10 Ctrl+F2

Odağı tarayıcıdaki ve uygulamadaki araç
çubuğuna taşıma

(Uygulamada, odağı üst çubuktaki ilk düğme
olan Ana Sayfa düğmesine ayarlar)

Shift+F8 Shift+F8

Üst çubuktaki Ana Sayfa, Araçlar, Belge
kontrollerine gitme

Sağ/Sol Ok veya
Sekme/Shift
Sekme

Sağ/Sol Ok veya
Sekme/Shift Sekme

Üst çubukta vurgulanan kontrolü seçme Enter ya da Boşluk Return veya Boşluk

Sonraki açık belge sekmesine geçme (birden
çok belge aynı pencerede açıkken)

Ctrl+Sekme Control+Sekme

Önceki açık belge sekmesine geçme (birden
çok belge aynı pencerede açıkken)

Ctrl+Shift+Sekme Control+Shift+Sekme

Sonraki açık belge penceresine geçme (odak
belge bölmesindeyken)

Ctrl+F6 Command+F6

Önceki açık belge penceresine geçme (odak
belge bölmesindeyken)

Ctrl+Shift+F6 Command+Shift+F6

Geçerli belgeyi kapatma Ctrl+F4 Command+F4

Tüm açık belgeleri kapatma Kullanılamaz Command+Option+W

Odağı belge bölmesindeki bir sonraki
yoruma, bağlantıya veya form alanına taşıma

Sekme Sekme

Odağı belge bölmesine taşıma F5 F5

Odağı belge bölmesindeki bir önceki yoruma,
bağlantıya veya form alanına taşıma

Shift+Sekme Shift+Sekme

Seçili aracı, öğeyi (film klibi veya yer imi gibi)
veya komutu etkinleştirme

Boşluk tuşu veya
Enter

Boşluk tuşu veya
Return

İçerik menüsünü açma Shift+F10 Ctrl+tıklatma

İçerik menüsünü kapatma F10 Esc

El aracına veya Seçim aracına dönme Esc Esc

Odağı sekmeli bir iletişim kutusunda bir
sonraki sekmeye taşıma

Ctrl+Sekme Kullanılamaz

Bir önceki arama sonucuna gitme ve bunu
belgede vurgulama

Shift + F3 veya

Ctrl + Shift + G

Shift+Command+G

Bir sonraki arama sonucuna gitme ve bunu
belgede vurgulama

F3 veya

Ctrl + G

Command + G

Önceki belgeyi arama (birden çok dosya
gösteren Arama sonuçlarıyla)

Alt+Shift+Sol Ok
(yalnızca
Windows)

Command+Shift+Sol
Ok

Sonraki belgeyi arama (birden çok dosya
gösteren Arama sonuçlarıyla)

Alt+Shift+Sağ Ok
(yalnızca

Command+Shift+Sağ
Ok
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Başa dön

Başa dön

Windows)

Metin seçme (Seçim aracı seçiliyken) Shift+ok tuşları Shift+ok tuşları

Sonraki sözcüğü seçme veya önceki
sözcüğün seçimini kaldırma (Seçim aracı
seçiliyken)

Shift+Ctrl+Sağ Ok
veya Sol Ok

Kullanılamaz

Gezinme panelleriyle çalışma tuşları

Sonuç Windows/UNIX
Eylemi

Mac OS Eylemi

Gezinme bölmesini açma ve odağı bu bölmeye
taşıma

Ctrl+Shift+F5 Command+Shift+F5

Odağı belge, mesaj çubuğu ve gezinme panelleri
arasında taşıma

F6 F6

Odağı bir önceki bölmeye veya panele taşıma Shift+F6 Shift+F6

Etkin gezinme panelinin öğeleri arasında hareket
etme

Sekme Sekme

Bir önceki veya sonraki gezinme paneline geçme
ve bu paneli etkinleştirme (odak panel
düğmesindeyken)

Yukarı Ok veya
Aşağı Ok

Yukarı Ok veya
Aşağı Ok

Bir sonraki gezinme paneline geçme ve bu paneli
etkinleştirme (odak gezinme panelinde herhangi
bir yerdeyken)

Ctrl+Sekme Kullanılamaz

Geçerli yer imini genişletme (odak Yer İmleri
panelindeyken)

Sağ Ok veya
Shift+artı işareti

Sağ Ok veya
Shift+artı işareti

Geçerli yer imini daraltma (odak Yer İmleri
panelindeyken)

Sol Ok veya
eksi işareti

Sol Ok veya eksi
işareti

Tüm yer imlerini genişletme Shift+* Shift+*

Seçili yer imini daraltma Ters Eğik Çizgi
(/)

Ters Eğik Çizgi (/)

Odağı gezinme panelindeki bir sonraki öğeye
taşıma

Aşağı Ok Aşağı Ok

Odağı gezinme panelindeki bir önceki öğeye
taşıma

Yukarı Ok Yukarı Ok

Yardım penceresinde gezinme tuşları

Sonuç Windows/UNIX Eylemi Mac OS Eylemi
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Başa dön

Yardımı penceresini açma F1 F1 veya Command+?

Yardımı penceresini kapatma Ctrl+W (yalnızca
Windows) veya Alt+F4

Command+W

Önceden açık olan konuya
dönme

Alt+Sol Ok Command+Sol Ok

Sonraki konuya gitme Alt+Sağ Ok Command+Sağ Ok

Sonraki bölmeye gitme Ctrl+Sekme Varsayılan tarayıcınız için
Yardım'a göz atma

Önceki bölmeye gitme Shift+Ctrl+Sekme Varsayılan tarayıcınız için
Yardım'a göz atma

Odağı bölme içinde sonraki
bağlantıya getirme

Sekme Kullanılamaz

Odağı bölme içinde önceki
bağlantıya getirme

Shift+Sekme Kullanılamaz

Vurgulanan bağlantıyı
etkinleştirme

Enter Kullanılamaz

Yardım konusunu yazdırma Ctrl+P Command+P

Erişilebilirlik tuşları

Sonuç Windows
Eylemi

Mac OS Eylemi

Geçerli belge için okuma ayarlarını değiştirme Shift+Ctrl+5 Shift+Command+5

Etiketli PDF'yi yeniden akıtma ve akışsız görünüme
dönme

Ctrl+4 Command+4

Sesli Oku'yu etkinleştirme ve devre dışı bırakma Shift+Ctrl+Y Shift+Command+Y

Yalnızca geçerli sayfayı sesli okuma Shift+Ctrl+V Shift+Command+V

Geçerli sayfadan belge sonuna kadar sesli okuma Shift+Ctrl+B Shift+Command+B

Sesli okumayı duraklatma Shift+Ctrl+C Shift+Command+C

Sesli okumayı durdurma Shift+Ctrl+E Shift+Command+E
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PDF sayfalarında gezinme

Başa dön

Not:

Sonraki ve Önceki

Kaydırma çubukları

Seç ve Yakınlaştır araç çubuğu

Sayfa Minik Resimleri paneli

Başa dön

PDF'deki sayfaları açma
Belgede sayfadan sayfaya geçme
Belgede otomatik olarak kaydırma
Görüntüleme yolunuzu geriye doğru izleme
Bağlantılarla gezinme
Dosya eki içeren PDF'ler
Makale dizileri

PDF'deki sayfaları açma

Açtığınız PDF'ye bağlı olarak birden çok sayfa boyunca ilerlemeniz, sayfanın farklı bölümlerini görmeniz veya
büyütmeyi değiştirmeniz gerekebilir. Gezinmenin birçok yolu vardır ancak aşağıdaki öğeler en sık
kullanılanlardır:

Bu öğeleri görmüyorsanız Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > Araç Çubuklarını Sıfırla'yı
seçin.

Sonraki Sayfa  ve Önceki Sayfa  düğmeleri Sayfada Gezinme araç çubuğunda
görüntülenir. Bunların yanındaki metin kutusu da etkileşimlidir, bu nedenle sayfa numarasını yazıp Enter
tuşuna basarak bu sayfaya doğrudan gidebilirsiniz.

Görünüm belgenin tümünü göstermediğinde, belge bölmesinin sağında ve altında dikey
ve yatay kaydırma çubukları görünür. Diğer sayfaları veya sayfanın farklı alanlarını görmek için okları tıklatın
veya sürükleyin.

Bu araç çubuğunda sayfa büyütmenin değiştirilmesine yönelik düğme ve
kontroller bulunur.

Çalışma alanının sol tarafındaki Sayfa Minik Resimleri düğmesiyle
gezinme bölmesinde, her sayfanın minik resminin görüntülendiği Sayfa Minik Resimleri paneli açılır. Sayfayı
belge bölmesinde açmak için o sayfanın minik resmini tıklatın.

Belgede sayfadan sayfaya geçme

PDF belgelerinde sayfa çevirmenin birçok yolu vardır. Birçok kişi Sayfada Gezinme araç çubuğundaki
düğmeleri kullanmaktadır; ancak birden çok sayfa içeren PDF belgelerinde ileri ve geri gitmek için ok tuşlarını,
kaydırma çubuklarını ve diğer özellikleri de kullanabilirsiniz.

Sayfada Gezinme araç çubuğu varsayılan olarak açılır. Varsayılan araç çubuğunda Sonraki Sayfayı Göster 

, Önceki Sayfayı Göster  ve Sayfa Numarası olmak üzere sık kullanılan araçlar bulunur. Tüm araç
çubukları gibi Sayfada Gezinme araç çubuğu da gizlenebilir ve Görünüm menüsü altındaki Araç Çubukları
menüsünde seçilerek yeniden açılabilir. Sayfada Gezinme araç çubuğunda, araç çubuğunu sağ tıklatıp bir
araç seçerek veya Tüm Araçları Göster ya da Daha Fazla Araç seçeneklerini belirleyerek, ardından da
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iletişim kutusundaki araçları seçerek veya seçimlerini kaldırarak ek araçları görüntüleyebilirsiniz.

PDF belgesinde ileri ve geri gitme

Aşağıdakilerden birini yapın:

Araç çubuğunda Önceki Sayfa  veya Sonraki Sayfa  simgesini tıklatın.

Görünüm > Sayfada Gezinme > [konum] öğesini seçin.

Görünüm > Sayfada Gezinme > Sayfa'yı seçip Sayfaya Git iletişim kutusuna sayfa
numarasını yazın ve Tamam'ı tıklatın. 

Klavyede Page Up ve Page Down tuşlarına basın.

Belirli bir sayfaya atlama

Aşağıdakilerden birini yapın:

Dikey kaydırma çubuğunu, Tek Sayfa veya İkili sayfa görüntüsü görünümünden sayfa
küçük açılır ekranda görüntülenene kadar sürükleyin.

Sayfada Gezinme araç çubuğunda geçerli olarak görüntülenen numarayı değiştirmek
için sayfa numarasını yazıp Enter tuşuna basın.

Belgedeki sayfa numaraları PDF dosyasındaki gerçek sayfa konumundan farklıysa,
dosyadaki sayfa konumu Sayfada Gezinme araç çubuğunda atanan sayfa numarasının
arkasında parantez içinde görüntülenir. Örneğin, 18 sayfalık bir bölüm içeren ve 223.
sayfadan başlayacak bir dosyaya numara atıyorsanız ilk sayfa etkin olduğunda gösterilen
numara 223'tür (1/18). Mantıksal sayfa numaralarını Sayfa Görüntüleme tercihlerinde
kapatabilirsiniz. Bkz. Sayfaları yeniden numaralandırma ve PDF'leri görüntüleme tercihleri.

Yer imli sayfalara atlama

Yer imleri içindekiler bölümünü sağlar ve genellikle belgedeki bölümleri ve kısımları temsil eder. Yer imleri
gezinme bölmesinde görüntülenir.

Yer İmleri paneli

A. Yer İmleri düğmesi B. Yer imi seçenekler menüsünü görüntülemek için tıklatın C. Genişletilmiş yer imi 

1. Yer İmleri düğmesini tıklatın veya Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Yer
İmleri'ni seçin.

2. Bir konuya atlamak için yer imini tıklatın. Gerektiğinde yer imi içeriğini genişletin veya
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daraltın.

Yer iminin nasıl tanımlandığına bağlı olarak, yer imini tıklatmak sizi o konuma
götürmeyebilir ve bunun yerine başka bir eylem gerçekleştirebilir.

Yer imini tıklattığınızda yer imleri listesi kaybolursa listeyi yeniden görüntülemek için Yer
İmleri düğmesini tıklatın. Yer imini tıklattıktan sonra Yer İmleri düğmesini gizlemek
istiyorsanız, seçenekler menüsünden Kullanımdan Sonra Gizle'yi seçin.

Belirli sayfalara atlamak için sayfa minik resimlerini kullanma

Sayfa minik resimleri belge sayfalarının küçük boyutlu önizlemelerini sağlar. Sayfaların görüntülenmesini
değiştirmek ve diğer sayfalara gitmek için Sayfa Minik Resimleri panelindeki minik resimleri kullanabilirsiniz.
Sayfa minik resmindeki kırmızı sayfa görünüm kutusu sayfanın görüntülenen alanını belirtir. Yakınlaştırma
yüzdesini değiştirmek için bu kutuyu yeniden boyutlandırabilirsiniz.

1. Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatarak veya Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme
Bölmeleri > Sayfa Minik Resimleri'ni seçerek Sayfa Minik Resimleri panelini görüntüleyin.

2. Başka bir sayfaya atlamak için o sayfanın minik resmini tıklatın.

Belgede otomatik olarak kaydırma

Otomatik kaydırma, PDF'nizin görünümünü belgeyi aşağıya doğru belirli bir hızda taşıyarak ilerletir. Başka bir
sayfaya ya da konuma gitmek için kaydırma çubuklarını kullanarak işlemi keserseniz, otomatik kaydırma o
noktadan itibaren devam eder. PDF'nin sonunda otomatik kaydırma durur ve siz tekrar seçene kadar
başlamaz.

1. Görünüm > Sayfa Görüntüleme > Otomatik Kaydır'ı seçin.

2. Kaydırmayı durdurmak için Esc tuşuna basın.

Görüntüleme yolunuzu geriye doğru izleme

Görüntüleme yolunuzu geriye doğru izleyerek daha önce görüntülediğiniz PDF sayfalarını bulabilirsiniz.
Önceki ve sonraki sayfalar ile önceki ve sonraki görünümler arasındaki farkı anlamak yardımcı olacaktır.
Sayfalar söz konusu olduğunda önceki ve sonraki terimleri, o anda etkin olan sayfanın öncesinde ve
sonrasındaki bitişik iki sayfayı ifade eder. Görünümler için önceki ve sonraki terimleri görüntüleme geçmişinizi
ifade eder. Örneğin belgede ileriye ve geriye doğru atlama yaparsanız görüntüleme geçmişiniz bu adımları
geriye doğru izleyerek, görüntülediğiniz sayfaları görüntülediğinizin tersi sırada size gösterir.

1. Görünüm > Sayfada Gezinme > Önceki Görünüm 'ü seçin.

2. Yolunuzun başka bir bölümünü görmeye devam etmek için aşağıdakilerden birini yapın:

1. adımı yineleyin.

Görünüm > Sayfada Gezinme > Sonraki Görünüm  seçeneklerini işaretleyin.

Önceki Görünüm düğmesini  ve Sonraki Görünüm düğmesini , Sayfada
Gezinme araç çubuğunu sağ tıklatıp içerik menüsünden bu düğmeleri seçerek veya Tüm
Araçları Göster seçeneğini belirleyerek araç çubuğu alanında kullanılabilir hale
getirebilirsiniz.
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Bağlantılarla gezinme

Bağlantılar sizi geçerli belgede başka bir konuma, başka bir PDF belgesine veya web sitelerine götürebilir.
Bağlantıları tıklatmak ayrıca dosya eklerini açabilir ve 3B içerik, film ve ses kliplerini yürütebilir. Bu medya
kliplerini oynatmak için uygun donanımın ve yazılımın kurulu olması gerekir.

PDF belgesini oluşturan kişi bağlantıların PDF belgesinde nasıl görüneceğini belirler.

Bir bağlantı Acrobat'ta Bağlantı aracı kullanılarak oluşturulmamışsa o bağlantının doğru şekilde
çalışmasını sağlamak için Genel tercihlerde URL'lerden Bağlantılar Oluştur seçeneğini işaretlemiş olmanız
gerekir.

1. Seçim aracını seçin.

2. İşaretçiyi parmakla işaret eden bir ele dönüşene kadar sayfadaki bağlı alanın üzerinde
tutun. (Bağlantı web gösteriyorsa elde artı işareti (+) veya w görüntülenir.) Sonra
bağlantıyı tıklatın.

Dosya eki içeren PDF'ler

Bir ya da daha çok ekli dosya içeren bir PDF'yi açarsanız, Ekler paneli ekli dosyaları listeleyerek otomatik
olarak açılır. Bu dosyaları, belgenin yazarı tarafından izin verilen şekilde görüntülemek, ekleri düzenlemek ve
değişikliklerinizi kaydetmek için açabilirsiniz.

PDF'yi başka bir konuma taşırsanız ekler de otomatik olarak birlikte taşınır.

Makale dizileri

PDF'lerde makaleler, PDF yazarının o PDF içinde tanımlayabileceği isteğe bağlı elektronik akışlardır.
Makaleler, tıpkı gazete okurken belli bir yazıyı okuyup diğer haberleri atlamak gibi, makaleye dahil olmayan
sayfaları veya sayfa alanlarını atlayarak PDF içeriğinde okuyuculara yol gösterirler. Makale okurken,
makalenin geçerli kısmının ekranı doldurması için sayfa görünümü yakınlaştırılabilir veya uzaklaştırılabilir.

Makale akışını açma ve gezinme

1. Ortak Araçlar araç çubuğunda El aracını tıklatın.

2. Makaleler panelini açmak için Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri >
Makaleler'i seçin.

PDF'yi web tarayıcısında görüntülüyorsanız Makaleler panelini açamazsınız. PDF'yi
Acrobat uygulamasında açmanız gerekir.

3. Makalenin başına gitmek için Makale simgesini çift tıklatın. Simge, Makaleyi İzle
işaretçisine dönüşür.

Makaleler paneli boşsa yazar bu PDF için hiçbir makale akışı tanımlamamıştır.

4. Makale dizisi açıkken aşağıdakilerden birini yapın:

Makalede bir defada bir bölme kaydırmak için Enter tuşuna basın veya makaleyi
tıklatın.

Makalede bir defada bir bölme geriye doğru kaydırmak için Shift tuşunu basılı tutarak
makalede tıklatın veya Shift+Enter tuşlarına basın.

Makalenin başına gitmek için Ctrl tuşu basılı olarak makalede tıklatın.

5. Makalenin sonunda makaleyi yeniden tıklatın.
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Önceki sayfa görünümü geri yüklenir ve imleç Makale Sonu imleci  olarak değişir.

Makalenin sonuna gelmeden önce akıştan çıkma

1. El aracının seçili olduğundan emin olun.

2. Sayfayı Shift+Ctrl tuşları basılı olarak tıklatın.

Önceki sayfa görünümü geri yüklenir.

Ayrıca bkz.
Sayfa büyütmeyi ayarlama
Yer imleri hakkında
Sayfa minik resimleri hakkında
Sayfa mizanpajını ve yönünü ayarlama
Bağlantılar ve ekler
Multimedya tercihleri
Ek açma, kaydetme veya silme
Ekler
Makaleler
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PDF görünümlerini ayarlama

Başa dön

Seç ve Yakınlaştır araçları

A. Seçim Çerçevesini Yakınlaştır B. Sürekli veya
Dinamik Yakınlaştırma C. Gerçek Boy D. Sayfa
Düzeyine Yakınlaştır E. Genişliğe Sığdır F. Kaydır ve
Yakınlaştır G. Büyüteç 

Sayfa Kontrolü araçları

A. Seçim B. El veya Çevrede kaydır C. Uzaklaştır D.
Yakınlaştır E. Yakınlaştırma Değeri F. Pencereye
Sığdır G. Tam Sayfayı Pencereye Sığdır H. Okuma
Modunda görüntüle 

Sayfa büyütmeyi ayarlama
Sayfa mizanpajını ve yönünü ayarlama
Bölünmüş pencere görünümünü kullanma
Belgeyi birden çok pencerede görüntüleme

Sayfa büyütmeyi ayarlama

Seç ve Yakınlaştır araç çubuğundaki araçlar PDF belgelerinin büyüme oranını değiştirebilir. Araç çubuğunun
varsayılan görünümünde bu araçlardan yalnızca bazıları görünür. Araç çubuğunu sağ tıklatıp Tüm Seç ve
Yakınlaştır Araçlarını Göster seçeneğini belirleyerek tüm araçları görebilir ve belirli bir aracı seçebilirsiniz.
Sayfa Kontrolü araç çubuğunda, Yakınlaştır/Uzaklaştır ve Değere göre Yakınlaştır gibi birkaç araç bulunur.

Seçim Çerçevesi aracı birkaç farklı şekilde çalışır. Bu aracı, sayfanın görüntüleme alanını
doldurmasını istediğiniz bölümünün çevresinde sürükleyerek bir dörtgen çizmek için
kullanabilirsiniz. Seçim Çerçevesi aracını tıklattığınızda ise, büyütme bir hazır ayar
düzeyinde arttırılır ve tıklattığınız nokta ortalanır. Büyütmeyi bir hazır ayar düzeyinde
azaltmak için Seçim Çerçevesi aracını Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın.
Sürekli Yakınlaştırma aracı veya Dinamik aracı, sayfada yukarıya doğru sürüklediğinizde
görüntüyü yakınlaştırır, aşağıya doğru sürüklediğinizde ise uzaklaştırır. Fare tekeri
kullanıyorsanız, bu araç tekeri ileriye doğru döndürdüğünüzde yakınlaştırır, geriye doğru
döndürdüğünüzde de uzaklaştırır.
Yakınlaştır ve Uzaklaştır düğmeleri belge büyütme oranını hazır ayar düzeylerine göre
değiştirir.
Yakınlaştırma Değeri seçeneği sayfa görünümünü sizin yazdığınız yüzdeye veya açılır
menüden seçtiğiniz düzeye göre değiştirir.
Gerçek Boy sayfayı %100 büyütmeyle görüntüler.
Genişliğe Sığdır, büyütmeyi PDF belgesi belge bölmesini yatay olarak dolduracak şekilde
ayarlar.
Sayfa Düzeyine Yakınlaştır, büyütmeyi, belge bölmesine dikey olarak tek bir sayfa
sığacak şekilde ayarlar.
Kaydır ve Yakınlaştır aracı büyütmeyi ve görünüm alanının konumunu, Kaydır ve
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Yakınlaştır penceresine ait küçük resim sayfa görünümünde ayarlanabilir bir dikdörtgen
içindeki görüntüleme alanına uyacak şekilde ayarlar.
Büyüteç Aracı penceresi, PDF'nin belge bölmesindeki ayarlanabilir dikdörtgen içinde kalan
alanla eşleşen büyütülmüş bir kısmını görüntüler.

Sayfayı pencereye sığacak şekilde yeniden yapılandırma

Sayfayı belge bölmesine tam olarak sığacak şekilde yeniden boyutlandırmak için
Görünüm > Yakınlaştır > Sayfaya Sığdırmak İçin Yakınlaştır'ı seçin.
Sayfayı pencerenin genişliğine sığacak şekilde yeniden boyutlandırmak için Görünüm >
Yakınlaştır > Genişliğe Sığdır'ı seçin. Sayfanın bir kısmı görüntü dışında kalabilir.
Sayfayı pencerenin yüksekliğine sığacak şekilde yeniden boyutlandırmak için Görünüm >
Yakınlaştır > Yüksekliğe Sığdır'ı seçin. Sayfanın bir kısmı görüntü dışında kalabilir.
Sayfayı, içindeki metin ve görüntülerin pencerenin genişliğine sığmasını sağlayacak
şekilde yeniden boyutlandırmak için Görünüm > Yakınlaştır > Görünene Sığdır'ı seçin.
Sayfanın bir kısmı görüntü dışında kalabilir.

Belgeyi yeniden boyutlandırmak için kullanılan klavye kısayollarını görmek için, Görünüm > Yakınlaştır
menüsünü açın.

Sayfayı gerçek boyunda görüntüleme

Görünüm > Yakınlaştır > Gerçek Boy'u seçin.

PDF'nin gerçek boyu normalde %100'dür ancak belge oluşturulurken başka bir büyütme
düzeyi belirlenmiş olabilir.

Büyütme oranını yakınlaştırma araçlarıyla değiştirme

Aşağıdakilerden birini yapın:

Araç çubuğunda Yakınlaştır düğmesini  veya Uzaklaştır düğmesini  tıklatın.

Ortak Araçlar araç çubuğunda, yazarak ya da açılan menüden seçerek büyütme
yüzde oranını girin.

Seçim Çerçevesini Yakınlaştır aracını  sürükleyerek belge bölmesini doldurmasını
istediğiniz sayfa alanını belirleyin. (Görünüm > Yakınlaştır > Seçim Çerçevesini
Yakınlaştır)

Büyütme oranını arttırmak için Sürekli Yakınlaştırma aracını (Dinamik Yakınlaştırma

olarak da adlandırılır)  yukarıya doğru, azaltmak için ise aşağıya doğru
sürükleyin. (Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > Seç ve Yakınlaştır >
Dinamik Yakınlaştırma)

Seçim Çerçevesi aracı seçiliyken, görüntüyü uzaklaştırmak için Ctrl tuşunu basılı
tutarak tıklatabilir veya Ctrl tuşu basılı tutarak sürükleyebilirsiniz. Shift tuşu basılı
tutulduğunda, Seçim Çerçevesi aracıyla Dinamik Yakınlaştırma aracı arasında geçici
olarak geçiş yapılır.

Büyütme oranını Kaydır ve Büyüt Penceresi aracı özelliğiyle değiştirme

1. Görünüm > Yakınlaştır > Kaydır ve Yakınlaştır'ı seçin ya da Seç ve Yakınlaştır araç

çubuğundan Kaydır ve Yakınlaştır aracını  tıklatın.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:
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Belge büyütmesini değiştirmek için Kaydır ve Yakınlaştır penceresinde kutunun
tutamaçlarını sürükleyin.

Kutunun merkezini sürükleyerek görmek istediğiniz alan boyunca kaydırın.

Farklı bir sayfaya gitmek için gezinme düğmelerini tıklatın.

Metin yakınlaştırma kutusuna bir değer girin veya büyütmeyi hazır ayarlarla artırmak

veya azaltmak için artı  veya eksi  düğmelerine basın.

Büyütme oranını Büyüteç aracıyla değiştirme

1. Görünüm > Yakınlaştır > Büyüteç Aracı'nı seçin.

2. Belgenin daha yakından görüntülemek istediğiniz alanını tıklatın. Belgede, Büyüteç Aracı
penceresinde görünen alana karşılık gelen bir dikdörtgen belirir. Büyüteç aracı
görünümünü değiştirmek için dikdörtgeni sürükleyebilir veya yeniden
boyutlandırabilirsiniz.

3. Büyüteç aracının büyütme düzeyini değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

Kaydırıcıyı sürükleyin.

Artı veya eksi düğmelerini tıklatın.

Metin yakınlaştırma kutusuna bir değer girin.

Belgenin büyütülmüş bir alanını görüntülemek için Büyüteç aracını kullanın.

Büyüteç aracı dikdörtgeninin rengini değiştirebilirsiniz; bunun için Büyüteç Aracı
penceresinin sağ alt köşesindeki Çizgi Rengi açılır menüsünü tıklatın ve yeni bir renk
seçin.

Büyütme düzeyini sayfa minik resmi kullanarak değiştirme

1. Pencerenin sol kenarındaki gezinme bölmesinde Sayfa Minik Resimleri düğmesini 
tıklatın.

2. Sayfa için sayfa minik resimlerinin yerini tespit edin. İşaretçiyi çift yönlü oka dönüşene
kadar sayfa görünümü kutusunun sağ alt köşesinde tutun.

3. Sayfanın görünümünü küçültmek veya büyütmek için köşeyi sürükleyin.

4. Gerektiğinde, El simgesine dönüşene kadar işaretçiyi minik resimdeki yakınlaştırma
kutusu çerçevesinde tutun. Ardından belge bölmesindeki sayfanın farklı alanlarını görmek
için çerçeveyi sürükleyin.
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Başa dön

Tek Sayfa Görünümü

Kaydırmayı Etkinleştir

İki Sayfa Görünümü

İki Sayfa Kaydırma

Sayfa minik resmindeki sayfa görünümü kutusu, belge bölmesinde sayfanın
görüntülenmekte olan alanını belirtir.

Varsayılan büyütmeyi değiştirme

1. Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler alanında Sayfa Görüntüsü'nü seçin.

2. Yakınlaştır açılır menüsünü açın ve varsayılan bir büyütme düzeyi seçin.

Büyütülmüş sayfanın ekran dışı alanlarını görüntüleme

Yüksek bir büyütme düzeyine yakınlaştırdığınızda sayfanın yalnızca bir parçasını görebilirsiniz. Büyütme
düzeyini değiştirmeden sayfanın diğer alanlarını görüntülemek için görünümü kaydırabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Sayfalarda yukarı ve aşağı gitmek için dikey kaydırma çubuklarını veya yan yönlerde
gitmek için yatay kaydırma çubuklarını kullanın.

Ortak Araçlar araç çubuğunda El aracını seçin ve sayfayı taşımak için bir kağıt
parçasını masada hareket ettiriyormuş gibi sürükleyin.

Sayfa mizanpajını ve yönünü ayarlama

Sayfa mizanpajını değiştirmek, özellikle belge mizanpajının genel bir görünümünü almak için uzaklaştırmak
istediğinizde kullanışlıdır. Görünüm > Sayfa Görüntüle'yi seçin ve aşağıdaki sayfa mizanpajlarından birini
belirleyin:

Diğer sayfaların hiçbir parçasını göstermeden, aynı anda yalnızca bir sayfa
görüntüler.

Sayfaları tek bir sayfa genişliğindeki sürekli bir dikey sütun halinde görüntüler.

Diğer sayfaların hiçbir parçasını göstermeden, karşılıklı iki sayfa görüntüler.

Sayfaları yan yana ve sürekli bir dikey sütun halinde görüntüler.
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Bir belgede ikiden fazla sayfa varsa, ilk sayfanın belge bölmesinin sağ kısmında tek başına
görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. İki Sayfa Görünümü ya da İki Sayfa Kaydırma'yı seçin. Ayrıca Görünüm
> Sayfa Görüntüsü > Kapak Sayfasını İki Sayfa Görünümünde Görüntüle'yi de seçebilirsiniz.

Tek Sayfa Görünümü, Kaydırmayı Etkinleştir, İki Sayfa Görünümü, İki Sayfa Kaydırma mizanpajları

Bu seçeneklere ait düğmelerin her birini Hızlı Araçlar araç çubuğunda Görünüm > Göster/Gizle > Araç
Çubuğu Öğeleri > Sayfa Görüntüsü'nü seçerek ya da menüden işaretleyerek görüntüleyebilirsiniz.

Tek Sayfa Görünümü'nde, Düzenle > Tümünü Seç seçeneğini belirlediğinizde geçerli sayfadaki metnin
tamamı seçilir. Diğer mizanpajlarda, Tümünü Seç seçeneğiyle PDF'deki tüm metin seçilir.

Sayfa görünümünü döndürme

Sayfanın görünümünü 90 derecelik artışlarla değiştirebilirsiniz. Bu işlem sayfanın gerçek yönlendirmesini değil
görünümünü değiştirir.

Sayfa görünümünü geçici olarak döndürmek için, Görünüm > Görünümü Döndür > Saat
Yönünde veya Saatin Tersi Yönünde'yi seçin. Bu değişikliği kaydedemezsiniz.

Belgenin döndürülmüş görünümünü kaydetmek için araç çubuğundan Araçlar > Sayfaları

Organize Et > Saat Yönünde Döndür düğmesini  veya Saat Yönünün Tersine Döndür

düğmesini  seçin.

Varsayılan sayfa mizanpajını değiştirme (ilk görünüm)

Varsayılan ilk görünüm ayarları Tercihler iletişim kutusundan belirlenir. (Bkz. Ayarları belirleme.)

1. Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler alanında Sayfa Görüntüsü'nü seçin.

2. Sayfa Mizanpajı menüsünü açın ve Otomatik, Tek Sayfa, Tek Sayfa Sürekli, İkili veya İkili
Sürekli'yi seçin.

Belge Özellikleri'nde (Dosya > Özellikler > İlk Görünüm ) başka bir sayfa mizanpajı belirtilmediyse, PDF
belgesi Tercihler'de belirtilen sayfa mizanpajıyla açılır. Belge Özellikleri ayarları Tercihler ayarlarını geçersiz
kılar. Belge Özellikleri'ni kullanıyorsanız, değişikliğin geçerli olması için belgeyi kaydedip kapattığınızdan emin
olun. Acrobat kullanıcıları güvenlik ayarları kısıtlamıyorsa ilk görünümü değiştirebilirler. Reader kullanıcıları ilk
görünümü değiştiremezler.

Bölünmüş pencere görünümünü kullanma

PDF'yi belge bölmesi iki bölmeye (Böl komutu) veya dört bölmeye (Çalışma Sayfasını Böl komutu) bölünmüş
olarak görüntüleyebilirsiniz.

Bölünmüş görünümde kaydırabilir, büyütme düzeyini değiştirebilir veya diğer bölmeyi etkilemeden etkin
bölmede başka bir sayfaya geçebilirsiniz.

Elektronik Tablo Bölmesi görünümü, büyük bir elektronik tablo veya tabloda kaydırırken sütun başlıklarının
veya satır etiketlerinin görünür kalmasını istiyorsanız kullanışlıdır. Bu modda, bir bölmedeki büyütmeyi
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değiştirmek tüm bölgelerdeki büyütmeyi değiştirir. Kaydırma da iki bölme arasında koordineli olarak yapılır:
Bölmeyi yatay olarak kaydırmak, bölmenin yukarısındaki ve aşağısındaki bölmeyi de kaydırır; dikey olarak
kaydırmak ise solundaki veya sağındaki bölmeyi de kaydırır.

1. İstediğiniz bölünmüş görünümü oluşturmaya başlayın:

Görünümü iki bölmeye ayırmak için Pencere > Böl'ü seçin veya dikey kaydırma
çubuğunun üst tarafındaki gri kutuyu sürükleyin.

Görünümü senkronize kaydırma ve yakınlaştırma düzeylerine sahip dört bölmeye
ayırmak için Pencere > Çalışma Sayfasını Böl'ü seçin.

2. Bölmeleri gerektiği şekilde yeniden boyutlandırmak için bölme çubuğunu yukarı, aşağı,
sola veya sağa sürükleyin.

3. Yakınlaştırma düzeyini gerektiği şekilde ayarlayın:

Bölünmüş görünümde bir bölmeyi etkinleştirmek ve yalnızca o bölme için
yakınlaştırma düzeyini değiştirmek için o bölmeyi tıklatın.

Çalışma Sayfası görünümünde, dört bölmenin hepsindeki görünümleri değiştirmek
için yakınlaştırma düzeyini ayarlayın.

4. Gerektiği şekilde kaydırın:

Bölünmüş görünümde bir bölmeyi etkinleştirmek ve yalnızca o bölmeyi değiştirmek
üzere kaydırmak için o bölmeyi tıklatın.

Çalışma Sayfasını Böl görünümünde, bir bölmeyi tıklatın ve etkin bölmedeki ve
yanındaki bölmedeki görünümleri değiştirmek için dikey olarak kaydırın. Etkin
bölmedeki ve o bölmenin üstündeki veya altındaki bölmedeki görünümleri değiştirmek
için yatay kaydırın.

5. Tek bölme görünümüne geri dönmek için Pencere > Bölmeyi Kaldır'ı seçin.

Belgeyi birden çok pencerede görüntüleme

Yeni Pencere komutunu kullanarak aynı belge için birden çok pencere oluşturabilirsiniz. Yeni pencereler
orijinal pencereyle aynı boyuta, büyütmeye ve mizanpaja sahiptir ve aynı sayfada ve orijinal penceresinin üst
tarafında açılır. Yeni bir pencere açtığınızda, Acrobat orijinal dosya adına 1 önekini ve yeni pencereye 2
önekini ekler. Birden çok pencere açtığınızda her yeni pencere için önek sayısı artar. Bir pencereyi kapatmak,
açık kalan diğer pencerelerin sırayla yeniden numaralandırmasına neden olur; diğer bir deyişle beş tane açık
pencereniz varsa ve açtığınız üçüncü pencereyi kapatırsanız, pencereler 1'den 4'e kadar olan öneklerle
yeniden numaralandırılır.

PDF'ler tarayıcıda görüntülendiğinde bu özellik kullanılamaz.

Yeni pencere açma

Pencere > Yeni Pencere'yi seçin.

Pencere kapatma

Penceredeki kapat kutusunu tıklatın. Değişikliklerinizi kaydetmek için uyarılırsınız. Birden
fazla pencere açıksa, bir pencereyi kapatmak belgeyi kapatmaz.

Belgenin tüm pencerelerini kapatma

Dosya > Kapat'ı seçin. Her pencere kapatılmadan önce değişikliklerinizi kaydetmek için
uyarılırsınız.
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Ayrıca bkz.
PDF katmanları hakkında
PDF'leri görüntüleme ve görüntüleme tercihleri
Belge özelliklerini görüntüleme
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Acrobat DC'de çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma

  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

 

Box Bağlayıcısı
Box dosyalarınızla doğrudan Acrobat/Reader içinden
çalışın. Daha fazla bilgi.

 

OneDrive Bağlayıcısı
OneDrive dosyalarınızla doğrudan Acrobat/Reader
içinden çalışın. Daha fazla bilgi.

 

Dropbox Bağlayıcısı
Dropbox dosyalarınıza doğrudan Acrobat/Reader
içinden erişin. Daha fazla bilgi.

 

SharePoint Bağlayıcısı
SharePoint dosyalarınıza doğrudan Acrobat/Reader
içinden erişin. Daha fazla bilgi.

Acrobat DC ve Acrobat Reader DC, dosyalarınızı Dropbox, Microsoft SharePoint, OneDrive ve Box gibi
çevrimiçi dosya yönetim hizmetlerinde açmanızı ve kaydetmenizi sağlar. Bu çevrimiçi hizmetlerde barındırılan
PDF dosyalarına bu hizmetlerin web arabirimlerini kullanarak veya doğrudan Adobe Acrobat DC ya da Adobe
Acrobat Reader DC'den erişebilirsiniz.

Acrobat/Reader'da çevrimiçi depolama hesaplarınızı Ana ekran görünümünden ekleme

56

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

57

http://help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
https://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr


PDF'yi tarayıcıda görüntüleme | Acrobat DC, Acrobat Reader DC

Not:
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Not:

Web tarayıcınızdaki bir sayfada ya da Acrobat veya Reader yazılımında PDF açabilirsiniz. Her tarayıcıya ait
özel talimatları aşağıda bulabilirsiniz.

Internet Explorer 8 ve üzeri
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari

Her tarayıcının, PDF'lerin bir web sayfasından nasıl açılacağını kontrol eden kendine ait ayarları vardır.
Acrobat DC ve Acrobat Reader DC'de web tabanlı PDF'leri açmak için bir tercih ayarı bulunmaz. Bu
görüntüleme davranışını değiştirmek için tarayıcınıza yönelik aşağıdaki talimatları izleyin veya tarayıcınızın
eklentileri kontrol etme ile ilgili belgelerine bakın.

Internet Explorer 8 ve üzeri

1. Internet Explorer'ı açın ve Araçlar > Eklentileri Yönet'i seçin.

2. Eklenti Türleri altından Araç Çubukları ve Uzantılar 'ı seçin.

3. Göster menüsünde, Tüm Eklentiler 'i seçin.

Eklentileri Yönet iletişim kutusunda, Göster menüsünden Tüm Eklentiler'i seçin.

4. Eklentiler listesinde, Adobe PDF Reader'ı seçin.

Adobe PDF Reader eklentisi görünmüyorsa menüdeki diğer seçenekleri kullanmayı
deneyebilirsiniz. Örneğin, bazı sistemlerde eklenti, İzinsiz Yürüt seçeneği belirlendiğinde
görünür.
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5. Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak düğmesini tıklatın (bu düğme seçilen eklentinin
durumuna göre değişir):

Etkinleştir, Adobe PDF Reader eklentisini PDF'leri tarayıcıda açacak şekilde ayarlar.

Devre Dışı Bırak, eklentiyi PDF'leri tarayıcıda açmayacak şekilde kapatır.

Adobe PDF Reader'ı seçip Etkinleştir/Devre Dışı Bırak düğmesini tıklatın.

Daha fazla bilgi için Manage add-ons in Internet Explorer (Internet Explorer'da eklentileri
yönetme) başlıklı Internet Explorer yardım konusuna bakın.

Microsoft Edge

Microsoft Windows 10, Internet Explorer 11 ve yeni Edge tarayıcı ile birlikte tedarik edilir.

Varsayılan tarayıcı Edge'dir ve Internet Explorer 11, eski iş akışlarını destekleyebilir. Yeni Edge tarayıcı,
ActiveX eklentilerini desteklemez. Bu nedenle Acrobat/Reader eklentisi Edge ile çalışmaz. Daha fazla bilgi
için bkz. Modern web tarayıcılarındaki Acrobat ve Reader eklentilerinin desteklenmesine ilişkin değişiklikler.

PDF'leri açmak için Internet Explorer 11'i kullanın. Acrobat/Reader eklentisini Internet Explorer'da
etkinleştirmek için önceki bölümde bulunan adımlara gözatın.

 

Mozilla Firefox

1. Araçlar > Eklentiler 'i seçin.

2. Eklenti Yöneticisi penceresinde Eklentiler sekmesini tıklatıp Adobe Acrobat veya
Adobe Reader'ı seçin.

3. Eklenti adının yanındaki açılır listeden uygun seçeneği işaretleyin.

Her Zaman Etkinleştir seçeneği, eklentiyi PDF'leri tarayıcıda açacak şekilde ayarlar.

Etkinleştirmek için Sor seçeneği, PDF'leri tarayıcıda açarken eklentinin açılıp
açılmayacağını sorar.

Hiçbir Zaman Etkinleştirme seçeneği, eklentiyi PDF'leri tarayıcıda açmayacak şekilde
devre dışı bırakır.
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Eklenti Yöneticisi penceresinde Acrobat veya Reader eklentisini seçin.

Daha fazla bilgi için PDF Okuyucu Eklentisini Kullanma başlıklı Mozilla Firefox yardım
bölümüne bakın.

Google Chrome

Chrome ve Acrobat artık uyumlu değil. Google Chrome için Acrobat/Reader eklentisi, Netscape Eklentisi API
(NPAPI) teknolojisine dayalıdır. Google, Nisan 2015 tarihinde NPAPI eklentisi desteğinin gelişmiş kullanıcılar
için geçersiz kılma işlevi sunulup Google Chrome web tarayıcısında varsayılan olarak devre dışı
bırakılacağını duyurdu. Eylül 2015 tarihinde ise Google Chrome web tarayıcısındaki NPAPI desteği tamamen
kaldırıldı.

Daha fazla bilgi için bkz. Modern web tarayıcılarındaki Acrobat ve Reader eklentilerinin desteklenmesine
ilişkin değişiklikler.

Apple Safari

Safari tarayıcısında PDF'leri görüntülemek için aşağıdaki yöntemlerden birine başvurabilirsiniz:

Safari tercihlerini Adobe Reader eklentisini kullanacak şekilde ayarlamak
Varsayılan Safari PDF görüntüleyicisini kullanmak için AdobePDFViewer'ı devre dışı
bırakın

Safari tercihlerinin PDF'leri görüntülemek için Adobe Reader eklentisinin
kullanılmasını sağlayacak şekilde yapılması

1. Safari'yi açın ve Tercihler 'i seçin.

2. Tercihler penceresinde, Güvenlik 'i seçin ve Internet eklentileri için Web Sitesi Ayarları
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düğmesini tıklatın.

3. Eklentiler listesinden Adobe Reader'ı seçin.

Açılır listedeki Diğer Web Sitelerini ziyaret ederken seçeneğinin altından Her Zaman
İzin Ver'i seçip Bitti'yi tıklatın.

Bu işlem, tarayıcının PDF'leri görüntülemek için Adobe Reader eklentisini
kullanmasını sağlar.

Varsayılan Safari PDF görüntüleyicisini kullanmak için AdobePDFViewer'ı
devre dışı bırakın

Safari eklentisini değiştirmek için kök kullanıcı ayrıcalıklarına sahip olmanız gereklidir. PDF'leri Safari PDF
görüntüleyiciyi kullanarak görüntülemek için Adobe PDF Viewer'ı devre dışı bırakmanız gerekir.

1. Safari'den çıkın.

2. Kök kullanıcı olarak oturum açın. Kök kullanıcı sistem dosyalarını değiştirebileceği için
kök kullanıcı ayrıcalıkları varsayılan olarak etkinleştirilmemiştir. Daha fazla bilgi ve
talimatlar için şu Apple belgelerinden birine bakın: Enabling and using the "root" user in
Mac OS X (Mac OS X'te "kök" kullanıcıyı etkinleştirme ve kullanma) veya OS X Mountain
Lion: Enable and disable the root user (OS X Mountain Lion: Kök kullanıcıyı etkinleştirme
ve devre dışı bırakma).

3. Git > Klasöre Git'i seçin.
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4. Klasöre Git alanına /Kitaplık yazın ve Git'i tıklatın.

5. Kitaplık klasöründe yeni bir klasör oluşturun ve klasöre Devre Dışı Bırakılan
Internet Eklentileri adını verin.

6. Internet Eklentileri klasörünü açın ve AdobePDFViewer.plugin ve
AdobePDFViewerNPAPI.plugin dosyalarını yeni Devre Dışı Bırakılan Internet Eklentileri
klasörüne taşıyın.

Bu AdobePDFViewer eklentileri halen Internet Eklentileri klasöründe bulunuyorsa
bunları çöp kutusuna sürükleyin. Adınız ve parolanız sorulur.

Eklentileri devre dışı bırakma veya kaldırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Apple
Safari yardımı.

Ayrıca bkz.
PDF'yi tarayıcıda görüntüleme | Acrobat, Reader XI
PDF'nin web'de görüntülenememesi
PDF'nin açılmaması
Mozilla Firefox için Create PDF uzantısını etkinleştirme
Create PDF uzantısını Google Chrome için etkinleştirme

62



  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

63

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
http://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr


PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
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Izgaraları görüntüleme
Cetvel kılavuzları oluşturma
Nesnelerin yüksekliğini, genişliğini veya alanını ölçme
İmleç koordinatlarını görüntüleme

Izgaraları görüntüleme

Belgedeki metni ve nesneleri doğru şekilde hizalamak için ızgaraları kullanın. Açıkken, ızgaralar belgenin
üstünde görünür. Izgaraya Yapış seçeneği, bir nesneyi taşıdığınızda o nesneyi en yakın ızgara çizgisine
yapıştırır.

Izgarayı görüntüleme veya gizleme

Görünüm > Göster/Gizle > Cetveller ve Izgaralar > Izgara'yı seçin. Izgara
görüntülendiğinde komut adının yanında onay işareti görünür.

Izgaraya Yapış seçeneğini açma veya kapatma

Görünüm > Göster/Gizle > Cetveller ve Kılavuzlar > Izgaraya Yapış'ı seçin. Seçenek
etkinleştirildiğinde komut adının yanında onay işareti görünür.

Izgara görünümünü değiştirme

1. Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler altında, Birimler ve Kılavuzlar 'ı seçin.

2. Izgara ayarlarını değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

Izgara çizgileri arasındaki boşluğu değiştirmek için Çizgiler Arası Genişlik ve
Çizgiler Arası Yükseklik değerlerini girin.

Izgaranın başlangıcını değiştirmek için Sol Kenardan Uzaktaki Izgara ve Üst
Kenardan Uzaktaki Izgara için bir değer girin.

Her ızgara karesi içindeki alt bölmeleri değiştirmek için Alt Bölmeler için bir değer
girin. Alt bölme çizgileri ızgara çizgilerinden daha açık renktedir.

Izgara çizgilerinin rengini değiştirmek için Izgara Çizgisi Rengi karesini tıklatın ve
açılır Renk menüsünden yeni bir renk seçin.

Cetvel kılavuzları oluşturma

Yatay ve dikey cetveller belgenizdeki nesnelerin boyutunu kontrol etmenizi sağlar. Belgenizde örneğin form
alanları gibi nesneleri hizalarken kullanışlı olacak kılavuzlar oluşturabilirsiniz. Cetvelde kullanılan ölçü birimini
ve rengi değiştirebilirsiniz.
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Yeni cetvel kılavuzları oluşturma

1. Görünüm > Göster/Gizle > Cetveller ve Izgaralar > Cetveller 'i seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Yatay kılavuz oluşturmak için yatay cetvelin aşağısına, dikey kılavuz oluşturmak için
dikey cetvelin sağına doğru sürükleyin.

Dikey kılavuz oluşturmak için yatay cetvelde bir konumu çift tıklatın veya yatay
kılavuz oluşturmak için dikey cetvelde bir konumu çift tıklatın.

Kılavuzları gösterme veya gizleme

Görünüm > Göster/Gizle > Cetveller ve Kılavuzlar > Kılavuzlar 'ı seçin.

Cetvel kılavuzlarını taşıma veya silme

1. Bir kılavuzu taşımak için kılavuzu tıklatıp seçin ve yeni konumuna taşıyın.

2. Bir kılavuzu silmek için kılavuzu tıklatıp seçin ve Delete tuşuna basın.

3. Tüm kılavuzları silmek için cetvel alanında sağ tıklatın ve Tüm Kılavuzları Temizle veya
Sayfadaki Kılavuzları Temizle'yi seçin.

Kılavuz renklerini değiştirme

1. Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler altında, Birimler ve Kılavuzlar 'ı seçin.

2. Kılavuz Rengi karesini tıklatın ve Renk açılır menüsünden bir renk seçin.

Nesnelerin yüksekliğini, genişliğini veya alanını ölçme

PDF belgesindeki nesnelerin uzaklığını ve alanını ölçmek için ölçü araçlarını kullanın. Form veya bilgisayar
destekli tasarım (CAD) çizimlerindeki nesnelerle ilişkili uzaklık ve alanların gösterilmesi için ölçü araçları
yararlıdır. Bu araçları, profesyonel yazıcıya göndermeden önce belgenin bazı alanlarını ölçmek için de
kullanabilirsiniz. Acrobat Reader DC kullanıcıları, ancak PDF'yi oluşturan kişinin ölçme işlevlerini
etkinleştirmesi koşuluyla ölçü araçlarını kullanabilir.

Ölçü aracını kullandığınızda Ölçü Bilgileri bölmesinde geçerli ölçü, delta değerleri ve ölçek oranı gibi ölçü
hakkındaki bilgiler gösterilir. Acrobat DC, hesaplanan uzaklık, çevre veya alan değerlerini içeren yorumlar
ekler.
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Ölçü araçları

A. Ölçü araç çubuğu B. Ölçülmekte olan nesne C. Ölçü Bilgileri paneli 

1. Araçlar > Ölç'ü seçin.

Ölçüm araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda Ölçüm Aracı 'nı tıklatın.

Ölçüm araç çubuğu ve Ölçüm Bilgisi paneli görüntülenir.  

3. PDF belgelerinizin alanlarını ölçmek için aşağıdaki ölçü araçlarından herhangi birini seçin:

İki nokta arasındaki uzaklığı ölçmek için Uzaklık aracını  seçin. İlk noktayı
tıklatın, işaretçiyi ikinci noktaya taşıyıp yeniden tıklatın.

Birden çok nokta arasındaki uzaklıkları ölçmek için Çevre aracını  seçin.
Ölçmek istediğiniz her noktayı tıklatın. Ardından son noktayı çift tıklatın. 

Çizdiğiniz çizgi parçaları içindeki alanı ölçmek için Alan aracını  seçin. Ölçmek
istediğiniz her noktayı tıklatın. En az iki nokta tıklattıktan sonra, alan ölçümünü
tamamlamak için ilk noktayı tıklatın. 

4. Nesneleri ölçerken aşağıdakilerden birini yapın:

Ölçümü çizginin sonuna yapıştırmak için Yollara Yapış'ı  seçin.

Ölçümü çizginin son noktasına yapıştırmak için Uç Noktalara Yapış'ı  seçin.

Ölçümü çizginin orta noktasına yapıştırmak için Orta Noktalara Yapış'ı  seçin.

Ölçüyü birden çok çizginin kesişimine yapıştırmak için Kesişimlere Yapış'ı  seçin.

Ölçü çizgilerini 45º artan aralıklarla sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutun.

Ölçümü iptal etmek için sağ tıklatın ve Ölçümü İptal Et'i seçin.

Bir ölçü işaretlemesini silmek için işareti Ölçü Aracı ile tıklatıp Delete tuşuna basın.

Ölçü aracı seçenekleri

Ölçme araçları seçeneklerini ayarlamak için, aracı seçin, ardından seçenekleri görmek için PDF'de herhangi
bir yeri tıklatın.
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Ölçek Alanını Değiştir

İşaretleme Etiketini Değiştir

Ölçü İşaretlemesini Devre Dışı Bırak/Etkinleştir

Dikeyi Aç/Kapat

Cetvelleri Göster/Gizle

Sayfa İçeriğine Yapış/Sayfa İçeriğine Yapışma

Ölçüm İşaretlemesini Excel'e Dışa Aktar

Tercihler

Not:

Belgedeki Ölçek ve Birimleri Kullan (Varsa)

Dikçizgisel Çizgileri Kullan

Ölçme Çizgisi Rengi

Ölçü İşaretlemesi Etkinleştir

Varsayılan Kılavuz Uzunluğunu Kullan (yalnızca Uzaklık Aracı)

Varsayılan Satır Bitirme (yalnızca Uzaklık Aracı)

Resim Yazıcı Stili (yalnızca Uzaklık Aracı)

Varsayılan Kılavuz Uzunluğu (yalnızca Uzaklık Aracı)

Satırın Üstündeki Varsayılan Kılavuz Uzantısı (yalnızca Uzaklık Aracı)

Çizgi Noktalarından Varsayılan Kılavuz Uzaklığı (yalnızca Uzaklık Aracı)

Ölçek oranını (3:2 gibi) ve çizim alanlarındaki ölçü birimini değiştirir.

Ölçüyle görüntülenen metni ekler veya değiştirir.

Etkin olduğunda, çizdiğiniz ölçü çizgileri PDF'ye eklenir.
Devre dışı olduğunda, başka bir nesne ölçtüğünüzde ya da başka bir araç seçtiğinizde ölçü çizgileri kaybolur.

Etkin olduğunda, ölçü çizgileri yalnızca dikey olur.

Sayfada dikey ve yatay cetvelleri gösterin veya gizleyin. (Görünüm > Göster/Gizle
> Cetveller ve Kılavuzlar > Cetveller 'i seçmekle aynı etkiye sahiptir.)

Tüm Yapışma Etkin seçeneklerini açın veya kapatın.

PDF'nizdeki ölçülerle ilgili tüm bilgileri CSV dosyasına kaydedin.

Ölçü (2B) tercihlerini açın.

Ölçme tercihleri

2B verilerin nasıl ölçüleceğini belirlemek için 2B Ölçme tercihlerini değiştirin.

Adobe Reader DC'de Ölçme tercihleri, yorumlama işlevi etkinleştirilmiş PDF'ler için geçerlidir.

Etkin olduğunda, varsa orijinal belgeden oluşturulan birimlere
dayalı ölçüler kullanılır. Ölçü birimlerini kendiniz belirlemek için bu seçenekteki işareti kaldırın.

Etkin olduğunda, ölçü çizgileri yalnızca dikey olur.

Çizim sırasında görüntülenen renk ve çizgiyi belirtir.

Etkin olduğunda, çizdiğiniz ölçü çizgileri PDF'ye eklenir. Devre dışı olduğunda,
başka bir nesne ölçtüğünüzde ya da başka bir araç seçtiğinizde ölçü çizgileri kaybolur. Varsayılan ölçü
etiketlerini kullanabilir veya kendi etiketlerinizi belirtebilirsiniz.

Seçili olmadığında, her uzaklık ölçüsü
çizdiğinizde kılavuz uzunluğunu saptamak için fareyi hareket ettirirsiniz.

Uzaklık ölçülerinde çizgi uçlarının görünümünü belirtir.

Uzaklık ölçü resim yazısının ölçü çizgisinin içinde mi, yoksa
üzerinde mi olacağını belirtir.

Ölçü noktalarının yanında görüntülenen çizgi
kılavuzunun uzunluğunu belirtir.

Ölçü çizgisinin üzerinde
görüntülenen kılavuz uzantısının uzunluğunu belirtir.

Ölçü noktaları ve kılavuz
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arasında görüntülenen boş alanların miktarını belirtir.

Yapışma davranışını belirtin. Hassasiyet, işaretçinin yapışılacak öğenin ne kadar
yakınına girmesi gerektiğini belirler. İpucu Rengine Yapış, işaretçiyi nesnenin üzerine getirdiğinizde görünen
yapışma çizgisinin rengini belirtir.

İmleç koordinatlarını görüntüleme

İmleç Koordinatları belge bölmesinde işaretçinin koordinat konumunu gösterir. Konum numaralandırması
belgenin sol üst köşesinde başlar. İmleç Koordinatları seçili nesneyi yeniden boyutlandırırken nesnenin
genişliğini ve yüksekliğini de gösterir.

X ve Y koordinatlarını görüntüleme

1. Görünüm > Göster/Gizle > İmleç Koordinatları 'nı seçin.

2. X ve Y koordinatlarını görüntülemek için işaretçiyi hareket ettirin.

İmleç Koordinatları ölçü birimlerini değiştirme

1. Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler altında, Birimler ve Kılavuzlar 'ı seçin.

2. Sayfa ve Cetvel Birimleri açılır listesinden farklı bir ölçü birimi seçin.
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Acrobat DC'yi güncelleme ve Adobe Digital Editions'ı kullanma

Başa dön

Güncellemeleri otomatik yükle (önerilir)

Güncellemeleri otomatik indir ancak yükleme zamanını seçmeme izin ver

Bana bildir, ancak güncellemeleri indirme ve yükleme zamanını seçmeme izin ver

Güncellemeleri indirme veya yükleme

Acrobat DC'yi güncelleme
Adobe Digital Editions

Acrobat DC'yi güncelleme

Acrobat DC dosyaları ve bileşenleri çeşitli şekillerde güncellenebilir. Bazı güncellemeler, güncelleme işlemini
otomatik olarak tetikleyen bir PDF belgesini açtığınızda başlatılır. Örneğin, Asya dillerindeki fontların
kullanıldığı bir formu açarsanız fontları indirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Bazı güncellemelerse sadece
Yardım menüsünden kullanılabilir ve bunların elle kurulması gerekir. Bazı güncellemeler hem otomatik olarak
hem de elle başlatılabilir.

Yazılımı elle güncelleme

Yardım > Güncellemeleri Kontrol Et'i seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Güncelleme tercihlerini değiştirme

1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader DC > Tercihler'i
(Mac OS) seçin.

2. Soldaki Kategoriler'den Güncelleyici'yi seçin.

3. Güncellemeleri Kontrol Et bölümünde, aşağıdaki güncelleme yükleme seçeneklerinden
birini belirleyin:

(Windows) Acrobat önemli güncellemeleri
denetler ve otomatik olarak yükler. Yükleme tamamlandığında, sistem tepsisinde
görüntülenen küçük bir mesaj aracılığıyla yazılımın güncellendiği bildirilir. Bu yöntem,
Acrobat'ın güncel ve güvenli durumda kalmasını sağlamak için kullanabileceğiniz en iyi
yöntemdir.

Acrobat
önemli güncellemeleri düzenli olarak denetler ve indirir. Acrobat yükleme işlemini
başlatmanızı ister.

Acrobat önemli güncellemeleri düzenli olarak denetler ve bildirir. Güncellemeleri indirme
ve yükleme işlemlerini kendiniz belirleyebilirsiniz.

Acrobat güncellemeleri denetlemez. Bunun
yerine, güncellemeleri kendiniz denetleyebilirsiniz (Yardım > Güncellemeleri Kontrol Et).
Bu seçenek, güvenlik düzeyi en düşük olan yöntemdir ve yalnızca güncellemeleri başka
yöntemlerle dağıtan kuruluşlar için önerilir.
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Not:

Güvenlik ayarlarını yönetme

Kuruluşunuz sunucu tabanlı güvenlik ilkeleri kullanıyorsa Acrobat'ı bu ilkeleri düzenli olarak güncelleyecek
şekilde ayarlayabilirsiniz. Sunucu tabanlı güvenlik, güvenlik güncellemelerinin alındığı URL'yi sağlayan
yönetici tarafından ayarlanır.

1. Tercihler iletişim kutusunda, Kategoriler altında Güvenlik'i seçin.

2. Güvenlik Ayarları'nda Güvenlik Ayarlarını Sunucudan Yükle 'yi seçin.

3. URL alanına sunucu adresini yazın.

4. Güvenlik güncelleştirmelerinin ne sıklıkta kontrol edilmesini istediğinizi seçin.

5. Sunucu ilke güncelleştirmelerini kontrol etmeden önce bildirim almak için Yüklemeden
Önce Sor'u seçin.

Adobe Digital Editions

E-Kitapları ve diğer yayınları okumak ve düzenlemek için ücretsiz Adobe® Digital Editions yazılımını kullanın.
Adobe Digital Editions, Acrobat'ın önceki sürümlerindeki e-Kitap özelliklerinin yerine geçen ayrı bir web
tabanlı zengin Internet uygulamasıdır (RIA).

Adobe Digital Editions'ı yüklediğinizde varolan kitap rafı öğeleriniz otomatik olarak içe aktarılır ve yeni Adobe
Digital Editions kitap rafı deneyiminde kullanılabilir. Ayrıca PDF'leri teker teker Adobe Digital Editions kitap
rafınıza elle içe aktarabilirsiniz.

Bir e-Kitabı ilk kez açtığınızda Adobe Digital Editions yazılımı otomatik olarak bilgisayarınıza yüklenir.

Adobe Digital Editions hakkında daha fazla bilgi almak ve yazılımı yüklemek için bkz.
www.adobe.com/go/learn_acr_digital_tr.
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PDF'leri açma

Not:

Başa dön

Başa dön

Not:

Başa dön

PDF'yi uygulamada açma
PDF'yi masaüstünden veya başka bir uygulamanın içinden açma
PDF'yi web tarayıcısında açma

PDF dosyalarını Acrobat DC'nin içinden, e-posta uygulamanızdan, dosya sisteminizden veya ağda web
tarayıcısının içinden olmak üzere birçok yolla açabilirsiniz.

Düzenleyici ve Düzenleyici ile ilgili komutlar, Acrobat X ve sonraki sürümlerinde bulunmaz.

PDF'yi uygulamada açma

Acrobat DC uygulamasını başlatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

Ana Sayfa > Son görünüm alanından bir dosya açın.

Dosya > Aç'ı seçin. Aç iletişim kutusunda bir veya daha çok dosya adı seçin ve Aç'ı
tıklatın. PDF belgeleri genellikle .pdf uzantısına sahiptir.

Birden fazla belge açıksa Pencere menüsünden belge adını seçerek belgeler arasında
geçiş yapabilirsiniz.

PDF'yi masaüstünden veya başka bir uygulamanın içinden açma

Aşağıdakilerden birini yapın:

E-posta mesajına ekli PDF'yi açmak için mesajı açıp PDF simgesini çift tıklatın.

Açık bir web sayfasına bağlanmış PDF belgesini açmak için PDF dosya bağını
tıklatın. PDF genellikle web tarayıcısında açılır.

Dosya sisteminizdeki PDF dosyası simgesini çift tıklatın.

Mac OS'de, bazen simgeyi çift tıklatarak Windows'da oluşturulmuş bir PDF'yi
açamayabilirsiniz. Bunun yerine, Dosya > Birlikte Aç > Acrobat > DC'yi seçin.

PDF'yi web tarayıcısında açma

Bir web tarayıcısında açık olan PDF'ler Okuma modunda açılır. Okuma modu PDF'yi menüler, bölmeler veya
araç çubuklarını göstermeden görüntüler. Pencerenin alt kısmında, belgeyi görüntülemeye yönelik temel
işlevleri sunan kayan bir araç çubuğu görüntülenir.

Bu araç çubuğunu göstermek için imlecinizi pencerenin alt kısmına getirin.
PDF sayfaları arasında geçiş yapmak için araç çubuğundaki gezinme düğmelerini
kullanın.
Okuma modunu kapatıp çalışma alanını görüntülemek için araç çubuğunda Acrobat
simgesini  tıklatın.
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Not:

Not:

Varsayılan Olarak Okuma Modunda Görüntüle

Hızlı Web Görünümüne İzin Ver

Arka Planda Spekülatif İndirmeye İzin Ver

Bağlantı Hızı

Internet Ayarları [veya Ağ Ayarları]

Tarayıcıda Okuma modunu devre dışı bırakmak için Acrobat ya da Reader Tercihlerini
açın (Windows'da Düzen > Tercihler, Mac OS'de Acrobat DC/Acrobat Reader DC >
Tercihler seçeneğini belirleyin). Sol bölmeden Internet'i seçin. Varsayılan Olarak Okuma
Modunda Görüntüle seçeneğinin işaretini kaldırın.

Bilgisayarınızda birden fazla Adobe PDF uygulaması varsa, PDF belgelerini açarken hangisinin
kullanılacağını belirleyebilirsiniz. Tercihler altında Genel'den Varsayılan PDF İşleyicisini Seç'e bakın.

PDF'leri web tarayıcısında görüntüleme hakkında

Web tarayıcısındaki seçenekler bir PDF'yi, tarayıcıda veya doğrudan Acrobat ya da Reader'da nasıl
görüntüleyeceğinizi kontrol eder. Geçerli görüntüleme davranışını değiştirmek için yönetim eklentilerindeki
tarayıcı belgelerine başvurun. PDF'leri tarayıcı dışında Acrobat'ta açarsanız Hızlı Web Görünümüne İzin Ver
tercihini kullanamazsınız.

Klavye komutları web tarayıcısına eşlenebildiğinden bazı Acrobat kısayolları kullanılamaz. Benzer şekilde,
tarayıcı araç çubuğunda veya menü çubuğundakiler yerine Acrobat araç çubuğundaki araçları ve komutları
kullanmanız gerekebilir. Örneğin PDF belgesini yazdırmak için tarayıcıdaki Yazdır komutu yerine Acrobat araç
çubuğundaki Yazdır düğmesini kullanın. (Microsoft Internet Explorer'da, Internet Explorer araç çubuğundan
Dosya > Yazdır, Düzenle > Kopyala ve Düzenle > Bu Sayfada Bul'u seçebilirsiniz.)

Acrobat ya da Adobe Reader'ın farklı sürümlerini aynı bilgisayara yüklemeniz önerilmez. Sisteminizde
karma sürümlerin bulunması, PDF'leri bir web tarayıcısında görüntülemenizi engelleyebilir. Acrobat XI ile
Adobe Reader X'in veya Acrobat 9 ile Reader XI'in birlikte yüklenmesi gibi durumlar buna örnek olarak
gösterilebilir. Eş zamanlı kullanılan kurulumlar hakkında daha fazla bilgi için Teknik Not'a bakın.

Internet tercihleri

Bu seçeneği, menüleri, bölmeleri veya araç çubukları
tarayıcıda görünmeyen PDF'leri görüntülemek için seçin.

Hızlı Web Görünümü etkinleştirilmiş olarak kaydedilen PDF'lerde her
seferde bir sayfanın yüklenmesine izin vermek için bu seçeneği belirleyin. Hızlı Web Görünümü açıkken, web
sunucusu tüm PDF'yi değil, yalnızca istenen sayfayı gönderebilir.

Tarayıcının ilk sayfa görüntülense bile web'den PDF sayfaları
indirmeye devam etmesine izin vermek için bu seçeneği belirleyin.

Menüden bağlantı hızını seçin. Bağlantı hızı, içerik Internet üzerinden okunurken Acrobat ve
diğer platformlara sorunsuz görüntüleme sağlamaları konusunda yardımcı olur.

Bilgisayarınızın Internet veya ağ bağlantısı iletişim kutusunu ya da
panelini açmak için tıklatın. Daha fazla bilgi için işletim sisteminize ait Yardım'a, Internet hizmet sağlayıcınıza
veya yerel ağ yöneticinize başvurun.
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Başa dön

Başa dön

Başa dön

Neden Flash Player ile ilgili uyarı veriliyor?

PDF, PDF Portföyleri ve diğer özelliklerdeki Flash içeriklerini görüntüleyebilmek için Flash Player gerekir.
Adobe Reader ve Acrobat uygulamaları artık Flash Player uygulamasını içermemektedir ve Flash gerektiren
özellikler artık Flash'ın bilgisayarınızdaki yerel kopyasından çalıştırılır. Bu yeni strateji, kullanıcıların ve
yöneticilerin Flash Player güncellemelerini Acrobat ürün güncellemelerinden ayrı olarak yönetebilmelerine
olanak sunar.

Flash Active X bileşeni Flash içeriğini görüntülemek için yeterli değildir. Tam sürüm bir Flash Player
yüklenmelidir.

Son kullanıcılar için Flash Player yüklemeleri

1. Sağ tıklatıp Windows için Flash Player Yükleyiciyi (Active X ve Eklenti) ya da Mac OS
için Flash Player Yükleyiciyi indirin.

2. Yükleyiciyi bilgisayarınıza indirmek için Bağlantıyı Farklı Kaydet veya Hedefi Farklı
Kaydet'i seçin.

3. Yükleyici için bir konum belirleyin (masaüstü gibi) ve Kaydet'i tıklatın.
4. Yükleyici konumuna gidin. 
5. Yükleme işlemine başlamak için çift tıklatın.

NOT: Windows için hem Active X hem Eklenti yüklenmelidir. 

BT için Flash Player yüklemeleri

Kurumsal BT ve yöneticiler şu adresi ziyaret ederek kuruluşlarında dağıtıma uygun bir yükleyici indirmelidirler:
Flash Player Distribution.

Flash Player için sistem gereksinimleri

Adobe Flash Player Teknik özelliklerini inceleyin.
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PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler

Başa dön

Başa dön

Not:

Başa dön

Asya dilinde PDF'ler
Kiril, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa dilinde PDF'ler
İbranice, Arapça, Tay Dili ve Vietnamca PDF'ler
Sağdan sola dilleri etkinleştirme

Asya dilinde PDF'ler

Asya dilinde (Geleneksel ve Basitleştirilmiş Çince, Japonca ve Korece) metin içeren PDF belgelerini
görüntülemek, aramak ve yazdırmak için Acrobat'ı kullanabilirsiniz. Bu dilleri, formları doldururken, yorum
eklerken ve dijital imzalarda da kullanabilirsiniz.

İlgili Asya dili font paketlerini yüklerseniz neredeyse tüm Acrobat özellikleri Geleneksel ve Basitleştirilmiş
Çince, Japonca ve Korece metinlerde desteklenir.

Windows'da Acrobat uygulamasında, Asya dilleri destek dosyalarını, özel kurulumu kullanıp Adobe PDF
Oluşturma ve Adobe PDF Görüntüleme altındaki Asya Dilleri Desteği seçeneklerini belirleyerek kurmanız
gerekir.

PDFMaker ve Adobe PDF yazıcısı, PDF dosyalarını oluştururken çoğu Asya türü fontu otomatik olarak
gömer. Asya türü fontların gömülü olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Windows'ta, Asya dillerini içeren dosyaları, gerekli Asya dilleri desteği sisteminizde kurulu olmasa da
görüntülemeniz ve yazdırmanız mümkün olabilir. Belirli bir dil desteği gereken bir PDF'yi açmaya
çalıştığınızda, otomatik olarak sizden gereken fontların kurulması istenir.

Kiril, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa dilinde PDF'ler

Fontlar PDF dosyalarında gömülüyse, Kiril alfabesindeki metinleri (Bulgarca ve Rusça dahil), Orta Avrupa
dillerindeki metinleri ve Doğu Avrupa dillerindeki metinleri (Çekçe, Macarca ve Lehçe dahil) içeren Adobe
PDF dosyalarıyla çalışabilirsiniz. Fontlar gömülüyse, dosyaları her sistemde görüntüleyebilir ve
yazdırabilirsiniz. Arama özelliğinin kullanılması için fontların gömülü olmasına gerek yoktur.

İçindeki form alanları veya metin kutuları bu dilleri içeren ama fontları gömülmemiş ve fontları
sisteminizde de bulunmayan bir PDF'yi açarsanız Yardım > Güncellemeleri Denetle seçeneği, otomatik olarak
sizden gerekli fontları indirmenizi ve yüklemenizi ister.

İbranice, Arapça, Tay Dili ve Vietnamca PDF'ler

Acrobat, Tay dili ve Vietnamca metin girilmesini ve görüntülenmesini destekler. Yalnızca Windows'ta Arapça
ve İbranice de desteklenir. Varsayılan değer olarak, Arapça ve İbranice bölgesel ayarlarının altında Sağdan
Sola Dil Seçenekleri etkinleştirilmiştir (Windows'da).
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Sağdan sola dilleri etkinleştirme

Sağdan sola dil seçenekleri etkinleştirildiğinde, paragraf yönünü, rakam stilini ve bitişik harfleri kontrol eden
arabirim öğeleri görüntülenir. Bu seçenek kullanıldığında, belirli form alanlarının oluşturulmasında ve
doldurulmasında, dijital imza eklemekte ve metin kutusu işaretleyicileri oluşturulmasında kullanılan yazı
yönünü (soldan sağa veya sağdan sola) ve rakam türünü (Batı veya Arap-Hint) belirleyebilirsiniz.

Arapça ve İbranice bölgesel ayarları altında, varsayılan değer olarak, Sağdan Sola Dil Seçeneklerini
Etkinleştir ayarı seçili durumdadır.

1. Tercihler iletişim kutusunda, Kategoriler altında Dil'i seçin.

2. Sağdan Sola Dil Seçeneklerini Etkinleştir'i seçin.

75

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr


Mac OS'de Acrobat | Acrobat Pro DC

  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Acrobat genellikle Windows ve Mac OS'de aynı şekilde çalışır. Bazı istisnalar Yardım sayfalarında
belirtilmiştir. Bunlara ek olarak, aşağıdaki farklılıklara dikkat edin:

Ortak klavye eylemleri ve işlevleri

Windows Mac OS

Sağ tıklat Control tuşu basılı olarak tıklat

Alt Option

Ctrl+[karakter] Command+[karakter]

Ctrl tuşu basılı olarak tıklat Option tuşu basılı olarak tıklat

Ctrl tuşu basılı olarak sürükle Option tuşu basılı olarak sürükle

Bilgisayarım [disk adı]

Windows Gezgini Finder

Tercihler iletişim kutusunu açın

Mac OS'de Tercihler iletişim kutusunu açmak için Acrobat Pro DC> Tercihler 'i seçin.

İç içe listeyi genişletme

Yer imleri gibi öğeler bazen genişletilmiş veya daraltılmış olabilen iç içe listeler halinde görüntülenir. Mac
OS'de listeyi genişletmek için simgenin solundaki sağa bakan üçgeni tıklatın. Listeyi daraltmak için aşağı
yönlü üçgeni tıklatın. Çok düzeyli listedeki tüm öğeleri genişletmek veya daraltmak için üçgeni Option tuşu
basılı olarak tıklatın.

İlgili bağlantılar
Klavye kısayolları
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PDF oluşturma
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Acrobat DC ile PDF oluşturma

Başa dön

Not:

Acrobat DC menü komutlarını kullanarak bir dosyayı PDF'ye dönüştürme
PDF oluşturmak için sürükleyip bırakma
Pano içeriğini PDF'ye dönüştürme
Boş bir PDF oluşturma
Birçok dosyadan birçok PDF oluşturma (Acrobat Pro DC)

Acrobat DC kullanarak PDF dosyası oluşturmanın çeşitli yolları vardır. Menü komutlarını kullanarak, dosyaları
Acrobat DC uygulama simgesinin üzerine sürükleyip bırakarak ya da pano verilerini dönüştürerek kolayca
PDF dosyası oluşturabilirsiniz.

Bu belge Acrobat DC ile ilgili talimatlar içermektedir. Adobe Reader DC kullanıyorsanız bkz. Adobe
Reader DC ile yapılabilecek işlemler. Acrobat XI kullanıyorsanız bkz. Acrobat XI Yardım.

Acrobat DC menü komutlarını kullanarak bir dosyayı PDF'ye
dönüştürme

1. Acrobat DC Dosya menüsünde, Oluştur > Dosyadan PDF'yi seçin.

2. Aç iletişim kutusunda, dönüştürmek istediğiniz dosyayı seçin. Tüm dosya türlerine
gözatabilir veya Dosya Türü açılır menüsünden belirli bir tür seçebilirsiniz.

Acrobat, seçilen klasördeki tüm Microsoft Word belgelerini gösterir.

3. Dilerseniz bir görüntü dosyasını PDF'ye dönüştürürken Ayarlar'ı tıklatarak dönüştürme
seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Mevcut seçenekler dosya türüne göre değişir.

Dosya türü olarak Tüm Dosyalar'ı seçerseniz veya seçili dosya türü için
dönüştürme ayarları yoksa Ayarlar düğmesi kullanılamaz. (Örneğin, Ayarlar düğmesi
Microsoft Word ve Microsoft Excel dosyaları için kullanılamaz.)

4. Dosyayı PDF'ye dönüştürmek için Aç'ı tıklatın.
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Not:

Başa dön

Not:

Başa dön

Dönüştürülen dosya türüne bağlı olarak, dosyanın oluşturulduğu uygulama otomatik
olarak açılır veya bir ilerleme iletişim kutusu görüntülenir. Dosyanın biçimi
desteklenmiyorsa bu dosyanın PDF'ye dönüştürülemeyeceğini belirten bir mesaj
görüntülenir.

5. Yeni PDF açıldığında Dosya > Kaydet veya Dosya > Farklı Kaydet'i seçip PDF için bir
ad ve konum belirleyin.

Elektronik dağıtım amaçlı PDF'yi adlandırırken dosya adında en fazla sekiz karakter (boşluk olmadan)
kullanın ve .pdf uzantısını ekleyin. Bu eylem e-posta programlarının veya ağ sunucularının dosya adını
kesmemesi ve PDF'nin olması gerektiği gibi açılmasını sağlar.

PDF oluşturmak için sürükleyip bırakma

Bu yöntem çoğunlukla, dosya boyutu ve çıktı kalitesi arasındaki denge önemli olduğunda küçük görüntü
dosyaları ve düz metin dosyaları gibi küçük, basit dosyalar için genellikle en iyisidir. Bu tekniği diğer birçok
dosya türüyle kullanabilirsiniz ancak işlem sırasında herhangi bir dönüştürme ayarını belirleyemezseniz.

1. Windows Gezgini'nde ya da Mac OS Finder'da bir ya da daha fazla dosyanın simgesini
seçin.

2. Dosya simgelerini Acrobat DC uygulama simgesine sürükleyin. Veya (yalnızca
Windows'ta) dosyaları açık Acrobat DC penceresine de sürükleyebilirsiniz.

Dosyanın Acrobat DC'de açılamadığını belirten bir mesaj görüntülenirse bu dosya türü
sürükle-bırak yöntemiyle PDF'ye dönüştürülemez. Bu dosya için diğer dönüştürme
yöntemlerinden birini kullanın.

PostScript ve EPS dosyalarını Acrobat DC penceresine veya Acrobat uygulama
simgesine sürükleyerek de PDF'ye dönüştürebilirsiniz.

3. PDF'yi kaydedin.

(Yalnızca Windows) Ayrıca Windows Gezgini'nde dosyayı sağ tıklatıp Adobe PDF'ye
Dönüştür'ü de seçebilirsiniz.

Pano içeriğini PDF'ye dönüştürme

Mac OS veya Windows'taki uygulamalardan kopyaladığınız metinlerden ve görüntülerden PDF
oluşturabilirsiniz.

1. Panoda içerik yakalama:

Uygulamalardaki kopyala komutunu kullanın.
PrintScreen tuşuna basın (Windows).
Grab yardımcı programını (Uygulamalar > Yardımcı Programlar > Grab) kullanarak
Düzenle > Kopyala'yı seçip içeriği panoya yerleştirin. (Mac OS)
Bir PDF dosyasında Nesneyi Düzenle aracını kullanarak (Araçlar > Baskı Üretimi >
Nesneyi Düzenle) nesneleri seçebilir ve seçilen nesneleri kopyalayabilirsiniz.

 

2. Acrobat DC'de Dosya > Oluştur > Panodan PDF'yi seçin. Veya Araçlar > PDF Oluştur
> Pano > Oluştur'u seçin.

Panodan PDF komutu yalnızca içerik Panoya kopyalandığı zaman görüntülenir.
Pano boşsa komut devre dışıdır.
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Boş bir PDF oluşturma

Bir dosya, pano görüntüsü ya da taramayla başlamak yerine boş bir PDF oluşturabilirsiniz.

Bu işlem, tek sayfalık PDF'ler oluştururken fayda sağlar. Daha uzun ve karmaşık veya çok fazla
biçimlendirme içeren yeni belgeler için kaynak belgeyi Adobe InDesign veya Microsoft Word gibi daha fazla
mizanpaj ve biçimlendirme seçeneği sunan bir uygulamada oluşturmanız daha iyi olacaktır.

1. Adobe Acrobat DC uygulamasında tüm açık belgeleri kapatın.

2. Araçlar > PDF Oluştur > Boş Sayfa > Oluştur'u seçin.

Tek sayfalı boş bir PDF oluşturulur.

Mevcut bir PDF'ye boş bir sayfa eklemek için PDF'yi açıp Araçlar > Sayfaları Organize Et > Ekle > Boş
Sayfa'yı seçin.

Birçok dosyadan birçok PDF oluşturma (Acrobat Pro DC)

Tek işlemde, birden çok doğal dosyadan (desteklenen farklı formatta dosyalar dahil) birden çok PDF
oluşturabilirsiniz. Bu yöntem çok fazla sayıda dosyayı PDF'ye dönüştürmeniz gerektiğinde yararlıdır.

Bu yöntemi kullandığınızda, Acrobat DC en son kullanılan dönüştürme ayarlarını bu ayarlara erişmenizi
gerektirmeden uygular. Dönüştürme ayarlarını ayarlamak isterseniz bu işi bu yöntemi kullanmadan önce
gerçekleştirin.

1. Dosya > Oluştur > Birden Çok PDF Dosyası Oluştur'u seçin.

2. Dosya Ekle > Dosya Ekle veya Klasör Ekle'yi işaretleyip dosyaları veya klasörleri
seçin.

Birden Çok PDF Oluştur iletişim kutusunda Dosya Ekle'yi tıklatın ve PDF'ye dönüştürmek
istediğiniz dosyaları seçin.

3. Tamam 'ı tıklatın. Çıktı seçenekleri iletişim kutusu görünür.

4. Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda hedef klasörünüzü ve dosya adı tercihlerini belirtip
Tamam 'ı tıklatın.

Ayrıca bkz.
Adobe PDF dönüştürme ayarları
Belgeleri PDF'ye tarama
Adobe PDF yazıcıyı kullanma
Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
PDFMaker ile PDF Oluşturma
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PDFMaker ile PDF oluşturma (Windows)

Başa dön

Not:

Başa dön

Not:

Acrobat PDFMaker hakkında
PDFMaker kullanarak bir dosyayı PDF'ye dönüştürme
PDFMaker dönüştürme ayarlarını görüntüleme
Microsoft Word, PowerPoint ve Excel dosyalarını PDF'ye dönüştürme
E-posta mesajlarını PDF'ye dönüştürme
Otomatik e-posta arşivi oluşturma
Word adres mektup birleştirmelerden PDF oluşturma
Microsoft Project'ten Oluşturulan PDF'ler (Acrobat Pro)
Visio dosyalarını PDF'ye Dönüştürme (Acrobat Pro)
AutoCAD dosyalarını PDF'ye dönüştürme (Windows için Acrobat Pro)
Uygulamaya özel PDFMaker ayarları

Acrobat PDFMaker hakkında

PDFMaker, Microsoft Office uygulamaları, AutoCAD ve Lotus Notes gibi birçok iş uygulaması içinde çalışan
bir Acrobat özelliğidir. Acrobat'ı yüklediğinizde, PDFMaker denetimleri dosya oluşturma uygulamasının
çalışma alanında görüntülenir.

İçerik oluşturma uygulamalarının belirli sürümlerinde bazı PDFMaker özellikleri kullanılamaz.
Karşılaştırma tablosu için bkz. Uyumlu web tarayıcıları ve PDFMaker uygulamaları | Acrobat, Reader.

PDFMaker'ı bir içerik oluşturma uygulamasında kullanmak, basit ve tek tıklatmaya dayalı bir prosedürdür.
Acrobat PDFMaker araç çubuğundaki bir düğmeyi tıklatmak veya Adobe PDF menüsünden bir komut seçmek
yeterlidir. Acrobat'ı açmanıza gerek yoktur.

PDFMaker kullanarak bir dosyayı PDF'ye dönüştürme

Windows'ta Acrobat, sık kullanılan birçok içerik oluşturma uygulamasına Acrobat PDFMaker araç çubuğunu
ve Adobe PDF menüsünü yükler. PDF oluşturmak için araç çubuğu düğmelerini veya Adobe PDF menüsünü
(Lotus Notes'ta Eylem menüsü) kullanabilirsiniz; bu menü, dönüştürme ayarlarına da erişim sağlar. Birçok
dönüştürme seçeneği tüm özgün uygulamalarda aynı olduğu halde, bazıları uygulamaya özeldir.

Microsoft Office 2007 ve Word, Excel, PowerPoint gibi sonraki uygulamalarda PDF oluşturma seçeneklerine
Acrobat şeridinden erişilebilir.

Uygulamada PDF araç çubuğu düğmelerini görmezseniz PDF araç çubuğunu göstermeniz veya
etkinleştirmeniz gerekir. Diğer sorun giderme bilgileri için, bkz. Acrobat PDFMaker İle İlgili Sorunları Giderme.

Microsoft Office ve Lotus Notes'ta PDFMaker'ı gösterme veya etkinleştirme

PDF araç çubuğu düğmeleri Microsoft Office veya Lotus Notes uygulamasında görünmüyorsa PDFMaker'ı
göstermek veya etkinleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.
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Not:

Lotus Notes 8 veya sonraki sürümler için Dosya > Tercihler'i seçin. Görüntülenen iletişim kutusunda Araç
Çubuğu > Araç Çubukları'nı seçin ve Acrobat PDFMaker için Görünür seçeneğini belirleyin.

Office 2007 veya Office 2010 için şu adımları uygulayın:

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

(Outlook 2007) Araçlar > Güven Merkezi'ni seçin.
(Diğer Office 2007 uygulamaları) Office düğmesini ve [Uygulama ] Seçenekleri
düğmesini tıklatın; burada [Uygulama] Office uygulamasının adıdır. Örneğin, Word'de
düğme adı Word Seçenekleri'dir.
(Office 2010 uygulamaları) Dosya sekmesini, ardından Seçenek'i tıklatın.

2. İletişim kutusunun sol tarafındaki Eklentiler'i tıklatın.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Listede PDFMOutlook veya Acrobat PDFMaker Office COM Eklentisi yoksa Yönet
açılır menüsünden COM Eklentileri'ni seçip Git'i tıklatın.
PDFMOutlook veya Acrobat PDFMaker Office COM Eklentisi Devre Dışı Uygulama
Eklentileri listesinde görünüyorsa Yönet açılır menüsünden Devre Dışı Öğeler'i seçip
Git'i tıklatın.

4. PDFMOutlook veya Acrobat PDFMaker Office COM Eklentisi 'ni seçip Tamam'ı tıklatın.

5. Office uygulamasını yeniden başlatın.

Dosyayı PDF'ye dönüştürme

1. Dosyayı oluşturmak için kullanılan uygulamada dosyayı açın.

2. Acrobat PDFMaker araç çubuğunda Adobe PDF'ye Dönüştür düğmesini  tıklatın.

Word, Excel, PowerPoint gibi Microsoft Office 2007 veya 2010 uygulamaları için Acrobat
şeridinde PDF Oluştur düğmesini  tıklatın.

3. PDF için bir ad ve konum girip Kaydet'i tıklatın.

4. (İsteğe bağlı) Sonucu Göster 'i işaretleyerek PDF'yi açın veya PDF'yi koru'yu
etkinleştirerek PDF Güvenlik ayarlarını belirleyin.

E-posta eki olarak PDF oluşturma

1. Dosyayı oluşturmak için kullanılan uygulamada dosyayı açın.

2. Adobe PDF > Adobe PDF'ye Dönüştür ve E-postayla Gönder'i seçin.

Word, Excel, PowerPoint gibi Microsoft Office 2007 veya 2010 uygulamaları için Acrobat

şeridinde Oluştur ve E-postaya Ekle düğmesini  tıklatın.

Dönüştürme sona erdiğinde, varsayılan e-posta uygulamanızda otomatik olarak yeni
PDF'nin ek olarak dahil edildiği boş bir mesaj açılır. Ardından adresi yazıp mesajı
tamamlayabilir ve gönderebilir ya da taslak olarak kaydedebilirsiniz.

PDF olarak dosya ekleme (Outlook)

1. Outlook e-posta Mesaj penceresinde Adobe PDF Olarak Ekle düğmesini tıklatın.

Adobe PDF Olarak Ekle düğmesi görünmüyorsa Adobe PDF > Dönüştürme
Ayarlarını Değiştir'i ve Adobe PDF Olarak Ekle Düğmesini Göster 'i seçin. Bu seçenek
Outlook 2007 veya sonraki sürümlerde kullanılamaz.

2. Eklenecek dosyayı seçin ve Aç'ı tıklatın.
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Dosyaları güvenli PDF'ye dönüştürme ve e-posta mesajı olarak ekleme
(Outlook)

1. Outlook e-posta Mesaj penceresinde Güvenli Adobe PDF Olarak Ekle düğmesini 
tıklatın.

Güvenli Adobe PDF Olarak Ekle düğmesi, ancak Araçlar > Koruma > Daha Fazla
Koruma > Güvenlik Ayarları iletişim kutusu kullanılarak Adobe LiveCycle® Rights
Management Sunucusu yapılandırıldıktan sonra görünür.

2. Gözat'ı tıklatın, dönüştürülecek dosyayı seçin ve Aç'ı tıklatın.

3. PDF'yi açabilecek kullanıcıları belirtin ve Tamam'ı tıklatın:

Yalnızca PDF'yi alan kullanıcıları belirtmek için Erişimi Yalnızca Bu Mesajın
Gönderilen:, Bilgi: ve Gizli: Alanlarında Belirtilen Kişilerle Sınırla'yı seçin. Bu
durumda, e-posta mesajını gönderene kadar PDF güvende olmaz.
Yalnızca güvenlik ilkesiyle belirlenen kullanıcıları belirtmek için Bu Güvenlik İlkesini
Uygulayarak Erişimi Sınırla'yı seçip listeden bir güvenlik ilkesi belirleyin. Bu durumda
PDF e-posta mesajına eklenmeden güvenceye alınır.

4. İstenirse Adobe LiveCycleRights Management Sunucusu'nda oturum açmak için kullanıcı
adınızı ve parolanızı girin.

PDF oluşturma ve inceleme için gönderme

1. Dosyayı oluşturmak için kullanılan uygulamada dosyayı açın.

2. Acrobat PDFMaker araç çubuğunda Adobe PDF'ye Dönüştür ve İnceleme İçin Gönder

düğmesini  tıklatın veya (varsa) Adobe PDF > Adobe PDF'ye Dönüştür ve İnceleme
İçin Gönder'i seçin.

Word, Excel, PowerPoint gibi Microsoft Office 2007 veya 2010 uygulamaları için Acrobat

şeridinde Oluştur ve İncelemeye Gönder düğmesini  tıklatın.

3. Kimlik Oluşturma iletişim kutusu görüntülendiğinde kendinizle ilgili bilgileri girin ve
Tamamla'yı tıklatın.

4. Açılan sihirbazda görüntülenen talimatları, E-posta tabanlı inceleme başlatma bölümünde
açıklanan şekilde uygulayın.

PDF oluşturma ve bir eylem yürütme

1. Dosyayı oluşturmak için kullanılan uygulamada dosyayı açın.

2. Acrobat PDFMaker araç çubuğunda Adobe PDF'ye Dönüştür ve Eylem Yürüt
düğmesini tıklatın veya (varsa) Adobe PDF > Adobe PDF'ye Dönüştür ve İnceleme İçin
Gönder'i seçin.

Word, Excel, PowerPoint gibi Microsoft Office 2007 veya 2010 uygulamalarında, Acrobat
şeridinde PDF Oluştur ve Eylem Yürüt düğmesini tıklatın.

3. Düğme menüsünden bir eylem ekleyin ve ekranda görüntülenen talimatları izleyerek
dosyaları kaydedin.

4. PDF Acrobat'ta açılır. Dosyayı işlemek için sağdaki bölmeden Başlat'ı tıklatın.

PDFMaker dönüştürme ayarlarını görüntüleme
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Dönüştürme Ayarları

Adobe PDF Sonucunu Göster

Adobe PDF Dosya Adı İçin Uyar

Belge Bilgisini Dönüştür

Not:

PDF/A Uyumluluğu

Belgeyi Açmak İçin Şifre İste

Belgenin Düzenlenmesini Ve Yazdırılmasını Kısıtla

İzin Şifresini Değiştir

PDFMaker dönüştürme ayarları dosya türlerine göre değişir. Örneğin, PowerPoint dosyalarıyla ilgili seçenekler
Outlook dosyalarında kullanılanlarla aynı değildir. Dönüştürme ayarlarını seçtikten sonra bu seçimler, bu tür
dosyadan oluşturduğunuz sonraki tüm PDF'lere uygulanır. Arada bir ayarları gözden geçirmek iyi bir fikir
olabilir.

1. PDFMaker'ın etkinleştirildiği bir uygulamayı açın (Word veya Excel gibi).

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

(Lotus Notes) Eylemler > Adobe PDF Dönüştürme Ayarlarını Değiştir'i seçin.
(Office 2007 veya 2010 uygulamaları) Acrobat veya Adobe PDF şeridinde, Tercihler'i
tıklatın.
(Diğer tüm uygulamalar) Adobe PDF > Dönüştürme Ayarlarını Değiştir'i seçin.

3. (İsteğe bağlı) Orijinal varsayılan ayarlara dönmek için Ayarlar sekmesinde Varsayılanları
Geri Yükle 'yi tıklatın.

Adobe PDFMaker tercihlerinde Ayarlar sekmesi

PDFMaker'da bulunan ayarlar, PDFMaker'ı kullandığınız uygulamaya göre değişir.

PDF'nin en iyileştirileceği standardı belirtir. Menüde bir öğe seçtiğinizde, bu hazır
ayarın açıklaması hemen altında görüntülenir.

Dönüştürülen belgeyi doğrudan Acrobat'ta açar. (Özel durum: Adobe PDF'ye
Dönüştür ve E-postayla Gönder'i seçtiğinizde.)

Elde edilen PDF için özel bir dosya adı girmenize olanak sağlar. Aynı
dosya adıyla ancak .pdf uzantısıyla dosyayı kaynak dosyayla aynı klasöre kaydetmek üzere bu seçeneğin
işaretini kaldırın.

Kaynak dosyanın Özellikler iletişim kutusundan belge bilgilerini ekler. Bu ayar,
yazıcı tercihleri ve Adobe PDF Ayarları iletişim kutusunun Gelişmiş panelindeki ayarları geçersiz kılar.

Gelişmiş Ayarlar düğmesi, birçok ek dönüştürme seçeneğini içeren Adobe PDF Ayarları iletişim
kutusunu açar. Bu dönüştürme ayarları Acrobat Distiller, PDFMaker ve Acrobat'ın kendisi gibi PDF'ler
oluşturan tüm Acrobat özelliklerine uygulanır.

Elektronik belgelerin uzun süreli olarak korunması için seçilen ISO standardına uyumlu
PDF oluşturur.

Adobe PDFMaker tercihlerinde Güvenlik sekmesi

PDFMaker'da bulunan ayarlar, PDFMaker'ı kullandığınız uygulamaya göre değişir.

Seçili olduğunda, kullanıcıların belgeyi açmak için kullanmak zorunda
oldukları parolayı ayarlamak üzere girebileceğiniz Belge Açma Parolası seçeneğini kullanılabilir yapar.

İşaretlendiğinde, diğer İzin seçeneklerinin
kullanılabilmesini sağlar.

Kullanıcıların izin verilen yazdırma ve düzenleme işlemlerini yapabilmesi için
kullanmaları gereken parolayı belirtir.

85



İzin Verilen Yazdırma İşleri

Değiştirme İzinli

Metin, Görüntü ve Diğer İçeriğin Kopyalanması Özelliğini Etkinleştir

Görsel Olarak Zayıflamış Ekran Okuma Aygıtlarının Metin Erişimini Etkinleştir

Düz Metin Meta Verilerine İzin Ver

Başa dön

İzin Şifresi kullanan kullanıcıların belgeyi yazdırıp yazdıramayacağını ve hangi
çözünürlükte yazdırabileceğini belirtir.

İzin Şifresi kullanan kullanıcıların yapabilecekleri değişiklik türlerini belirtir.

Kullanıcıların PDF'den
kopyalamasına izin verir veya engeller.

Ekran okuyucu
aygıtlarının metni okumasını engeller veya izin verir. (Varsayılan olarak seçilidir.)

Arama motorunun belge meta verilerine erişip erişemeyeceğini belirtir.
Yalnızca PDF uyumluluğu Acrobat 6.0 (PDF 1.5) veya sonraki sürümler olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Microsoft Word, PowerPoint ve Excel dosyalarını PDF'ye
dönüştürme

Microsoft Word, PowerPoint veya Excel'den PDF oluşturulurken geçerli dosya için dönüştürme seçenekleri
ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, dönüştürülecek dosyada bir dizi içerik seçebilirsiniz. Aşağıdaki adımlarda
ayarlayabileceğiniz dönüştürme seçenekleri Acrobat PDFMaker iletişim kutusuna ait en yaygın kullanılan
ayarlardan bazılarıdır. Dönüştürme seçeneklerinde yaptığınız değişiklikler yalnızca geçerli dönüştürmeye
uygulanır.

Acrobat Pro'da, PDFMaker uygulaması, Microsoft Word ve PowerPoint dosyalarındaki multimedya dosya
türlerinden çoğunu gömmek için bir seçenek içerir. Dosyalar FLV formatı dosyalara dönüştürülür. Belgeyi
PDF'ye dönüştürdüğünüzde PDF'de yürütülebilir FLV dosyaları olur.

Excel dosyalarını PDF'ye dönüştürme

1. Excel dosyasını açın.

2. İsteğe bağlı olarak dönüştürülecek hücreleri seçin.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

(Office 2007 veya 2010) Acrobat şeridinde Oluştur seçeneklerinden birini belirleyin.

4. Acrobat PDFMaker iletişim kutusunda Dönüştürme Aralığı'nı seçip PDF'ye Dönüştür'ü
tıklatın.

5. Adobe PDF Dosyasını Farklı Kaydet iletişim kutusunda PDF için bir dosya adı ve konumu
belirtin.

6. İsteğe bağlı olarak, dönüştürme ayarlarını değiştirmek için Seçenekler düğmesini tıklatın.

7. PDF oluşturmak için Kaydet'i tıklatın.

Word ve PowerPoint dosyalarını PDF'ye dönüştürme

1. Word veya PowerPoint dosyasını açın.

2. İsteğe bağlı olarak, nesneleri ve metni (Word) veya slaytları (PowerPoint) gerektiğinde
seçin.

3. (Office 2007 veya 2010) Acrobat şeridinde PDF Oluştur'u, Oluştur ve E-postaya Ekle'yi
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veya Oluştur ve İncelemeye Gönder'i seçin.

4. Adobe PDF Dosyasını Farklı Kaydet iletişim kutusunda PDF için bir dosya adı ve konumu
belirtin.

5. İsteğe bağlı olarak, dönüştürme ayarlarını değiştirmek için Seçenekler düğmesini tıklatın.

6. Sayfa Aralığı (Word) veya Slayt Aralığı (PowerPoint) seçin. Seçim seçeneği ancak
dosyadan içerik seçtiyseniz kullanılabilir.

7. Tamam'ı, ardından da PDF oluşturmak için Kaydet'i tıklatın.

Multimedya dosyalarını Word ve PowerPoint belgelerine gömme (Acrobat
Pro)

1. (Office 2007 veya 2010) Acrobat şeridinde, Flash'ı Göm seçeneğini tıklatın.

2. Flash Ekle iletişim kutusunda menüden bir multimedya dosyası seçin ya da dosyanın
konumunu belirlemek için Gözat'ı tıklatın ve dosyayı seçin.

3. (İsteğe bağlı) Bir video karesini poster olarak kullanmak üzere seçmek için Poster
Görüntüsünü Geçerli Çerçeveden Ayarla'yı tıklatın.

4. Menüden medya oynatıcı dış görünümü seçin.

5. Tamam'ı tıklatın. Acrobat dosyayı FLV formatına dönüştürür ve belgele ekler.

6. PDF oluşturmaya hazır olduğunuzda PDF oluşturmak için alışılmış adımları uygulayın.
(Yalnızca PowerPoint) Adobe PDF Dosyasını Farklı Kaydet iletişim kutusunda
Seçenekleri tıklatın ve Multimedyayı Dönüştür seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

E-posta mesajlarını PDF'ye dönüştürme

Bir veya daha fazla Microsoft Outlook ya da Lotus Notes e-posta mesajını veya mesajların tüm klasörlerini
birleştirilmiş PDF'ye ya da PDF Portföyüne dönüştürmek için PDFMaker kullanabilirsiniz. PDF Portföyü içinde
her e-posta mesajı ayrı bir PDF dosyası olarak görüntülenir.

Acrobat PDFMaker Dönüştürme Ayarları iletişim kutusunda, e-posta mesajlarının sürekli tek bir PDF'de mi,
yoksa PDF Portföyünde mi birleştirileceğini belirleyen bir seçenek vardır.

E-postanın PDF'ye dönüştürülmesini etkinleştiren kontroller, e-posta uygulamasında Acrobat PDFMaker araç
çubuğunda ve menüde olmak üzere iki yerde görüntülenir. Outlook'ta menü, Adobe PDF olarak adlandırılır ve
Outlook Yardım menüsünün sağında görüntülenir. Lotus Notes'ta, PDF komutları Eylemler menüsünde
görüntülenir.

Açık olan e-posta mesajını Dosya > Yazdır'ı seçip Yazdır iletişim kutusunda yazıcı olarak Adobe PDF
seçeneğini belirleyerek PDF'ye (PDF Portföyüne değil) dönüştürebilirsiniz. PDFMaker dönüştürme ayarları
bu işlemi etkilemez.

E-posta mesajlarının birleştirilmiş PDF'lerine mi, yoksa PDF Portföylerine mi
dönüşeceğini belirtme

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

(Outlook) Adobe PDF > Dönüştürme Ayarlarını Değiştir'i seçin.
(Lotus Notes) Eylemler > Adobe PDF Dönüştürme Ayarlarını Değiştir'i seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

E-posta mesajlarını dönüştürmek ve bir belgede izleyen sayfalar olarak PDF'de
birleştirmek için, Yeni PDF Dosyası Oluşturulurken Adobe PDF Portföyü Çıkışı Al
öğesinin seçimini kaldırın.
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Dönüştürülmüş e-posta mesajlarını PDF Portföyü bileşenleri olarak birleştirmek için
Yeni PDF Dosyası Oluşturulurken Adobe PDF Portföyü Çıkışı Al öğesini seçin.

Açık e-posta mesajını PDF'ye dönüştürme (Outlook)

Adobe PDF > Adobe PDF'ye Dönüştür'ü seçin.

Adobe PDF Olarak Ekle araç çubuğu gösteriliyorsa açık Outlook e-posta mesajından farklı bir dosyayı da
PDF'ye dönüştürebilirsiniz. Bu düğmenin tıklatılması yeni PDF seçmek ve kaydetmek amacıyla bir dizi
iletişim kutusu açmasının yanı sıra henüz çalışmıyorsa Acrobat'ı da açar. Elde edilen PDF açık e-posta
mesajına eklenir.

E-posta mesajlarını yeni PDF'ye dönüştürme

1. Outlook veya Lotus Notes uygulamalarında e-posta mesajlarını tek tek seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

(Outlook) Adobe PDF > Seçili Mesajları Dönüştür > Yeni PDF Oluştur 'u seçin.
(Lotus Notes), Eylemler > Seçili Mesajları Adobe PDF'ye Dönüştür'ü seçin.

3. Adobe PDF Dosyasını Farklı Kaydet iletişim kutusunda bir konum seçin, dosya adını
yazın ve Kaydet'i tıklatın.

E-posta mesajlarını veya klasörleri varolan PDF’ye ekleme

1. Outlook veya Lotus Notes uygulamalarında e-posta mesajlarını veya klasörleri tek tek
seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

(Outlook) Adobe PDF > Seçili Mesajları Dönüştür > Varolan PDF'ye Ekle veya Adobe
PDF > Seçili Klasörleri Dönüştür > Varolan PDF'ye Ekle'yi seçin.

Bir veya daha fazla PDF Portföyü oluşturduysanız Varolan PDF’ye Ekle seçeneğine
ek olarak yeni oluşturulan PDF Portföylerinden de seçim yapabilirsiniz.

(Lotus Notes) Eylemler > Seçili Mesajları Varolan Adobe PDF'ye Ekle veya Eylemler
> Seçili Klasörleri Varolan Adobe PDF'ye Ekle'yi seçin.

3. Dönüştürülen e-postaları eklemek istediğiniz PDF'yi veya PDF Portföyünü bulup seçin ve
Aç'ı tıklatın.

PDF için yeni bir ad yazmayın. Yazarsanız, PDF'nin bulunamadığını belirten bir
uyarı mesajı görüntülenir. Tamam'ı tıklatın ve adını değiştirmeden PDF'yi seçin.

4. (Yalnızca Outlook) Mevcut PDF'nin PDFMaker'ın önceki sürümü kullanılarak
oluşturulduğunu belirten bir mesaj görüntülenirse, aşağıdakilerden birini yapın:

Orijinal PDF arşivinden PDF Portföyü oluşturmak için Evet 'i tıklatıp yeni arşiv için bir
ad ve konum seçin. (Varsayılan ad, orijinal PDF dosya adına _Portfolio sonekini
ekler.) Dönüştürme işlemi tamamlandığında ve Adobe PDF Oluşturuluyor iletişim
kutusu kapandığında yeni arşiv Acrobat'ta açılır.
İşlemi iptal etmek için Hayır'ı tıklatın.

Dönüştürülen ya da Acrobat 8 veya sonraki sürümlerine taşınan e-posta PDF Portföyleri için yalnızca
yeni mesajlar (yani PDF Portföyünün parçası olmayan mesajlar) eklenir.

E-posta klasörlerini yeni PDF'ye dönüştürme
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Arşivleme Günlüğünü Koru

Dosya Seç

Daha Hızlı Arama İçin Dizini Göm

Başa dön

PDFMaker bir yordamda birden fazla klasörü PDF'ye dönüştürebilir. Otomatik olarak görüntülenen iletişim
kutusunda seçebileceğiniz için klasörleri başlangıçta seçmeniz gerekmez.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

(Outlook) Adobe PDF > Seçili Klasörleri Dönüştür > Yeni PDF Oluştur 'u seçin.
(Lotus Notes) Eylemler > Seçili Klasörleri Adobe PDF'ye Dönüştür'ü seçin.

2. Klasörleri PDF'ye Dönüştür iletişim kutusunda klasörleri seçin. Ardından, Bu Klasörleri ve
Tüm Alt Klasörleri Dönüştür seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın.

3. Adobe PDF Dosyasını Farklı Kaydet iletişim kutusunda PDF Portföyü için ad ve konum
seçin.

Dönüştürme işlemi tamamlandığında yeni PDF Acrobat'ta açılır.

Otomatik e-posta arşivi oluşturma

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

(Outlook) Adobe PDF > Otomatik Arşivleme Kur'u seçin.
(Lotus Notes) Eylemler > Otomatik Arşivleme Kur'u seçin.

2. Acrobat PDFMaker iletişim kutusunun Otomatik Arşivleme sekmesinde Otomatik
Arşivlemeyi Etkinleştir'i seçin. Sıklık için seçenekleri ve otomatik arşivin oluşturulacağı
günün saatini belirleyin.

3. Gereksinimlerinize uygun olarak diğer seçenekleri belirleyin:

Her arşivleme oturumunun kaydını oluşturur.

Arşivleme günlüğünün adını ve konumunu belirtir.

Her belgeyi bulmak amacıyla tek tek aramak yerine
belirli sözcük ve karakterleri arayabileceğiniz bir dizin oluşturur.

4. Ekle'yi tıklatıp e-posta klasörlerini ve alt klasörlerini seçin. Ardından, tercihinize göre Bu
Ve Tüm Alt Klasörleri Dönüştür'ü işaretleyin veya işaretini kaldırın, ardından Tamam'ı
tıklatın.

5. PDF Arşiv Dosyasını Farklı Kaydet iletişim kutusunda, arşivlenen e-posta PDF'si için bir
ad ve konum seçin. Ardından Aç'ı tıklatın.

6. Ayarları ve Acrobat PDFMaker iletişim kutusunda listelenen arşiv klasörü adlarını gözden
geçirin ve aşağıdakilerden birini yapın:

Listeye başka e-posta klasörleri eklemek için Ekle'yi tıklatın ve klasörü seçin.
Listeden klasörleri kaldırmak için klasörleri seçip Sil'i tıklatın.
Arşiv dosyasını değiştirmek için listeden herhangi bir klasör adını seçip Arşiv
Dosyasını Değiştir'i tıklatın, ardından ad ve konum belirtin.
E-postayı arşivlemeye hemen başlamak için Arşivlemeyi Şimdi Çalıştır'ı tıklatın.

Word adres mektup birleştirmelerden PDF oluşturma

Word adres mektup birleştirme işlemleri, örneğin, alıcıların adları ve adresleri gibi bilgilerle kişiselleştirilen
form mektupları gibi belgeler oluşturur. Acrobat PDFMaker ile, doğrudan PDF'ye posta birleştirmek için Word
adres mektup birleştirme belgesini ve ilgili veri dosyalarını kullanarak daha az adım kullanabilirsiniz. Ayrıca bu
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Not:

Not:

Kime:

Konu Satırı

Mesaj

PDF'leri, PDF oluşturma işlemi sırasında oluşturulan e-posta mesajlarına eklemek üzere de PDFMaker'ı
ayarlayabilirsiniz.

Word Adres Mektup Birleştirme özelliği için dosyaları ayarlama hakkındaki bilgilere Microsoft Office
Word Yardım bölümünden erişebilirsiniz.

1. Microsoft Word'de, adres mektup birleştirmeye temel olarak oluşturduğunuz şablonu açın
veya Word Adres Mektup Birleştirme araç çubuğu ile Adres Mektup Birleştirme sihirbazını
gerektiği gibi kullanarak dosyayı oluşturun.

Adres mektup birleştirme işlemini Word'de tamamlamayın. Bunun yerine, her
zamanki gibi adres mektup birleştirmeyi ayarlayın ve önizleyin, böylece birleştirmenin
düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulayabilirsiniz.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Adobe PDF > Adobe PDF ile Adres Mektup Birleştir'i seçin.
Adres Mektup Birleştir araç çubuğunda Adobe PDF'ye Adres Mektup Birleştir
düğmesini tıklatın (Görünüm > Araç Çubukları > Adres Mektup Birleştir).
(Word 2007) Acrobat şeridinden Adres Mektup Birleştirme'yi tıklatın.

3. Acrobat PDFMaker - Adres Mektup Birleştir iletişim kutusunda istediğiniz seçenekleri
belirleyin:

Veri dosyasındaki hangi verilerin birleştirilen dosyalara içe aktarılacağını belirlemek
için Tümü veya Geçerli'yi seçin ya da Başlangıç ve Son kutularına sayfa aralığını
girin.
Oluşturulacak PDF'yi adlandırmak için PDF Dosya Adı Belirle kutusuna adı yazın.

PDF, bu metin ve bir dizi rakam kullanılarak adlandırılır. Örneğin, PDF Dosya Adı
Belirle kutusuna JulyLetter yazarsanız, e-postayla birleştirilmiş PDF'ler
JulyLetter_0000123, JulyLetter_0000124, JulyLetter_0000125 ve benzeri şekilde
görüntülenebilir.

4. Adobe PDF Dosyalarını Otomatik Olarak E-postayla Gönder komutu için aşağıdakilerden
birini yapın:

Daha sonra yazdırmak veya e-postayla gönderilmek üzere birleştirilmiş PDF'ler
oluşturmak ve kaydetmek için seçeneğin işaretini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.
Birleştirilmiş PDF'ler oluşturmak ve her birini ilgili alıcıya e-posta mesajıyla
göndermek için bu onay kutusunu seçin ve diğer E-posta seçeneklerini doldurun.

5. Klasöre Gözat iletişim kutusu görüntülendiğinde, kullanmak istediğiniz konuma gidin ve
Tamam'ı tıklatın.

PDFMaker ayrı PDF'ler oluştururken durum göstergeleri görünür.

6. Adobe PDF Dosyalarını Otomatik Olarak E-postayla Gönder'i seçtiyseniz e-posta
profilinizi isteyen bir iletişim kutusu görüntülenir. İlgili bilgileri girin, ardından Tamam'ı
tıklatın.

İş sona erdiğinde, işlemin başarılı olduğunu belirten bir mesaj görüntülenir.

PDF adres mektup birleştirme için e-posta seçenekleri

Bağımsız kayıtların e-posta adreslerini içeren ilgili veri dosyalarında alanı veya sütunu seçmek için
açılan menüyü kullanın.

Mesajların konu satırında görüntülenmesini istediğiniz metni yazın.

E-posta mesajların gövdesinde görüntülenmesini istediğiniz metni ekleyin veya düzenleyin.
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Microsoft Project'ten Oluşturulan PDF'ler (Acrobat Pro)

Microsoft Project'te oluşturulan dosyalardan PDF oluştururken göz önünde bulundurulması gereken belirli
farklılıklar vardır:

Yalnızca o sırada seçili olan görünümün PDF'lerini oluşturabilirsiniz. Project'te yazdırılamaz olarak atanan
görünümler PDF'ye dönüştürülemez.

Visio dosyalarını PDF'ye Dönüştürme (Acrobat Pro)

Visio dosyalarından oluşturulan PDF'ler sayfa boyutlarını korur ve dönüştürme ayarlarında katmanları,
aranabilir metni, ek özellikleri, bağları, yer imlerini ve yorumları destekler. Özellikleri belirtmek için

(Visio 2007) Gerekirse bu ayarları gözden geçirmek için Adobe PDF > Dönüştürme
Ayarlarını Değiştir'i seçin.

(Visio 2010) Şeritten Acrobat > Tercihler'i seçin.

Visio dosyasını dönüştürdüğünüzde, yalnızca Visio çiziminde görünür ve yazdırılabilir olan şekiller ve
kılavuzlar dönüştürülüp PDF'de görüntülenebilir. Şekiller korumaları ve davranışları dikkate alınmadan
dönüştürülür. Şekil özel özellikleri PDF nesne verilerine dönüştürülebilir.

Visio dosyasını PDF'ye dönüştürdüğünüzde katmanların tümünü veya yalnızca bazılarını koruyabilir ya da tüm
katmanları düzleştirebilirsiniz. Katmanları düzleştirirseniz PDF orijinal çizim gibi görüntülense de hiçbir katman
bilgisine sahip değildir. Düzleştirildiklerinde, dönüştürülen PDF'de yalnızca görünür ve yazdırılabilen katman
içeriği görüntülenir.

Visio dosyalarını dönüştürme

1. PDFMaker dönüştürme ayarlarını değiştirmek istiyorsanız şunlardan birini yapın. (Ayar
hakkında bilgi için altındaki araç ipucunu görüntülemek üzere işaretçiyi üzerine getirin.)

(Visio 2007) Adobe PDF > Dönüştürme Ayarlarını Değiştir'i seçin
(Visio 2010) Acrobat > Tercihler'i seçin

2. Visio dosyasındaki her sayfayı PDF dosyasındaki yer imiyle işaretlenen sayfaya
dönüştürmek istiyorsanız, Adobe PDF > Çizimdeki Tüm Sayfaları Dönüştür seçeneğini
belirleyin. Bu seçenek işaretlenmediğinde sadece geçerli sayfa dönüştürülür.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

(Visio 2007) Adobe PDF araç çubuğunda Adobe PDF'ye Dönüştür düğmesini tıklatın.
(Visio 2007) Adobe PDF > Adobe PDF'ye Dönüştür'ü seçin.
(Visio 2007) Adobe PDF > Adobe PDF'ye Dönüştür ve E-postayla Gönder'i seçin.
PDF dosyası, varsayılan e-posta uygulamanızda yeni bir e-posta mesajına eklenir. 
(Visio 2007) Adobe PDF > Adobe PDF'ye Dönüştür ve İnceleme için Gönder'i seçin.
Dosya Adobe PDF dosyasına dönüştürülür ve e-posta tabanlı inceleme işlemi başlar. 
(Visio 2010) Acrobat > PDF Oluştur 'u seçin.
(Visio 2010) Acrobat > Adobe PDF'ye Dönüştür'ü seçin. 
(Visio 2010 ) Acrobat > Oluştur ve E-postaya Ekle'yi seçin. PDF dosyası, varsayılan
e-posta uygulamanızda yeni bir e-posta mesajına eklenir. 
(Visio 2010 ) Acrobat > Oluştur ve İnceleme için Gönder'i seçin. Dosya Adobe PDF
dosyasına dönüştürülür ve e-posta tabanlı inceleme işlemi başlar. 

4. Şekillerin ek özelliklerini dahil etmek isterseniz bu seçeneği belirleyin.

5. Devam'ı tıklatın.

6. Elde edilen PDF'deki katmanları korumak veya düzleştirmek için katman seçeneklerini
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belirleyin ve Devam'ı tıklatın.

Seçilen Sayfadaki Bazı Katmanları Koru’yu seçerseniz dahil edilecek Visio
katmanlarını seçmeniz istenir.

7. Adobe PDF’ye Dönüştür'ü tıklatın, bir konum ve dosya adı belirtin ve Kaydet'i tıklatın.

Dönüştürülecek Visio katmanlarını seçme (Acrobat Pro)

Katmanlar içeren Visio çizimini PDF'ye dönüştürebilir ve elde edilen PDF'de katmanların tümünü veya
bazılarını koruyabilir ya da katmanları düzleştirebilirsiniz. Ayrıca, Visio katmanlarını, Acrobat Katmanlar
panelindeki klasörler olan katman kümelerinde de düzenleyebilirsiniz.

1. Visio'da çok katmanlı dosya açıkken, Adobe PDF araç çubuğundaki bir düğmeyi tıklatın
ve Seçilen Sayfadaki Bazı Katmanları Koru’yu seçin.

Seçilen Sayfadaki Bazı Katmanları Koru seçeneği kullanılamıyorsa Çizimdeki Tüm
Sayfaları Dönüştür seçeneğinin işaretini kaldırın.

2. Visio Çizimindeki Katmanlar listesinden bir veya daha fazla katman seçin.

3. Seçili Visio katmanlarını, PDF dosyasına dönüştürmek üzere listeye eklemek için
aşağıdakilerden birini yapın:

Seçili Visio katmanlarını bir PDF katman kümesi içinde bağımsız PDF katmanlarına
dönüştürmek için Katman Kümesi Oluştur'u tıklatın ve isteğe bağlı olarak bir katman
adı yazın.
Seçili (ancak bir katman kümesi altında gruplanmamış) Visio katmanlarını bağımsız
katmanlara dönüştürmek için Katman Ekle düğmesini tıklatın.

Katman PDF'deki Katmanlar listesinde yer alıyorsa Visio Çizimindeki Katmanlar
listesinde katmanın adı görüntülenmez. PDF'deki Katmanlar listesinde bu katmanı
seçtiğinizde, Visio Çizimindeki Katmanlar listesinde katmanın adı yanında bir madde
işareti görüntülenir.

4. İsteğe bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

PDF'deki Katmanlar listesindeki katmanları yeniden düzenlemek için listede bir öğeyi
yukarı veya aşağı sürükleyin.
Acrobat'ta kapatılıp açılabilen bir görünürlük özelliği eklemek için PDF katmanının
yanındaki Kilitli seçeneğinin işaretini kaldırın; elde edilen PDF katmanının
görünürlüğünü kilitlemek için Kilitli'yi seçin.
Seçili Visio katmanlarının geçerli ayarlarını kaydetmek için PDF Ayarlarını Kaydet'i,
ardından da Tamam'ı tıklatın. Geçerli Visio dosyasını PDF dosyasına bir sonraki
dönüştürmenizde bu ayarlar kullanılır.

5. PDF'ye Dönüştür'ü tıklatın, PDF dosyasını kaydetmek için kullanılan Kayıt Yeri kutusunda
bir klasör belirtin, dosya adını yazın ve Kaydet'i tıklatın.

Dönüştürmek üzere seçilen ve görünürlük, yazdırılabilirlik veya kilit Visio ayarları
olan Visio katmanları PDF katmanlarına dönüştürülür; görünürlük ve yazdırılabilirlik
özellikleri elde edilen PDF katmanlarına dahil edilir. Visio dosyasında arka plan sayfası,
üstbilgi veya altbilgi varsa PDF dosyası otomatik olarak bu öğeler için adlandırılan PDF
katmanları olur.

AutoCAD dosyalarını PDF'ye dönüştürme (Windows için Acrobat
Pro)

AutoCAD dosyalarını AutoCAD uygulamasının içinden dönüştürmek için PDFMaker kullanın. Tek işlemde
birçok AutoCAD dosyasını dönüştürmek için Toplu Dönüştürme özelliğini kullanabilirsiniz. AutoCAD'niz
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Model Boşluğunu 3B'ye Dönüştür

Yapılandırma Tercihleri

Dönüştürme Sırasında Bu İletişim Kutusunu Her Zaman Göster

olmadığında bile Acrobat'tan AutoCAD dosyalarını dönüştürebilirsiniz.

Acrobat PDFMaker, AutoCAD dosyaları PDF'ye dönüştürüldüğünde seçili katmanları ve mizanpajları
korumanızı sağlar.

AutoCAD yüklü olmadığında AutoCAD dosyalarını dönüştürme

Varsayılan Acrobat yüklemesi Autodesk filtrelerini yükler. Asıl uygulama yüklü olmadan DWG, DWF, DST,
DWT ve DXF formatında dosyaları PDF'ye dönüştürmenizi sağlayan bu filtreleri yükler.

1. Acrobat'ta Dosya > Oluştur > Dosyadan PDF'yi seçin.

2. (İsteğe bağlı) Dosya Türleri menüsünden Autodesk AutoCAD'i seçip Ayarlar'ı tıklatın ve
dönüştürme ayarlarını gereken şekilde değiştirin. Ayarlar, AutoCAD'e özel Acrobat
PDFMaker ayarlarıyla aynıları olsa da şunları da içerir:

Seçili olduğunda model boşluğu mizanpajı PDF'de
3B ek açıklamalarına dönüşür. 3B dönüştürme seçeneklerini belirlemek için 3B Ayarları
Seç 'i tıklatın.

SHX font dosyalarıyla ilgili kaynak dizinlerini belirtmek,
yapılandırma dosyalarını çizmek ve AutoCAD çizimleri için stil tabloları çizmek için bu
düğmeyi tıklatın. SHX Font Dosyası Arama Yolu belirtilmediyse, tüm SHX fontları
dönüştürülen PDF'lerde MyriadCAD ile değiştirilir.

Seçili olduğunda,
dönüştürme işlemi sırasında bu iletişim kutusu görüntülenir.

3. AutoCAD dosyasını bulup seçin.

4. Autodesk AutoCAD Belgeleri İçin Adobe PDF Ayarları iletişim kutusu görüntülenirse
ayarları gerektiği gibi belirtip Tamam'ı tıklatın.

AutoCAD yüklüyken AutoCAD dosyalarını dönüştürme

Tek tek AutoCAD dosyaları dönüştürüldüğünde çoğunlukla sayfa boyutunu ve çizim ayarlarını değiştirmeniz
gerekmez. PDFMaker doğru boyutlandırılmış PDF dosyası oluşturmak için uygun mizanpaj sayfasını ve çizim
bilgilerini kullanır.

1. PDF dönüştürme ayarlarını değiştirmek için Adobe PDF > AutoCAD'de Dönüştürme
Ayarlarını Değiştir'i seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Adobe PDF araç çubuğunda bir düğmeyi tıklatın: Adobe PDF'ye Dönüştür  veya

Adobe PDF'ye Dönüştürve İnceleme İçin Gönder .
Adobe PDF > Adobe PDF'ye Dönüştür'ü seçin.
Adobe PDF > Adobe PDF'ye Dönüştür ve E-postayla Gönder'i seçin.
Adobe PDF > Adobe PDF'ye Dönüştür ve İnceleme İçin Gönder'i seçin. 

3. Mizanpaj Seç iletişim kutusunda gerektiğinde mizanpajları ekleyin veya kaldırın.
Mizanpajları yeniden sıralamak için PDF'deki Mizanpajlar listesinden bir mizanpaj seçin
ve Yukarı Taşı ya da Aşağı Taşı'yı tıklatın.

4. AutoCAD katmanlarının nasıl dönüştürüleceğini belirlemek için aşağıdakilerden birini
seçip Devam'ı tıklatın:

Tüm Katmanları Düzleştir. Katmanlar düzleştirildiğinde yalnızca sabitlenmemiş ve
yazdırılabilir katmanlara ait öğeler dönüştürülmüş PDF'de görüntülenir.
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Katmanların Tümünü Veya Bazılarını Koru. Sonraki iletişim kutusunda elde edilen
PDF'ye eklenecek katmanları belirtin.

5. Farklı Kaydet iletişim kutusunda ad ve konum belirtip Kaydet'i tıklatın.

Dönüştürülecek AutoCAD katmanlarını seçme

PDF'ye dönüştürürken AutoCAD katmanlarının tümünü veya bazılarını korumayı seçerseniz PDF'de hangi
katmanların korunacağını belirtebilirsiniz.

1. AutoCAD'de, AutoCAD dosyasını dönüştürmeye başlayın ve Katmanların Tümünü Veya
Bazılarını Koru seçeneğini belirleyin.

2. Çizimdeki Katmanlar listesinde belirli AutoCAD katmanlarını göstermek için şunlardan
birini yapın:

Bu ölçüte uyan tüm katmanları listelemek için Adlandırılmış Katman Filtreleri
menüsünden bir seçenek belirleyin.
Adlandırılmış Katman Filtreleri menüsünde belirlenen seçenekle tanımlananlar
dışında tüm katmanları listelemek için Tersini Çevir seçeneğini belirleyin.
Katmanların sıralama düzenini değiştirmek için başlıkları tıklatın.

Katmanın Açık, Dondurulmuş veya Çizim özelliklerini değiştirmek için İptal'i tıklatın,
AutoCAD çizimindeki özellikleri değiştirin ve prosedürü yeniden başlatın.

3. Dönüştürmek amacıyla AutoCAD katmanlarını seçtiğinizde şunlardan birini yapın:

PDF Katmanı Ayarları menüsünden daha önce kaydedilmiş bir katman kümesi seçin.
Çizimdeki Katmanlar Listesinden bir veya daha fazla katman seçin.
Çizimdeki tüm katmanları dönüştürmek için Tüm Katmanları Ekle'yi tıklatıp 5. adıma
geçin.

4. PDF'deki Katmanlar listesine seçili AutoCAD katmanlarını eklemek için aşağıdakilerden
birini yapın:

PDF katmanı kümesinde seçili AutoCAD katmanlarını tek tek katmanlara
dönüştürmek için Katman Kümesi Oluştur'u tıklatın. Bu eylem, Acrobat'ta Katmanlar
gezinme bölmesinde bir klasör oluşturur.
Seçili AutoCAD katmanlarını, bağımsız katmanlara dönüştürmek için Katmanlar
Ekle'yi tıklatın.

5. İsteğe bağlı olarak, PDF'deki Katmanlar listesinde şunlardan birini yapın:

Katmanları yeniden sıralamak için öğeyi listede yukarı aşağı sürükleyin.
Acrobat'ta açıp kapatılabilen bir görünürlük özelliği eklemek için PDF katmanına ait
Kilitli seçimini kaldırın. Elde edilen PDF katman görünürlüğünü kilitlemek için Kilitli'yi
seçin.
Seçili AutoCAD katmanlarının geçerli listesini kaydetmek için PDF Ayarı Ekle'yi
tıklatın. Daha sonra bu listeyi PDF Katmanı Ayarları menüsünden alabilirsiniz.

6. Dönüştür'ü tıklatın, dosya adı ve konumu belirtip Kaydet'i tıklatın.

AutoCAD dosyalarını toplu olarak dönüştürme

1. Adobe PDF > Toplu Dönüştürme'yi seçin.

2. Katmanlar, sayfa boyutu, taslak stili ve çıktı PDF'lerle ilgili tercihlerinizi belirtin. Acrobat
PDFMaker ayarlarını belirtmek için Dönüştürme Ayarları'nı tıklatın.

3. DWG Listesinde şunlardan birini yapın:

Klasör Ekle veya Dosyaları Ekle'yi tıklatıp klasörü veya dosyaları belirtin.
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Kaynak Dosyayı Ekle

Yer İmleri Oluştur

Bağlantı Ekle

Not:

Etiketli Adobe PDF'yle Erişilebilirliği ve Yeniden Akıtmayı Etkinleştir

Yorumları Dönüştür

Gerçek Boy

Önceden kaydedilmiş bir dosya listesini yüklemek için Liste Ekle'yi tıklatıp listeyi
belirtin.
Gerektiğinde tek tek dosyaları genişletip, model boşluğu ve mizanpaj gibi istediğiniz
öğeleri seçin veya seçimini kaldırın. Tüm model boşluğunu dışlamak ya da eklemek
için ilgili düğmeleri tıklatın.
Dönüştürmeden dosya dışlamak için dosya kutusunun seçimini kaldırın. Gerektiğinde,
listedeki dosyaların tümünü seçin ya da seçimini kaldırın, dosyaların sırasını
değiştirin, dosyaları kaldırın veya listeyi temizleyin.
Tam dosya yollarını göstermek için Dosya Adlarını Genişlet'i seçin.
Daha sonra kullanmak üzere DWG listesini kaydetmek için Listeyi Kaydet'i tıklatın.
Bu eylem, dosya sırası ve dosya seçimleri de dahil olmak üzere listeyi geçerli
durumunda kaydeder. Liste Ekle'yi tıklatarak istediğiniz zaman bu listeyi alabilirsiniz.

4. Dönüştür'ü tıklatın.

5. Dönüştürme tamamlandıktan sonra, dönüştürmeye ait günlük dosyasını kaydetmek için
Ayrıntıları Kaydet'i tıklatın.

Uygulamaya özel PDFMaker ayarları

Bazen PDFMaker özelliği etkinleştirilmiş bir uygulamadaki dönüştürme ayarları, başka bir uygulamadaki
ayarlardan farklı olur.

Bazı PDFMaker ayarları birkaç veya birçok uygulamada ortaktır. Bazı seçenekler belirli bir uygulama için
benzersizdir.

Ayarlar sekmesi seçeneklerini birçok uygulama içinden kullanma

Aşağıdaki ayarlar birçok PDFMaker özellikli uygulamanın içinde bulunan Ayarlar sekmesinde görüntülenir.

Ek olarak PDF'ye dönüştürülen belgeyi içerir.

Orijinal Office belgelerindeki bazı öğeleri PDF yer imleri olarak dönüştürür: Word
başlıkları, Excel çalışma sayfası adları veya PowerPoint başlıkları. Bu seçeneği belirlemek, Dönüştürme
Ayarları iletişim kutusunun Yer İmleri sekmesindeki ayarları geçersiz kılar.

Etkin bağlantıları ve köprü metinlerini PDF'ye ekler.

Bu seçenek işaretli değilse ve PDF alıcısında URL'lerden Bağlantı Oluştur tercihi seçiliyse PDF'deki
URL'ler etkin olmaya devam eder.

Etiketleri PDF'ye gömer.

Ayarlar sekmesinde Excel'e özel seçenekler

Kullanıcının oluşturduğu Excel yorumlarını notlara dönüştürür ve bunları Acrobat
Yorumlar panelinde listeler.

Çalışma sayfasında belirtilen gerçek boyutu kullanır. Çalışma sayfaları yeniden
boyutlandırılmaz.
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Çalışma Sayfasını Bir Sayfaya Sığdır

Kağıt Genişliğine Sığdır

Excel Sayfalarını Seçmek İçin Uyar

Multimedyayı Dönüştür

Slayt Geçişini Koru

Gizli Slaytları PDF Sayfalarına Dönüştür

Konuşmacı Notlarını Dönüştür

Uyumluluk

Ekler

Yeni PDF Dosyası Oluşturulurken Adobe PDF Portföyü Çıkışı Al

Klasör Adı Bilgilerini Ekleme

Daha Hızlı Arama İçin Dizini Göm

Dış İçerik İndirmeyi Engelle

Sayfa Mizanpajı seçenekleri

En Son Arşivlerin Bu Sayısını Göster (yalnızca Outlook)

Çalışma sayfasındaki tüm girişlerin PDF'de aynı sayfada
görüntülenmesi için her çalışma sayfasının boyutunu ayarlar.

Çalışma sayfasındaki tüm sütunların PDF'de tek sayfada görüntülenmesi için her
çalışma sayfasının genişliğini ayarlar.

Dosya dönüştürme işleminin başlangıcında bir iletişim kutusu açar. Bu
iletişim kutusunda PDF'ye hangi çalışma sayfalarının ekleneceğini ve PDF'de sayfaların hangi sırada
görüntüleneceğini belirtebilirsiniz.

Ayarlar sekmesinde PowerPoint'e özel seçenekler

Bağlantı içeren ses-görüntü dosyalarını FLV dosyasına dönüştürür ve PDF'ye
gömer.

PowerPoint slaytı geçiş efektlerini PDF geçiş efektlerine dönüştürür.

Sunumun normal yürütülmesi sırasında görünmeyen PowerPoint
slaytlarını PDF sayfalarına dönüştürür.

PowerPoint sunumundaki konuşmacı notlarını PDF'de Metin notlarına
dönüştürür.

Ayarlar sekmesinde e-postaya özel seçenekler

Aşağıdaki seçenekler Microsoft Outlook veya Lotus Notes içinden PDFMaker ayarlarını açtığınızda
görüntülenir.

PDF'nin uyumluluk düzeyini ayarlar. En son özellikler ve işlevleri eklemek için en son sürümü (bu
durumda sürüm 1.7 ADBE-3) kullanın. Yaygın olarak dağıtılan PDF'ler oluşturuyorsanız, tüm kullanıcıların
belgeyi görebileceğinden ve yazdırabileceğinden emin olmak için daha önceki bir sürümü seçin.

E-posta mesajlarına eklenen tüm dosyaların PDF'ye eklenip eklenmeyeceğini belirtir.

Seçili olduğunda, her zaman her bir
mesajı PDF Portföyünün bileşen dosyaları olarak dönüştürür. Seçili olmadığında, tek tek mesajları PDF'nin
farklı sayfaları olarak birleştirir.

Seçili olduğunda posta klasörü adlarını PDF'den çıkarır.

Özellikle çok sayıda e-posta mesajını veya mesaj klasörlerini
dönüştürürken aramaları hızlandıran gömülü dizin oluşturur.

Seçili olduğunda, görüntü, CSS ve JavaScript gibi harici Internet içeriklerinin
indirilmesini önler.

Yazdır iletişim kutusunda bulunanlar gibi sayfa özelliklerini belirtir: sayfa
boyutları, yönlendirme ve kenar boşlukları.

E-posta mesajları ve klasörleri dönüştürülürken
Adobe PDF > [Seçili Mesajları Dönüştür ve Seçili Klasörleri Dönüştür] menülerinde eklenecek olan son
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“Adobe PDF Olarak Ekle” Düğmelerini Göster

Uyumluluk Standardı

Acrobat'ta Görüntülendiğinde Katmanlar Bölmesini Aç

Ölçek Bilgilerini Göm

Model Boşluğunu 3B Olarak Dönüştürme

Mizanpaj Seçeneği Seç

Model Boşluğunu Dışla

Katman Seçeneği Seç

Adobe PDF'de Visio Özel Özelliklerini Nesne Verileri Olarak Ekle

Özel Özellikleri Olmayan Visio Nesnelerini Dışla

Yorumları Adobe PDF'ye Dönüştür

Adobe PDF'de Katmanları Her Zaman Düzleştir

Acrobat'ta Görüntülendiğinde Katmanlar Bölmesini Aç

oluşturulmuş PDF'ler listelenebilir. Bu seçenek, menülerde listelenecek maksimum PDF sayısını belirtir.

İşaretlendiğinde, Outlook e-posta mesajı penceresinde
Adobe PDF Olarak Ekle düğmesi görüntülenir.

Ayarlar sekmesindeki AutoCAD'e özel seçenekler (Acrobat Pro)

Aşağıdaki seçenekler Autodesk AutoCAD içinden PDFMaker ayarlarını açtığınızda görüntülenir.

PDF/A veya PDF/E uyumluluk standardını belirtir ya da hiçbirini belirtmez.

PDF Acrobat uygulamasında açık olduğunda
katman yapısını gösterir.

Acrobat ölçüm araçlarıyla kullanılabilen çizim ölçek bilgilerini korur.

Seçili olduğunda model boşluğu mizanpajı PDF'de 3B ek
açıklamalarına dönüşmez.

Geçerli Mizanpaj, Tüm Mizanpajlar veya Seçili Mizanpajlar seçeneklerinin PDF'ye
dahil edilip edilmeyeceğini belirler.

(Yalnızca, Mizanpaj Seçeneği Seç menüsünde İstenmeden Tüm Mizanpajları
Dönüştür seçeneği işaretli olduğunda kullanılabilir.) Seçili olduğunda, model boşluğunda tüm mizanpajlar
PDF'ye eklenir.

Tüm Katmanlar, Seçili Katmanlar veya Katman Yok seçeneklerinden hangisinin
PDF'ye katman olarak ekleneceğini belirler.

Ayarlar sekmesindeki Visio'ya özel seçenekler (Acrobat Pro)

Aşağıdaki seçenekler Microsoft Visio içinden PDFMaker ayarlarını açtığınızda görüntülenir.

Visio görüntüsünün özel özelliklerinin
yeni PDF'de nesne verisi olarak eklenip eklenmeyeceğini belirtir.

Özel özellikleri olmayan Visio nesnelerinin yeni PDF'den
dışlanıp dışlanmayacağını belirtir.

Visio dosyasındaki yorumların yeni PDF'de PDF yorumlarına
dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini belirtir.

Katmanların düzleştirilmiş olup olmadığını belirtir.
Katmanları düzleştirirseniz PDF orijinal çizim gibi görüntülense de hiçbir katman bilgisine sahip değildir.
Korumalarına veya davranışlarına bakılmaksızın Visio çizimindeki tüm şekiller dönüştürülür; şekil ek özellikleri
PDF nesne verisine dönüştürülebilir.

PDF Acrobat uygulamasında açık olduğunda
katman yapısını gösterir.
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Görüntülenen Yorumları Adobe PDF’de Notlara Dönüştür

İnceleyen

Ekle

Notlar Açık

Renk

Yorum Sayısı

Dipnot ve Sonnot Bağlantılarını Dönüştür

pdfmark ile belirtilen imza alanlarını dönüştür

Gelişmiş Etiketlemeyi Etkinleştir

Not:

Word Başlıklarını Yer İmlerine Dönüştür

Word Stillerini Yer İmlerine Dönüştür

Word Yer İmlerini Dönüştür

Öğe listesi

Öğe

Yazım

Yer İmi

Word sekmesi ayarları (Microsoft Word)

Word yorumu girişlerini PDF yorumlarına
değiştirir. Açık Word belgesi yorumlar içeriyorsa bu sekmedeki Yorumlar listesinde daha fazla seçenek
görüntülenir:

Geçerli Word belgesine yorumlar giren inceleyenlerin adlarını listeler.

Seçili olmadığında PDF'ye yorumları eklemez.

İlgili inceleyenin yorumları için PDF yorum pencerelerinin otomatik olarak açık mı, yoksa
kapalı mı olacağını belirtir.

Bu gözden geçirenin yorum simgelerinin rengini gösterir. Renk simgesini sürekli olarak
tıklatma, kullanılabilir renklerin sınırlı kümesinde döngü oluşturur.

İnceleyenin yaptığı yorum sayısını gösterir.

Bunları PDF'ye entegre eder.

pdfmark ile belirtilen imza alanlarını dönüştürür.

Bunu PDF'ye entegre eder.

Yer İmleri sekmesi ayarları (Microsoft Word)

Bu sekmede belirlediğiniz seçenekler PDF'de PDF yer imlerine dönüştürülecek öğeleri belirler.

Dönüştürme işlemine yer imlerini de dahil etmek için, Ayarlar sekmesinde Adobe PDF'ye Yer İmleri
Ekle'yi seçmeniz gerekir. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, bu sekmede belirlediğiniz seçenekler geçersiz
kılınır ve yer imi oluşturulmaz.

Öğeler listesindeki tüm başlıkları PDF yer imlerine dönüştürmek
için seçer.

Öğeler listesindeki tüm metin stillerini seçerek PDF yer imlerine
dönüştürür (varsayılan olarak seçilidir).

Kullanıcının oluşturduğu Word yer imlerini PDF yer imlerine dönüştürür.

Hangi Word başlıklarının ve stillerinin PDF yer imlerine dönüştürüleceğini belirtir.

Kullanılabilir Word başlıklarının ve stillerinin adlarını listeler. Başlıklar  ve Stiller  öğe türlerini
belirtir.

Öğenin Word belgesinde başlık mı, yoksa stil mi olduğunu da belirtir.

Her bir öğenin PDF yer imlerine dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini belirterek X işaretleri
görüntüler. Tek başına Yer İmi sekmesinin tıklatılması, ilgili öğenin seçim durumunu değiştirir.
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Düzey

Not:

Öğenin PDF Yer İmleri panelinin hiyerarşi yapısında nerede olacağını belirtir. Tek başına
Düzey numarasını tıklattığınızda, değeri değiştirebileceğiniz bir menü açılır.

Kullanılabilir Word başlıklarının ve stillerinin bir kısmı (tamamı değil) PDF yer imlerine dönüştürme için
seçili olduğunda, sekmenin üzerindeki ilgili onay kutularındaki işaretler değişir. Türün tüm öğeleri seçili
olduğunda onay işareti görüntülenir. Yalnızca bu türde bazı öğeler seçili olduğunda renkli kare görüntülenir.
Aksi durumda onay kutusu boştur.

İlgili bağlantılar
PDF oluşturmaya genel bakış
Acrobat ile PDF oluşturma
Adobe PDF dönüştürme ayarları
Belgeleri PDF'ye tarama
Adobe PDF yazıcıyı kullanma
Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
Adobe PDF ayarlarını özelleştirme
Adobe PDF dönüştürme ayarları

99

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
http://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr


PDF olarak yazdırma

  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Başa dön

Başa dön

PDF Olarak Yazdırma (Windows)
PDF Olarak Yazdırma (Mac OS)

Fiziksel bir yazıcı kullanmak yerine, tüm Windows ya da Mac OS uygulamalarında Adobe PDF'yi
seçebilirsiniz. PDF Olarak Yazdır komutu ile dosyanızın diske kaydedebileceğiniz elektronik bir kopyasını
oluşturabilirsiniz.

Bir belgeyi PDF olarak yazdırmak için Acrobat DC'yi kullandığınızda, diğer kişiler belgeyi bilgisayarlarında,
tabletlerinde veya akıllı telefonlarında tam olarak gönderdiğiniz şekilde görürler.

PDF Olarak Yazdırma (Windows)

1. Dosyanızı Windows uygulamasında açın.

2. Dosya > Yazdır 'ı seçin.

3. Yazdır iletişim kutusundan yazıcı olarak Adobe PDF'yi seçin.

4. Yazdır 'ı tıklatın. Dosya için bir ad yazıp Kaydet'i tıklatın.

PDF Olarak Yazdırma (Mac OS)

1. Dosyanızı Mac OS uygulamasında açın.

2. PDF düğmesini tıklatın ve Adobe PDF Olarak Kaydet'i seçin.

3. Adobe PDF Ayarlarını seçin ve Devam'ı tıklatın.

4. Dosya için bir ad yazıp Kaydet'i tıklatın.
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Belgeleri PDF'ye tarama

Başa dön

Not:

Basılı belgeyi PDF'ye tarama
Tarama ipuçları
Taranan sayfalardaki metni tanıma
PDF'lerdeki OCR metnini düzeltme

Basılı belgeyi PDF'ye tarayın ve seçilebilir metin içeren, akıllı, aranabilir bir PDF dosyasına dönüştürün.

Basılı belgeyi PDF'ye tarama

Tarayıcınızı ve Acrobat DC'yi kullanarak basılı belgeden doğrudan PDF dosyası oluşturabilirsiniz. Acrobat
DC, Windows'da TWAIN tarayıcı sürücülerini ve Windows Resim Alma (WIA) sürücülerini destekler. Acrobat
DC, Mac OS'de TWAIN ve Image Capture'ı (ICA) destekler.

Windows'ta Rengi Otomatik Algıla Modu'nu kullanarak basılı belgeye ait içerik türünü Acrobat'ın belirlemesine
izin verebilir veya seçtiğiniz diğer hazır ayarları (Siyah Beyaz Belge, Gri Tonlamalı Belge, Renkli Görüntü ve
Renkli Belge) kullanabilirsiniz. Tarama hazır ayarlarını yapılandırabilir veya kendi belirlediğiniz ayarlarla
tarama yapmak için Özel Tara seçeneğini kullanabilirsiniz.

Hazır Ayar taraması yalnızca Tarayıcının Asıl Arabirimini Gizle modunu destekleyen tarayıcı sürücüleri
için kullanılabilir. Tarama hazır ayarları Mac OS'de kullanılamaz.

Windows'da tarayıcınız için WIA sürücüsü yüklüyse PDF oluşturmak için tarayıcınızdaki Tara düğmesini
kullanabilirsiniz. Tara düğmesine basın ve ardından Windows'un kayıtlı uygulamalar listesinden Adobe
Acrobat DC'yi seçin. Daha sonra, Acrobat DC Tarama tarama arabiriminde tarayıcı ve belge hazır ayarı ya da
Özel Tara'yı seçin.

Acrobat DC'yi kullanarak PDF'ye kağıt belge taramak için Araçlar > PDF Oluştur'a gidin. Herhangi bir
formattan PDF oluştur arabirimi görüntülenir. Kullanılabilir seçenekleri görmek için Tarayıcı'yı seçin.
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Tarayıcı arabiriminden PDF'ler oluşturun; ayarlar veya çark simgesine tıklatıldığında, belirlenen seçeneğin
tüm ayarları gösterilir.

Rengi Otomatik Algıla Modunu kullanarak basılı bir belgeyi PDF'ye tarama
(Windows)

1. Araçlar > PDF Oluştur > Tarayıcı > Rengi Otomatik Algıla Modu'nu seçin.

Tarayacağınız belgeyi varolan bir dosyaya eklemek istiyorsanız şunları yapın:

a. Varolan Dosyaya Ekle onay kutusunu işaretleyin.
b. Dosyalar Acrobat'ta açıksa açılır listeden uygun bir dosya seçin veya Gözat'ı

tıklatın ve uygun bir dosya seçin.

2. Tara'yı tıklatın.

3. Daha fazla sayfa tarayıp taramayacağınız sorulduğunda, Daha Fazla Sayfa Tara, Ters
Yüzlerini Tara ya da Tarama Tamamlandı'yı seçin ve Tamam 'ı tıklatın.

Hazır ayar kullanarak basılı belgeyi PDF'ye tarama (Windows)

1. Araçlar > PDF Oluştur > Tarayıcı > [belge hazır ayarı]'nı seçin.

Tarayacağınız belgeyi varolan bir dosyaya eklemek istiyorsanız şunları yapın:

a. Varolan Dosyaya Ekle onay kutusunu işaretleyin.
b. Dosyalar Acrobat'ta açıksa açılır listeden uygun bir dosya seçin veya Gözat'ı

tıklatın ve uygun bir dosya seçin.

2. Tara'yı tıklatın.

3. Daha fazla sayfa tarayıp taramayacağınız sorulduğunda, Daha Fazla Sayfa Tara, Ters
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Not:

Tarayıcı

Tarayıcının Kullanıcı Arabirimini Göster

Yüzlerini Tara ya da Tarama Tamamlandı'yı seçin ve Tamam 'ı tıklatın.

Hazır ayar olmadan basılı belgeyi PDF'ye tarama

1. Araçlar > PDF Oluştur > Tarayıcı > Varsayılan Ayarlar veya Özel Ayarlarım'ı seçin.

Tarayacağınız belgeyi varolan bir dosyaya eklemek istiyorsanız şunları yapın:

a. Varolan Dosyaya Ekle onay kutusunu işaretleyin.
b. Dosyalar Acrobat'ta açıksa açılır listeden uygun bir dosya seçin veya Gözat'ı

tıklatın ve uygun bir dosya seçin.

2. Tara'yı tıklatın.

Ayarları değiştirmek istiyorsanız Ayarlar  simgesini tıklatın. Özel Tarama arabirimi
görüntülenir. Gereken tarama seçeneklerini belirleyin ve sonra Tara'yı tıklatın.

Acrobat kullanıcı arabirimi yerine Tarayıcının kullanıcı arabirimini göster
seçeneğini kullanmak istediğinizi belirtirseniz diğer pencereler veya iletişim kutuları
görünür. Kullanılabilir seçenekler hakkında bilgi için tarayıcı belgelerine bakın. Mac OS'de
tarayıcı kullanıcı arabirimi her zaman gösterilir.

3. Daha fazla sayfa tarayıp taramayacağınız sorulduğunda, Daha Fazla Sayfa Tara, Ters
Yüzlerini Tara ya da Tarama Tamamlandı'yı seçin ve Tamam 'ı tıklatın.

Taranmış PDF'yi iyileştirme veya en iyileştirme

1. Taranmış belgeden oluşturulan PDF'yi açın.

2. Araçlar > Taramaları İyileştir > İyileştir > Taranmış Belge 'yi seçin.

3. İkincil araç çubuğunda seçenekleri belirleyin; Ayarlar  simgesini tıklatın ve Taranmış
PDF'yi İyileştir iletişim kutusunda uygun seçenekleri belirleyip Tamam 'ı tıklatın.

İletişim kutusunda görüntülenen seçenekler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Taranmış
PDF'yi İyileştir iletişim kutusu.

Tarama hazır ayarlarını yapılandırma (Windows)

1. Araçlar > PDF Oluştur > Tarayıcı'yı seçin.

2. Bir hazır ayar seçin: Rengi Otomatik Algıla Modu, Siyah Beyaz Belge, Renkli Belge, Gri
Tonlamalı Belge veya Renkli Fotoğraf.

3. Hazır ayarın yanındaki Ayarlar  simgesini tıklatın. Seçiminize bağlı olarak Özel
Tarama veya Ön Tanımlı Ayarları Yapılandır arabirimi görüntülenir.

4. Gerektiğinde ayarları düzeltin.

5. Hazır ayarı kaydetmek için Ayarları Kaydet'i tıklatın ve sonra kapatmak için Çarpı
düğmesini (X) tıklatın.

Tarama seçenekleri

Yüklü bir tarayıcı seçin. Bilgisayarınıza üreticinin tarama yazılımını yüklemiş olmalısınız. Yalnızca
Windows'ta, tarayıcı seçeneklerini belirtmek için Seçenekler düğmesini tıklatın.

Bu seçeneği yalnızca ayarları tarayıcının üreticisi tarafından
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Sayfalar

Not:

Renk modu (yalnızca Windows)

Çözünürlük (yalnızca Windows)

Not:

Kağıt Boyutu (yalnızca Windows)

Kalite > Görüntüyü En İyileştir

Kalite > Görüntüyü En İyileştir > Küçük Boyut/Yüksek Kalite

Çıktı > Varolan Dosyaya Ekle

Çıktı > Yeni PDF Oluştur

Çıktı > Birden Çok Dosyayı Kaydet

Metni Tanı (OCR)

Meta Veri Ekle

PDF/A Uyumlu Yap

sağlanan pencereleri ve iletişim kutularını kullanarak görmek istiyorsanız belirleyin. Seçenek
belirlenmediğinde tarama doğrudan Özel Tarama veya Ön Tanımlı Ayarları Yapılandır arabiriminde belirlenen
ayarlarla başlatılır.

Tek veya çift taraflı taramayı belirtin. Her İki Kenar'ı seçerseniz ve tarayıcının ayarları yalnızca tek
taraf içinse, tarayıcının ayarları Acrobat'ın ayarlarını geçersiz kılar.

İki taraflı taramayı desteklemeyen tarayıcılarda bile sayfaları iki taraflı tarayabilirsiniz. Her İki Kenar
seçili olduğunda, ilk taraf tarandıktan sonra bir iletişim kutusu görüntülenir. Bu şekilde tepsideki orijinal basılı
belgeyi seçip bu iletişim kutusundaki Arka Tarafları Tara (Sayfaların Arkasını Yerleştirin) seçeneğini
belirleyebilirsiniz. Bu yöntem tüm sayfaları doğru sırada olan bir PDF oluşturur.

Tarayıcınız tarafından desteklenen bir temel renk modu (Otomatik Algıla,
Renkli, Siyah Beyaz veya Gri Tonlamalı) seçin. Bu seçenek, Tarayıcı·Seçenekleri tarayıcı uygulamasının
yerine Acrobat'ın tarayıcı iletişim kutusu kullanılacak şekilde ayarlanmışsa etkinleştirilir.

Tarayıcınızın desteklediği bir çözünürlük seçin. Bu seçenek,
Tarayıcı·Seçenekleri tarayıcı uygulamasının yerine Acrobat'ın tarayıcı iletişim kutusu kullanılacak şekilde
ayarlanmışsa etkinleştirilir.

Tarayıcınızın desteklemediği bir Renk Modu veya Çözünürlük seçeneği belirlerseniz, bir mesaj
görüntülenir ve tarayıcı uygulamanızın penceresi açılır. Tarayıcı uygulaması penceresinde farklı seçenekler
belirleyin.

Kağıt boyutu seçin veya özel bir Genişlik ve Yükseklik belirtin.

PDF üzerinde en iyileştirme işlemini yürütmek için bu seçeneği belirleyin.
Bu seçenek taranan PDF'deki görüntüleri sıkıştırmak ve filtrelemek için kullanılır. Belirli dosya sıkıştırma ve

filtreleme ayarlarıyla en iyileştirmeyi özelleştirmek için Ayarlar  simgesini tıklatın.

Dosya boyutuyla kalite arasında denge
noktasını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Dönüştürülmüş taramayı varolan bir PDF'ye ekler. Açılır listeden açık bir
dosya seçin ya da PDF dosyasını bulun ve seçin.

PDF oluşturur.

Birden çok basılı belgeden birden çok dosya oluşturur. Ayarlar 
simgesini tıklatıp dosyaların PDF Portföyünü mü, her dosya için sayfa sayısını mı, yoksa dosya adı öneki mi
oluşturacağınızı belirtin.

PDF'deki metin görüntülerini aranabilir ve seçilebilir metne dönüştürmek için bu seçeneğini
seçin. Bu seçenek, metin görüntülerine optik karakter tanıma (OCR) ile font ve sayfa tanıma uygular. Metni

Tanı - Ayarlar iletişim kutusunda ayarları belirtmek için Ayarlar  simgesini tıklatın. Bkz. Taranan
belgelerdeki metni tanıma.

Seçildiğinde, tarama işleminin ardından Belge Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir. Belge
Özellikleri iletişim kutusunda PDF dosyasına meta veri ya da taranan belge hakkında bilgi ekleyebilirsiniz.
Birden fazla dosya oluşturuyorsanız dosyaların tümü için ortak meta veri girebilirsiniz.

PDF'nin PDF/A-1b için ISO standartlarına uygun olmasını sağlamak üzere bu seçeneği
belirleyin.
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Adaptif Sıkıştırma Uygulama

Renkli/Gri Tonlu Taramalar

JPEG2000

ZIP

JPEG

Not:

Tek Renkli Taramalar

JBIG2 (Kayıpsız) ve JBIG2 (Kayıplı)

Not:

CCITT Grup 4

Küçük Boyut/Yüksek Kalite

Eğriliği Düzelt

Arka Plan Kaldırma

Noktalardan Arındır

Taranan PDF'yi En İyileştir iletişim kutusu

Taranmış PDF'yi İyileştir iletişim kutusu, taranan görüntülerin PDF için nasıl filtrelendiğine ve sıkıştırıldığına
ilişkin görüntü ayarlarını denetler. Birçok farklı belge sayfası için varsayılan ayarlar uygundur; ancak daha
yüksek kaliteli görüntüler, daha küçük dosya boyutları veya tarama sorunları için bu ayarları özelleştirmek
isteyebilirsiniz.

Her sayfayı siyah - beyaz, gri tonlama ve renkli bölgelere ayırır ve her türlü
içeriği yüksek ölçüde sıkıştırırken görüntüyü koruyan bir sunum seçer. Gri tonlama ve RGB girdi için önerilen
tarama çözünürlüğü 300 nokta/inç (dpi), siyah beyaz girdi için de 600 dpi değerindedir.

Renkli veya gri tonlamalı sayfaları tararken aşağıdakilerden birini seçin:

Renkli görüntü içeriğine JPEG2000 sıkıştırma uygular. (PDF/A dosyaları oluşturulurken
bu ayarın kullanılması önerilmez. Bunun yerine JPEG ayarını kullanın.)

Renkli görüntü içeriğine ZIP sıkıştırma uygular.

Renkli görüntü içeriğine JPEG sıkıştırma uygular.

Tarayıcı, seçilen Renkli/Gri Tonlama seçeneğini veya seçilen Tek Renkli seçeneğini kullanır. Hangi
seçeneğin kullanılacağı Acrobat Tarama iletişim kutusunda veya bu Acrobat Tarama iletişim kutusundaki Tara
tıklatıldıktan sonra açılan tarayıcı TWAIN arabiriminde seçtiğiniz ayarlara bağlıdır. (Tarayıcı uygulamasının
iletişim kutusu varsayılan olarak açılmaz.)

Siyah-beyaz veya tek tonlu görüntüleri tararken aşağıdakilerden birini seçin:

Siyah - beyaz sayfalara JBIG2 sıkıştırma yöntemini uygular.
En yüksek kalite düzeyleri kayıpsız yöntemi kullanır; daha düşük ayarlarda metin yüksek ölçüde
sıkıştırılır. Metin sayfaları genellikle CCITT Grup 4 sıkıştırılmış sayfalara göre %60 daha küçüktür
ancak işlem yavaştır. Acrobat 5.0 (PDF 1.4) ve üstüyle uyumludur.

Acrobat 4.0 ile uyumluluk için JBIG2'den farklı bir sıkıştırma yöntemi kullanın.

Siyah-beyaz girdi sayfası görüntülerine CCITT Grup 4 sıkıştırma uygular. Bu hızlı ve
kayıpsız sıkıştırma yöntemi, Acrobat 3.0 (PDF 1.2) ve sonraki sürümlerle uyumludur.

Dosya boyutu ve kalite arasında denge noktasını belirler.

Tarayıcı yatağına dik olmayan sayfaları PDF sayfasının hizalamasını yatay yapmak için
döndürür. Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.

Gri tonlama ve renkli girdinin (siyah ve beyaz girdi değil) hemen hemen beyaz olan
alanlarını beyazlaştırır.

En iyi sonuçlar için, normal siyah ve beyaz sayfanın taramasının koyu gri veya siyah metin ve beyaz arka
planı olarak biçimde tarayıcınızın kontrast ve parlaklık ayarlarını kalibre edin. Böylelikle Kapalı veya Düşük
ayarı en iyi sonuçları üretir. Beyaz bir kağıdı veya gazete kağıdını tarıyorsanız, sayfayı temizlemek için
Orta veya Yüksek seçeneğini kullanın.

JPEG sıkıştırmasını azaltan, muareli desenlere neden olan ve metnin tanınmasını
zorlaştıran yarım ton nokta yapısını kaldırır. 200-400 dpi gri tonlama veya RGB girdisi için ya da Adaptif
Sıkıştırma 400-600 dpi siyah-beyaz girdi için uygundur. Açık ayarı (önerilen), 300 dpi veya daha üstü gri
tonlama veya RGB girdisi için filtre uygular. Resim veya doldurulan alan olmayan sayfayı veya etkin
aralığından daha yüksek çözünürlükte tararken Kapalı'yı seçin.
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Metin Keskinleştirme

Belge Dili

Çıktı

Başa dön

Başa dön

Taranan PDF dosyasına ait metni keskinleştirir. Varsayılan düşük değeri çoğu belge
için uygundur. Yazdırılan belgelerin kalitesi düşükse ve metin net değilse bu ayarı artırın.

Metni Tanı - Ayarlar iletişim kutusu

OCR dili, varsayılan yerel dilden seçilir. Dili değiştirmek için Düzenle'yi tıklatın ve farklı bir dil
seçin.

Aranabilir Görüntü veya Düzenlenebilir Metin ve Görüntüler.  

Tarama ipuçları

Acrobat tarama işleminde 10 dpi - 3000 dpi arasında görüntüler kabul edilir. Aranabilir
Görüntü veya PDF Çıktı Stili için ClearScan seçeneklerini belirlerseniz, 72 dpi veya daha
yüksek bir girdi çözünürlüğü kullanılmalıdır. Ayrıca 600 dpi'den yüksek girdi çözünürlüğü,
600 dpi veya daha düşük bir değere altörnekler.

Taranmış bir görüntüye kayıpsız sıkıştırma uygulamak için Taranan PDF'yi En İyileştir
iletişim kutusunda, En İyileştirme Seçenekleri altındaki şu seçeneklerden birini seçin: tek
renkli görüntüler için CCITT Grup 4 veya renkli veya gri tonlamalı görüntüler için Kayıpsız.
Bu görüntü bir PDF belgesine eklenmişse ve dosyayı Kaydet seçeneğini kullanarak
kaydederseniz, taranan görüntü sıkıştırılmadan kalır. PDF'yi Farklı Kaydet seçeneğini
kullanarak kaydederseniz, taranan görüntü sıkıştırılabilir.

Çoğu sayfa için, 300 dpi değerinde siyah beyaz tarama dönüştürmeye en uygun metni
üretir. 150 dpi değerinde, OCR doğruluğu hafifçe azalır ve daha fazla font tanıma hatası
oluşur; 400 dpi ve daha yüksek değerlerde işlem yavaşlar ve sıkıştırılmış sayfalar daha
fazla büyür. Sayfada çok fazla tanınmayan sözcük veya çok küçük metinler varsa (9
punto veya daha küçük), daha yüksek bir çözünürlükte tarama yapın. Mümkün olan her
koşulda siyah beyaz tarayın.

OCR Kullanarak Metni Tanı özelliği devre dışı olduğunda, 10 - 3000 dpi çözünürlük
aralığının tümü kullanılabilir; ancak 72 dpi ve üzeri önerilir. Adaptif Sıkıştırma 'da, gri
tonlama veya RGB girdisi için önerilen değer 300 dpi, siyah beyaz girdi içinse 600 dpi'dir.

Sıkıştırmadan önce 24 bit renk, 300 dpi ve 8-1/2 x 11 inç (21,59 x 27,94 cm) boyutunda
taranan sayfalar büyük görüntülere (25 MB) neden olur. Görsel taraması için sisteminize
50 MB veya daha fazla sanal bellek gerekir. 600 dpi değerinde hem tarama, hem de
işlem genellikle 300 dpi değerine göre dört kat yavaştır.

Renk taklidi veya yarı ton tarama ayarlarından kaçının. Bu ayarlar fotoğrafın görüntüsünü
iyileştirebilse de metnin tanınmasını zorlaştırabilir.

Renkli kağıda basılan metin için parlaklık ve kontrast değerini %10 oranında artırmayı
deneyin. Tarayıcınızın renk filtreleme özelliği varsa, arka plan rengini ayıran bir filtre veya
lamba kullanmayı düşünün. Ayrıca, metin temizlemiyor ya da ayrılmıyorsa taramayı
netleştirmek için kontrast veya parlaklığı ayarlamayı deneyin.

Tarayıcınızın elle parlaklık denetimi varsa bunu ayarlayın; böylece karakterler temiz ve iyi
şekillendirilmiş olur. Karakterler dokunuyorsa daha yüksek (daha açık) ayar kullanın.
Karakterler ayrıysa daha düşük (daha koyu) ayar kullanın.

Taranan sayfalardaki metni tanıma

PDF'ye dönüştürülen önceden taranmış belgelerdeki metni tanımak için Acrobat DC'yi kullanabilirsiniz. Optik
karakter tanıma (OCR) yazılımı, taranan PDF'deki metni aramanıza, düzeltmenize ve kopyalamanıza olanak
sağlar. PDF'ye OCR uygulamak için orijinal tarayıcı çözünürlüğünün 72 dpi veya üzerinde ayarlanması
gerekir.
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Not:

Belge Dili

Çıktı (PDF Çıktı Stili)

Aranabilir Görüntü

Aranabilir Görüntü (Tam)

Düzenlenebilir Metin ve Görüntüler

Altörnekle

300 dpi ayarında ayarlama en iyi metin dönüştürmeyi oluşturur. 150 dpi ayarında OCR doğruluğu
hafifçe düşüktür.

Tek belgedeki metni tanıma

1. Taranan PDF'yi açın.

2. Araçlar > Taramaları İyileştir > Metni Tanı > Bu Dosyada'yı seçin.

Metni Tanı seçenekleri İkincil araç çubuğunda görüntülenir.

3. İkincil araç çubuğunda sayfa aralığı ve metin tanıma dili seçin.

4. İsteğe bağlı olarak, Metni Tanı iletişim kutusunu açmak için Ayarlar'ı tıklatın ve gereken
seçenekleri belirtin.

5. Metni Tanı seçeneğini tıklatın. Acrobat, PDF'nizde aranabilen veya kopyalanarak yeni bir
belgeye yapıştırılabilen bir metin katmanı oluşturur.

Birden çok belgedeki metni tanıma

1. Araçlar > Taramaları İyileştir > Metni Tanı > Birden Çok Dosyada'yı seçin.

2. Metni Tanı iletişim kutusunda, Dosya Ekle'yi tıklatın ve Dosya Ekle, Klasör Ekle ya da
Açık Dosyaları Ekle'yi seçin. Ardından dosyaları veya klasörü seçin.

3. Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda, çıktı dosyaları için bir hedef klasör seçin ve dosya
adı tercihlerini belirtin.

4. Metni Tanı - Genel Ayarlar iletişim kutusunda seçenekleri belirtip Tamam 'ı tıklatın.

Acrobat, PDF'nizde aranabilen veya kopyalanarak yeni bir belgeye yapıştırılabilen bir
metin katmanı oluşturur.

Metni Tanı - Genel Ayarlar iletişim kutusu

Karakterleri tanımada kullanmak için OCR motorunun dilini belirler.

Üretilecek PDF'nin türünü saptar. Tüm seçenekler için 72 dpi veya üstü (önerilen) girdi
çözünürlüğü gerekir. Tüm formatlar OCR ve fontla sayfa tanımayı metin görüntülerine uygular ve bunları
normal metne dönüştürür.

Metnin aranabilir ve seçilebilir olmasını sağlar. Bu seçenek orijinal görüntüyü
korur, gerektiği gibi eğriliği düzeltir ve üzerine görünmez bir metin katmanı yerleştirir. Aynı iletişim
kutusundaki Görüntüleri Altörnekle seçimi, görüntünün alt örneğinin alınıp alınmayacağını ve ne
ölçüde alınacağını belirler.

Metnin aranabilir ve seçilebilir olmasını sağlar. Bu seçenek orijinal
görüntüyü korur ve üzerine görünmez bir metin katmanı yerleştirir. Orijinal görüntüye en fazla
bağlılığın gerektiği durumlar için önerilir.

Orijinaline çok benzeyen yeni bir özel font sentezler ve düşük
çözünürlükte bir kopya kullanarak sayfa arka planını korur.

OCR tamamlandıktan sonra renkli, gri tonlama ve tek renkli görüntülerdeki piksel sayısını azaltır.
Uygulanacak altörnekleme derecesini seçin. Daha yüksek rakamlı seçenekler, yüksek çözünürlüklü PDF'ler
üretirken daha az alt örnekleme gerçekleştirir.
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Başa dön

PDF'lerdeki OCR metnini düzeltme

Taranan bir çıktıda OCR çalıştırdığınızda Acrobat DC, metin ve yerine koyulan kelimelerle karakterlerin
bitmap'lerini bitmap alanları için analiz eder. İdeal değişiklik net değilse Acrobat DC bu sözcüğü şüpheli
olarak işaretler. Şüpheli değerler PDF'de sözcüğün orijinal bitmap'i olarak görüntülenir, ancak metin sözcüğün
bitmap'i arkasındaki görünmez bir katmana eklenir. Bu yöntem, bit eşlem olarak görüntülense bile sözcüğün
aranabilir olmasını sağlar.

Not: OCR uygulanmamış bir taranan PDF'den metin seçmeyi veya bir görüntü dosyasında Yüksek Sesle Oku
işlemi gerçekleştirmeyi denerseniz Acrobat DC, OCR çalıştırmayı isteyip istemediğinizi sorar. Tamam'ı
tıklatırsanız Metin Tanıma iletişim kutusu açılır ve bir önceki konuda ayrıntılı olarak açıklanan seçenekleri
belirleyebilirsiniz.

1. Araçlar > Taramaları İyileştir > Metni Tanı > Tanınan Metni Düzelt'i seçin.

Acrobat DC, şüpheli metin hatalarını belirler ve İkincil araç çubuğunda görüntü ve metni
yan yana görüntüler. (Sayfadaki tüm şüpheli sözcükler kutulara eklenir.)

2. Belgede vurgulanan nesne veya kutuyu tıklatın ve İkincil araç çubuğundaki Şöyle
Tanınır kutusunda düzeltin. Kabul Et'i tıklatın.

Bir sonraki şüpheli sözcük vurgulanır. Hataları gereken şekilde düzeltin. Her düzelti için
Kabul Et'i tıklatın.

3. Görev tamamlandığında İkincil araç çubuğundan Kapat'ı tıklatın.

Ayrıca bkz.
Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
PDF'lerde metin düzenleme
PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme

108

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
https://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr


PDF oluşturmaya genel bakış

Başa dön

Başa dön

Dosya > Oluştur menüsü veya Araçlar > PDF Oluştur

Adobe PDF yazıcısı

PDF oluşturmanın en iyi yöntemi nedir?
Dosya türüne göre PDF oluşturma yöntemleri
PDF dosya boyutunu ve kalitesini dengeleme

PDF oluşturmanın en iyi yöntemi nedir?

Diğer belge ve kaynakları Taşınabilir Belge Formatına dönüştürerek PDF oluşturursunuz. Başladığınız dosya
türüne ve PDF'yle ilgili gereksinimlerinize göre birçok PDF oluşturma yöntemi arasından seçim yaparsınız.

Birkaç örnek vermek gerekirse basılı belgelerden, Microsoft Word belgelerinden, InDesign® dosyalarından ve
dijital resimlerden PDF belgeleri oluşturabilirsiniz. PDF dönüşümü için farklı kaynak türlerinin farklı araçları
vardır. Birçok uygulamada, Yazdır iletişim kutusunda Adobe PDF yazıcısını seçerek PDF oluşturabilirsiniz.

Dosya, oluşturulduğu uygulamada açıksa (Microsoft Excel'de açık olan elektronik tablo gibi) genelde
Adobe Acrobat'ı açmadan dosyayı PDF'ye dönüştürebilirsiniz. Benzer biçimde Acrobat açıksa, dosyayı
PDF'ye dönüştürmek için dosyanın oluşturulduğu programı açmanıza gerek yoktur.

Her PDF verimlilik (küçük dosya boyutu) ve kalite (çözünürlük ve renk gibi) arasında dengeyi sağlar. Bu
denge göreviniz için önemli olduğunda çeşitli dönüştürme seçeneklerinin bulunduğu bir yöntem kullanmak
istersiniz.

Örneğin, PDF oluşturmak için dosyaları Acrobat simgesine sürükleyebilirsiniz. Bu durumda, Acrobat en son
kullanılan dönüştürme ayarlarını, bu ayarlara erişim sağlamadan uygular. İşlem üzerinde daha fazla kontrol
sağlamak isterseniz başka bir yöntem kullanmanız gerekebilir.

Ek kaynak

Acrobat kullanıcı topluluğu forumları: acrobatusers.com/forum/pdf-creation.

Dosya türüne göre PDF oluşturma yöntemleri

Farklı dosya türleri için kullanılabilecek yöntemleri belirlemek üzere aşağıdaki listeleri kullanın.

Birçok dosya

Bu yöntemler neredeyse tüm dosya formatındaki belge ve görüntüler için kullanılabilir.

Acrobat'ın içinde, Dosyadan PDF'yi seçerek.

Birçok uygulamada, Yazdır iletişim kutusunda.
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Sürükle ve bırak

Bağlam menüsü

Oluştur menüsü veya Araçlar > PDF Oluştur

PDFMaker (yalnızca Windows)

Adobe PDF Olarak Kaydet (Mac OS)

Adobe PDF yazıcı (yalnızca Windows)

Sürükle ve bırak

Bağlam menüsü (yalnızca Windows)

PDFMaker (yalnızca Windows)

Adobe PDF yazıcı (yalnızca Windows)

Bağlam menüsü (Outlook 2007 veya sonraki sürümler)

Dosya > Oluştur menüsü veya Araçlar > PDF Oluştur

PDFMaker (yalnızca Windows)

Adobe PDF yazıcı (Windows 7)

Masaüstünde veya bir klasörden.

Masaüstünde veya bir klasörde sağ tıklatarak.

Basılı belgeler

Tarayıcı ve belgenin basılı kopyası gerekir.

Acrobat'ın içinde, Tarayıcıdan PDF'yi seçerek. Önceden
taranmış basılı belgeler için Dosyadan PDF'yi seçerek.

Microsoft Office belgeleri

İçerik oluşturma uygulamasının içinden Acrobat PDFMaker araç çubuğunda
ve Adobe PDF menüsünde. Microsoft Office 2007 veya daha sonraki uygulama sürümlerinde Acrobat
şeridinde.

İçerik oluşturma uygulamasında, Dosya > Yazdır > PDF > Adobe
PDF'yi seçin.

İçerik oluşturma uygulamasında, Yazdır iletişim kutusunda.

Masaüstünde veya bir klasörden.

Masaüstünde veya bir klasörde sağ tıklatarak.

E-posta iletileri

Microsoft Outlook veya Lotus Notes uygulamalarında Acrobat PDFMaker
araç çubuğu düğmelerini tıklatarak. Veya Adobe PDF menüsü (Outlook) veya Eylemler menüsündeki (Lotus
Notes) komutları seçerek.

E-posta uygulaması içinden Yazdır iletişim kutusunda. PDF
oluşturur (PDF Portföyü değil).

Bir e-posta klasöründe veya mesajlardan oluşan
bir seçimde sağ tıklatarak.

Web sayfaları

Acrobat'ta Web Sayfası alanından PDF'yi seçerek.

Internet Explorer, Google Chrome veya Firefox'un içinden veya Word gibi
PDFMaker'ı destekleyen bir Web içeriği oluşturma uygulamasında düzenleme yaparken. Ayrıca, Acrobat
PDFMaker araç çubuğunda ve Adobe PDF menüsünde.

Bir web tarayıcısında veya Word gibi bir web içeriği oluşturma
uygulamasında düzenleme yaparken; Yazdır iletişim kutusunda.
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Sürükle ve bırak

Bağlam menüsü (HTML dosyaları)

Dosya > Oluştur menüsü

Dosya > Oluştur menüsü veya Araçlar > PDF Oluştur

PDFMaker

Adobe PDF yazıcısı

Sürükle ve bırak

Bağlam menüsü

Dosya > Oluştur menüsü veya Araçlar > PDF Oluştur (tek dosya)

Sürükle ve bırak

Sürükle ve bırak

Çift tıklatma

Aç komutu

Oluştur menüsü

Bağlam menüsü

Masaüstünde veya bir klasörden, HTML dosyasını sürükleyerek.

Masaüstünde veya bir klasörde HTML dosyasını sağ tıklatarak.

Panoya kopyalanmış içerik

Acrobat'ın içinde, Panodan PDF'yi seçerek.

AutoCAD dosyaları (yalnızca Windows için Acrobat Pro DC)

Acrobat'ın içinde, Dosyadan PDF'yi seçerek.

AutoCAD'in içinde, Acrobat PDFMaker araç çubuğunda veya Adobe PDF menüsünde.

AutoCAD uygulamasında, Yazdır iletişim kutusunda.

Masaüstünde veya bir klasörden.

Masaüstünde veya bir klasörde sağ tıklatarak.

Adobe Photoshop (PSD), Adobe Illustrator (AI) ve Adobe InDesign (INDD)
dosyaları

Acrobat'ın içinde, Dosya'dan PDF'yi
seçerek.

Masaüstü veya bir klasörden Acrobat DC penceresi veya simgesine.

PostScript ve EPS dosyaları

Masaüstünde veya bir klasörden Acrobat Distiller simgesine ya da Acrobat Distiller®
penceresine sürükleyerek.

(Yalnızca PostScript® dosyaları) Masaüstünde veya bir klasörden.

Acrobat Distiller'ın içinde, Dosya menüsünde.

Acrobat'ın içinde, Dosyadan PDF'yi seçerek.

Masaüstünde veya bir klasörde sağ tıklatarak.

3D dosyalar (Acrobat Pro)
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Dosya > Oluştur menüsü veya Araçlar > PDF Oluştur

Sürükle ve bırak

Adobe PDF

Başa dön

Acrobat Pro'nun içinde, Dosyadan PDF'yi seçerek.

Masaüstünde veya bir klasörden.

Adobe Presenter slayt gösterileri

Microsoft PowerPoint'te Adobe Presenter > Yayınla'yı seçin.

PDF dosya boyutunu ve kalitesini dengeleme

PDF'nizde sayfa boyutu, çözünürlük, belirli standartlara uyumluluk ve diğer etkenler arasında en iyi dengeyi
sağlamak için çeşitli ayarlar seçebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz ayarlar oluşturduğunuz PDF'nin amaçlarına
bağlıdır. Örneğin, yüksek kaliteli ticari baskı için oluşturulan PDF'lerde, yalnızca ekranda görüntüleme ve
Internet'ten hızlı indirme için oluşturulan PDF'lerde gerekenden farklı ayarlar gerekir.

Bu ayarlar seçildikten sonra PDFMaker, Acrobat ve Acrobat Distiller programlarına uygulanır. Bununla birlikte,
bazı ayarlar belirli içerik veya dosya türleriyle sınırlıdır. Örneğin, PDFMaker seçenekleri farklı türdeki Microsoft
Office uygulamaları arasında değişebilir.

Rahatlık için Acrobat'ta bulunan dönüştürme hazır ayarlarından birini seçebilirsiniz. Ayrıca, amaçlarınıza
benzersiz biçimde uyan özel hazır ayarlar oluşturabilir, tanımlayabilir, kaydedebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Taranmış belgelerde, Rengi Otomatik Algıla Modunu kullanabilir veya belge ve görüntüleri renkli veya siyah
beyaz taramak için en iyileştirilmiş tarama hazır ayarlarından seçim yapabilirsiniz. Bu hazır ayarları
değiştirebilir veya kendi tarama ayarlarınızı kullanabilirsiniz.

İlgili bağlantılar
Acrobat ile basit PDF oluşturma
Adobe PDF dönüştürme ayarları
Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
Belgeleri PDF'ye tarama
Adobe PDF yazıcıyı kullanma
Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
PDFMaker ile PDF Oluşturma (Windows)
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Adobe PDF yazıcıyı kullanma

Başa dön

Not:

Not:

Dosyaya yazdırarak PDF oluşturma
Adobe PDF yazdırma tercihleri (Windows)
Adobe PDF yazıcı özelliklerini ayarlama (Windows)
Özel sayfa boyutu oluşturma ve kullanma

Dosyaya yazdırarak PDF oluşturma

Birçok içerik oluşturma uygulamasında dosyanızı PDF'ye dönüştürmek için Yazdır komutunu Adobe PDF
yazıcı ile kullanabilirsiniz. Kaynak belgeniz PostScript'e dönüştürülür ve Distiller'ı el ile başlatmadan PDF'ye
dönüştürmek için doğrudan Distiller'a iletilir. Dosyayı dönüştürmek için geçerli Distiller tercihi ayarları ve
Adobe PDF ayarları kullanılır. Standart olmayan sayfa boyutlarıyla çalışıyorsanız, özel sayfa boyutu oluşturun.

(Windows) Microsoft Office belgeleri için, Adobe PDF yazıcıda PDFMaker'da kullanılabilen bazı
özellikler bulunmaz. Örneğin, Adobe PDF yazıcısını kullanarak yer imi ve köprü oluşturamazsınız. Microsoft
Office belgesinden PDF oluşturuyor ve aşağıdaki özellikleri kullanmak istiyorsanız, PDFMaker kullanın.

Adobe PDF yazıcı etiketsiz PDF'ler oluşturur. Etiketli yapı, elde taşınan aygıta içeriği yeniden akıtmak için
gereklidir ve ekran okuyucusuyla güvenilir sonuçlar üretmek için tercih edilir.

Yazdır komutunu kullanarak PDF oluşturma (Windows)

1. Yazma uygulamasında dosyayı açıp Dosya > Yazdır'ı seçin.

2. Yazıcılar menüsünden Adobe PDF'yi seçin.

3. Adobe PDF yazıcı ayarını özelleştirmek için Özellikler (veya Tercihler) düğmesini tıklatın.
(Bazı uygulamalarda yazıcı listesini açmak için Yazdır iletişim kutusunda Kurulum'u
tıklatmanız gerekir; ardından Özellikler'i veya Tercihler'i tıklatın.)

4. Yazdır iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

PDF'niz, Tercihler iletişim kutusundaki Adobe PDF Çıktı Klasörü ayarında belirtilen
klasöre kaydedilir; varsayılan konum Belgelerim'dir. Adobe PDF Dosya Adı İçin Komut
İste seçeneğini belirlerseniz, yazdırırken Farklı Kaydet iletişim kutusu açılır.

Yazdır komutunu kullanarak PDF oluşturma (Mac OS X)

Mac OS v10.6 Snow Leopard'da Yazdır komutunu kullanarak PDF oluşturma yöntemi Acrobat 9.1 ve sonraki
sürümlerde değişmiştir. Aşağıdaki prosedür, hem Snow Leopard'daki hem de Mac OS X'in önceki
sürümlerindeki yöntemleri açıklamaktadır.

1. İçerik oluşturma uygulamasında dosyayı açıp Dosya > Yazdır'ı seçin.

2. İletişim kutusunun alt kısmındaki PDF menüsünden Adobe PDF Olarak Kaydet'i seçin.

3. Adobe PDF Ayarları için varsayılan ayarlardan birini seçin veya Distiller kullanarak
ayarları özelleştirin. Tanımladığınız özel ayarlar listelenir.
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Not:

Başa dön

Not:

Not:

Adobe PDF Dönüştürme Ayarları

Adobe PDF Güvenliği

Her İş İçin Güvenliği Yeniden Onayla

Bilinen En Son Güvenlik Ayarlarını Kullan

Adobe PDF Çıktı Klasörü

Adobe PDF Sayfa Boyu menüsü

Birçok kullanıcı için varsayılan Adobe PDF dönüştürme ayarları yeterlidir.

4. PDF Oluşturmadan Sonra seçeneği için PDF'nin açılıp açılmayacağını belirtin.

5. Devam'ı tıklatın.

6. PDF'niz için bir ad ve konum seçtikten sonra Kaydet'i tıklatın.

Varsayılan olarak PDF'niz aynı dosya adı ve .pdf uzantısıyla kaydedilir.

Adobe PDF yazdırma tercihleri (Windows)

Sayfa Yapısı, Belge Yapısı veya Yazdır menüsünü kullanarak içerik oluşturma uygulamasındaki ayarları
değiştirmediğiniz sürece, yazdırma tercihleri Adobe PDF yazıcısını kullanan tüm uygulamalara uygulanır.

Yazdırma tercihlerini ayarlamak için kullanılan iletişim kutusu, nasıl eriştiğinize bağlı olarakAdobe PDF
Yazdırma Tercihleri, Adobe PDF Yazdırma Varsayılan Ayarları veya Adobe PDF Belge Özellikleri olarak
adlandırılır.

Yazdırma tercihlerine erişmek için:

Başlat menüsünden Yazıcılar penceresini açın. Adobe PDF yazıcısını sağ tıklattıktan
sonra Yazdırma Tercihleri'ni seçin.

Adobe InDesign gibi bir içerik oluşturma uygulamasında Dosya > Yazdır'ı seçin. Yazıcı
olarak Adobe PDF'yi seçin ve Özellikler (veya Tercihler) düğmesini tıklatın. (Bazı
uygulamalarda yazıcı listesine erişmek için Yazdır iletişim kutusunda Ayarlar'ı, ardından
da Adobe PDF ayarlarını özelleştirmek için Özellikler'i veya Tercihler'i tıklatmanız gerekir.)

PDF'ye özel seçenekler, Adobe PDF Ayarları sekmesinde görüntülenir. Kağıt Kalitesi sekmesi ve Mizanpaj
sekmesi, kağıt kaynağı, yazıcı mürekkebi, sayfa yönlendirmesi ve yaprak başına sayfa sayısı gibi yakından
tanıdığınız diğer seçenekleri içerir.

Yazdırma Tercihleri, yazıcı Özellikleri'nden farklıdır. Tercihler dönüştürme işlemi için Adobe PDF'ye özel
seçenekler içerir; Özellikler iletişim kutusu her türlü yazıcı için bulunabilecek seçeneklerin sekmelerini içerir.

Varsayılan Ayarlar menüsünden hazır ayarlı bir seçenek kümesi seçin
veya Adobe PDF Ayarları iletişim kutusundaki ayarları görmek veya değiştirmek için Düzenle'yi tıklatın.

PDF'ye güvenlik eklemek için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin veya güvenlik
ayarlarını görmek veya değiştirmek üzere Düzenle'yi tıklatın:

Adobe PDF yazıcısını kullanarak yaptığınız her PDF
oluşturma işleminde Adobe PDF - Güvenlik iletişim kutusunu açar. İletişim kutusunda ayarları
belirleyin.

Bilgisayarınızda Adobe PDF yazıcısı kullanılarak
yapılan son PDF oluşturma işleminde kullanılan güvenlik ayarlarını kullanır.

Dönüştürülen PDF için bir çıktı klasörü seçin veya çıktı klasörü eklemek veya
değiştirmek için Gözat'ı tıklatın. Dönüştürme sırasında bir konum ve dosya adı belirlemek için Adobe PDF
Dosya Adı İçin Komut İste'yi seçin.

Daha önce tanımladığınız bir özel sayfa boyutunu seçin.
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Adobe PDF Sonuçlarını Göster

Belge Bilgilerini Ekle

Yalnızca Sistem Fontlarına Dayan; Belge Fontlarını Kullanma

Başarılı İşlerin Günlük Dosyalarını Sil

Mevcut PDF Dosyasının Değiştirilip Değiştirilmeyeceğini Sor

Başa dön

Not:

Acrobat DC'yi otomatik olarak başlatır ve hemen dönüştürülen belgeyi
görüntüler.

Dosya adı ve oluşturulma tarihi ile saati gibi bilgileri ekler.

PDF oluştururken tüm fontları yüklemek
için bu seçeneğin seçimini kaldırın. Fontlarınızın tümü PDF'de bulunacaksa da bunları oluşturmak için daha
uzun bir süre gerekecektir. Asya dilinde belgelerle çalışıyorsanız bu seçeneği seçili olarak bırakın.

İş başarısız olmadıkça günlük dosyalarını otomatik olarak siler.

Aynı adlı dosyayla mevcut bir PDF'nin
üzerine yazmak üzereyken sizi uyarır.

Adobe PDF yazıcı özelliklerini ayarlama (Windows)

Windows'ta, yazıcı paylaşımını yapılandırmadıkça veya güvenliği ayarlamadıkça, Adobe PDF yazıcısı
özelliklerini genellikle değişmeden bırakabilirsiniz.

Yazdırma Özellikleri, yazıcı Tercihleri'nden farklıdır. Özellikler iletişim kutusu, her türden yazıcı için
geçerli olan seçeneklerin sekmelerini içerir; Tercihler ise Adobe PDF yazıcısına özel dönüştürme
seçeneklerini içerir.

Adobe PDF yazıcı özelliklerini ayarlama

1. Başlat menüsünden Aygıtlar ve Yazıcılar penceresini açın ve Adobe PDF yazıcısını sağ
tıklatın.

2. Özellikler'i seçin.

3. Sekmeleri tıklatın ve seçenekleri gerektiği gibi belirleyin.

Adobe PDF yazıcısının kullandığı portunu yeniden atama

1. Çalışıyorsa Distiller'dan çıkın ve Adobe PDF yazıcısında kuyrukta olan tüm işlerin
tamamlanmasını bekleyin.

2. Başlat menüsünden Aygıtlar ve Yazıcılar'ı tıklatın.

3. Adobe PDF yazıcısını sağ tıklattıktan sonra Yazıcı Özellikleri'ni seçin.

4. Bağlantı Noktaları sekmesini tıklattıktan sonra Bağlantı Noktası Ekle'yi tıklatın.

5. Kullanılabilir bağlantı noktası türleri listesinden Adobe PDF Bağlantı Noktası (Windows
XP) veya Adobe PDF Bağlantı Noktası İzleyicisi'ni (Vista/Windows 7) seçin.

6. PDF çıktı dosyaları için yerel bir klasör seçin ve Tamam'ı tıklatın. Yazıcı Bağlantı
Noktaları iletişim kutusundan çıkmak için Kapat'ı tıklatın.

7. Adobe PDF Özellikleri iletişim kutusunda Uygula'yı, ardından da Tamam'ı tıklatın.

En iyi sonuçlar için sistemde Distiller'ın yüklü olduğu klasörü seçin. Uzak veya ağ
klasörlerinin desteklenmesine rağmen, sınırlı kullanıcı erişimi ve güvenli sorunları
vardır.

Klasör silme ve Adobe PDF yazıcısını varsayılan bağlantı noktasına yeniden
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Başa dön

atama

1. Çalışıyorsa Distiller'dan çıkın ve Adobe PDF'de kuyrukta olan tüm işlerin tamamlanmasını
bekleyin.

2. Başlat menüsünden Aygıtlar ve Yazıcılar'ı tıklatın.

3. Adobe PDF yazıcısını sağ tıklattıktan sonra Yazıcı Özellikleri'ni seçin.

4. Bağlantı Noktaları sekmesini tıklatın.

5. Varsayılan bağlantı noktasını seçin, Belgelerim'i seçin ve Uygula'yı tıklatın.

6. Silinecek bağlantı noktasını seçin, Bağlantı Noktasını Sil'i tıklatın ve Tamam'ı tıklatarak
silme işlemini onaylayın.

7. Belgelerim bağlantı noktasını tekrar seçin ve Kapat'ı tıklatın.

Özel sayfa boyutu oluşturma ve kullanma

Sayfa boyutu (kaynak uygulamanızın Belge Ayarı iletişim kutusunda belgeniz için tanımlanan) ve kağıt boyutu
(kağıt yaprağı, film parçası veya yazdırdığınız baskı kalıbının alanı) arasındaki farkı anlamak önemlidir. Sayfa
boyutunuz U.S. Letter (8-1/2 x 11 inç veya 21,59 x 27,94 cm) olabilir, ancak yazıcı işaretlerini ve taşma payı
alanlarını yerleştirmek için daha büyük kağıda yazdırmanız gerekebilir. Belgenizin beklendiği gibi
yazdırıldığından emin olmak için hem kaynak uygulamanızda hem de yazıcıda sayfa boyutunu ayarlayın.

Acrobat DC'de kullanılabilir kağıt boyutlarının listesi PPD dosyasından (PostScript yazıcılar) veya yazıcı
sürücüsünden (PostScript olmayan yazıcılar) alınabilir. PostScript yazdırma için seçtiğiniz yazıcı ve PPD
dosyası özel kağıt boyutlarını destekliyorsa Kağıt Boyutu menüsünden Özel seçeneğini görürsünüz. Çok
büyük baskı alanları üretebilen yazıcılar için Acrobat DC 15.000.000 inç (38.100.000 cm) x 15.000.000 inç
(38.100.000 cm) boyutuna kadar sayfaları destekler.

Özel sayfa boyutu oluşturma (Windows)

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Başlat menüsünden Aygıtlar ve Yazıcılar'ı veya Yazıcı ve Faks penceresini tıklatın.
Adobe PDF yazıcısını sağ tıklattıktan sonra Yazdırma Tercihleri'ni seçin.

Adobe InDesign gibi bir içerik oluşturma uygulamasında Dosya > Yazdır'ı seçin.
Yazıcı olarak Adobe PDF'yi seçin ve Özellikler düğmesini tıklatın. (Bazı
uygulamalarda yazıcı listesini açmak için Yazdır iletişim kutusunda Ayarlar'ı, ardından
da Adobe PDF ayarlarını özelleştirmek için Özellikler'i veya Tercihler'i tıklatmanız
gerekir.)

2. Adobe PDF Ayarları sekmesinde Adobe PDF Sayfa Boyutu menüsünün yanındaki Ekle
düğmesini tıklatın.

3. Ad, yükseklik, genişlik ve ölçü birimi değerlerini belirtin. Adobe PDF Sayfa Boyutu
menüsüne özel sayfa boyutu adını eklemek için Ekle/Değiştir'i tıklatın.

Özel sayfa boyutu oluşturma (Mac OS)

1. Adobe InDesign gibi içerik oluşturma uygulamalarında Dosya > Sayfa Yapısı'nı seçin.

2. Kağıt Boyutu açılır menüsünde Özel Boyutları Yönet'i seçin.

3. + düğmesini tıklatın.

4. Ad, yükseklik, genişlik ve kenar boşlukları değerlerini belirtin. Ölçü birimi sistem diline
bağlıdır.
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Özel sayfa boyutu kullanma

1. Dosya > Yazdır'ı seçin.

2. Sayfa Yapısı düğmesini tıklatın.

3. Kağıt Boyutu menüsünden yeni özel sayfa boyutunu seçin.

İlgili bağlantılar
PDF oluşturma işlemine genel bakış
Acrobat DC ile basit PDF oluşturma
Adobe PDF dönüştürme ayarları
Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
PDFMaker ile PDF Oluşturma (Windows)
Belgeleri PDF'ye tarama
Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
Erişilebilir PDF oluşturma
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PDF fontları

Başa dön

Not:

Başa dön

Font gömme ve eşleştirme
Distiller kullanarak fontlara erişme ve fontları gömme
Yerel fontlar olmadan PDF'leri görüntüleme
PostScript font adlarını bulma

Font gömme ve eşleştirme

Font ancak, font satıcısı tarafından oluşturulan ve gömülmesine izin veren bir ayara sahipse gömülebilir.
Gömme, okuyucular dosyayı görüntülediğinde veya yazdırdığında fontların yerine başka fontlar konmasını
önler ve okuyucular metni orijinal fontunda görür. Dosyada CID fontları (çoğunlukla Asya dillerinde kullanılan
bir font formatı) kullanılmamışsa, gömme işlemi dosya boyutunu sadece biraz büyütür. Fontları Acrobat
uygulamasında veya InDesign belgesini PDF'ye aktarırken gömebilir veya yerine başka font koyabilirsiniz.

Fontun tamamını veya sadece dosyada kullanılan karakterlerden oluşan bir altkümesini gömebilirsiniz. Alt
küme alma, fontlarınızın ve font metriğinizin yazdırma sırasında tek bir özel font adı oluşturularak
kullanılmasını sağlar. Bu şekilde, örneğin, servis sağlayıcınız tarafından yapılacak görüntülemede ve baskıda
servis sağlayıcınızın değil, her zaman sizin Adobe Garamond® versiyonunuz kullanılır. PostScript dosyasına
dahil edilmişse veya Distiller uygulamasının izlediği ve gömmekten men edilmediği font konumlarından birinde
bulunuyorsa Type 1 ve TrueType fontlar da gömülebilir.

Bir font, font satıcısının ayarları yüzünden gömülemiyorsa ve PDF'yi açan veya yazdıran kişinin orijinal fonta
erişimi yoksa Eksik bir serif fontunun yerine AdobeSerifMM, eksik bir sans serif fontunun yerine de
AdobeSansMM olmak üzere, bu font yerine geçici olarak Birden Çok Kalıplı bir yazı tipi kullanılır.

Birden Çok Kalıplı yazı tipi, orijinal belgedeki satır ve sayfa sonlarının korunmasını sağlamak için yayılabilir ve
sıkıştırılabilir. Ancak yerine geçme her zaman orijinal karakterlerin, özellikle de el yazısı gibi standart olmayan
karakterlerin yazı tipini tutturamaz.

Asya dillerindeki metinlerde Acrobat DC, kurulu Asya dilleri kitindeki fontları veya kullanıcının
sistemindeki benzer fontları kullanır. Bazı dillerdeki fontlar veya bilinmeyen kodlamalara sahip fontların yerine
başka font konamaz; bu durumda dosyada metin, madde işaretleri şeklinde görünür.

Karakterler alışılmadık ise (solda), yerine konan font eşleşmez (sağda).

Bir PDF'de metin kopyalarken veya yapıştırırken zorluk çekiyorsanız, ilk olarak sorunlu fontun gömülü olup
olmadığını kontrol edin (Dosya > Özellikler > Font sekmesi). Gömülü fontlar için, fontu PostScript
dosyasına göndermek yerine fontun gömülü olduğu noktayı değiştirmeyi deneyin. PDF'yi fontu gömmeden
işleyin. Sonra da PDF'yi Acrobat'ta açın ve fontu Ön Kontrol hata düzeltmesini kullanarak gömün.

Distiller kullanarak fontlara erişme ve fontları gömme

PostScript dosyasını PDF'ye dönüştürürken Distiller'ın PDF'ye doğru bilgileri eklemesi için dosyanın fontlarına
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erişmesi gerekir. Distiller, PostScript dosyasında önce Type 1, TrueType ve OpenType fontlarını arar. Font
PostScript dosyasına gömülmemişse, Distiller ek font klasörlerini araştırır. Distiller, Windows'ta aşağıdaki font
klasörlerini araştırır:

Acrobat klasöründe /Resource/Font

/Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

Distiller, Mac OS'de aşağıdaki font klasörlerinde arama yapar:

Acrobat klasöründe /Resource/Font

/Users/[kullanıcı adı]/Library/Fonts

/Library/Fonts

/System/Library/Fonts

Acrobat yüklemesi birçok Çince, Japonca ve Korece fontların yalnızca genişlik sürümlerini
içerir, bu nedenle Distiller bu fontlara Acrobat'ta erişebilir. Fontların bilgisayarınızda
olduğundan emin olun. (Windows'ta Acrobat'ı yüklerken Tam seçeneğini belirleyin ya da
Özel'i seçerek Adobe PDF Görüntüleme kategorisi altında Asya Dil Desteği seçeneğini
belirleyin. Mac OS'de bu fontlar otomatik yüklenir.)

PostScript dosyasında bu fontları eklemeyle ilgili bilgi için uygulamayla ve PostScript
dosyaları oluşturmak için kullandığınız yazıcı sürücüsüyle gelen belgelere bakın.

Distiller, Type 32 fontları desteklemez.

Aranacak diğer Distiller font klasörlerini belirtmek için Acrobat Distiller'da Ayarlar > Font Konumları'nı seçin.
Font klasörünü eklemek için iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın. PostScript 3 font koleksiyonuyla aynı ada sahip
TrueType fontları dışarıda bırakmak için Standart PostScript Fontlarının TrueType Sürümlerini Yoksay'ı seçin.

Distiller'ın taşınan bir font klasörüne erişimini sağlamak için iletişim kutusunu kullanarak eski konumunda
listelenen klasörü kaldırın ve yeni konumunu ekleyin.

Yerel fontlar olmadan PDF'leri görüntüleme

Yerel bilgisayarınızda bulunan ancak PDF'ye gömülmeyen fontlarla formatlanmış metinler için varsayılan
fontların yerini alan, belgenizin yazdırılabilir bir önizlemesini oluşturabilirsiniz. Bu önizleme belgenizin
istediğiniz gibi görünmesi için PDF'ye bu fontları gömüp gömmeyeceğinize karar vermenize yardımcı olabilir.

Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler alanında Sayfa Görüntüleme'yi seçip Yerel Fontları
Kullan seçeneğinin işaretini kaldırın.

Fontun yerine geçilemiyorsa, metin madde işaretleri olarak görüntülenir ve Acrobat
bir hata mesajı görüntüler.

PostScript font adlarını bulma

Adobe PDF Ayarları iletişim kutusunun Fontlar paneline el ile bir font adı girmeniz gerekiyorsa adın doğru
yazılışını bulmak için PDF'yi kullanabilirsiniz.

1. Fontu içeren tek sayfalık belge oluşturmak için uygulamayı kullanın.

2. Belgeden bir PDF oluşturun.

3. PDF'yi Acrobat DC'de açın ve Dosya > Özellikler > Fontlar'ı seçin.

4. Fontun adını, Font Bilgisi iletişim kutusunda görüntülendiği biçimde tam yazılışı, büyük
küçük harf özellikleri ve tirelemeyi kullanarak yazın.
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Acrobat Distiller ile PDF oluşturma

Başa dön

Başa dön

Acrobat Distiller'a genel bakış
Dönüştürme kuyruğunu yönetme
Distiller tercihleri
PostScript dosyaları oluşturma kılavuzu
İzlenen klasörler hakkında (Acrobat Pro)
İzlenen klasörleri ayarlama (Acrobat Pro)

Acrobat Distiller'a genel bakış

Acrobat Distiller'da belgeleri PDF'ye dönüştürmek için kullanılan ayarları, güvenlik seçeneklerini ve font
bilgilerini seçebilirsiniz. Acrobat Distiller penceresini PDF dönüştürme için sıraya aldığınız işleri izlemek için de
kullanabilirsiniz.

Acrobat Distiller ana penceresi (Windows)

A. Menüler B. Adobe PDF ayarları dosyası C. İş kuyruğundaki dosyalar D. Başarısız işler E. Bağlam
menüsü F. Durum penceresi 

Acrobat Pro'da PostScript dosyaları otomatik olarak dönüştürmek için Distiller'da izlenen bir klasör
oluşturun.

Acrobat Distiller'ı (Windows) başlatmak için Tüm Programlar > Adobe Acrobat Distiller DC'yi seçin.

Dönüştürme kuyruğunu yönetme
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Distiller, yazma uygulamalarında oluşturduğunuz PostScript dosyaları kuyruğa almanıza ve PDF dönüştürme
işlemi sırasında izlemenize olanak sağlar.

PostScript dosyasını kuyruğa alma

1. Distiller'da Varsayılan Ayarlar açılır menüsünden bir Adobe PDF ayarları dosyası seçin.

2. (İsteğe bağlı) Ayarlar > Güvenlik seçeneğini belirledikten sonra bir şifreleme düzeyi seçin.

3. PostScript dosyasını açın ve aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak dönüştürme
işlemine başlayın:

Dosya > Aç'ı seçtikten sonra PostScript dosyasını belirleyip Aç'ı tıklatın.

Bir veya daha fazla PostScript dosyasını masaüstünden Acrobat Distiller penceresine
sürükleyin.

Distiller dosyaları dönüştürmeye başlamadan önce kuyruktaki dosyaları incelemek istiyorsanız 3. adımı
gerçekleştirmeden önce Duraklat düğmesini tıklatın.

İşlem sırasında kuyruğu değiştirme

Aşağıdakilerden birini yapın:

Geçerli işi geçici olarak durdurmak için Duraklat'ı tıklatın.
Geçerli işe devam etmek için Sürdür'ü tıklatın.
Dosyaları kuyruktan silmek için İşleri İptal Et'i tıklatın. İşleri İptal Et komutu, kuyrukta
bulunan ve henüz başarıyla tamamlanmamış olan tüm dosyaları siler. Veya (yalnızca
Windows) iş kuyruğundaki dosyaları tek tek seçip sağ tıklattıktan sonra, yalnızca bu
dosyaları silmek için İşleri İptal Et'i de seçebilirsiniz.
(Yalnızca Windows) Seçili dosyaların bulunduğu klasörü açmak için iş kuyruğunu sağ
tıklatın ve İncele'yi seçin.
(Yalnızca Windows) Seçili PDF'yi Acrobat'ta, bir tarayıcıda veya Reader'da açmak için iş
kuyruğunu sağ tıklatın ve Görüntüle'yi seçin. Ayrıca, Acrobat'ta açmak için PDF'yi çift
tıklatın.

İş kuyruğunun geçmişini kaydetme (Windows)

İş kuyruğunu sağ tıklattıktan sonra Listeyi Kaydet'i seçin.

Distiller, geçmişi kaydeder ve PDF olarak açar.

Kuyruğu temizleme

Tüm duraklatılan ve başarıyla dönüştürülen dosyaları listeden kaldırır:

(Windows) İş kuyruğunu sağ tıklattıktan sonra Geçmişi Temizle 'yi seçin.
(Mac OS) Kuyruğun üzerindeki Listeyi Temizle düğmesini tıklatın.

Distiller tercihleri
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İzlenen Klasörler Kullanılamadığında Bildir (Acrobat Pro)

(Windows) Windows TEMP Klasörü Dolmak Üzereyken Bildir

PDF Dosyası Hedefini Sor

Mevcut PDF Dosyasının Değiştirilip Değiştirilmeyeceğini Sor

Distiller Kullanırken PDF’yi Görüntüle

Başarılı İşlerin Günlük Dosyalarını Sil

Başa dön

Başa dön

Distiller tercihleri genel Distiller ayarlarını denetler. Distiller tercihlerini Dosya > Tercihler (Windows) veya
Distiller > Tercihler (Mac OS) seçeneklerini belirleyerek ayarlayabilirsiniz.

İzlenen klasör kullanılamadığında veya
bulunamadığında bir mesaj görüntüler.

Kullanılabilir sabit disk alanı 1 MB'dan az
olduğunda sizi uyarır. Gerekli sabit disk alanı genellikle işlenen PostScript dosasının iki katı büyüklüğündedir.

Sürükle ve bırak özelliğini veya Yazdır komutunu kullanırken dosyaların adını ve
konumunu belirtmenizi sağlar.

Mevcut PDF dosyasının üzerine yazmak
üzereyken sizi uyarır.

Dönüştürülen PDF'yi otomatik olarak açar.

Yalnızca PostScript dosyasını yorumlamadan gelen mesajlar veya
PostScript hatası olursa, günlük dosyası (messages.log adında) oluşturur. (Başarısız işlerin günlük dosyaları
her zaman oluşturulur.)

PostScript dosyaları oluşturma kılavuzu

PDF dosyasının oluşturulması sırasında Distiller parametreleri veya pdfmark işleçleriyle hassas ayar yapmak
istiyorsanız, önce bir PostScript dosyası oluşturun ve bu dosyayı PDF'ye dönüştürün. Adobe Acrobat DC SDK
hakkında daha fazla bilgi için bkz.Acrobat Developer Center(Acrobat Geliştirici Merkezi) bölümü
(www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_tr) (yalnızca İngilizce).

Adobe InDesign gibi yazma uygulamalarında dosyayı PostScript'e dönüştürmek için Adobe PDF yazıcısıyla
Yazdır komutunu kullanın. Yazdır iletişim kutuları uygulamaya göre değişebilir. Özel uygulamanızdan
PostScript dosyası oluşturmayla ilgili yönergeler için uygulamanın belgelerine bakın.

PostScript dosyaları oluşturulurken şunları unutmayın:

PostScript'in birçok gelişmiş özelliğinden yararlanmak için mümkünse PostScript Dil
Düzeyi 3'ü kullanın.

PostScript yazıcısı olarak Adobe PDF yazıcısını kullanın.

(Windows) Belgede kullanılan fontları gönderin.

PostScript dosyasına orijinal belgenin adını verin ancak dosya uzantısı .ps olmalıdır. (Bazı
uygulamalar bunun yerine .prn dosya uzantısını kullanır.)

Acrobat Distiller DC PPD dosyasıyla kullanılabilen renkleri ve özel sayfa boyutlarını
kullanın. Diğer PPD dosyaları PDF'de uygun olmayan renk, font veya sayfa boyutlarına
neden olabilir.

Dosyaları bilgisayarlar arasında aktarmak için FTP kullanılırken (özellikle de platformlar
farklıysa) PostScript dosyaları 8 bit ikili veri olarak gönderin. Bu eylem satır beslemelerin
satır başlarına (veya tersi) dönüşmesini engeller.

İzlenen klasörler hakkında (Acrobat Pro)

Distiller'ı izlenen klasörler adlı belirli dosyalarda PostScript dosyaları arayacak biçimde yapılandırabilirsiniz.
Distiller en fazla 100 izlenen klasörü izleyebilir. Distiller, izlenen klasörün Giriş klasöründe yer alan bir
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PostScript dosyası bulduğunda, dosyayı PDF'ye dönüştürür ve PDF'yi (ve genellikler PostScript dosyası ile
ilişkili günlük dosyasını) Çıkış klasörüne taşır. İzlenen klasörün, bu klasörden işlenen tüm dosyalara
uygulanan kendine ait Adobe PDF ayarları ve güvenlik ayarları olabilir. İzlenen klasörün güvenlik ayarlarının
Distiller'ın güvenlik ayarlarına göre önceliği vardır. Örneğin, dosya salt okunur izni ile işaretlenmişse, Distiller
izlenen klasördeki PostScript dosyasını dönüştürmez.

(Windows) Ayarlar ve tercihler her kullanıcı için benzersizdir. NT Dışı Dosya Sistemi'nde (NTFS) bu ayarlar
klasöründe depolanan özel ayarlar dosyaları, sistemdeki her kullanıcı için okuma ve yazma erişimi sağlar.
NTFS sistemde, yalnızca ilgili kullanıcılar tarafından oluşturulan dosyaların okuma ve yazma erişimi vardır.
Diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan ayarlar dosyaları salt okunurdur. (Adobe Acrobat Distiller DC ile
yüklenen varsayılan ayarlar dosyaları Salt Okunur ve Gizli'dir.)

(Mac OS) Distiller için her kullanıcının ayarlarına ve tercihlerine normalde diğer kullanıcılar erişemez. Diğer
kullanıcılarla izlenen klasörü paylaşmak amacıyla klasörün oluşturucusu Giriş ve Çıkış klasörleri için uygun
izinleri ayarlamalıdır. Paylaşım diğer kullanıcıların Giriş klasörüne dosyaları kopyalamasına ve Çıkış
klasöründen dosyaları almasına olanak sağlar. Oluşturucu sisteme oturum açmalı ve Distiller'ı çalıştırmalıdır.
Diğer kullanıcılar etkin izleme klasörünü açmak ve dosyalarını işlemek için uzaktan oturum açmalıdır.

İzlenen klasörleri diğer kullanıcılar için ağ servisi olarak ayarlayamazsınız. PDF oluşturan her
kullanıcının Acrobat Pro lisansı bulunmalıdır.

İzlenen klasörleri ayarlama (Acrobat Pro)

1. Acrobat Distiller DC'de, Ayarlar > İzlenen Klasörler'i seçin.

2. Klasör Ekle'yi tıklatın ve hedef klasörü seçin. Distiller otomatik olarak hedef klasörde bir
Giriş klasörü ve bir de Çıkış klasörü oluşturur. Disk sürücüsünün herhangi bir düzeyine
Giriş ve Çıkış klasörleri yerleştirebilirsiniz.

3. Klasörün güvenlik seçeneklerini tanımlamak için klasörü seçin ve Güvenliği Düzenle'yi
tıklatın. İzlenen Klasörler iletişim kutusuna dönmek için Tamam'ı tıklatın.

Güvenlik ayarlanan her klasör adının önüne bir güvenlik simgesi yerleştirilir. Distiller
penceresinde seçili klasörü orijinal seçeneklerine döndürmek için klasörü seçin ve
Güvenliği Temizle'yi tıklatın.

4. Klasörler için Adobe PDF dönüştürme ayarlarını belirleyin:

Klasöre uygulanacak Adobe PDF ayarlarını düzenlemek için klasörü seçin, Ayarları
Düzenle'yi tıklatın ve Adobe PDF ayarlarını düzenleyin. Bunu izlenen klasöre
folder.joboptions olarak kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Farklı bir Adobe PDF ayarları kümesi kullanmak için klasörü seçin ve Ayarları
Yükle 'yi tıklatın. Tanımladığınız, adlandırdığınız ve kaydettiğiniz ayarları kullanın ve
ardından Tamam'ı tıklatın.

5. Dosyaları işlemeyi yönetmek için seçenekleri ayarlayın:

Klasörlerin hangi sıklıkla denetleneceğini belirlemek için saniye sayısını girin. En
fazla 9999 saniye girebilirsiniz. (Örneğin, 120 iki dakikaya eşittir ve 9999 yaklaşık 2
saat 45 dakikaya eşittir.)

İşlendikten sonra PostScript dosyası ile ne yapılacağını seçin. Dosya, PDF
dosyasıyla birlikte Çıkış klasörüne taşınabilir veya silinebilir. Günlük dosyası da
otomatik olarak Çıkış klasörüne kopyalanır.

Belirli bir sürenin sonunda PDF'leri silmek için en fazla 999 olmak üzere gün sayısını
girin. Bu seçenek aynı zamanda silmeyi seçtiyseniz, PostScript ve günlük dosyalarını
da siler.

6. Bir klasörü kaldırmak istiyorsanız, klasörü seçin ve Klasörü Kaldır'ı tıklatın. Dosyaları
kaldırmadan önce Distiller'ın klasördeki tüm dosyaları işlemeyi bitirdiğinden emin olun.

İzlenen klasörü kaldırdığınızda Distiller, Giriş ve Çıkış klasörlerini, içeriklerini veya
klasör.joboptions dosyasını silmez. Bunları, uygun olduğunda manuel olarak silebilirsiniz.

İlgili bağlantılar
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Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme

Başa dön

Not:

Başa dön

Web sayfaları ve PDF'ler
Internet Explorer, Google Chrome ve Firefox'ta web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
(Windows)
Acrobat'ta Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
Web sayfası dönüştürme seçeneklerini değiştirme
Web sayfası dönüştürme seçenekleri

Web sayfaları ve PDF'ler

Web sayfasının çekirdeği, Köprü Metni İşaretleme Dili'nde (HTML) yazılmış dosyadır. Genellikle HTML
dosyası Web sayfasında görüntülenen diğer dosyalarla ilişkileri içerir veya bunların nasıl göründüklerini veya
çalıştıklarını yönetir.

Web sayfasını PDF'ye dönüştürdüğünüzde, dönüştürme işlemine HTML dosyası ve tüm ilişkili dosyalar, JPEG
görüntüleri, Adobe FLA dosyaları, basamakla stil sayfaları, metin dosyaları, görüntü eşleştirmeleri ve formlar
dahil edilir.

Elde edilen PDF orijinal Web sayfasına çok benzer biçimde davranır. Örneğin, görüntüler, bağlantılar, görüntü
eşleştirmeleri ve birçok ortam dosyası PDF içinde normal olarak görüntülenir ve çalışır. (Animasyonlu GID
dosyaları animasyonun son karesiyle durağan görüntüler gibi görüntülenir.)

Ayrıca, PDF diğer PDF'ler gibi çalışır. Örneğin, kayarak veya yer imlerini kullanarak dosyada gezinebilirsiniz;
kullanıcılar dosyaya yorumlar ekleyebilir; dosyayı geliştiren güvenlik, form alanları ve diğer özellikleri
ekleyebilirsiniz.

Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme hazırlığında dönüştürme işlemine yaklaşımınızı etkileyen aşağıdaki
etkenlere dikkat edin:

Ne kadar dönüştürmek istiyorsunuz?

Açık olan Web sayfasının yalnızca seçili alanlarını dönüştürmek istiyorsanız Internet
Explorer 'ın içinden PDFMaker'ı kullanın. Birden fazla düzeyi veya çok sayfalı web
sitesinin tümünü PDF'ye dönüştürmek istiyorsanız Acrobat içinde çalışın.

Web sayfalarından yeni bir PDF oluşturmak mı, yoksa dönüştürülen sayfaları mevcut
PDF'ye eklemek mi istiyorsunuz?

Acrobat veya Internet Explorer 'da her ikisini de yapabilirsiniz; ancak bu işlemleri
tamamlamak için farklı düğmeleri veya komutları seçmeniz gerekir.

Çince, Japonca ve Korece (CJK) dilindeki Web sayfalarını Windows'ta Roman (Batı) sisteminde PDF'ye
dönüştürmek için Acrobat'ı yüklerken CJK dili desteğini yüklemiş olmalısınız. (Ayrıca, HTML dönüştürme
ayarlarından uygun kodlamanın seçilmesi tercih edilir.)

Internet Explorer, Google Chrome ve Firefox'ta web sayfalarını
PDF'ye dönüştürme (Windows)

Acrobat, Internet Explorer (sürüm 8.0 veya üzeri), Google Chrome ve Firefox tarayıcılarına bir Adobe PDF
araç çubuğu yükler. Bu araç çubuğundaki komutları kullanarak o an görüntülenmekte olan web sayfasını
çeşitli yollarla PDF'ye dönüştürebilirsiniz. Örneğin, web sayfasının tamamını ya da seçilen bir alanını
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dönüştürebilirsiniz. Ya da, bir PDF oluşturabilir veya dönüştürülen web sayfasını varolan bir PDF'ye
ekleyebilirsiniz. Araç çubuğu menüsü yeni PDF'yi e-posta mesajına ekleme veya yazdırma gibi dönüştürme
sonrasında diğer eylemleri başlatan ek komutlar içerir.

Daha fazla bilgi için Creating PDF Files from a Web Browser (Web Tarayıcısından PDF Dosyaları Oluşturma)
videosuna bakın.

PDF araç çubuğundaki menü kolay dönüştürme ve yazdırma becerileri sağlar.

Web sayfasını PDF'ye dönüştürme

Bir web sayfasını PDF'ye dönüştürmek için aşağıdakileri yapın:

1. Web sayfasına gidin.

Windows'ta, Internet Explorer, Firefox veya Chrome'u kullanın.

Mac'te, Firefox'u kullanın.

2. Adobe PDF araç çubuğunda Dönüştür menüsünü kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:

Açık Web sayfasından PDF oluşturmak için Web Sayfasını PDF'ye Dönüştür'ü
seçin. Bir konum seçin, bir dosya adı yazın ve Kaydet'i tıklatın.

Açık Web sayfasının PDF'sini başka bir PDF'ye eklemek için Web Sayfasını Mevcut
PDF'ye Ekle'yi seçin. Ardından varolan PDF'yi bulup seçin ve Kaydet'i tıklatın.

(Yalnızca Internet Explorer ve Firefox) Açık Web sayfasından PDF oluşturmak ve
yazdırmak için Web Sayfasını Yazdır 'ı seçin. Dönüştürme tamamlandığında, Yazdır
iletişim kutusu açılır; seçenekleri belirtin ve Tamam 'ı tıklatın.

(Yalnızca Internet Explorer ve Firefox) Açık Web sayfasından PDF oluşturmak ve
bunu boş e-posta mesajına eklemek için Web Sayfasını Dönüştür ve E-postayla
Gönder'i seçin. PDF için dosya adı ve konum seçip Kaydet'i tıklatın. Dönüştürme
işlemi tamamlandıktan sonra açılan e-posta mesajına ilgili bilgileri yazın.

Bu seçeneklerin tümünde, dönüştürmeden sonra çıktı PDF'yi açmak için Adobe PDF
Sonucunu Görüntüle'yi seçin.

Acrobat'ı yüklediğinizde desteklenen tarayıcılara Adobe PDF Oluştur simgesi eklenir. PDF Oluştur
simgesini göremiyorsanız aşağıdakileri yapın:

Internet Explorer'da, Görünüm > Araç çubukları > Adobe Acrobat PDF Oluştur Araç
Çubuğu'nu seçin.

Firefox'ta, Araçlar > Eklentiler > Uzantılar 'ı seçin ve Adobe Acrobat - PDF Oluştur
uzantısını etkinleştirin. (Daha fazla bilgi için bkz. Mozilla Firefox için Create PDF
uzantısını etkinleştirme.)

Google Chrome'da Özelleştir menüsü > Ayarlar'ı seçin ve soldaki bölmeden Uzantılar 'ı
tıklatın. Adobe Acrobat - PDF Oluştur uzantısını etkinleştirin. (Daha fazla bilgi için bkz.
Google Chrome için Create PDF uzantısını etkinleştirme.)

Web sayfasının bir bölümünü PDF'ye dönüştürme (Internet Explorer ve
Firefox)

1. İşaretçiyi Web sayfasındaki metni ve görüntüleri seçmek için sürükleyin.
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Not:

Başa dön

Not:

2. Seçili içeriği sağ tıklatıp şunlardan birini seçin:

Yeni bir PDF oluşturmak için Adobe PDF'ye Dönüştür veya Web Sayfasını Adobe
PDF'ye Dönüştür'ü (Internet Explorer) ya da Seçimi Adobe PDF'ye Dönüştür'ü
(Firefox) seçin. Ardından PDF için bir ad ve konum seçin.

Seçilen içeriği başka bir PDF'ye eklemek için Mevcut PDF'ye Ekle (Internet Explorer)
veya Seçimi Mevcut PDF'ye Ekle (Firefox) seçeneğini belirleyin. Ardından seçimin
ekleneceği PDF'yi bulun ve seçin.

Web sayfasında seçili alanları PDF'ye dönüştürme (Yalnızca Internet
Explorer)

Dönüştürmek amacıyla web sayfasındaki belirli alanları seçmek için Seç seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu
seçeneği web sayfasındaki anlamlı içeriği dönüştürmek ve reklam gibi istenmeyin içeriği atmak için kullanın.

1. Adobe PDF araç çubuğunda, Seç'i tıklatın (bu seçenek Dönüştür seçeneğinin yanında
bulunur).

2. İşaretçiyi web sayfası çevresinde hareket ettirdiğinizde kesikli kırmızı çizgi
seçebileceğiniz web sayfası alanlarını belirtir. Dönüştürülecek alanları tıklatın. Seçili
alanlar mavi kutu içinde görüntülenir. Alanın seçimini kaldırmak için bir kez daha tıklatın.

3. Dönüştürmeye her zamanki gibi devam edin.

4. Tüm alanların işaretini kaldırıp Seçim modundan çıkmak için bir kez daha Seç'i tıklatın.

Bağlı Web Sayfasını PDF'ye Dönüştürme

Açık web sayfasında, bağlantılı metni sağ tıklatın ve aşağıdakilerden birini seçin:

Bağlantılı Web sayfasını varolan bir PDF'ye eklemek için Bağlantı Hedefini Varolan
PDF'ye Ekle'yi seçin. Ardından varolan PDF'yi bulup seçin ve Kaydet'i tıklatın.

Bağlantılı Web sayfasını yeni bir PDF'ye dönüştürmek için Bağlantı Hedefini Adobe
PDF'ye Dönüştür'ü seçin.

Sağ tıklatma menüsünde Varolan PDF'ye Ekle ve Adobe PDF'ye Dönüştür seçenekleri de vardır. Bu
seçeneklerden herhangi birini seçerseniz, seçili bağlantı değil, o anda açık olan web sayfası dönüştürülür.

Acrobat'ta Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme

Açık web sayfasını Internet Explorer, Google Chrome veya Firefox'tan PDF'ye dönüştürebilirsiniz; ancak
dönüştürme işlemini Acrobat uygulamasından yaptığınızda ek seçenekler sunulur. Örneğin, PDF'ye web
sitesinin tamamını ya da yalnızca bazı düzeylerini ekleyebilirsiniz.

Web sayfasını PDF'ye dönüştürme

1. Dosya > Oluştur > Web Sayfasından PDF'yi seçin.  Alternatif olarak Araçlar > PDF
Oluştur > Web Sayfası 'nı da seçebilirsiniz.

2. Web sayfasının eksiksiz yolunu girin veya Gözat'ı tıklatın ve HTML dosyasını bulun.

3. Dönüştürülecek web sitesindeki düzeylerin sayısını değiştirmek için Birden Çok Düzey
Yakala'yı tıklatın. Düzey sayısını girin veya Web sitesindeki tüm düzeyleri katmak için
Tüm Siteyi Al seçeneğini işaretleyin.

Bazı Web sitelerinin yüzlerce, hatta binlerce sayfası vardır. Büyük bir web sitesinin
dönüştürülmesi sisteminizin yavaşlamasına ve yanıt vermemesine neden olabilir; hatta

128



Aynı Yolda Kal

Aynı Sunucuda Kal

Not:

Not:

Not:

kullanılabilir sabit disk alanı ve belleği tüketerek sistemin çökmesine neden olabilir. Tek
düzeyli sayfayı karşıdan yüklemekle başlamak ve yüklemek için belirli bağlantıları bulmak
üzere ilerlemeyi seçmek yararlı olabilir.

4. Yalnızca Bunu Al: N Düzey seçiliyse aşağıdaki seçeneklerden birini veya her ikisini
birden seçin:

Yalnızca belirtilen URL'nin alt Web sayfalarını yükler.

Yalnızca aynı sunucuda depolanan Web sayfalarını yükler.

5. Ayarlar/Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın, gerekiyorsa Web Sayfası Dönüştürme Ayarları
iletişim kutusunda belirlenmiş seçenekleri değiştirin ve Tamam 'ı tıklatın.

6. Oluştur'u tıklatın.

Yüklenirken PDF sayfalarını görebilirsiniz; ancak yükleme işlemi tamamlanana
kadar sayfayı değiştiremezsiniz.

Başka istekler eklemek için dönüştürme işleminin tamamlanmasını beklemenize gerek yoktur. Dönüştürme
işlemi sürerken başka bir sayfayı PDF'ye dönüştürdüğünüzde bu işlem kuyruğa eklenir. Kuyruktaki istek sayısı
İndirme Durumu iletişim kutusunda Bekleyen Dönüştürmeler alanında gösterilir.

Bağlı olmayan web sayfasını mevcut PDF dosyasına ekleme

Sayfaları, yazılabilir PDF'ye eklemek için bu yordamı kullanın. Orijinal PDF salt okunursa sonuç, mevcut
PDF'deki yeni sayfalar yerine yeni bir PDF olacaktır.

1. Acrobat'ta varolan PDF'yi (Web sayfasını eklemek istediğiniz PDF) açın.

2. Araçlar > Sayfaları Organize Et > Ekle > Web Sayfasından Ekle'yi seçin.

3. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme konusunda açıklandığı gibi, eklemek istediğiniz Web
sayfasının URL'sini girin ve seçenekleri belirleyin, ardından Ekle'yi tıklatın.

4. Web sayfası PDF'ye dönüştürüldükten sonra Sayfa Ekle iletişim kutusu görünür. Bu
sayfayı mevcut PDF'de tam olarak eklemek istediğiniz yeri belirledikten sonra Tamam 'ı
tıklatın.

Bağlı web sayfasını mevcut PDF dosyasına ekleme

1. Daha önce dönüştürülmüş PDF'yi Acrobat'ta açın. Gerekiyorsa eklemek istediğiniz
sayfalara bağlantılar içeren sayfaya gidin.

2. Web bağlantısını sağ tıklatın ve Belgeye Ekle'yi seçin.

Sayfalar dönüştürüldükten sonra, bu sayfalara olan bağlantılar dahili bağlantılara
dönüşür ve bir bağlantıyı tıklattığınızda Web üzerindeki orijinal HTML sayfasının yerine
PDF sayfasına yönlendirilirsiniz.

Bağlantılı web sayfasını yeni PDF dosyasına dönüştürme

1. Daha önce dönüştürülmüş PDF'yi Acrobat'ta açın. Gerekiyorsa dönüştürmek istediğiniz
Web bağlantılarını içeren sayfaya gidin.

2. Web bağlantısını sağ tıklatın ve Web Bağlantısını Yeni Belge Olarak Aç'ı seçin.

Windows'ta, benzer bir sağ tıklatma komutunu kullanarak Internet Explorer, Google Chrome veya
Firefox'ta görüntülenen Web sayfasından bağlantılı bir sayfayı da dönüştürebilirsiniz.
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Başa dön

Başa dön

Dönüştürme Ayarları

Yer İmleri Oluştur

PDF Etiketleri Oluştur

Üstbilgilerle Altbilgileri Yeni Sayfaya Yerleştir

Web bağlantısının URL'sini kopyalama

Bu yordamı, başka amaçlar için kullanmak üzere Web bağlantısına olan yolu panoya kopyalamak için
kullanın.

1. Daha önce dönüştürülmüş PDF'yi Acrobat'ta açın. Gerekiyorsa kopyalamak istediğiniz
sayfalara bağlantılar içeren sayfaya gidin.

2. Web bağlantısını sağ tıklatın veya ve Bağlantı Konumunu Kopyala'yı seçin.

Web sayfası dönüştürme seçeneklerini değiştirme

Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme ayarları dönüştürme işlemine uygulanır. Ayar değişiklikleri mevcut
PDF'leri etkilemez.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Internet Explorer, Google Chrome veya Firefox'ta, Adobe PDF araç çubuğundan
Dönüştür > Tercihler 'i seçin.
Acrobat'ta, Dosya > Oluştur > Web Sayfasından PDF'yi seçin ve Ayarlar'ı tıklatın.
Acrobat'ta, Araçlar > PDF Oluştur > Web Sayfası 'nı seçin ve Gelişmiş Ayarlar'ı
tıklatın.

2. Genel sekmesinde, Dönüştürme Ayarları ve PDF Ayarları altında seçenekleri gerekli
şekilde belirleyin. Seçili Dosya Türü için ek seçenekleri görmek amacıyla Ayarlar
düğmesini tıklatın.

3. Sayfa Mizanpajı sekmesinde dosya boyutu, yönlendirmesi ve boyutlandırması için
gereken seçenekleri belirleyin.

Web sayfası dönüştürme seçenekleri

Web Sayfası Dönüştürme Ayarları iletişim kutusu Internet Explorer, Google Chrome, Firefox ve Acrobat'ın
içinden kullanılabilir.

Genel sekmesi

HTML ve Metin için dönüştürme ayarlarını belirtir. Dosya türü seçip font özelliklerini ve
diğer özellikleri değiştirmek için Ayarlar'ı tıklatın.

Yer imi adı olarak sayfanın başlığını (HMTL Başlık öğesi) kullanarak dönüştürülen her
Web sayfası için etiketli yer imi oluşturur. Sayfanın başlığı yoksa URL yer imi adı olarak kullanılır.

PDF'de web sayfalarının HTML yapısına karşılık gelen bir yapı saklar. Bu yapı
paragraflar, liste öğeleri ve HTML öğelerini kullanan diğer öğeler için etiketli yer imleri oluşturmanızı sağlar.

Her sayfaya üstbilgi ve altbilgi yerleştirir. Üstbilgiler web
sayfası başlığını gösterir; başlık olmadığında da web sayfası URL'si veya dosya yolunu gösterir. Altbilgiler
web sayfası URL'si veya dosya yolunu, indirme tarihi ve saatini gösterir.
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Geniş İçeriği Sayfaya Sığdırmak İçin Ölçekle

Şundan Daha Küçük Ölçeklendirilmişse Yatay Duruma Geç

Varsayılan Kodlama

Varsayılan Kodlama

Her Zaman

Sayfada Kodlama Belirtilmediğinde

Dile Özel Font Ayarları

Varsayılan Renkler

Multimedya İçeriği

Sayfa Arka Planını Koru

Görüntüleri Dönüştür

Bağlantıların Altı Çizili

Kaydırılabilir Blokları Genişlet

Sayfa Mizanpajı sekmesi

Sayfa Mizanpajı seçenekleri, sayfa boyutları seçeneklerinin yanı sıra genişlik, yükseklik, kenar boşluğu
ölçüleri ve sayfa yönlendirme için seçenekler belirtir.

Ölçekleme seçenekleri aşağıdaki gibidir:

Gerekirse, sayfa genişliğine sığdırmak için sayfa içeriğini
yeniden ölçekler. Bu seçenek seçili değilse, gerekiyorsa kağıt boyutu sayfa içeriğine uyacak biçimde
ayarlanır.

Sayfanın yeni sürümü orijinal boyutun
belirtilen yüzdesinden küçükse, sayfa yönlendirmesini yatay görünüm olarak değiştirir. Yalnızca dikey
yönlendirmeyi seçtiyseniz kullanılabilir.

HTML Dönüştürme Ayarları

Bu iletişim kutusu, Web Sayfası Dönüştürme Ayarları iletişim kutusunun Genel sekmesinde HTML'yi
seçtiyseniz açılır; ardından Ayarlar düğmesini tıklatın.

Şu seçenekleri belirtmenizi sağlar:

İşletim sistemleri ve alfabelere ait menüden dosya metni giriş kodlamasını
ayarlar.

HTML kaynak dosyasında belirtilen kodlamaları yok sayar ve Varsayılan Kodlama
seçeneğinde görüntülenen seçimi kullanır.

Yalnızca HTML kaynak dosyasında kodlama türü
belirtilmediğinde Varsayılan Kodlama seçeneğinde görüntülenen seçimi kullanır.

Dil komut dosyasını, gövde metni yazı tipini ve temel yazı tipi boyutunu değiştirmek
için bu ayarları kullanın.

Metin, sayfa arka planı ve web bağlantıları için varsayılan renkleri ayarlar. Paleti açmak
için renk düğmesini tıklatın ve rengi seçin. PDF'de renkleri kullanmak için Bu Ayarları Bütün Sayfalar için
Geçerli Kıl'ı seçin. Bu seçenek seçili olmadığında, varsayılan renkler yalnızca belirli renk şeması olmayan
sayfalara uygulanır.

Multimedya yakalamanın geçersiz kılınacağını, mümkün olduğunda multimedya
dosyalarının gömüleceğini veya URL ile multimedyaya bağlanılacağını (SWF dosyaları gibi) belirler.

Sayfa arka planlarında görüntü renklerinin ve döşeli görüntülerin ve tablo
hücrelerinde renklerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. Bu seçeneklerin seçimi kaldırılmışsa
dönüştürülen Web sayfaları bazen Web tarayıcısında görüntülenenden farklı görünür ancak yazdırıldıklarında
okuması daha kolay olur.

PDF'ye dönüştürmede görüntüleri ekler.

Sayfalardaki metinsel Web bağlantılarının altını çizer.

Kaydırılabilir blokları, dönüştürülen PDF'deki tüm bilgileri içerecek şekilde
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Giriş Kodlaması

Dile Özel Font Ayarları

Varsayılan Renkler

Kenar Boşluğundaki Satırları Çevrele

genişletir.

Metin Ayarları

Dosya için metin giriş kodlamasını ayarlar.

Dil komut dosyasını, gövde metni yazı tipini ve temel yazı tipi boyutunu değiştirmek
için bu ayarları kullanın.

Metin ve sayfa arka planı için varsayılan renkleri ayarlar. Paleti açmak için renk
düğmesini tıklatın ve rengi seçin.

Metin, sayfadaki metin alanının kenarına geldiğinde yumuşak bir
dönüş ekler.
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Adobe PDF dönüştürme ayarları

Başa dön

Başa dön

Not:

Dosyaları dönüştürmek için bir Adobe PDF hazır ayarı seçme
Adobe PDF hazır ayarları
PDF/X, PDF/E ve PDF/A standartları hakkında
Adobe PDF ayarlarını özelleştirme
Adobe PDF ayarları
PDF uyumluluğu düzeyleri
Özel PDF ayarlarını paylaşma
Görüntüleri sıkıştırma ve alt örnekleme
Sıkıştırma yöntemleri

Dosyaları dönüştürmek için bir Adobe PDF hazır ayarı seçme

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Acrobat Distiller'ı başlatın.

Bir Adobe Creative Suite® uygulamasında, Dosya > Yazdır'ı tıklatın, hedef yazıcı olarak Adobe PDF'yi seçin ve Yazdırma
Ayarları (Photoshop) veya Kurulum > Tercihler (InDesign) seçeneklerini belirleyin.

(Windows) Office 2007 ve daha sonraki uygulama sürümlerinde Acrobat > Tercihler'i seçin.

(Windows) Farklı bir içerik oluşturma uygulamasında veya yardımcı programında, Adobe PDF > Dönüştürme Ayarlarını
Değiştir'i seçin.

2. Varsayılan Ayarlar (veya Dönüştürme Ayarları) menüsünden bir hazır ayar seçin.

Adobe PDF hazır ayarları

PDF hazır ayarı, PDF oluşturma sürecini etkileyen bir ayar grubudur. Bu ayarlar, PDF'nin nasıl kullanıldığına bağlı olarak dosya boyutu ve kalite
arasında denge sağlamak üzere tasarlanmıştır. Çoğu ön tanımlı hazır ayar, InDesign, Illustrator, Photoshop, ve Acrobat gibi Adobe Creative Suite
uygulamaları arasında paylaşılır. Ayrıca benzersiz çıktı gereksinimleriniz için özel hazır ayarlar da oluşturabilir ve bunları paylaşabilirsiniz.
Kaydedilen bir hazır ayar dosyası, .joboptions uzantısına sahiptir.

Aşağıdaki hazır ayarlardan birkaçı, Extras (Ekstralar) klasöründen (varsayılan olarak burada bulunurlar) çıkarılıp özel ayarlar için Settings (Ayarlar)
klasörüne taşınıncaya kadar kullanılamaz.

Acrobat Standard'da Extras klasörü bulunmaz. Extras klasörüne yüklenen hazır ayarlar yalnızca Acrobat Pro'da kullanılabilir.

Varsayılan ayarların Extras ve Settings klasörü aşağıdaki konumlarda bulunur.

(Windows XP) Documents and Settings/All Users/Application Data/Adobe/Adobe PDF

(Vista veya Windows 7) ProgramData/Adobe/Adobe PDF

(Mac OS'de Acrobat Pro) Library/Application Support/Adobe PDF

Distiller ile yüklenen varsayılan ayarlar Salt Okunur ve Gizli'dir.
Özel ayarlar aşağıdaki konumlarda bulunur:

(Windows XP) Documents and Settings/[kullanıcıadı]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

(Vista veya Windows 7) Users/[kullanıcıadı]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

(Mac OS'de Acrobat Pro) Users/[kullanıcı adı]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings

Hazır ayarlardan bazıları belirli Creative Suite uygulamalarında kullanılamaz.
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Yüksek Kalite Baskı

Büyük Boyutlu Sayfalar (Acrobat Pro)

PDF/A-1b: 2005 (CMYK ve RGB)

PDF/X-1a (2001 ve 2003) (Acrobat Pro)

Not:

PDF/X-4 (2007) (Acrobat Pro)

Baskı Kalitesi

Zengin İçerikli PDF (Acrobat Pro)

Not:

En Küçük Dosya Boyutu

Standard

Başa dön

PDF ayarlarınızı belirli aralıklarda inceleyin. Ayarlar otomatik olarak varsayılan ayarlara dönüş yapmaz. PDF oluşturan uygulamalar ve yardımcı
programlar, tanımlanan ya da seçilen son PDF ayarlarını kullanır.

Masaüstü yazıcılarında ve prova aygıtlarında kaliteli yazdırma için PDF oluşturur. Bu hazır ayar PDF 1.4 kullanır; renkli ve
gri tonlamalı görüntüleri 300 ppi'ye, tek renkli görüntüleri de 1200 ppi'ye altörnekler. Ayrıca tüm fontları gömer, rengi değiştirmeden bırakır ve
saydamlığı düzleştirmez (saydamlık uygulanabilen dosya türleri için). Bu PDF'ler Acrobat 5.0, Acrobat Reader 5.0 ve sonraki sürümlerde açılabilir.

200 x 200 inç (508 x 508 cm) ölçülerinden daha geniş boyuttaki mühendislik çizimlerinin görüntülenmesi
ve yazdırılması için uygun PDF'ler oluşturur. Bu PDF'ler Acrobat ile Reader 7.0 ve sonraki sürümlerde açılabilir.

Elektronik belgelerin uzun süreli korunması (arşivleme) için kullanılır. PDF/A-1b, PDF 1.4 kullanır ve hangi
standardı seçtiğinize bağlı olarak tüm renkleri, CMYK veya RGB'ye dönüştürür. Bu PDF'ler Acrobat ile Reader 5.0 ve sonraki sürümlerde açılabilir.

PDF/X-1a tüm fontların gömülü olmasını, uygun PDF sınırlayıcı kutuların belirtilmesini ve rengin CMYK
olarak, spot renkler olarak veya her ikisi birlikte görüntülenmesini gerektirir. Uyumlu dosyalar, hazırlandıkları yazdırma durumunu tanımlayan
bilgiler barındırmalıdır. PDF/X-1a'ya uygun şekilde oluşturulmuş PDF dosyaları Acrobat 4.0, Acrobat Reader 4.0 ve sonraki sürümlerde açılabilir.
PDF/X-1a PDF 1.3 kullanır; renkli ve gri tonlamalı görüntüleri 300 ppi'ye, tek renkli görüntüleri de 1200 ppi'ye altörnekler. Tüm fontlara ait alt
kümeleri gömer, etiketlenmemiş PDF'ler oluşturur ve Yüksek Çözünürlük ayarını kullanarak saydamlığı düzleştirir.

Yükleme sırasında PDF/X1-a:2003 ve PDF/X-3 (2003) hazır ayarları bilgisayarınıza yerleştirilir. Ancak, Extras klasöründen alıp Settings
klasörüne taşıyıncaya kadar bunlar çalışmayacaktır.  

Bu ayar, canlı saydamlık desteği içeren PDF 1.4'ü temel alır. PDF/X-4, PDF/X-3 ile aynı renk yönetimi ve
Uluslararası Renk Konsorsiyumu (ICC) renk spesifikasyonlarına sahiptir. Creative Suite 3 uygulamaları (Illustrator, InDesign ve Photoshop) ile
doğrudan PDF/X-4- uyumlu dosyalar oluşturabilirsiniz. Acrobat 9'da PDF'leri PDF/X-4 DRAFT'a dönüştürmek için Ön Kontrol özelliğini kullanın.
PDF/X-4a'ya uygun şekilde oluşturulmuş PDF dosyaları Acrobat 7.0, Reader 7.0 ve sonraki sürümlerde açılabilir.

Yüksek kalite baskı üretimi için (örneğin bir görüntü belirleyicisine ya da tabaka belirleyicisine renk ayrımları için veya dijital baskı
için PDF dosyaları oluşturur). Ancak PDF/X uyumlu dosyalar oluşturmaz. Bu durumda içeriğin kalitesi en yüksek önem düzeyini teşkil eder. Hedef,
bir PDF dosyası içerisinde belgenin düzgün bir biçimde yazdırılması için bir ticari yazıcının ya da yazdırma hizmeti sağlayıcısının ihtiyaç duyduğu
tüm bilgileri barındırmaktır. Bu seçenek seti PDF 1.4 kullanır, renkleri CMYK'ye dönüştürür, renkli ve gri tonlamalı görüntüleri 300 ppi'ye, tek renkli
görüntüleri de 1200 ppi'ye altörnekler. Tüm fontlara ait alt kümeleri gömer ve saydamlığı korur (saydamlık uygulanabilen dosya türleri için).
Bu PDF dosyaları Acrobat 5.0, Acrobat Reader 5.0 ve sonraki sürümlerde açılabilir.
Not: Bir ticari yazıcıya ya da yazdırma hizmeti sağlayıcısına gönderilecek bir PDF dosyası oluşturmadan önce hangi çıktı çözünürlüğünün ve diğer
ayarların gerekli olduğunu tespit edin. İsterseniz de, önerilen ayarlara sahip bir .joboptions dosyası isteyin. Bazen Adobe PDF ayarlarını belirli bir
sağlayıcı için özelleştirmeniz, ardından da kendinize ait bir .joboptions dosyası sağlamanız gerekir.

Etiketler, bağlantılar, yer imleri, etkileşimli elementler ve katmanlar içeren erişilebilir PDF dosyaları oluşturur.
Bu seçenek seti, PDF 1.6 kullanır ve tüm fontlara ait alt kümeleri gömer. Aynı zamanda dosyaları bayt hizmeti için de en iyileştirir. Bu PDF
dosyaları Acrobat ve Reader 7.0 ile sonraki sürümlerde açılabilir. (Zengin İçerikli PDF hazır ayarı Extras klasöründe bulunur).
 

Bu hazır ayar bazı uygulamaların önceki sürümlerinde e-Kitap olarak adlandırılır.

Web ya da intranet üzerinden görüntülemek üzere ya da bir e-posta sistemi yoluyla dağıtım için PDF dosyaları
oluşturur. Bu seçenek seti; sıkıştırma, altörnekleme ve görece düşük bir görüntü çözünürlüğü kullanır. Tüm renkleri sRGB'ye dönüştürür ve Adobe
Acrobat Distiller tabanlı dönüştürme işlemlerinde fontları gömmez. Aynı zamanda dosyaları bayt hizmeti için de en iyileştirir.
Bu PDF dosyaları Acrobat ve Reader 6.0 ile sonraki sürümlerde açılabilir.

Masaüstü yazıcılarına veya dijital fotokopi aygıtlarına yazdırılacak, CD üzerinden yayınlanacak ya da yayın provası olarak müşteriye
gönderilecek PDF dosyalarını oluşturur. Bu seçenek seti, dosya boyutunu düşük tutmak için sıkıştırma ve altörnekleme kullanır. Ancak bunun
yanında dosyada kullanılan (izin verilen) tüm font alt setlerini de gömer, renkleri sRGB'ye dönüştürür ve orta çözünürlüğe yazdırır. Windows font alt
setleri varsayılan olarak gömülü değildir. Bu ayar dosyasıyla oluşturulmuş PDF dosyaları Acrobat ve Reader 6.0 ile sonraki sürümlerde açılabilir.

PDF/X, PDF/E ve PDF/A standartları hakkında

134



Başa dön

Not:

PDF/X, PDF/E ve PDF/A standartları Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından tanımlanır. PDF/X standartları grafik içerik takasına
uygulanır; PDF/E standartları mühendislik belgelerinin etkileşimli takasına uygulanır; PDF/A standartları elektronik belgelerin uzun süreli
arşivlenmesine uygulanır. PDF dönüştürme sırasında, işlem görmekte olan dosya, belirlenen standarda göre denetlenir. PDF seçili ISO standardını
karşılamıyorsa dönüştürmeyi iptal etmeniz ya da uyumsuz dosya oluşturmanız istenir.

Baskı üretim iş akışında en yaygın kullanılan standartlar çeşitli PDF/X formatlarıdır: PDF/X-1a, PDF/X-3 ve (2008'de) PDF/X-4. PDF arşivlemede
en yaygın kullanılan standartlar PDF/A-1a ve PDF/A-1b'dir (kesinliği daha az gereklilikler için). Şu anda tek PDF/E sürümü PDF/E-1'dir.

PDF/X, PDF/E ve PDF/A hakkında daha fazla bilgi için bkz. ISO ve AIM web siteleri.

PDF/A dosyaları oluşturma ve bu dosyalarla çalışma konusunda ayrıntılar için bkz. www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_tr.

Adobe PDF ayarlarını özelleştirme

Bazı işler veya çıktı aygıtları için özel dönüştürme ayarları oluşturmak isteyebilirsiniz. Yaptığınız seçimler, belge fontlarının gömülüp
gömülmeyeceğini ve %100 olarak alt küme oluşturup oluşturmayacağını, vektör nesnelerin ve görüntülerin nasıl sıkıştırılacağını ve/veya
örnekleneceğini, elde edilen PDF'nin, OPI yorumları gibi yüksek kaliteli yazdırma bilgileri içerip içermeyeceğine benzer öğeleri belirler. Varsayılan
ayarlar dosyaları değiştirilemez ancak yeni ayarlar dosyalarını oluşturmaya yardımcı olması için çoğaltılabilir.

PDF'nin yüksek kaliteli yazdırmak üzere kullanılması amaçlanıyorsa, önerilen çıktı çözünürlüğü ve diğer ayarların olduğu özel .joboptions
dosyasını servis sağlayıcınıza sorun. Böylece, onlara verdiğiniz PDF, iş akışınız için en iyileştirilmiş özelliklere sahip olacaktır.

Özel Adobe PDF ayarları dosyası oluşturma

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Acrobat Distiller'da, başlangıç noktası olarak kullanmak üzere Varsayılan Ayarlar menüsünden öntanımlı seçenekler
kümelerinden birini seçin ve ardından Ayarlar > Adobe PDF Ayarlarını Düzenle seçeneğini belirleyin.

İçerik oluşturma uygulamaları veya yardımcı uygulamalarda, hedef yazıcı olarak Adobe PDF'yi seçin (genellikle Sayfa
Yapısı veya Yazdır iletişim kutularında yer alır), ardından Özellikler'i tıklatın.

(Windows) Acrobat PDFMaker iletişim kutusunda Ayarlar sekmesindeki Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın.

Not: Windows'ta, Adobe PDF Ayarları iletişim kutusu içinde farklı hazır ayarlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bunun için sol
altta Tüm Ayarları Göster'i seçtikten sonra soldaki listeden bir hazır ayar seçin.

Adobe PDF Ayarları iletişim kutusu (Windows)

2. Her seferinde bir panel seçip gerektiğinde değişiklikleri yapın.

3. Aşağıdakilerden birini yaparak özelleştirilmiş hazır ayarınızı kaydedin:

Özel hazır ayar dosyanızın çoğaltılmış dosyasını (otomatik olarak yeniden adlandırılır) kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.
Örneğin, Baskı Kalitesi hazır ayarını düzenlediğinizde, özelleştirdiğiniz ilk sürüm Baskı Kalitesi (1) olarak görüntülenir.

Farklı Kaydet'i tıklatın, dosya için yeni bir açıklayıcı ad yazın ve Kaydet'i tıklatın.

Özel dosya şu konumlara kaydedilir: (Windows) /Documents and Settings/[kullanıcıadı]/Application Data/Adobe/Adobe
PDF/Settings, (Vista) User/[kullanıcıadı]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings veya (Mac OS)

135

http://www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_tr


Başa dön

Uyumluluk

Nesne Düzeyi Sıkıştırma

Sayfaları Otomatik Döndür

Not:

Dosya Tarafından Ortak Olarak

Ayrı ayrı

Kapalı

Ciltleme

Çözünürlük

Not:

Sayfalar

Minik Resimleri Göm

Users/[kullanıcıadı]/Library/Application Support/Adobe/PDF/Settings.

Özel Adobe PDF ayarları dosyalarını silme

1. Acrobat Distiller'da, Ayarlar > Adobe PDF Ayarlarını Kaldır'ı seçin.

2. Özel dosyayı seçip Kaldır'ı tıklatın.

3. 2. adımı gerektiği kadar yineleyin, ardından Adobe PDF Ayarlarını Kaldır iletişim kutusunu kapatmak için İptal Et'i tıklatın.

Adobe PDF ayarları

Acrobat Distiller Adobe PDFMaker Ayarlar > Gelişmiş Ayarlar alanında PDF çıktınızı özelleştirmek için aralarından seçim yapabileceğiniz
seçenekler bulunur.

Genel paneli seçenekleri

Bu paneli, dosya uyumluluğu ve diğer dosya ve aygıt ayarları için Acrobat'ın bir sürümünü seçmek amacıyla kullanın.

PDF'nin uyumluluk düzeyini ayarlar. En son özellikler ve işlevleri eklemek için en son sürümü (bu durumda sürüm 1.7) kullanın.
Yaygın olarak dağıtılacak PDF'ler oluşturuyorsanız, tüm kullanıcıların belgeyi görebileceğinden ve yazdırabileceğinden emin olmak için daha
önceki bir sürümü seçin.

Yapısal bilgileri (yer imleri, erişilebilirlik ve sıkıştırılamayan nesneler gibi), bu bilgileri Acrobat 5.0 veya Reader 5.0'da
görünür veya kullanılabilir yapmadan sıkıştırır. Yalnızca Etiketler yapısal bilgileri sıkıştırır; Kapalı seçeneği sıkıştırma işlemini yapmaz.

Metnin yönüne göre sayfaları otomatik olarak döndürür.

Gelişmiş panelinde Proses DSC Yorumları seçiliyse ve %% Görüntüleme Yönlendirmesi yorumları dahilse bu yorumlar sayfa yönlendirmesini
belirlemede öncelik kazanır.

Belgedeki metinlerin çoğunluğunun yönlendirmesine eşleşmek üzere tüm sayfaları döndürür.

Sayfadaki metnin yönlendirmesine göre her sayfayı döndürür.

Sayfaların döndürülmesini engeller.

PDF'nin sağ taraf ciltlemeyle mi, yoksa sol taraf ciltlemeyle mi görüntüleneceğini belirtir. Ciltleme ayarları, sayfaların İkili Sürekli
görünümünü etkiler ve minik resimleri yan yana görüntüler.

Yazdırıldıkları yazıcıya göre çözünürlüklere öykünmek üzere PostScript dosyalar için kullanın. İzin verilen değerler 72 - 4000
arasındadır. PDF'yi özel bir yazıcıda yazdırmayı planlamıyorsanız, orijinal PostScript dosyasında tanımlanan çözünürlüğe öykünürken varsayılan
ayarı kullanın.

Çözünürlük ayarını artırma, dosya boyutunu artırır ve bazı dosyaları işlemek için gereken süreyi bir miktar artırabilir.

PDF'ye dönüştürülecek sayfaları belirler.

Dosya boyutunu artırarak PDF'deki her sayfanın minik resim önizlemesini gömer. Acrobat 5.0 ve üstü kullanıcılar PDF'yi
görüntüleyeceği ve yazdıracağı zaman bu ayarı devre dışı bırakın; bu sürümler, PDF'nin Sayfalar panelini her tıklattığınızda minik resimleri dinamik
olarak üretir.
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Hızlı Web Görünümü İçin En İyileştir

Varsayılan Sayfa Boyutu

Not:

Alt Örnekleme (Kapalı)

Ortalama Alt Örnekleme

Alt Örnekleme

Bikübik Alt Örnekleme

Sıkıştırma/Görüntü Kalitesi

Griye Yumuşatma

Not:

Web sunucularından daha hızlı erişim için (bir kerede bir sayfa yükleme veya bayt hizmeti) dosyayı
yeniden yapılandırır. Bu seçenek metni ve çizgi resmini sıkıştırır; Görüntüler panelindeki sıkıştırma seçimlerini geçersiz kılar.

Orijinal dosyada belirtilmemişse, kullanılacak sayfa boyutunu belirtir. EPS dosyaları sınırlayıcı kutu sağlar, sayfa boyutu
sağlamaz.

Görüntüler paneli seçenekleri

Görüntüler panelindeki seçenekler, renk, gri tonlama ve tek renkli görüntüler için sıkıştırma ve yeniden örneklemeyi belirler. Dosya boyutu ile
görüntü kalitesi arasında uygun dengeyi bulmak için bu seçeneklerde denemeler yapabilirsiniz.

Renkli ve gri tonlu görüntüler için çözünürlük ayarı, dosyanın yazdırılacağı ekran satırının 1,5 - 2 katı olmalıdır. Tek renkli görüntüler için
çözünürlük çıktı aygıtı ile aynı olmalıdır ancak, tek renkli görüntüyü 1500 dpi değerinden daha yüksek bir çözünürlükte kaydetmenin, görüntü
kalitesinde önemli bir artış olmadan dosya boyutunu artıracağını unutmayın. Haritalar gibi büyütülecek görüntüler daha yüksek çözünürlük
gerektirebilir.

Tek renkli görüntüleri yeniden örnekleme, herhangi bir görüntünün gösterilmemesi gibi beklenmedik sonuçlara neden olabilir. Bunun olması
durumunda, yeniden örneklemeyi kapatın ve dosyayı yeniden dönüştürün. Bu sorunla büyük olasılıkla alt örneklemede; düşük olasılıkla bikübik
altörneklemede karşılaşılır.

Aşağıdaki tabloda genel yazıcı türleri ve dpi cinsinden çözünürlükleri, inç başına satır (lpi) cinsinden varsayılan ekranı satırları ve inç başına piksel
(ppi) cinsinden görüntü yeniden örnekleme çözünürlüğü verilmiştir. Örneğin, 600 dpi lazer yazıcıda yazdırıyorsanız, görüntülerin yeniden
örnekleneceği çözünürlük için 170 girersiniz.

Şu Değere Sahip Görüntüler İçin değerini aşan görüntü çözünürlüklerini, görüntünün örnek alanındaki pikselleri daha
büyük bir piksel haline getirmek üzere birleştirerek çıktı aygıtının çözünürlüğüne göre düşürür.

Örnek alandaki piksellerin ortalamasını alır ve ortalama piksel rengi ile tüm alanı belirtilen çözünürlükte değiştirir.

Tüm alanı, örnek alandan seçilen piksel ile belirtilen çözünürlükte değiştirir. Altörneklemeden daha hızlı dönüştürme süresine
neden olur; ancak görüntüler daha az düzgün ve süreklidir.

Piksel rengini belirlemek için basit ortalama (altörneklemedeki gibi) yerine ağırlıklı ortalamayı kullanır. Bu yöntem en
yavaş olandır ancak en düzgün tonlu degradeleri üretir.

Renkli, gri tonlamalı ve tek renkli görüntülere sıkıştırma uygular. Renkli ve gri tonlamalı görüntüler için görüntü
kalitesini de ayarlar.

Tek renkli görüntülerde pürüzlü kenarları düzgünleştirir. 4, 16 veya 256 gri düzeyini belirtmek için 2 bit, 4 bit veya 8 bit
seçeneğini belirleyin. (Kenar yumuşatma, küçük yazıların veya ince çizgilerin bulanık görünmesine neden olabilir.)

Metin ve çizgi sıkıştırma her zaman açıktır. Bunu kapatmak için uygun Distiller parametresini ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için Acrobat Developer
Center (Acrobat Geliştirici Merkezi) bölümündeki SDK bilgilerine bakın: www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_tr (PDF, yalnızca İngilizce).

Yazıcı çözünürlüğü Varsayılan ekran satırı Görüntü çözünürlüğü

300 dpi (lazer yazıcı) 60 lpi 120 ppi

600 dpi (lazer yazıcı) 85 lpi 170 ppi

1200 dpi (görüntü ayarlayıcı) 120 lpi 240 ppi

2400 dpi (görüntü ayarlayıcı) 150 lpi 300 ppi
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İlke

Not:

Tüm Fontları Göm

OpenType Fontları Göm

Kullanılan Karakterlerin Yüzdesi Bu Değerden Düşükse Gömülen Fonları Alt Kümele

Gömme Başarısız Olduğunda

Her Zaman Göm

Asla Gömme

Not:

Ad Ekle

Not:

Kaldır

Not:

Ayarlar Dosyası

Renk Yönetimi İlkeleri

Not:

Belirlediğiniz çözünürlükten daha düşük bir çözünürlüğe sahip Renkli, Gri Tonlamalı ve Tek Renkli görüntüler için işleme seçeneklerini
belirleyebileceğiniz Görüntü İlkesi iletişim kutusunu açar. Her görüntü türü için bir çözünürlük değeri girin ve Yoksay, Uyar ve Devam Et veya İşi
İptal Et seçeneklerinden birini belirleyin.

Fontlar paneli seçenekleri

Fontlar seçenekleri PDF'ye hangi fontların gömüleceğini ve PDF'de kullanılan karakter alt kümesinin gömülüp gömülmeyeceğini belirler.

OpenType®, TrueType ve PostScript fontlarını gömebilirsiniz. Lisans kısıtlaması olan fontlar kilit simgesiyle listelenir . Lisans sınırlaması olan bir
fontu seçerseniz Adobe PDF Seçenekleri iletişim kutusunda kısıtlamanın niteliği açıklanır.

Aynı font alt kümesi ile PDF dosyalarını birleştirdiğinizde, Acrobat font alt kümelerini birleştirmeyi dener.

Dosyada kullanılan tüm fontları gömer. Font gömme, PDF/X uyumu için gereklidir.

Dosyada kullanılan tüm OpenType fontlarını gömer ve gelişmiş çizgi düzeni için OpenType font bilgilerini korur. Bu
seçenek yalnızca Genel panelinin Uyumluluk menüsünde Acrobat 7.0 (PDF 1.6) veya Acrobat 8 (PDF 1.7) seçildiyse kullanılabilir.

Fontların yalnızca alt kümesini gömmek istiyorsanız, bir
eşik yüzdesi belirler. Örneğin, eşik 35 ise ve karakterlerin %35'ten daha azı kullanıldıysa, Distiller yalnızca bu karakterleri gömer.

Distiller dosyayı işlerken gömülecek font bulamazsa, nasıl yanıt vereceğini belirtir.

Yalnızca belirli fontları gömmek için bunları Her Zaman Göm listesine taşıyın. Tüm Fontları Göm öğesinin seçili olmadığından
emin olun.

Gömmek istemediğiniz fontları bu listeye taşıyın. Gerekiyorsa, font listesindeki fontu görüntülemek için açılan menüden farklı bir font
klasörü seçin.

Lisans kısıtlaması olan fontlar kilit simgesiyle listelenir. Lisans sınırlaması olan bir fontu seçerseniz, Adobe PDF Seçenekleri iletişim
kutusunda kısıtlamanın niteliği açıklanır.

İstediğiniz font, font klasöründe bulunmuyorsa Ad Ekle'yi tıklatın. Fontun adını girin ve Her Zaman Göm Listesi'ni (veya Asla Gömme
Listesini) seçip Ekle'yi tıklatın.

TrueType fontta, font tasarımcısı tarafından PDF dosyalarına gömülmesini engelleyen bir ayar bulunabilir.

Her Zaman Göm veya Asla Gömme listesinden bir fontu kaldırır. Bu eylem fontu sisteminizden kaldırmaz; listeden fonta yapılan referansı
kaldırır.

Acrobat'ta Times, Helvetica ve ZapfDingbats fontları yoktur. PDF alıcılarının oluşturduğunuz PDF'lerdeki fontları görüntülemesini ve
yazdırmasını istiyorsanız fontları gömün.

Renk paneli seçenekleri

PostScript dosyasında renk yönetimi bilgilerini kullanırken, Distiller CSF'leri kullanırken veya özel ayarlar tanımlarken, Distiller için tüm renk
yönetimi bilgileri, Adobe PDF Ayarları iletişim kutusunun Renk panelinde ayarlanır.

Grafik uygulamalarında kullanılanlar da dahil olmak üzere renk ayarlarını listeler. Yok ayarı, Renk Yönetimi İlkelerini ve Çalışma
Uzayı ayarlarını düzenlemenize olanak sağlar.

Distiller renk ayarları dosyasını kullanmadığınızda, PostScript dosyasındaki yönetilmeyen rengi Distiller'ın nasıl
dönüştüreceğini belirtir. Bu menü, Ayarlar Dosyası menüsünde Yok seçildiğinde kullanılabilir.

Renk Yönetimi İlkeleri değerleri, PDF dosyasını Genel panelinde seçtiğiniz uyumluluk ayarına bağlı olarak farklı şekilde etkileyebilir.
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Rengi Değiştirmeden Bırak

Renk Yönetimi İçin Her Şeyi Etiketle (Veya Dönüştür)

Yalnızca Renk Yönetimi İçin Görüntüleri Etiketle (Veya Dönüştür)

Tüm Renkleri sRGB’ye Dönüştür (veya Her şeyi CalRGB'ye Dönüştür)

Tüm Renkleri CMYK’ya Dönüştür

Belge Görüntü Oluşturma Hedefi

Not:

Çalışma Uzayları

Gri

RGB

CMYK

Not:

Kalibre Edilmiş CMYK Renk Uzayları İçin CMYK Değerlerini Koru

Alt Renk Kaldırmayı ve Siyah Oluşturmayı Koru

Aygıta bağlı renkleri değiştirmez ve aygıttan bağımsız renkleri en yakın olası eşdeğer olarak korur. Bu,
aygıtlarını kalibre eden, dosyadaki rengi belirlemek üzere bu bilgileri kullanan ve yalnızca bu aygıtlardan çıktı alan servis bürolar için
kullanışlı bir seçenektir.

ICC profiliyle renk öğelerini etiketler ve bunları, Acrobat 4.0 (PDF 1.3) veya üstü
sürümle uyumlu PDF'lerde aygıttan bağımsız yapar. Acrobat 3.0 (PDF 1.2) uyumlu PDF'lerde bulunan görüntülerdeki (RGB, Gri Tonlama
ve CMYK) aygıta bağımlı renk uzaylarını aygıttan bağımsız renk uzaylarına (CalRGB, CalGray ve Cie L*a*b) dönüştürür.

Acrobat 4.0 (PDF 1.3) uyumlu PDF'leri işlerken yalnızca
görüntülerdeki (metin veya vektör nesneleri değil) ICC profillerini etiketler; bu, siyah metnin herhangi bir renk kaymasına maruz kalmasını
engeller. Acrobat 3.0 (PDF 1.2) uyumlu PDF'lerde bulunan görüntülerdeki (RGB, Gri Tonlama ve CMYK) aygıta bağımlı renk uzaylarını
aygıttan bağımsız renk uzaylarına (CalRGB, CalGray ve Lab) dönüştürür.

Rengi kalibre eder; bu, rengi aygıttan bağımsız yapar. CMYK
ve RGB görüntülerini Acrobat 4.0 (PDF 1.3) veya üstü sürümlerle uyumlu PDF'lerde sRGB'ye dönüştürür. CMYK ve RGB görüntülerini
Acrobat 3.0 (PDF 1.2) veya üstü sürümlerle uyumlu PDF'lerde kalibre edilmiş RGB'ye (CalRGB) dönüştürür. Ekranda veya düşük
çözünürlüklü yazıcılarla kullanılacak PDF'ler için önerilir.

Renk uzaylarını, Çalışma Uzayları menüsünde belirlenen seçeneklere göre Aygıt Grisi'ne veya Aygıt
CMYK’sına dönüştürür. Tüm Çalışma Uzayları belirtilmelidir.

Renk uzayları arasında renkleri eşleştirmek için bir yöntem seçin. Belirli bir yöntemin sonucu, renk uzaylarının
profillerine bağlıdır. Örneğin, bazı profiller farklı yöntemlerle aynı sonuçlara ulaşır.
Acrobat diğer Creative Suite uygulamalarıyla dört görüntü oluşturma hedefini (Algısal, Doygunluk, Göreli Kolorimetrik ve Mutlak Kolorimetrik)
paylaşır.
Acrobat ayrıca Koru adında, hedefin PDF yerine çıktı aygıtında belirtildiğini gösteren görüntü oluşturma hedefi de içerir. Birçok çıktı aygıtında
Göreli Kolorimetrik varsayılan hedeftir.

Tüm durumlarda hedefler, PDF dosyasının oluşturulmasının ardından gerçekleşen renk yönetimi işlemleri ile yok sayılabilir veya geçersiz
kılınabilir.

Rengi Değiştirme dışındaki tüm Renk Yönetimi İlkeleri değerleri için işlenmiş PDF'lerdeki gri tonlama, RGB ve CMYK renk
uzaylarını tanımlamak ve kalibre etmek üzere kullanılan ICC profillerini belirtmek amacıyla bir çalışma alanı seçin.

Dosyalardaki tüm gri tonlamalı görüntülerin renk uzayını tanımlamak için bir profil seçin. Gri görüntülerin varsayılan ICC profili Adobe
Gri - %20 Nokta Kazancı'dır. Gri tonlu görüntülerin dönüştürülmesini engellemek için Yok seçeneğini belirleyin.

Dosyalardaki tüm RGB görüntülerin renk uzayını tanımlamak için bir profil seçin. Varsayılan değer olan sRGB IEC61966-2.1 çoğu
çıktı aygıtı tarafından tanınır. RGB görüntülerin dönüştürülmesini engellemek için Yok seçeneğini belirleyin.

Dosyalardaki tüm CMYK görüntülerin renk uzayını tanımlamak için bir profil seçin. Varsayılan profil, ABD Web Kuşe'dir (SWOP)
v2. CMYK görüntülerin dönüştürülmesini engellemek için Yok seçeneğini belirleyin.

Üç çalışma uzayı için Yok seçeneğini belirleme, Rengi Değiştirme seçeneğini belirlemeyle aynı etkiye sahiptir.

Windows/System/Color klasörü (Windows) veya System Folder/ColorSync klasörü (Mac OS) olan Genel klasördeki ICCProfiles klasörüne
yerleştirerek ICC profillerini (servis büronuz tarafından sağlanan gibi) ekleyebilirsiniz.

Seçili olduğunda, aygıttan bağımsız CMYK değerlerine aygıta bağımlı (Aygıt
CMYK) değerleri gibi davranılır, aygıttan bağımsız renk uzayları atılır ve PDF/X-1a dosyaları Tüm Renkleri CMYK’ya Dönüştür değerini kullanır.
Seçili olmadığında, aygıttan bağımsız renk uzayları, Renk Yönetimi İlkeleri Tüm Renkleri CMYK'ya Dönüştür olarak ayarlandıysa, CMYK'ya
dönüştürülür.

PostScript dosyasında bulunuyorlarsa, bu ayarları korur. Siyah oluşturma rengi yeniden
oluştururken kullanılacak siyah miktarını hesaplar. Alt renk kaldırma (UCR), siyan, macenta ve sarı miktarını siyah üretimi dengelemesi için azaltır.
UCR daha az renk kullandığından kaplanmamış kağıt için uygundur.
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Transfer İşlevleri Bulunduğunda

Kaldır

Koru

Uygula

Yarı Ton Bilgilerini Koru

Not:

PostScript Dosyasının Adobe PDF Ayarlarını Geçersiz Kılmasına İzin Ver

PostScript XObjects'e İzin Ver

Degradeleri Düzgün Gölgelere Dönüştür

Düz Çizgileri Eğrilere Dönüştür

2. Seviye Sayfa Kopyalama Semantiğini Koru

Üst Baskı Ayarlarını Koru

Varsayılan Üst Baskı Değeri Sıfır Dışında Üst Baskıdır

Adobe PDF Ayarlarını PDF Dosyasına Kaydet

Mümkünse Orijinal JPEG Görüntüsünü PDF'ye Kaydet

PDF'lerde transfer işlevlerinin nasıl işleneceğini belirler. Transfer işlevleri sanatsal efektler ve belirli bir çıktı
aygıtının niteliklerini düzeltmek için kullanılır.

Uygulanan transfer işlevlerini siler. Uygulanan transfer işlevleri, kaynak PostScript dosyasının oluşturulduğu aynı aygıtta PDF
dosyasının çıktısı alınmayacaksa, kaldırılmalıdır.

Görüntü filme transfer edildiğinde oluşabilecek nokta kazancı veya nokta kaybını dengelemek amacıyla genellikle kullanılan transfer
işlevlerini korur. Nokta kazancı veya kaybı, yazdırılan görüntüyü oluşturan mürekkep noktaları yarı ton ekrandan daha büyük veya küçük
olduğunda gerçekleşir.

Dosyadaki renkleri değiştirerek ancak bunları korumayarak, transfer işlevini uygular. Bu yöntem dosyada renk efektleri oluşturmak
için kullanışlıdır.

Dosyalardaki yarı ton bilgilerini korur. Yarı ton bilgileri belirli bir çıktı aygıtıyla kullanım içindir.

Gelişmiş panel seçenekleri

Gelişmiş seçenekler, PDF'de tutulacak Belge Yapılandırma Kuralları (DSC) yorumlarını ve PostScript'ten dönüştürmeyi etkileyebilecek diğer
seçeneklerin ayarlanmasını belirler. Bir PostScript dosyasında DSC yorumları dosya hakkında bilgileri (oluşturulduğu uygulama, oluşturulma tarihi
ve sayfa yönlendirmesi gibi) içerir ve dosyadaki sayfa açıklamalarının yapısını (prolog bölümü için başlangıç ve bitiş ifadeleri gibi) sağlar. DSC
yorumları belgeniz yazdırılacağı veya basılacağı zaman kullanışlıdır.

Daha fazla bilgi için Adobe PDF Technology Center (Adobe PDF Teknoloji Merkezi) bölümündeki belgelere bakın:
www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_tr (PDF, yalnızca İngilizce).

ASCII Formatı seçeneği Distiller'dan çıkarılmıştır; ancak Distiller parametresi olarak mevcuttur.

Geçerli PDF ayarları dosyasındakiler yerine PostScript dosyasında
saklanan ayarları kullanır. PDF ayarlarını özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için Acrobat Developer Center (Acrobat Geliştirici Merkezi)
bölümündeki SDK bilgilerine bakın: www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_tr (PDF, yalnızca İngilizce).

PostScript XObjects, PDF PostScript yazıcıda yazdırıldığında kullanılacak PostScript kodunun parçalarını depolar.
Başka bir seçenek olmadığında denetlenen iş akışlarında kullanın. Varsayılan Ayarlar menüsünde Standart veya En Küçük Dosya Boyutu
seçildiğinde kullanılabilir.

Kaliteyi artırıp PDF'lerin dosya boyutunu küçülterek Acrobat 4.0 ve üstü için karışımları düzgün
gölgelere dönüştürür. Distiller degradeleri, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe FreeHand®, CorelDraw, QuarkXPress ve Microsoft
PowerPoint uygulamalarından dönüştürür.

CAD çizimlerinde eğrilerin oluşturulmasında kullanılan kontrol noktalarının miktarını azaltır; böylece daha küçük
PDF dosyaları ve daha hızlı ekran görüntüsü elde edilmiş olur.

Dil Düzeyi 3 PostScript'ten çok PostScript Düzey 2'de tanımlanan kopya sayfa işlecini kullanır.
Bir PostScript dosyanız varsa ve bu seçeneği belirlerseniz, sayfa kopyala işleci sayfayı kopyalar. Bu seçenek belirlenmemişse, sayfa göster
işleminin eşdeğeri, grafik durumu yeniden başlatılmadan, yürütülür.

PDF'ye dönüştürülen dosyalardaki üst baskı ayarlarını korur. Üst baskı ayarları, bir mürekkebi diğerinin üzerine
yazdırarak renk oluşturur.

Sıfır CMYK değeriyle üst basılan nesnelerin altındaki CMYK nesnelerini altına
gizlenmesini önler.

PDF oluşturmak için kullanılan ayarlar dosyasını (.joboptions) ek olarak gömer. (Ayarlar
dosyasını görüntülemek için Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > Acrobat'da Ekler'i seçin.)

Sıkıştırılmış JPEG görüntülerini (DCT şifrelemesi kullanılarak zaten sıkıştırılan
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Taşınabilir İş Biletini PDF Dosyasına Kaydet

Prologue.ps ve Epilogue.ps Dosyasını Kullan

Not:

Not:

DSC Yorumlarını İşle

DSC Uyarılarını Günlüğe Kaydet

DSC’den Gelen EPS Bilgilerini Koru

OPI Yorumlarını Koru

DSC’den Gelen Belge Bilgilerini Koru

EPS Dosyaları İçin Sayfayı Yeniden Boyutlandır ve Resmi Ortala

PDF/X uyumlu

Not:

PDF/A uyumlu

Not:

görüntüleri) yeniden sıkıştırmadan işler. Seçili olmadığında, yalnızca sıkıştırmayı kaldırma yapıldığından, yeniden sıkıştırılmadığından performans
artar.

PDF içinde bir PostScript iş bileti korur. İş biletleri PostScript dosyasını tanımlar ve iş akışında
veya PDF dosyasını yazdırırken daha sonra kullanılabilir.

Her iş için bir prolog ve epilog dosyası gönderir. Bu dosyalar, dönüştürülen her PostScript işinin
başlangıcında ve sonunda yürütülmesini istediğiniz özel PostScript kodunu eklemek için kullanılabilir.
Sample Prologue.ps ve Epilogue.ps dosyaları, (Windows) /Documents and Settings/All Users/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data,
(Vista) /Users/All Users/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data, (Windows 7) /Users/[Kullanıcı Adı]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data
veya (Mac OS)/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data konumunda bulunur.
Windows Gezgini'nde, Application Data klasörü normalde gizlidir; görünür hale getirmek için Araçlar > Klasör Seçenekleri seçeneğini belirleyin,
ardından Görünüm sekmesinde Gizli Dosya ve Klasörleri Göster'i seçin. Windows 7'de, Başlat > Denetim Masası > Klasör Seçenekleri > Görünüm
> Gizli Dosyaları, Klasörleri ve Sürücüleri Göster. Bunun yerine, Adres metin kutusuna yolu da yazabilirsiniz.

Acrobat Standard'da Distiller prolog ve epilog dosyalarını yalnızca her iki dosya da varsa ve düzgün olarak yerleştirilmişse işler. Bu iki dosya
birlikte kullanılmalıdır.

Acrobat Pro'da Distiller prolog ve epilog dosyalarını yalnızca her iki dosya da varsa ve düzgün olarak yerleştirilmişse işler. Bu iki dosya
birlikte kullanılmalıdır. Prolog ve epilog dosyaları, izlenen klasörün Giriş ve Çıkış klasörleriyle aynı düzeydeyse, Distiller klasöründeki dosyaların
yerine kullanılır.

PostScript dosyaya ait DSC bilgilerini korur.

İşlem sırasındaki sorunlu DSC yorumlarıyla ilgili uyarı mesajlarını görüntüler ve günlük dosyasına
bunları ekler.

Özgün uygulama ve oluşturulma tarihi gibi EPS dosyası bilgilerini korur.

Bir Yalnızca Değiştirme İçin (FPO) görüntüsünü veya yorumunu, Open Prepress Interface (OPI) sürüm 1.3 ve 2.0'ı
destekleyen sunucularda bulunan yüksek çözünürlüklü bir görüntüyle değiştirmek için gereken bilgileri tutar. Daha fazla bilgi için
www.adobe.com/go/learn_acr_opi2spec_tr adresindeki OPI 2.0 spesifikasyonuna (PDF, yalnızca İngilizce) bakın.

Başlık, oluşturulma tarihi ve saati gibi belge bilgilerini PDF dosyasında korur.

EPS görüntüsünü ortalar ve görüntünün çevresine yakın olarak
uydurmak için sayfayı yeniden boyutlandırır. Seçili değilse, sayfa boyutlandırılır ve sayfadaki sol üst nesnenin sol üst köşesiyle sağ alt
nesnenin sağ alt köşesine ortalanır Bu seçenek yalnızca tek bir EPS dosyasından oluşan işler içindir.

Standart panel seçenekleri

Standart seçenekleri kullanarak PDF oluşturmadan önce standart PDF/X1-a, PDF/X-3 veya PDF/A ölçütlerini karşıladığından emin olmak için
PostScript dosyasındaki belge içeriğini denetleyebilirsiniz. PDF/X uyumlu dosyalar için Standartlar panelinde seçenekleri belirleyerek PostScript
dosyasının ek ölçütleri de karşılamasını isteyebilirsiniz. Seçeneklerin kullanılabilirliği seçtiğiniz standarda bağlıdır. Acrobat'taki Ön Kontrol özelliğini
kullanarak uyumlu bir PDF'den PDF/X dosyası da oluşturabilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü baskı üretimi için PDF/X standardına uyar.

Microsoft Word ve diğer uygulamalardan PDF'ye dönüştürmek için kullanılan dönüştürme yöntemi PDFMaker, PDF/X uyumlu dosyalar
oluşturmaz.  

Arşiv belgeleri için PDF/A standardına uyar.

Acrobat Pro'da PDF/A uyumlu dosyalar oluşturmak için bir izlenen klasör belirlemezseniz klasöre güvenlik özelliği eklemeyin. PDF/A
standardı, kodlamaya izin vermez.
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Uyumluluk Standardı

Not:

Uyumlu Olmadığında

Devam

İşi İptal Et

Hata Olarak Bildir (Acrobat Pro)

Kesim Kutusunu Ortam Kutusuna Kaydırmalarla Ayarla (Acrobat Pro)

Taşma Payı Kutusunu Ortam Kutusuna Ayarla (Acrobat Pro)

Taşma Payı Kutusunu Kesim Kutusuna Kaydırmalarla Ayarla (Acrobat Pro)

Çıktı Hedefi Profil Adı (Acrobat Pro)

Çıktı Durumu Tanımlayıcısı (Acrobat Pro)

Çıktı Durumu (Acrobat Pro)

Kayıt Adı (URL) (Acrobat Pro)

Yakalandı (Acrobat Pro)

Başa dön

Not:

Dosyanın seçmiş olduğunuz standarda uyup uymadığını ve uymuyorsa, karşılaşılan sorunları belirten bir rapor oluşturur.
.log dosyası iletişim kutusunun altında görüntülenir.

Acrobat 6.0'da hem PDF/X-1a hem de PDF/X-3 standartlarına uyumlu PDF dosyaları Acrobat XI'de varsayılan olarak PDF/X-1a ile uyumlu
olacaktır.

PostScript dosyası standart gereksinimleri karşılamıyorsa, PDF dosyasının oluşturulup oluşturulmayacağını belirler.

PostScript dosyası standardın gereksinimlerini karşılamasa bile, PDF dosyasını oluşturur ve sorunları rapor halinde belirtir.

Yalnızca PostScript dosyası standardın gereksinimlerini karşılıyorsa PDF dosyasını oluşturur, aksi durumda geçerlidir.

Raporlama seçeneklerinden biri belirlenmişse ve kesim kutusu veya resim kutusu sayfaların herhangi birinde
yoksa PostScript dosyasını uyumlu değil olarak işaretler.

Kesim kutusu veya resim kutusu belirtilmemişse, ilgili sayfaların ortam
kutusunun kaydırmalarını temel alan kesim kutusu değerlerini hesaplar. Kesim kutusu her zaman sınırlayan ortam kutusu kadardır veya daha
küçüktür.

Taşma payı kutusu belirtilmemişse bu kutu için ortam kutusu değerlerini kullanır.

Taşma payı kutusu belirtilmemişse, ilgili sayfaların kesim
kutusunun kaydırmalarını temel alan taşma payı kutusu değerlerini hesaplar. Taşma payı kutusu her zaman sınırlayan kesim kutusu kadardır veya
daha büyüktür. Bu seçenek, Adobe PDF Ayarları iletişim kutusunun Genel panelinde belirtilen birimleri kullanır.

Belgenin hazırlanmış olduğu ve PDF/X uyumu için gerekli olan karakterize edilmiş yazdırma koşulunu
belirtir. Belge, çıktı hedefi profil adını belirtmiyorsa, Distiller bu menüden seçilen değeri kullanır. İş akışınız belgenin çıktı hedefini belirtmesini
gerektiriyorsa, Yok seçeneğini belirleyin.

Çıktı hedefi profil adının kaydı ile belirtilen referans adını belirtir. Daha fazla bilgi için seçeneğin
yanındaki soru işaretini tıklatın.

Hedeflenen yazdırma durumunu tanımlar. Bu giriş, PDF'nin hedeflenen alıcısı için kullanışlı olabilir. Daha fazla bilgi
için seçeneğin yanındaki soru işaretini tıklatın.

Çıktı hedefi profili hakkında daha fazla bilgi bulmak için web adresini belirtir. ICC kayıt adları için URL otomatik
olarak girilir. Kayıt adı isteğe bağlıdır ancak önerilir. Daha fazla bilgi için seçeneğin yanındaki soru işaretini tıklatın.

Belgedeki yakalama durumunu belirtir. PDF/X uyumu, True veya False değeri gerektirir. Belge, yakalama durumunu
belirtmiyorsa, burada sağlanan değer kullanılır. İş akışınız belgenin yakalama durumunu belirtmesini gerektiriyorsa, Tanımsız Bırak seçeneğini
belirleyin.

PDF uyumluluğu düzeyleri

PDF oluşturduğunuzda, hangi PDF sürümünün kullanılacağına karar vermeniz gerekir. PDF olarak kaydederken veya PDF hazır ayarını
düzenlerken, farklı bir hazır ayara geçerek veya uyumluluk seçeneğini değiştirerek PDF sürümünü değiştirebilirsiniz.

Genelde, geriye dönük uyumluluk gerektiren özel bir ihtiyaç yoksa, en son sürümü (bu durumda sürüm 1.7) kullanmalısınız. En son sürüm, en yeni
özelliklere ve işlevlere sahiptir. Ancak, geniş bir kitleye dağıtılacak belgeler oluşturuyorsanız, tüm kullanıcıların belgeyi görüntüleyebileceğinden ve
yazdırabileceğinden emin olmak için Acrobat 5.0 (PDF 1.4) veya Acrobat 6.0 (PDF 1.5) sürümünü seçmeyi düşünün.

Aşağıdaki tablo, farklı uyumluluk ayarları kullanılarak oluşturulmuş PDF'lerdeki işlevselliklerden bazılarını karşılaştırır.

Acrobat 8.0 ve 9.0 da PDF 1.7 kullanır.
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Özel PDF ayarlarını paylaşma

Kendinize ait Adobe PDF hazır ayar tanımlarınızı kaydedebilir ve tekrar kullanabilirsiniz. Ayrıca ortaya çıkan dosyanın bir kopyasını diğer
kullanıcılara göndererek özel bir hazır ayarı paylaşabilirsiniz. Bu kullanıcılar bunu bilgisayarlarında yüklü bulunan Distiller uygulamalarına
ekleyebilirler.

PDF ayar dosyaları .joboptions uzantısına sahiptir. Özel hazır ayar dosyaları aşağıdaki konumlarda depolanır.

(Windows XP) Documents and Settings/[kullanıcıadı]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

(Vista/Windows 7) Users/User/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

(Mac OS için Acrobat Pro) User/[kullanıcıadı]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings

Menüye özel bir PDF ayar dosyası eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

.joboptions dosyasını Distiller penceresine sürükleyin.

Acrobat Distiller'da, Ayarlar > Adobe PDF Ayarları Ekle'yi seçin; kopyalanan .joboptions dosyasına gözatın, dosyayı seçin

Acrobat 4.0 (PDF
1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4) Acrobat 6.0 (PDF 1.5) Acrobat 7.0 (PDF 1.6) ve
Acrobat X (PDF 1.7)

PDF'ler Acrobat 3.0
ve Acrobat Reader
3.0 ve sonraki
sürümleriyle
açılabilir.

PDF'ler Acrobat 3.0 ve
Acrobat Reader 3.0 ve
sonraki sürümleriyle
açılabilir. Ancak, sonraki
sürümlere özgü belirli
özellikler kaybolabilir veya
görüntülenemeyebilir.

Birçok PDF Acrobat 4.0 ve
Acrobat Reader 4.0 ve sonraki
sürümleriyle açılabilir. Ancak,
sonraki sürümlere özgü belirli
özellikler kaybolabilir veya
görüntülenemeyebilir.

Birçok PDF Acrobat 4.0 ve
Acrobat Reader 4.0 ve sonraki
sürümleriyle açılabilir. Ancak,
sonraki sürümlere özgü belirli
özellikler kaybolabilir veya
görüntülenemeyebilir.

Canlı saydamlık
efektleri kullanan
resimler içeremez.
PDF 1.3'e
dönüştürmeden
önce tüm
saydamlıkların
düzleştirilmesi
gerekir.

Resimde canlı saydamlık
kullanılmasını destekler.
(Acrobat Distiller özelliği
saydamlığı düzleştirir.)

Resimde canlı saydamlık
kullanılmasını destekler.
(Acrobat Distiller özelliği
saydamlığı düzleştirir.)

Resimde canlı saydamlık
kullanılmasını destekler.
(Acrobat Distiller özelliği
saydamlığı düzleştirir.)

Katmanlar
desteklenmez.

Katmanlar desteklenmez. Illustrator CS veya sonraki
sürümleri ya da InDesign CS
veya sonraki sürümleri gibi,
katmanlı PDF belgeleri
oluşturulmasını destekleyen
uygulamalardan PDF
oluşturulduğunda katmanları
korur.

Illustrator CS veya sonraki
sürümleri ya da InDesign CS
veya sonraki sürümleri gibi,
katmanlı PDF belgeleri
oluşturulmasını destekleyen
uygulamalardan PDF
oluşturulduğunda katmanları
korur.

8 renklendiricili
DeviceN renk uzayı
desteklenir.

8 renklendiricili DeviceN
renk uzayı desteklenir.

En çok 31 renklendiricili
DeviceN renk uzayı desteklenir.

En çok 31 renklendiricili
DeviceN renk uzayı desteklenir.

Çok baytlı fontlar
gömülebilir.
(Distiller gömme
sırasında fontları
dönüştürür.)

Çok baytlı fontlar
gömülebilir.

Çok baytlı fontlar gömülebilir. Çok baytlı fontlar gömülebilir.

40 bitlik RC4
güvenliği
desteklenir.

128 bitlik RC4 güvenliği
desteklenir.

128 bitlik RC4 güvenliği
desteklenir.

128 bitlik RC4 ve 128 bitlik
AES (Gelişmiş Şifreleme
Standardı) güvenliği
desteklenir.
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ve Aç'ı tıklatın.

Ayar dosyası Varsayılan Ayarlar menüsünde seçili seçenek olarak görüntülenir.

Görüntüleri sıkıştırma ve alt örnekleme

PostScript dosyaları PDF'ye dönüştürürken vektör nesneleri (metin ve çizgi gibi) sıkıştırabilir ve görüntüleri sıkıştırıp altörnekleyebilirsiniz. Çizgi,
matematik denklemle tanımlanır ve genellikle Adobe Illustrator gibi bir çizim programıyla oluşturulur. Görüntüler (renkli, tek renkli veya gri tonlamalı)
piksel olarak tanımlanır ve Adobe Photoshop gibi uygulamalarla veya tarayarak oluşturulur. Tek renkli görüntüler, daha çok boyama programlarıyla
yapılan siyah beyaz çizimler ve 1 bitlik görüntü genişliği ile taranan görüntüler içerir.

Altörneklediğinizde (veya piksel sayısını azalttığınızda), bilgiler görüntüden silinir. Distiller ile piksellerin nasıl silineceğini belirlemek için bir
enterpolasyon yöntemi (ortalama altörnekleme, bikübik altörnekleme veya alt örnekleme) belirlersiniz. Seçtiğiniz ayarlara bağlı olarak sıkıştırma ve
altörnekleme, çok küçük ayrıntı ve hassasiyet kaybıyla veya hiç kayıp olmadan PDF dosyasını boyutunu önemli ölçüde küçültür.

Distiller bir dosyayı işlediğinde, genellikle dosya genelindeki görüntülere sıkışma ayarları uygular. Bununla birlikte, ayrı ayrı görüntülere farklı
sıkıştırma ve altörnekleme yöntemleri atayabilirsiniz.

PDF içinde sıkıştırma ve alt örnekleme yöntemlerini değiştirme

PDF oluşturmadan önce, PDF'ye gidecek ayrı ayrı görüntülere farklı sıkıştırma ve alt örnekleme seçenekleri uygulayarak çeşitli yaklaşımlarda
bulunabilirsiniz.

Distiller kullanmadan önce mevcut görüntü dosyalarını yeniden örneklemek ve sıkıştırmak için Adobe Photoshop uygulamasını
kullanın. Distiller'da PDF oluşturmaya hazır olduğunuzda, sıkıştırma ve altörnekleme veya alt örnekleme seçeneklerindeki
işaretleri kaldırdığınızdan emin olun.

Farklı olarak işlemek istediğiniz belgenin her bölümü için ayrı PostScript dosyaları oluşturun ve her bölümü işlemek üzere farklı
sıkıştırma seçeneklerini kullanın. Ardından dosyaları tek bir PDF'de birleştirmek için Distiller kullanın.

Bir resim uygulamasında (Adobe Photoshop gibi) renkli, gri tonlamalı veya tek renkli görüntüler oluştururken, görüntüyü bu
uygulamanın içinden kaydettiğinizde, istediğiniz sıkıştırma ve alt örnekleme ayarlarını belirleyin.

PostScript dosyasına görüntüleri eklemeden önce Distiller parametrelerini ekleyin. Bu tekniği, belgedeki her görüntüyü ayrı
olarak işlemek için kullanabilirsiniz. PostScript programlama gerektirdiğinden bu teknik en zor olandır. Parametreleri kullanma
hakkında daha fazla bilgi için Acrobat Developer Center (Acrobat Geliştirici Merkezi) bölümündeki SDK belgelerine bakın:
www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_tr (yalnızca İngilizce).

Eklenen Distiller parametrelerini uygulamak için Distiller'daki Adobe PDF Ayaları iletişim kutusunun Gelişmiş panelindeki PostScript
Dosyasının Adobe PDF Ayarlarını Geçersiz Kılmasına İzin Ver seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, Adobe PDF iletişim kutusunda seçmiş olduğunuz
ayarları geçersiz kılar.

Sıkıştırma yöntemleri

Distiller, metin ve çizgilere ZIP sıkıştırması; renkli veya gri tonlamalı görüntülere ZIP veya JPEG sıkıştırması ve tek renkli görüntülere ZIP, CCITT
Grup 3 veya 4 sıkıştırması uygular.
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Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

ZIP

Not:

JPEG

CCITT

Çalışma Uzunluğu

Farklı resim türleri için uygun sıkıştırma yöntemleri

A. ZIP B. JPEG C. CCITT D. Çalışma Uzunluğu 

Aşağıdaki sıkıştırma yöntemlerinden birini seçin:

Tek renkli veya yineleyen desenler içeren geniş alanlı görüntüler ile yineleyen dokular içeren siyah beyaz görüntülerde düzgün çalışır. Acrobat
yalnızca kayıpsız olan; diğer bir deyişle, verilerin dosya boyutunu azaltmak için kaldırılmadığı, böylece görüntü kalitesinin etkilenmediği 8 bitlik ZIP
sıkıştırmasını destekler.

Adobe'nin ZIP filtresi uygulaması, minnettar olduğumuz yardımlarıyla Jean-loup Gailly ve Mark Adler'ın zlib paketinden türetilmiştir.

Sürekli tonlu fotoğraflar gibi gri tonlamalı veya renkli görüntüler için uygundur. JPEG kayıplıdır; diğer bir deyişle, görüntü verilerini kaldırır ve
görüntü kalitesini azaltır ancak, dosya boyutunu en az bilgi kaybıyla azaltmaya çalışır. JPEG sıkıştırması verileri attığından, ZIP sıkıştırmasından
çok daha küçük dosya boyutları elde edebilir.

Yalnızca tek renkli bitmap görüntüler için kullanılabilir. CCITT (Uluslararası Telefon ve Telgraf Danışma Komitesi) sıkıştırması, siyah beyaz
görüntüler ve 1 bitlik görüntü derinliğiyle taranan görüntüler için uygundur. Grup 4, birçok tek renkli görüntü için iyi bir sıkıştırma sağlayan genel
amaçlı yöntemdir. Birçok faks makinesi tarafından kullanılan Grup 3, bir seferde bir satır olmak üzere tek renkli görüntüleri sıkıştırır.

Tamamen siyah ve beyaz büyük alanlar içeren görüntüler için en iyi sonuçları üretir.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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PDF'lerde metin düzenleme

Başa dön

PDF'de metin düzenleme
Numaralı veya madde işaretli bir liste ekleme veya düzenleme
PDF'ye yeni metin ekleme
Metin kutusunu taşıma, döndürme veya yeniden boyutlandırma
Etkileşimli olmayan formlarda ya da belge imzalarken metin ekleme, düzenleme ya da
taşıma

PDF'lerde kolaylıkla düzeltme ve güncelleme yapın ve metin ekleyin. Orijinal kaynak belgenize dönmeden,
paragrafları yeniden akıtın ve yazım hatalarını düzeltin. Etkileşimli olmayan PDF formlarını doldurmak için de
Metin Ekle aracını kullanın.

Bu belge Acrobat DC ile ilgili talimatlar içermektedir. Adobe Reader DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat
Reader ile yapılabilecek işlemler. Acrobat XI kullanıyorsanız bkz. Acrobat XI Yardım.

PDF'de metin düzenleme

Metin ve Görüntüleri Düzenle aracı, bir PDF'deki metni değiştirmenizi, düzenlemenizi veya PDF'ye metin
eklemenizi sağlar. Yazım hatalarını düzeltebilir, fontları ve yazı puntosunu değiştirebilir, hizalamayı
ayarlayabilir, üst simge veya alt simge ekleyebilir ve metni veya paragrafları yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Bir PDF açın ve Araçlar > PDF'yi Düzenle > Düzenle'yi seçin.

PDF'nin her sayfasını birer birer düzenleyebilirsiniz. Daha kapsamlı düzenlemeler veya belgenin bütününde
genel formatlama değişiklikleri yapmak için orijinal belgeyi düzenleyin. Orijinal belge elinizde bulunmuyorsa
PDF'yi Microsoft Word belgesi veya PowerPoint sunumu olarak kaydedebilirsiniz. Ardından düzenleyip PDF'yi
yeniden oluşturabilirsiniz.

Video eğitimi: Acrobat DC'de PDF düzenleme 

PDF dosyalarındaki metin ve görüntüleri masaüstü Acrobat DC uygulamasında ve PDF'leri Acrobat Pro DC
aboneliğiyle mobil aygıtlarda düzenleme hakkında bilgi edinin.
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Video (05:07) | Hazırlayan Matthew Pizzi (train simple)

PDF'deki metni düzenleme veya formatlama

Metni düzenlediğinizde paragraftaki metin, değişiklikleri uyarlamak için kendi metin kutusunda yeniden akar.
Tüm metin kutuları birbirinden bağımsızdır ve bir metin bloğuna metin eklemek, yanındaki metin kutusunu
aşağı itmez veya bir sonraki sayfada yeniden akmasına sebep olmaz.  

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Düzenle'yi  seçin.

Anahatlar, düzenleyebileceğiniz metin ve görüntüleri belirler.

2. Düzenlemek istediğiniz metni seçin.

3. Aşağıdakilerden birini yaparak metni düzenleyin:

Seçili metni değiştirmek için yeni bir metin yazın veya metni kaldırmak için Delete
tuşuna basın.
Liste öğelerini, sağ bölmedeki Format alanında bulunan liste kontrollerini (madde
işaretli ve numaralı) kullanarak yönetin. Yeni liste öğeleri oluşturabilir, mevcut bir
paragrafı bir liste öğesine veya mevcut bir liste öğesini bir paragrafa dönüştürebilir ve
bir liste türünü bir başka liste türüne dönüştürebilirsiniz.
Sağ bölmedeki Format alanında font, font boyutu veya diğer formatlama
seçeneklerini belirleyin. Satır aralığı, karakter aralığı, yatay aralık, kontur kalınlığı ve
renk gibi gelişmiş format seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Sağ bölmede bulunan formatlama seçenekleri
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Yasal nedenlerle, bir fontu kullanarak metni düzeltebilmeniz için o fontu satın almış
ve sisteminize kurmuş olmanız gerekir.

Metin düzenleme işlemini ancak o metin için kullanılmış olan font sisteminizde kuruluysa
yapabilirsiniz. Font sisteminizde yüklü değilse fakat PDF'ye gömülüyse yalnızca rengi
veya font boyutunu değiştirebilirsiniz. Font yüklü ya da gömülü değilse metinde
düzenleme yapamazsınız.

4. Seçimi iptal edip baştan başlamak için seçimin dışını tıklatın.

Numaralı veya madde işaretli bir liste ekleme veya düzenleme

Numaralı veya madde işaretli bir listeye öğe ekleyebilir, yeni liste öğeleri oluşturabilir, mevcut bir paragrafı bir
liste öğesine veya mevcut bir liste öğesini bir paragrafa dönüştürebilir ve bir liste türünü bir başka liste türüne
dönüştürebilirsiniz.

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Düzenle'yi  seçin.

Acrobat, paragraf ve listeleri ayrı ayrı algılar. Bu nedenle, hem paragraf hem de
liste düzenleme işlemleri sırasında aynı sınırlayıcı kutuda görünebilir. Üzerinde değişiklik
yapılan dosyayı kaydettikten veya farklı kaydettikten sonra paragraf ve liste öğeleri ayrı
sınırlayıcı kutularda görünür.

2. Şu işlemleri yapın:

Numaralı veya madde işaretli listeye öğe ekleme veya listedeki öğeleri kaldırma:

MS Office'te kullandığınız kontrollerin aynılarını kullanarak listeye tüm iç içe
düzeylerde öğe ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Örneğin, yeni bir satır eklemek için
liste öğesinin sonunda Enter tuşuna basın. Yeni öğeyi kaldırmak ve imleci tekrar
önceki liste öğesinin sonuna getirmek için Geri Silme tuşuna basın.

Numaralı veya madde işaretli liste oluşturma:

a. İmleci, belgede yeni bir liste eklemek istediğiniz yere yerleştirin.
b. Sağ bölmede bulunan Format alanından ilgili liste türünü (madde işaretli veya

numaralı) seçin.

Mevcut bir paragrafı bir liste öğesine dönüştürme:

İmleci paragrafa yerleştirdikten sonra, sağ bölmede bulunan Format alanından ilgili
liste türünü (numaralı veya madde işaretli) seçin.

Mevcut bir liste öğesini bir paragrafa dönüştürmek için:

a. Listedeki tüm öğeleri seçin. İlgili liste türü sağdaki bölmede bulunan Format
alanında vurgulanır.

b. Vurgulanan liste türünü tıklatın.

Bir liste türünü bir başka liste türüne dönüştürmek için:

a. İmleci liste öğesine yerleştirin veya listedeki tüm öğeleri seçin.
b. Sağ bölmede bulunan Format alanından ilgili liste türünü (madde işaretli veya

numaralı) seçin.

Liste öğesi eklemek için Klavyeyi de kullanabilirsiniz. Örneğin, bir paragraftan önce ‘a’
harfi ile ‘)’ kapatma parantezi ekleyip bir boşluk atabilirsiniz. Bu şekilde “a)” ile
başlayan numaralı bir liste oluşur.

PDF'ye yeni metin ekleme
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Sistemde yüklü olan fontlardan herhangi birini kullanarak PDF'ye yeni metin ekleyebilir veya
yerleştirebilirsiniz.

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Metin Ekle'yi seçin.

Bir PDF açın ve Araçlar > PDF'yi Düzenle > Metin ekle'yi seçin.

2. Eklemek istediğiniz metin bloğunun genişliğini tanımlamak için sürükleyin.

3. Dikey metinlerde, metin kutusunu sağ tıklatın ve Metin Yönünü Dikey Yap'ı seçin.

4. Metin Ekle aracı, tıklatma noktasına yakın olan aşağıdaki metin özelliklerini akıllı bir
şekilde tespit eder:

Font adı, boyutu ve rengi
Karakter, paragraf ve satır aralığı
Yatay ölçekleme

Bu metin özellikleri, tıklatma noktasında eklediğiniz metne otomatik olarak uygulanır.

Metin özelliklerini sağ bölmede bulunan Format alanındaki seçenekleri kullanarak
değiştirebilirsiniz.

5. Metni yazın.

6. Metin kutusunu yeniden boyutlandırmak için seçim tutamaçlarından birini sürükleyin.

7. Metin kutusunu taşımak için işaretçiyi sınırlayıcı kutunun çizgisinin üzerine getirin (seçim
tutamaçlarını sürüklemeyin). İmleç Taşıma işaretçisi  olarak değiştiğinde, kutuyu yeni
konuma sürükleyin. Diğer liste kalemleriyle paralellik sağlamak için sürüklerken Shift
tuşuna basın.

Metin kutusunu taşıma, döndürme veya yeniden boyutlandırma

Bir sayfadaki metin kutularını taşıyabilir veya döndürebilirsiniz. Metin ve Görüntüleri Düzenle aracı, hangi
metnin etkilendiğini göstermek için her bir metin kutusunu anahatlarla belirtir. Düzenlemeler ilgili sayfa ile
sınırlıdır. Ancak bir metin bloğunu başka bir sayfaya sürükleyemez ya da bir metin kutusu içindeki bağımsız
karakterleri veya sözcükleri taşıyamaz ve döndüremezsiniz. Bununla birlikte, metin kutularını kopyalayarak
başka bir sayfaya yapıştırabilirsiniz.

Bir metin kutusunu yeniden boyutlandırmak, metnin yeni metin kutusu sınırları içinde yeniden akıtılmasına yol
açar. Metnin boyutunu değiştirmez. Font boyutunu değiştirmek için bkz. PDF'deki metni düzenleme veya
formatlama. Diğer metin düzenleme işlemlerinde olduğu gibi, yeniden boyutlandırma da geçerli sayfayla
sınırlıdır. Metin bir sonraki sayfaya akmaz.

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Düzenle'yi  seçin.

2. Taşımak, döndürmek veya yeniden boyutlandırmak istediğiniz metin kutusunu tıklatın.

Tıklattığınız metin kutusunun etrafı, seçim tutamaçları olan bir sınırlayıcı kutuyla çevrilir.
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Taşı

Döndür

Yeniden Boyutlandır

Başa dön

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

İşaretçiyi sınırlayıcı kutunun çizgisinin üzerine getirin (seçim tutamaçlarını
sürüklemeyin). İmleç, Taşıma işaretçisi  olarak değiştiğinde, kutuyu istediğiniz konuma
sürükleyin. Yatay veya dikey yönde hareketi engellemek için sürüklerken Shift tuşunu
basılı tutun.

İşaretçiyi seçim tutamacının hemen dışına yerleştirin. İmleç, Dönüş işaretçisi 

 olarak değiştiğinde döndürmek istediğiniz yönde sürükleyin.

İşaretçiyi seçim tutamacının üzerine yerleştirin. İmleç, Yeniden

boyutlandırma işaretçisi  olarak değiştiğinde metin bloğunu yeniden boyutlandırmak
için tutamacı sürükleyin.

Etkileşimli olmayan formlarda ya da belge imzalarken metin ekleme,
düzenleme ya da taşıma

Kuruluşlar bazen mevcut kağıt formlarının PDF versiyonlarını, etkileşimli form alanları bulunmadan sunar
(bunlara "düz form" denir). Etkileşimli olmayan formları doldurmak veya imzalamanız gereken bir belgeye
metin eklemek için Yorum panelindeki Metin Ekle aracını kullanın. Bu araçla eklenen metinler aslında birer
yorumdur ve orijinal PDF'yi değiştirmez.

Etkileşimli olmayan (düz form) PDF'ye metin ekleme

1. Araçlar > Yorum > Metin Yorumu Ekle'yi tıklatın.
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Metin yorumu ekle araç çubuğu

2. Metin eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

3. Metin Yorumu Ekle araç çubuğunda, eklemek istediğiniz metin için renk, font ve font
boyutunu seçin.

4. Metni yazın. İkinci bir satır eklemek için Enter tuşuna basın.

Etkileşimli olmayan (düz form) PDF'de metin düzenleme

Metin özelliklerini değiştirmek için düzenlemek istediğiniz metni seçin. Metin Yorumu Ekle araç çubuğunda
aşağıdaki araçlardan birini kullanın:

Araç çubuğundaki çeşitli seçenekleri kullanarak metin özelliklerini değiştirme

Metin boyutunu değiştirmek için Metin Boyutunu Küçült düğmesini veya Metin
Boyutunu Büyüt düğmesini tıklatın. Açılır menüden bir font boyutu da seçebilirsiniz.
Metnin satır boşluğunu (satır aralığını) değiştirmek için Satır Aralığını Küçült veya Satır
Aralığını Büyüt düğmesini tıklatın.
Metin Rengi menüsünden bir renk seçin.
Font menüsünden bir font seçin.

Etkileşimli olmayan (düz form) bir PDF'de metni taşıma ya da yeniden
boyutlandırma

Bir metin bloğunu taşımak veya yeniden boyutlandırmak için Araçlar > Yorum > Yorum Listesi'ni (sağ
bölmede) seçin. Yorum listesinde, taşımak veya yeniden boyutlandırmak istediğiniz metni içeren yorumu
tıklatın. Sınırlayıcı kutu göründüğünde, metin bloğunu veya köşelerinden birini sürükleyin.

Ayrıca bkz.
PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
Taranmış PDF'leri düzenleme
PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme (Acrobat Pro DC)
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PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme

Başa dön

Başa dön

Not:

PDF'ye görüntü veya nesne yerleştirme
Bir görüntüyü veya nesneyi taşıma veya yeniden boyutlandırma
Görüntüyü döndürme, çevirme, kırpma (kesme) veya değiştirme
Bir görüntüyü veya nesneyi diğer öğelerin önüne veya arkasına taşıma
Görüntü veya nesneleri hizalama
Bir görüntüyü Acrobat dışında düzenleme

PDF dosyalarını kolaylıkla düzeltme, güncelleme ve iyileştirme Orijinal kaynak belgenize dönmenize gerek
kalmadan, görüntüleri yeniden boyutlandırın, taşıyın veya değiştirin.

PDF'ye görüntü veya nesne yerleştirme

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Görüntü Ekle'yi tıklatın.

2. Aç iletişim kutusunda, yerleştirmek istediğiniz dosyayı bulun.

3. Görüntü dosyasını seçip Aç'ı tıklatın.

4. Görüntüyü yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın veya yerleştirdiğinizde görüntüyü
boyutlandırmak için tıklatarak sürükleyin.

Görüntü dosyasının bir kopyası, sayfada, orijinal dosyayla aynı çözünürlükte görüntülenir.

5. Görüntüyü yeniden boyutlandırmak için sınırlayıcı kutu tutamaçlarını veya Nesneler'in
altında sağ taraftaki panelde bulunan görüntüyü Çevirme, Döndürme veya Kırpma
araçlarını kullanın.

Bir görüntüyü veya nesneyi taşıma veya yeniden boyutlandırma

1. Taşımak istediğiniz öğeye bağlı olarak uygun aracı seçin:

Görüntü: Araçlar > PDF'yi Düzenle > Düzenle'yi  seçin. Düzenleyebileceğiniz bir
görüntünün üzerine geldiğinizde, sol üst köşede görüntü simgesi görünür.

Etkileşimli Nesneler: Form alanlarını, düğmeleri veya diğer etkileşimli nesneleri

düzenlemek için Araçlar > Zengin Medya > Nesne Seç'i  seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Görüntüyü veya nesneyi taşımak için istediğiniz konuma sürükleyin. Görüntüleri veya
nesneleri başka bir sayfaya sürükleyemezsiniz (bunun yerine, kesip yeni bir sayfaya
yapıştırabilirsiniz). Yukarıya veya aşağıya doğru ya da sağa veya sola doğru hareketi
sınırlamak için, nesneyi Shift tuşunu basılı tutarak sürükleyin.
Görüntüyü veya nesneyi yeniden boyutlandırmak için, görüntü veya nesneyi seçip
tutamaçlardan birini sürükleyin. Orijinal boyut oranını korumak için, tutamağı
sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

Birden çok nesne seçerseniz bu nesneleri birlikte taşıyabilir veya yeniden
boyutlandırabilirsiniz.

153
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Başa dön

Başa dön

Görüntüyü döndürme, çevirme, kırpma (kesme) veya değiştirme

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Düzenle'yi  seçin.

2. Görüntüyü (veya görüntüleri) seçin.

3. Sağ taraftaki panelde bulunan Nesneler 'in altında aşağıdaki araçlardan birini tıklatın:

Dikey Çevir  Görüntüyü yatay eksende dikey olarak çevirir.

Yatay Çevir  Görüntüyü dikey eksende yatay olarak çevirir.

Saat Yönünün Tersine Döndür  Seçilen görüntüyü saat yönünün tersinde doksan
derece döndürür.

Saat Yönünde Döndür  Seçilen görüntüyü saat yönünde doksan derece döndürür.

Görüntüyü Kırp  Seçilen görüntüyü kırpar veya keser. Görüntüyü kırpmak için seçim
tutamaçlarından birini sürükleyin.

Görüntüyü Değiştir  İşaretli görüntüyü seçtiğiniz görüntüyle değiştirir. Aç iletişim
kutusunda görüntünün yerine yerleştirilecek görüntüyü bulun ve Aç'ı tıklatın.

Seçili görüntüyü el ile döndürmek için, işaretçiyi seçim tutamaçlarından birinin hemen dışına yerleştirin.

İmleç, Dönüş işaretçisi  olarak değiştiğinde döndürmek istediğiniz yönde sürükleyin.

Bir görüntüyü veya nesneyi diğer öğelerin önüne veya arkasına
taşıma

Yerleştir seçenekleri, bir görüntüyü veya nesneyi diğer öğelerin önüne veya arkasına taşımanızı sağlar. Bir
öğeyi bir düzey ileriye veya geriye itebilir ya da sayfadaki öğe yığınlama sırasının önüne veya arkasına
gönderebilirsiniz.

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Düzenle'yi  seçin.

2. Nesneyi (ya da nesneleri) seçin.

3. Sağdaki panelde bulunan Nesneler'in altında, Yerleştir 'i  tıklatıp ilgili seçeneği
işaretleyin.

Dilerseniz nesneyi (veya nesneleri) sağ tıklatıp Yerleştir'i seçtikten sonra da ilgili
seçeneği işaretleyebilirsiniz.

Nesne seçmenin zor olduğu karmaşık sayfalarda, sırayı İçerik sekmesini kullanarak
değiştirmek daha kolay olacaktır. (Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri >
İçerik'i seçin.)

Görüntü veya nesneleri hizalama

Nesneleri Hizala seçenekleri, birden çok nesneyi Sol, Dikey Orta, Sağ, Üst, Yatay Orta ve Alt olmak üzere
bir tarafa tam olarak hizalamanızı sağlar.

Nesneleri kenarlarına göre birbirine göreli olarak hizaladığınızda nesnelerden biri sabit kalır. Örneğin, Sol
seçeneğiyle seçilen nesnelerin sol kenarları en soldaki nesnenin sol kenarına göre hizalanır. En soldaki nesne
sabit kalır, diğerleri buna göre hizalanır.
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Başa dön

Not:

Not:

Yatay Orta seçeneğiyle seçilen nesneler nesnelerin orta kısmı boyunca yatay olarak, Dikey Orta seçeneğiyle
ise seçilen nesneler nesnelerin orta kısmı boyunca dikey olarak hizalanır. Nesneler, orijinal konumlarının
ortalamasını yansıtan bir yatay veya dikey çizgi boyunca hizalanırlar. Bir nesne daha önce yatay veya dikey
çizgi üzerinde hizalanmışsa sabit kalabilir.

Nesneler, seçtiğiniz hizalama seçeneğine göre düz bir hat üzerinde yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket
edebilir ya da daha önce bu konumda bulunan bir başka nesnenin üzerine bindirilebilirler. Bindirme olduğu
takdirde hizalamayı geri alabilirsiniz.

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Düzenle'yi  seçin.

2. Nesneyi (ya da nesneleri) seçin.

3. Sağdaki panelde bulunan Nesneler'in altında, Nesneleri Hizala'yı  tıklatıp ilgili
hizalama seçeneğini işaretleyin.

Dilerseniz nesneyi (veya nesneleri) sağ tıklatıp bağlam menüsünden Nesneleri Hizala'yı
seçtikten sonra alt menüden istediğiniz hizalama seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Bir görüntüyü Acrobat dışında düzenleme

Bir görüntüyü veya grafiği Photoshop, Illustrator veya Microsoft Paint gibi başka bir uygulama kullanarak
düzenleyebilirsiniz. Görüntüyü veya grafiği kaydettiğinizde, Acrobat değişiklikleri uygulayarak PDF'yi otomatik
olarak günceller. Birlikte Düzenle menüsünde görünen uygulamalar, bilgisayarınızda yüklü olan uygulamalara
ve seçtiğiniz görüntü veya grafik türüne göre değişir. İsteğe bağlı olarak, kullanmak istediğiniz uygulamayı
belirtebilirsiniz.

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Düzenle'yi  seçin.

2. Görüntüyü veya nesneyi seçin.

Aynı dosyada birlikte düzenlemek istiyorsanız, birden çok öğe seçebilirsiniz. Sayfadaki
bütün görüntüleri düzenlemek için, sayfayı sağ tıklatın ve Tümünü Seç'i seçin.

3. Sağ paneldeki Nesneler'in altında, Şunu Kullanarak Düzenle'yi tıklatıp bir düzenleyici
seçin.

Menüde sunulanlardan farklı bir düzenleyici seçmek için Birlikte Aç'ı seçin, uygulamayı
bulun ve Aç'ı tıklatın.

ICC profillerine dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini soran bir mesaj
görüntülendiğinde, Dönüştürme'yi seçin. Görüntü penceresi açıldığında damalı bir desen
görüntülenirse, görüntü okunamamış demektir.

4. Harici düzenleme uygulamasında istenen değişiklikleri yapın. Aşağıdaki sınırlamaları göz
önünde bulundurun:

Görüntünün boyutlarını değiştirirseniz, görüntü PDF'de düzgün şekilde
hizalanamayabilir.
Saydamlık bilgileri sadece dizine alınmış bir renk uzayında dizin değerleri olarak
belirtilmiş maskeler için korunur.
Photoshop'ta çalışıyorsanız görüntüyü düzleştirin.
Görüntü maskeleri desteklenmez.
Görüntüyü düzenlerken görüntü modlarını değiştirirseniz sadece orijinal modda
uygulanabilecek değerli bilgileri kaybedebilirsiniz.

5. Düzenleme uygulamasında, Dosya > Kaydet'i seçin. Acrobat DC'yi ön plana
getirdiğinizde, nesne otomatik olarak güncellenir ve PDF'de görüntülenir.

Photoshop için, görüntü Photoshop 6.0 veya daha sonraki bir sürümü tarafından
desteklenen bir formattaysa, düzenlenmiş olan görüntünüz PDF'ye geri kaydedilir. Ancak,
görüntü desteklenmeyen bir formattaysa, Photoshop görüntüyü genel PDF görüntüsü
olarak işler ve düzenlenen görüntü PDF'nin içine geri kaydedilmek yerine diske
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kaydedilir.

İlgili bağlantılar

PDF'lerde metin düzenleme
Taranmış PDF'leri düzenleme
İçerik ve Etiketler panelleriyle belge yapısını düzenleme (Acrobat Pro)
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PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden
numaralandırma

Başa dön

Sayfaları döndürme
Sayfaları ayıklama
PDF'yi birden çok belgeye bölme
Sayfaları taşıma veya kopyalama
Sayfaları silme veya değiştirme
Sayfaları yeniden numaralandırma

PDF'deki sayfaları dilediğiniz şekilde kullanmak için PDF'yi düzenleme izniniz olması gerekir. Kontrol etmek
için Dosya > Özellikler konumuna gidin ve Güvenlik sekmesini tıklatın. İzinler, Belge Kısıtlamaları Özeti
kısmında görünür.

Bu belge Acrobat DC ile ilgili talimatlar içermektedir. Adobe Reader DC kullanıyorsanız bkz. Adobe
Reader DC ile yapılabilecek işlemler. Acrobat XI kullanıyorsanız Acrobat XI Yardım sayfasına bakın.
Acrobat 7, 8 , 9 veya X kullanıyorsanız önceki sürümler için Acrobat Yardım sayfalarına bakın.

Sayfaları döndürme

Belgedeki tüm veya seçili sayfaları döndürebilirsiniz. Döndürme 90° derecelik artışları temel alır. Sayfa Minik
Resimleri bölmesindeki araçları ya da Döndür seçeneğini kullanarak sayfaları döndürebilirsiniz (aşağıda
açıklanmaktadır).

1. Acrobat DC'de PDF dosyasını açın ve ardından Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin
veya sağ bölmeden Sayfaları Organize Et'i seçin.

Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

İkincil araç çubuğundaki Sayfaları Organize Et araç seti.

2. İkincil araç çubuğunda, döndürme işlemini uygulamak istediğiniz sayfa aralığını belirtin.

Çift Sayfalar, Tek Sayfalar, Yatay Sayfalar, Dikey Sayfalar, Tüm Sayfalar'ı seçebilir
veya işlemi uygulamak istediğiniz sayfa numarasını girebilirsiniz.

3. Sayfa aralığını belirttikten sonra, Yön için saat yönünün tersine 90 derece  veya saat

yönünde 90 dereceyi  seçin.

4. Ayrıca, sayfa minik resmi görünümünde görüntülenen saat yönünün tersine veya saat
yönünde döndürme düğmelerini tıklatarak sayfa döndürme işlemini belirli bir sayfaya
uygulayabilirsiniz. 
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Başa dön

Not:

Sayfa minik resmi görünümünde sayfa döndürme.

Bir sayfanın görünümü yönünü geçici olarak değiştirmek için Görünüm > Görünümü
Döndür > Saat Yönünde veya Saat Yönünün Tersine seçeneğini belirleyin. PDF'yi bir
sonraki açışınızda orijinal sayfa yönlendirmesi geri yüklenir.

Sayfaları ayıklama

Ayıklama, bir PDF'nin seçilen sayfalarını farklı bir PDF'de yeniden kullanma işlemidir. Ayıklanmış sayfalar
yalnızca içeriği değil, aynı zamanda orijinal sayfa içeriğiyle ilişkilendirilen tüm form alanlarını, yorumları ve
bağlantıları da içerir.

Orijinal belgede ayıklanan sayfaları bırakabilir veya çıkartma işlemi sırasında bunları kaldırabilirsiniz; kesme
ve yapıştırma veya kopyalama ve yapıştırma işlemleriyle karşılaştırılabilir ancak bu işlem sayfa düzeyindedir.

Sayfalarla ilişkilendirilen herhangi bir yer imi veya makale akışı ayıklanamaz.

1. Acrobat DC'de PDF dosyasını açın ve ardından Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin
veya sağ bölmeden Sayfaları Organize Et'i seçin.

Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda, Ayıkla'yı tıklatın.

İkincil araç çubuğunun altında, Ayıklama işlemine özel komutları içeren yeni bir araç
çubuğu belirir.

PDF dosyasından bir veya daha fazla sayfa çekmek için yeni araç çubuğundan Ayıkla'yı
seçin.

3. Ayıklanacak sayfa aralığını belirtin.

Çift Sayfalar, Tek Sayfalar, Yatay Sayfalar, Dikey Sayfalar, Tüm Sayfalar'ı seçebilir
veya işlemi uygulamak istediğiniz sayfa numarasını girebilirsiniz.

4. Yeni araç çubuğunda, Ayıkla'yı tıklatmadan önce aşağıdakilerden birini ya da birkaçını
yapın:

Orijinal belgeden ayıklanan sayfaları kaldırmak için Ayıkladıktan Sonra Sayfaları
Sil 'i seçin.
Ayıklanan her sayfa için tek sayfalık PDF oluşturmak üzere Sayfaları Ayrı Dosyalar
Olarak Ayıkla'yı seçin.
Orijinal sayfaları belgede bırakmak ve ayıklanan tüm sayfaları içeren tek bir PDF
oluşturmak için her iki onay kutusunu da işaretlemeden bırakın.

Ayıklanan sayfalar yeni bir belgeye yerleştirilir.
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Not:

Başa dön

Sayfa Sayısı

Dosya Boyutu

Üst Düzey Yer İmleri

Başa dön

PDF belgesinin oluşturucusu, sayfaların ayıklanmasını engellemek için güvenlik ayarlayabilir. Belgenin
güvenlik ayarlarını görmek için Dosya > Özellikler'i, ardından da Güvenlik sekmesini seçin.

PDF'yi birden çok belgeye bölme

Bir veya daha fazla belgeyi daha küçük birden çok belgeye bölebilirsiniz. Belge bölünürken bölme işlemini
maksimum sayfa sayısı, maksimum dosya boyutu veya üst düzey yer imleriyle belirtebilirsiniz.

1. Acrobat DC'de PDF dosyasını açın ve ardından Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin
veya sağ bölmeden Sayfaları Organize Et'i seçin.

Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda, Böl'ü tıklatın.

İkincil araç çubuğunun altında, Bölme işlemine özel komutları içeren yeni bir araç çubuğu
belirir.

Belge bölme seçeneklerini görmek için ikincil araç çubuğunda Böl'ü seçin.

3. Bölme Ölçütü açılır listesinde, belgeyi bölme kriterlerini seçin:

Bölmedeki her belge için maksimum sayfa sayısını belirtin.

Bölmedeki her belge için maksimum dosya boyutunu belirtin.

Belgede yer imleri varsa her üst düzey yer imi için tek belge
oluşturun.

4. Bölünen dosyaları ve dosya adı tercihleriyle ilgili hedef klasör belirtmek için Çıktı
Seçenekleri'ni tıklatın. Gereken seçenekleri belirtip Tamam 'ı tıklatın.

5. (İsteğe bağlı) Aynı bölmeyi birden çok belgeye uygulamak için Birden Fazla Dosyayı
Böl'ü tıklatın. Belgeleri Böl iletişim kutusunda, Dosya Ekle'yi tıklatın ve Dosya Ekle,
Klasör Ekle veya Açık Dosyalar Ekle'yi seçin. Dosyaları veya klasörleri seçip Tamam 'ı
tıklatın.

Sayfaları taşıma veya kopyalama

Bir belge içerisinde sayfaları kopyalamak veya taşımak ya da belgeler arasında sayfaları kopyalamak için
Gezinme bölmesindeki veya Belge alanındaki sayfa minik resimlerini kullanabilirsiniz.

Sayfa minik resimlerini kullanarak PDF içindeki bir sayfayı taşıma veya
kopyalama

1. Acrobat DC'de PDF dosyasını açın ve ardından Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin
veya sağ bölmeden Sayfaları Organize Et'i seçin.

Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda ve sayfa minik resimleri Belge
alanında görünür.
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Belge alanı değişerek sayfa minik resimlerini görüntüler.

2. Bir veya daha fazla sayfa minik resmi seçin.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Bir sayfayı taşımak için ilgili sayfa minik resminin sayfa numarası kutusunu veya
sayfa minik resminin kendisini yeni konuma sürükleyin. Sayfa minik resminin yeni
konumunu göstermek için bir çubuk görüntülenir. Sayfalar yeniden numaralandırılır.
Sayfayı kopyalamak için sayfa minik resmini Ctrl tuşu basılı olarak ikinci konuma
sürükleyin.

Yukarıdaki işlemleri Sayfa Minik Resimleri  düğmesini tıklatarak soldaki gezinme
bölmesinde de gerçekleştirebilirsiniz.

Sayfa minik resimlerini kullanarak iki PDF arasında sayfa kopyalama

1. İki PDF'yi de açın ve yan yana görüntüleyin.

PDF'leri yan yana görüntülemek için Pencere > Döşe > Dikey'i seçin. 

2. Her iki PDF için de Sayfa Minik Resimleri panellerini açın.

Sayfa Minik Resimleri panelini açmak için soldaki gezinme bölmesinde Sayfa Minik
Resimleri düğmesini tıklatın.  

3. Sayfa minik resmini hedef PDF'nin Sayfa Minik Resimleri paneline sürükleyin. Sayfa
belgeye kopyalanır ve sayfalar yeniden numaralandırılır.

Sayfaları silme veya değiştirme

Bir PDF sayfasının tümünü başka bir PDF sayfasıyla değiştirebilirsiniz. Yalnızca orijinal sayfadaki metin ve
görüntüler değiştirilebilir. Orijinal sayfayla ilişkilendirilen bağlantılar ve yer imleri gibi etkileşimli öğeler
etkilenmez. Aynı biçimde, değiştirilen sayfayla daha önceden ilişkilendirilmiş olabilecek yer imleri ve
bağlantılar da taşınmaz. Bununla birlikte yorumlar taşınır ve belgedeki mevcut yorumlarla birleştirilir.
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Sayfaları sildikten veya yenisiyle değiştirdikten sonra yeniden yapılandırılan dosyayı yeniden adlandırmak ve
olası en küçük dosya boyutuna getirmek için kaydetmek üzere Dosya Boyutunu Küçült komutunu kullanmak
iyi bir yöntemdir.

Değiştirilmeden önce ve değiştirildikten sonra sayfa. Sayfanın yer imleri ve bağlantıları aynı konumlarda kalır.

Sil komutunu kullanarak sayfaları silme

Sil komutunu geri alamazsınız.

1. Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin veya sağ bölmeden Sayfaları Organize
Et'i seçin.

Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda ve sayfa minik resimleri Belge
alanında görünür.

2. Silinecek sayfa aralığını belirtin.

Çift Sayfalar, Tek Sayfalar, Yatay Sayfalar, Dikey Sayfalar, Tüm Sayfalar'ı seçebilir
veya silmek istediğiniz sayfa numaralarını girebilirsiniz.

3. İkincil araç çubuğunda, Sayfaları Sil 'i  ve onaylamak için Tamam 'ı tıklatın. 

Bütün sayfaları silemezsiniz; belgede en az bir sayfa kalmalıdır.

Tercihler iletişim kutusunun Sayfa Görüntüle panelinde Mantıksal Sayfa Numaralarını
Kullan seçeneğini belirlediyseniz sayfa numarasının mantıksal eşdeğerini silmek için
parantez içine sayfa numarasını girebilirsiniz. Örneğin, belgenin ilk sayfası i olarak
numaralandırılmışsa Sayfa Aralığı Gir açılır listesine (1) girerek sayfayı silebilirsiniz.

Sayfa minik resimlerini kullanarak sayfaları silme

1. Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin veya sağ bölmeden Sayfaları Organize
Et'i seçin.

Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda ve sayfa minik resimleri Belge
alanında görünür.

2. Silmek istediğiniz bir sayfa minik resmini seçin ve sayfayı silmek için  simgesini
tıklatın.

3. Alternatif olarak, soldaki gezinme bölmesinde Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatıp
Sayfa Minik Resmi panelini açın ve ardından silmek istediğiniz sayfayı veya sayfa
grubunu seçin.

4. Sayfa Minik Resimleri panelinin en üstündeki Sayfaları Sil 'i  tıklatın.
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Sayfanın içeriğini değiştirme

1. Değiştirmek istediğiniz sayfaları içeren PDF belgesini açın.

2. Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin veya sağ bölmeden Sayfaları Organize
Et'i seçin.

Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

3. İkincil araç çubuğunda, Değiştir 'i tıklatın.

Yeni Sayfalı Dosyaları Seç iletişim kutusu görüntülenir.

4. Değiştirilecek sayfaları içeren belgeyi seçin ve Aç'ı tıklatın.

5. Orijinal alanında, orijinal belgedeki değiştirilecek sayfaları girin.

6. Değiştirme alanında, değiştirilecek sayfa aralığının ilk sayfasını girin. Son sayfa, orijinal
belgede değiştirilecek sayfa sayısına göre hesaplanır.

7. Tamam 'ı tıklatın.

Sayfa minik resmi kullanarak sayfaları değiştirme

1. Değiştirmek istediğiniz sayfaları içeren PDF'yi, ardından da değiştirilecek sayfaları içeren
PDF'yi açın.

2. Değiştirilecek sayfaları içeren PDF'nin Sayfa Minik Resimleri panelinde, bir sayfa veya
sayfa grubu seçin:

Değiştirme sayfaları olarak kullanmak istediğiniz sayfa minik resimlerinin sayfa
numarası kutularını seçin.
Birden fazla sayfa minik resmini seçmek için üst karakter tuşuyla birlikte tıklatın. Ctrl
tuşu basılı olarak tıklatarak seçime ekleyin.
Sayfa minik resimleri grubunun çevresine bir dikdörtgen sürükleyin.

3. Seçilen sayfa minik resimlerini Ctrl ve Alt tuşlarına basılı tutarak hedef belgenin Sayfalar
paneline sürükleyin. İşaretçi, değiştirmek istediğiniz ilk sayfa minik resminin sayfa
numarası kutusunun hemen üzerinde olduğunda fare düğmesini serbest bırakın, böylece
bu sayfalar vurgulanır.

İlk belgede seçtiğiniz sayfalar, yeni sayfaları bırakmayı seçtiğiniz sayfa numarasından
başlayarak ikinci belgedeki aynı sayfa numaralarının yerini alır.

Sayfaları yeniden numaralandırma

Belge sayfalarındaki sayfa numaraları, her zaman sayfa minik resimlerindeki ve Sayfada Gezinme araç
çubuğundaki sayfa numaralarıyla eşleşmez. Sayfalar, belgenin ilk sayfası için 1'den başlayarak tam sayılarla
numaralandırılır. Bazı PDF'ler telif hakkı sayfası veya içindekiler tablosu gibi ön bölümde yer alması gereken
içeriklere sahip olabileceğinden, gövde sayfaları Sayfada Gezinme araç çubuğunda gösterilen
sayfalandırmayı takip etmeyebilir.
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Yeni Bölüme Başla

Önceki Bölümde Kullanılan Numaralandırmayı Seçili Sayfalara Genişlet

Mantıksal sayfa numaralandırmasıyla (alt) karşılaştırıldığında basılı sayfa numaralandırması (üst)

Belgenizdeki sayfaları çeşitli yöntemlerle numaralandırabilirsiniz. Sayfa grupları için 1, 2, 3 veya i, i, iii veya
a, b, c gibi farklı numaralandırma stilleri belirleyebilirsiniz. Önek ekleyerek de numaralandırma sistemini
özelleştirebilirsiniz. Örneğin, bölüm 1 için numaralandırma 1-1, 1-2, 1-3 vb.; bölüm 2 için 2-1, 2-2, 2-3 vb.
olabilir.

Sayfaları Numaralandır komutunu kullanmak yalnızca Sayfalar panelindeki minik resimleri etkiler.
Üstbilgiler ve altbilgiler özelliğini kullanarak PDF'ye fiziksel olarak yeni sayfa numaraları ekleyebiliriz.

1. Soldaki gezinme bölmesinde, Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatarak Sayfa Minik
Resimleri panelini açın.

2. Seçenekler menüsünden Sayfa Etiketleri 'ni seçin.

Numara Etiketleri komutu, Sayfa Minik Resimleri panelinin seçenekler menüsünde
bulunur.

3. Bir sayfa aralığı belirtin. (Seçili, Sayfa Minik Resimleri panelinde seçili sayfaları belirtir.)

4. Aşağıdakilerden birini seçin ve Tamam 'ı tıklatın:

Yeni numaralandırma dizisini başlatır. Açılan menüden bir stil seçin
ve bölümün başlangıç sayfa numarasını girin. İstiyorsanız bir Önek belirtin.

Numara
dizisine önceki sayfalardan başlayarak kesinti olmadan devam eder.

Ayrıca bkz.
Eğitim: PDF'de sayfa ekleme ve sayfayı organize etme
PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
PDF'yi başka bir PDF'ye ekleme
PDF sayfalarını kırpma
Etiketler, erişilebilirlik, okuma sırası ve yeniden akıtma hakkında
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Taranmış PDF'leri düzenleme

Başa dön

Taranmış PDF'lerdeki metni düzenleme
Video eğitimi: Taranmış belgeleri düzenleme
Taranmış bir PDF'deki metni düzenleme adımları

Taranmış belgeleri düzenleme seçenekleri
Ayarlar - OCR dili, sistem fontları ve tüm sayfaları düzenlenebilir yapma
Taranmış belgeler için otomatik OCR'yi etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Herhangi bir basılı belgeyi PDF'ye tarayın ve kolayca düzenlenebilir PDF'ye dönüştürün.

Taranmış PDF'lerdeki metni düzenleme

Taranmış bir belgeyi düzenlemek için açtığınızda Acrobat DC, arka planda otomatik olarak OCR (optik
karakter tanıma) çalıştırır ve fontları doğru tanıyarak belgeyi düzenlenebilir görüntü ve metne dönüştürür.
Ayrıca sağ üst köşede tanınan OCR dilini gösteren bir ileti görünür. Bu ileti aynı zamanda OCR dilini
değiştirmek istiyorsanız sizi ayarlar düğmesine yönlendirir.

Varsayılan olarak tek seferde belgenin tamamı yerine, yalnızca mevcut sayfa düzenlenebilir metne
dönüştürülür. Bir sayfadan diğerine geçtiğinizde, üzerinde bulunduğunuz sayfa düzenlenebilir hale getirilir.

Video eğitimi: Taranmış belgeleri düzenleme

Taranmış bir belgeyi Acrobat DC ile tek bir adımda düzenlenebilir bir PDF'ye dönüştürme hakkında bilgi
edinin.

Video (02:32) | Hazırlayan Matthew Pizzi (train simple)

Taranmış bir PDF'deki metni düzenleme adımları

1. Taranmış PDF dosyasını Acrobat DC'de açın.
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 Ayarlar: OCR dilini seçme, sistem fontlarını kullanma ve tek
seferde tüm sayfaları düzenlenebilir yapma seçeneklerini gösterir.
Daha fazla bilgi için bkz. Ayarlar - OCR dili, sistem fontları ve tüm
sayfaları düzenlenebilir yapma.
Görüntüye Döndür (veya Metne dönüştür): Metinden görüntüye
veya görüntüden metne düzenleme modları arasında geçişe
olanak tanır. Daha fazla bilgi için bkz. Taranmış belgeler için
otomatik OCR'yi etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

Şuradaki Metni Tanı (OCR dili): Varsayılan olarak OCR dili, yerel
dilden seçilir.
Mevcut sistem fontunu kullan: Bu seçenek işaretlenirse
taranmış metinden düzenlenebilir metne dönüştürme sırasında
dönüştürülen metin, sistemde yüklü bir fontta görüntülenir ve
taranmış sayfadaki orijinal fonta en yakın görünümde olur.
Tüm sayfaları düzenlenebilir yap: Bu seçenek işaretlenirse
geçerli belgenin tüm sayfaları tek seferde düzenlenebilir metne
dönüştürülür. Bu, nispeten yavaş bir seçenektir. Bu seçeneği
yalnızca tüm sayfaları düzenlemek ya da tüm sayfaları
düzenlenebilir metne dönüştürmek istiyorsanız kullanın.

2. Araçlar > PDF'yi Düzenle'yi seçin. Acrobat otomatik olarak belgenize OCR uygulayarak
belgenizi PDF'nin tamamen düzenlenebilir bir kopyası haline dönüştürür.

Sağ üst köşede tanınan OCR dilini gösteren bir ileti görünür. Dili değiştirmek için
iletideki veya sağ bölmedeki Ayarlar düğmesini tıklatın. Çeşitli ayarlar hakkında daha
fazla bilgi edinmek için aşağıda yer alan Taranmış belgeleri düzenleme seçenekleri
bölümüne bakın.

3. Düzenlemek istediğiniz metin öğesini tıklatın ve yazmaya başlayın. Yeni metnin
görünümü, taranmış görüntünüzdeki orijinal fontlara göre uygulanır.

4. Dosya > Farklı Kaydet'i seçin ve düzenlenebilir belgenize yeni bir ad verin.

Taranmış belgeleri düzenleme seçenekleri

Taranmış bir belgeyi düzenlemek için açtığınızda, Taranmış Belgeler altındaki sağ bölmede taramaya özgü
iki seçenek görüntülenir:

Ayarlar - OCR dili, sistem fontları ve tüm sayfaları düzenlenebilir yapma

OCR dilini değiştirmek, sistem fontlarının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek ve tek seferde tüm sayfaları
düzenlenebilir yapmak için ayarları kullanın. Taranmış Belgeler altındaki sağ bölmede Ayarlar'ı tıklatın.
İletişim kutusu şu üç ayarı gösterir:

Başlangıçta dil ayarı, varsayılan yerel dildedir ve diğer seçenekler devre dışıdır. Bu ayarlarda yapılan
değişiklikler kalıcı olur ve düzenleme moduna (Araçlar > PDF'yi Düzenle) girdiğinizde uygulanır.

Taranmış belgeler için otomatik OCR'yi etkinleştirme ve devre dışı bırakma

OCR, varsayılan olarak açıktır. Bu nedenle, taranmış bir belgeyi düzenleme amacıyla açtığınızda mevcut
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sayfa düzenlenebilir metne dönüştürülür. Taranmış belgelerinizi düzenlenebilir metne dönüştürmek isteyip
istememenize bağlı olarak otomatik OCR seçeneğini açıp kapatabilirsiniz.

Otomatik OCR'yi kapatmak için:

Sağdaki bölmede bulunan Görüntüye Döndür seçeneğini tıklatın. Acrobat, sonraki
işlemden itibaren OCR'yi otomatik olarak çalıştırmaz ve taranmış bir belgeyi düzenlenebilir
metne dönüştürmez.

Otomatik OCR'yi açmak için:

Sağdaki bölmede bulunan Metne Dönüştür seçeneğini tıklatın. Acrobat, sonraki işlemden
itibaren OCR'yi otomatik olarak çalıştırır ve taranmış bir belgeyi düzenlenebilir metne
dönüştürür.

Ayrıca bkz.
Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
PDF'lerde metin düzenleme
PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
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Mobil kamera kullanılarak yakalanan görüntüleri temizleme

Belgedeki fotoğrafları düzelterek arka planları kaldırma ve perspektifi ayarlama

Mobil kamera kullanılarak yakalanan görüntüleri temizleme

Kamera Görüntülerini İyileştir özelliği, akıllı telefon kameralarıyla yakalanan görüntülerini düzeltir. Bu özelliği
kullanarak mobil aygıtlarınızdan bir belgedeki fotoğrafları tıklatabilir ve hoş görünümlü, küçük boyutlu PDF'ler
oluşturabilirsiniz. Standart bir tarayıcı kullanmadan plansız tarama ihtiyacınıza çözüm sunar.

Mobil aygıtlar kullanılarak yakalanan görüntülerde genellikle şu sorunlara rastlanır:

Hatalı perspektifler
Sınırların dışına çıkan alan
Gölgeler
Tutarsız ışık

Özellik, bu sorunların hepsini belirli bir ölçüye kadar giderir ve size hoş görünümlü bir PDF sunar.

Bir kamera görüntüsünü iyileştirmek için:

1. Belgedeki fotoğrafı veya görüntüyü Acrobat DC'de açın.

2. Araçlar > Taramaları İyileştir 'i seçin.

3. Araç çubuğunda, İyileştir 'i tıklatın ve Kamera Görüntüsü'nü seçin.

4. Ek seçenekler ve talimatlar ikincil araç çubuğunda görüntülenir. Gerekirse fotoğrafın
köşelerindeki mavi daireyi kullanarak sayfa sınırlandırıcıyı ayarlayın. Sayfayı İyileştir 'i
tıklatın.

5. Görüntü iyileştirilir ve görüntünün PDF'si gösterilir. İkincil araç çubuğundaki ayar
düğmesini kullanarak varsayılan iyileştirme düzeyinde başka ayarlamalar yapabilirsiniz.

6. PDF dosyasını kaydedin.

İlgili bağlantılar

Belgeleri PDF'ye tarama
Taranmış belgeleri düzenleme
PDF'lerde metin düzenleme
PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
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PDF'leri idealleştirme
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Not:

Not:

Başa dön

Başa dön

PDF İdealleştirici kullanarak kaydetme (Acrobat Pro DC)
PDF'nin alan kullanımını denetleme (Acrobat Pro DC)
PDF'yi en iyileştirme (Acrobat Pro DC)
PDF İdealleştirici seçenekleri (Acrobat Pro DC)
PDF'de Hızlı Web Görünümünü Etkinleştirme

PDF İdealleştirici kullanarak kaydetme (Acrobat Pro DC)

PDF İdealleştirici, PDF dosyalarının boyutunun küçültülmesi için birçok ayar sunar. PDF İdealleştirici
ayarlarından bazıları, Distiller kullanarak PDF oluşturduğunuzda kullanılan seçeneklere benzer. Bu
seçeneklerin hepsini mi yoksa sadece birkaçını mı kullanacağınız, dosyaları nasıl kullanmak istediğinize ve bir
dosyanın sahip olması gereken temel özelliklere bağlıdır. Çoğu durumda, varsayılan ayarlar, azami verimlilik
için uygundur; gömülü fontları kaldırarak yer kazandırır, resimleri sıkıştırır ve artık gerekmeyen öğeleri
dosyadan kaldırır.

Dosyayı en iyileştirmeden önce dosyanın alan kullanımını denetlemek iyi bir fikirdir. Alan denetim sonuçları
size, dosya boyutunun en iyi nerelerden küçültüleceği hakkında fikir verir. PDF dosyanızın boyutunu, Dosya
Boyutunu Küçült komutunu kullanarak da küçültebilirsiniz.

Bazı sıkıştırma yöntemleri görüntülerin baskı üretimi iş akışında kullanılamaz olmasına neden olabilir.
Geri dönülemeyecek değişiklikler yapmadan önce, çeşitli ayarlarla deneme yapmalısınız.

PDF İdealleştirici'yi açma

Tek bir PDF'de Dosya > Farklı Kaydet > En İyileştirilmiş PDF'yi seçin.

Görünüm menüsünde Yeniden Akıt seçiliyse, PDF İdealleştirici kullanılamaz.

PDF'nin alan kullanımını denetleme (Acrobat Pro DC)

Alan kullanımının denetlenmesi size, fontlar, resimler, yer imleri, formlar, adlandırılmış hedefler ve yorumlar
gibi, belirli belge öğeleri için kullanılan toplam bayt sayısını ve ayrıca toplam dosya boyutunu içeren bir rapor
verir. Rapordaki sonuçlar, hem bayt cinsinden hem de toplam dosya boyutu cinsindendir.

1. Dosya > Farklı Kaydet > En İyileştirilmiş PDF'yi seçin. PDF İdealleştirici iletişim kutusu
açılır.

2. İletişim kutusunun üst tarafındaki Alan Kullanımını Denetle düğmesini tıklatın.

Bir PDF'deki alan kullanımını İçerik bölmesinden de denetleyebilirsiniz. Görünüm > Göster/Gizle >

Gezinme Panelleri > İçerik'i seçin. İçerik bölmesi seçenekleri menüsünden  Alan Kullanımını Denetle'yi
seçin.
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PDF'yi en iyileştirme (Acrobat Pro DC)

1. PDF İdealleştirici iletişim kutusunu açın (Dosya > Farklı Kaydet > En İyileştirilmiş
PDF).

2. Varsayılan ayarları kullanmak için Ayarlar menüsünde Standart'ı seçin ve 6. adıma
geçin. PDF İdealleştirici iletişim kutusunda herhangi bir ayarı değiştirirseniz Ayarlar
menüsü otomatik olarak Özel'e geçer.

3. Bununla Uyumlu Hale Getir menüsünden geçerli PDF sürümünü tutmak için Varolanı
Koru'yu veya bir Acrobat sürümünü seçin. (Panellerde bulunan seçenekler, bu seçime
bağlıdır.)

4. Panelin (örneğin Görüntüler, Fontlar, Saydamlık) yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve
o paneldeki seçenekleri belirleyin. En iyileştirme sırasında paneldeki seçeneklerin
tümünün yürütülmesini engellemek için bu panelin onay kutusundaki seçimi kaldırın.

5. (İsteğe bağlı) Özelleştirilmiş ayarlarınızı kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklatıp
ayarları adlandırın. (Kaydedilen ayarı silmek için Ayarlar menüsünden bunu seçip Sil 'i
tıklatın.)

6. Seçenekleri ayarlamanız bittiğinde, Tamam düğmesini tıklatın.

7. İdealleştirilmişi Farklı Kaydet iletişim kutusunda, en iyileştirilmiş PDF'yi orijinal PDF'nin
üzerine yazmak için Kaydet'i tıklatın veya yeni bir ad ve konum seçin.

Aynı anda birçok belgeyi en iyi hale getirmek için Eylem Sihirbazı ile ilgili Çıktı
seçeneklerini kullanın.

PDF İdealleştirici seçenekleri (Acrobat Pro DC)

Bir PDF'nin boyutunu küçültmek için PDF İdealleştirici iletişim kutusundaki panel seçeneklerini kullanın.

Görüntüler paneli

PDF İdealleştirici'deki Görüntüler paneli, renkli, gri tonlama ve tek renkli görüntü sıkıştırma için ayarlar ve
görüntü altörneklemesi yapmanızı sağlar.

Acrobat Pro DC'de PDF İdealleştirici iletişim kutusunun Görüntüler panelinde PDF uyumluluğunu değiştirin.
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Altörnekle

Sıkıştırma

Kalite

Döşeme Boyutu

Görüntüleri Yalnızca Boyutta Küçültme Varsa En İyi İyileştirin

Not:

Gerektiğinde şu seçenekleri belirtin:

Orijinal piksel renklerini daha büyük pikseller halinde birleştirerek, görüntülerin çözünürlüğünü
düşürür.
Not: Maskelenmiş görüntüler ve 16x16 pikselden daha küçük boyutta olan görüntüler altörneklenmez.

Gereksiz piksel verilerini yok ederek, dosya boyutunu küçültür. Genelde, JPEG ve JPEG2000
sıkıştırma, renkten renge aşamalı geçişlere sahip olan, fotoğraf gibi görüntülerde daha iyi sonuçlar verir. ZIP,
düz renklerde veya düz renklerden oluşan desenlerle boyanmış geniş alanlara sahip illüstrasyonlar için daha
iyi bir seçimdir. Tek renkli görünümler için PDF İdealleştirici 'de bulunan, ama Distiller'da bulunmayan JBIG2
sıkıştırma, CCITT sıkıştırmadan üstündür.

Yalnızca JPEG ve JPEG2000 formatlarında kullanılabilir. JPEG ve JPEG2000 sıkıştırma yöntemleri
normalde kayıplıdır, yani bu işlemde bazı piksel verileri kalıcı olarak kaldırılır. Renkli görüntülere çeşitli
düzeylerde (Minimum, Düşük, Orta, Yüksek, Maksimum) kayıplı JPEG veya JPEG 2000 sıkıştırma
uygulayabilirsiniz. JPEG 2000 sıkıştırma için aynı zamanda kayıpsız seçeneğini belirleyerek piksel verilerinin
kaldırılmamasını sağlayabilirsiniz. Hem Kayıplı hem de Kayıpsız sıkıştırma modları sunan JBIG2 sıkıştırma
dışında, tek renkli görüntüler için sıkıştırma kayıpsızdır.

Yalnızca JPEG2000 formatı için kullanılabilir. Sıkıştırılmakta olan görüntüyü verilen boyutta
parçalara böler. (Görüntü yüksekliği veya genişliği döşeme boyutunun katlarında değilse, kenarlara
döşemelerin bir parçası yerleştirilir.) Her döşemeye ait görüntü verisi bağımsız olarak sıkıştırılır ve bağımsız
olarak açılabilir. Varsayılan değer olan 256 önerilir.

Seçili olduğunda, görüntü ayarı görüntü
boyutunu artıracaksa bu görüntü için en iyileştirme atlanır.

Fontlar paneli

Kaynak belgeyle tam bir eşleşmeyi temin etmek için belgede kullanılan bütün fontların kullanılması yararlı
olacaktır. Tam eşleşme gerekli değilse ve daha küçük bir dosyayı tercih ediyorsanız, Romen metin ve Doğu
Asya metni (Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Korece ve Japonca) için olan fontları gömmeyi
seçmeyebilirsiniz. Orijinal fontların bulunmadığı bir sistemde görüntülendiğinde bu dillerdeki metnin yerine
eşleştirme fontu konur. PDF İdealleştirici 'nin Fontlar paneli, gömme iptalinde kullanılabilecek fontlar ve gömme
iptali yapılacak fontlar olmak üzere iki font listesi içerir. Bazı fontlar için gömme iptal edilemez ve bunlar
Fontlar panelinde görünmez. Fontları belgeye gömmeyi iptal etmek için Gömülü Fontlar listesinde bir veya
birden çok font seçin ve Gömmeyi Kaldır düğmesini tıklatın. Gömülü fontların alt kümelerini gömmek
istemezseniz Gömülü Tüm Fontları Alt Kümeye Al seçeneğinin işaretini kaldırın. Belgedeki tüm fontların
gömülmesinin iptalini engellemek için Hiçbir Fontun Gömülmesini İptal Etme seçeneğini belirleyin.

Saydamlık paneli

PDF'nizde saydamlık içeren resimler varsa saydamlığı düzleştirip dosya boyutunu küçültmek için PDF
İdealleştirici'nin Saydamlık panelindeki hazır ayarları kullanabilirsiniz. (Düzleştirme, saydamlığı vektör tabanlı
alanlara ve rasterleştirilmiş alanlara bölümleyerek, saydamlığı, ilgili resimle bütünleştirir.) PDF İdealleştirici,
diğer en iyileştirme seçeneklerini uygulamadan önce, saydamlık seçeneklerini belgedeki bütün sayfalara
uygular.

Acrobat 4.0 ve Üstü uyumluluk ayarını seçerseniz Saydamlık paneli etkinleştirilir ve optimizasyon sırasında
dosyadaki saydamlık düzleştirilir. Böylece, saydamlık desteği olmayan Acrobat 4.0 ile uyumluluk sağlanmış
olur.

Düzleştirme ön ayarları oluştururken, bu ön ayarlar Saydamlık panelinin varsayılan ön ayarlarıyla birlikte
görüntülenir.

Dosya kaydedildikten sonra saydamlık düzleştirme işlemi geri alınamaz.
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Tüm Form Gönderme, İçe Aktarma Ve Sıfırlama Eylemlerini Kaldır

Form Alanlarını Düzleştir

Tüm JavaScript Eylemlerini Kaldır

Tüm Alternatif Görselleri Kaldır

Gömülü Sayfa Minyatürlerini Kaldır

Belge Etiketlerini Kaldır

Düz Çizgileri Eğrilere Dönüştür

Görüntü Parçalarını Algıla ve Birleştir

Gömülü Yazdırma Ayarlarını Atma

Gömülü Arama Dizinini Atma

Yer İmlerini Atma

Öğeleri At paneli

Nesneleri At paneli, PDF'den kaldırılacak nesneleri belirlemenize ve CAD çizimlerindeki eğri çizgileri en
iyileştirmenize olanak verir. Acrobat DC'de ve başka uygulamalarda oluşturulmuş olan nesneleri iptal
edebilirsiniz. Nesne seçildiğinde, söz konusu nesnenin PDF'deki tüm örnekleri kaldırılır.

Nesneleri At alanında, başka seçeneklerin yanı sıra, aşağıdaki seçenekler vardır:

Form verilerinin gönderilmesiyle ve içe
aktarılmasıyla ilgili bütün eylemleri devre dışı bırakır ve form alanlarını sıfırlar. Bu seçenek, eylemlerin bağlı
olduğu form nesnelerini korur.

Görünümlerinde değişiklik yapmaksızın, form alanlarını kullanılamaz hale getirir.
Form verileri, sayfayla birleştirilerek sayfa içeriği haline gelir.

PDF'deki, JavaScript kullanan tüm eylemleri kaldırır.

Görüntünün, ekranda görüntülenmesi hedeflenen dışındaki bütün çeşitlerini
kaldırır. Bazı PDF'ler aynı görüntünün, düşük çözünürlüklü ekran görünümü ve yüksek çözünürlüklü yazdırma
gibi, farklı amaçlar için farklı versiyonlarını içerir.

Gömülü sayfa minyatürlerini kaldırır. Bu seçenek, Sayfa Küçük
Resimleri düğmesini tıklattıktan sonra sayfa minik resimlerinin çizilmesi uzun zaman alan büyük dosyalarda
kullanışlıdır.

Etiketleri belgeden kaldırır; böylece, metnin erişilebilirlik ve yeniden akıtma
özellikleri de kaldırılmış olur.

CAD çizimlerinde eğrilerin oluşturulmasında kullanılan kontrol noktalarının
sayısını düşürür; böylece daha küçük PDF dosyaları ve daha hızlı ekran görüntüsü elde edilmiş olur.

İnce şeritler halinde parçalı görüntüler ve maskeler arar ve bu
şeritleri tek bir görüntü veya maske halinde birleştirmeye çalışır.

Sayfa ölçekleme ve çift yüzlü mod gibi gömülü yazdırma ayarlarını
belgeden kaldırır.

Gömülü arama dizinini kaldırarak dosya boyutunu küçültür.

Dosyadan bütün yer imlerini kaldırır.

Kullanıcı Verilerini Kaldır paneli

Dağıtmak veya başkalarıyla paylaşmak istemediğiniz kişisel bilgileri kaldırmak için Kullanıcı Verilerini At
panelini kullanın. Kişisel bilgileri bulamıyorsanız bu bilgiler gizlenmiş olabilir. Gizli metinleri ve kullanıcıyla
ilişkili bilgileri Belgeyi İncele komutunu (Araçlar > Redaksiyon > Gizli Bilgileri Kaldır) kullanarak
bulabilirsiniz.

Tüm Yorumları, Formları ve Multimedyayı At

Tüm yorumları, formları, form alanlarını ve multimedyayı PDF'den kaldırır.

 

Belge Bilgilerini ve Meta Verileri At
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Nesne Sıkıştırma Seçenekleri

Kodlanmamış Akışları Kodlarken Flate Kullan

LZW Kodlamasını Kullanan Akışlarda, Onun Yerine Flate Kullan

Geçersiz Yer İmlerini At

Geçersiz Bağlantıları At

Referanslanmamış Adlandırılmış Hedefleri At

Sayfa İçeriğini En İyileştir

PDF'yi Hızlı Web Görünümü İçin En İyileştir

Belge bilgi sözlüğündeki bilgileri ve tüm meta veri akışlarını kaldırır. (Meta veri akışlarını PDF'nin bir
kopyasında geri yüklemek için Farklı Kaydet komutunu kullanın.)

 

Tüm Öğe Verilerini At

Bütün nesneleri PDF'den kaldırır.

 

Dosya Eklerini At

PDF'ye yorum olarak eklenenler de dahil olmak üzere bütün dosya eklerini kaldırır. (PDF İdealleştirici, ekli
dosyaları en iyi duruma getirmez.)

 

Harici Çapraz Referansları At

Başka belgelere olan bağlantıları kaldırır. PDF içindeki başka konumlara atlayan bağlantılar kaldırılmaz.

 

Diğer Uygulamalara Ait Özel Verileri At

PDF belgesinden, sadece o belgeyi oluşturan uygulamada yararlı olan bilgileri çıkartır. Bu, PDF'nin
işlevselliğini etkilemez ama dosya boyutunu küçültür.

 

Gizli Katman İçeriğini At ve Görünen Katmanları Düzleştir

Dosya boyutunu küçültür. En iyileştirilmiş belgenin görünümü orijinal PDF ile aynıdır, ama katman bilgilerini
içermez.

Temizle paneli

PDF İdealleştirici'nin Temizle panelindeki seçenekler, belgedeki gereksiz öğeleri kaldırır. Bu öğeler, belgeyi
kullanma amacınız bakımından gereksiz veya artık kullanılmayan öğeleri içerir. Birçok öğenin kaldırılması
PDF işlevselliğini ciddi şekilde etkiler. Varsayılan değer olarak, sadece işlevselliği etkilemeyen öğeler seçilidir.
Başka seçenekleri kaldırmanın sonuçlarından emin değilseniz, varsayılan seçimleri kullanın.

Dosyada Flate sıkıştırmasının nasıl uygulanacağını belirtir.

Kodlanmayan bütün akışlara Flate sıkıştırması uygular.

LZW kodlaması kullanan bütün içerik
akışlarına ve görüntülere Flate sıkıştırması uygular.

Belgede silinmiş sayfalara işaret eden yer imlerini kaldırır.

Geçersiz hedeflere yönlenen bağlantıları kaldırır.

PDF belgesinin içinden dahili olarak referanslandırılmayan
adlandırılmış hedefleri kaldırır. Bu seçenek başka PDF dosyalarından veya Web sitelerinden gelen
bağlantıları kontrol etmediğinden, bazı iş akışlarına uymaz.

Satır sonu karakterlerinin tümünü boşluk karakterlerine dönüştürür; böylece Flate
sıkıştırması geliştirilir.

PDF belgesini, Web sunucularından bir kerede tek sayfa
indirme (bayt ayırma) için yeniden yapılandırır.

173



  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Başa dön

PDF'de Hızlı Web Görünümünü Etkinleştirme

Hızlı Web Görünümü, Web sunucularından sayfanın yüklenmesi sırasında (bayt hizmeti) PDF'yi yeniden
yapılandırır. Hızlı Web Görünümü ile Web sunucusu tüm PDF dosyasını göndermek yerine yalnızca istenen
sayfayı gönderir. Bu seçenek özellikle sunucudan yüklemesi uzun sürecek büyük dosyalarda önemlidir.

Kullandığınız web sunucusu yazılımının her seferinde bir sayfa indirmeyi desteklediğinden emin olmak için
web yöneticinizle birlikte kontrol edin. Web sitenizdeki PDF belgelerinin daha eski tarayıcılarda
görüntülenmesini sağlamak için PDF belgelerine HTML bağlantıları da kurabilir (ASP komut dosyaları veya
POST yöntemine karşın) ve görece daha kısa yol adları kullanabilirsiniz (256 karakter veya daha az).

Mevcut PDF'nin Hızlı Web Görünümü için etkinleştirildiğini doğrulama

PDF'yi Acrobat DC'de açın ve Dosya > Özellikler öğesini seçin. Hızlı Web Görünümü
için iletişim kutusunun Açıklama bölümünün sağ alt alanına bakın (Evet veya Hayır).

Hızlı Web Görünümü Tercihleri ayarını doğrulama

PDF oluşturma işlemi sırasında Acrobat DC'nin Hızlı Web Görünümü etkinleştirilecek biçimde
ayarlandığından emin olmak için bu prosedürü uygulayın.

1. Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler alanında Belgeler'i seçin.

2. İletişim kutusunun sağında Ayarları Kaydet alanında Farklı Kaydet, Hızlı Web
Görünümü İçin En İyileştirme Sağlar öğesinin seçildiğinden emin olup Tamam 'ı tıklatın.

Mevcut PDF için Hızlı Web Görünümünü etkinleştirme

Bu prosedürü, Hızlı Web Görünümü Tercihleri ayarlarını doğruladıktan ve dosyanın Hızlı Web Görünümü
Tercihleri için etkinleştirilmemiş olup olmadığını kontrol ettikten sonra kullanın.

1. PDF'yi açın.

2. Dosya > Farklı Kaydet'i seçin. Aynı dosya adını ve konumunu seçin.

3. Mevcut dosyanın üzerine yazmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülendiğinde
Tamam 'ı tıklatın.

Acrobat Pro'da ayrıca Web Yayını için Hazırla eylemini kullanarak Adobe PDF dosyalarından oluşan bir
klasörün tamamında Hızlı Web Görünümü'nü hızlı bir şekilde etkinleştirebilirsiniz. Bkz. Eylem yürütme.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
Kaydederek dosya boyutunu küçültme
Eylem sihirbazı
Saydamlık düzleştirme
PDF İdealleştirici'de düzleştirici hazır ayarını düzenleme
PDF dosyasını gizli içerik için inceleme
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PDF'leri sunum için ayarlama

Başa dön

Başa dön

İlk görünümü Tam Ekran modu olarak tanımlama
İlk görünüm tanımlama
Sayfa geçişleri ekleme

İlk görünümü Tam Ekran modu olarak tanımlama
Tam Ekran modu, sunumlar için kullanılan PDF'ler için ayarlayabileceğiniz bir özelliktir. Tam Ekran modunda, PDF sayfaları ekranın tamamını
kaplar ve Acrobat menü çubuğu, araç çubuğu ve pencere kontrolleri gizlenir. Ayrıca, belgelerinizin veya belge koleksiyonlarınızın tutarlı bir
görünümde açılması için başka açılış görünümleri de ayarlayabilirsiniz. Her iki durumda da izleyici belgede sayfadan sayfaya ilerlerken görsel
efektleri geliştirmek için, sayfa geçişleri ekleyebilirsiniz.

PDF'nin içinde nasıl gezineceğinizi (örneğin sayfaların otomatik olarak ilerlemesini) kontrol etmek için, Tercihler iletişim kutusunun Tam Ekran
panelindeki seçenekleri kullanın. Bu tercihler (bir PDF belgesine değil) sisteme özeldir ve o sistemde açtığınız bütün PDF'leri etkiler. Bu nedenle,
sunumu, kontrol ettiğiniz bir sistemde ayarlıyorsanız, bu tercihleri ayarlayabilirsiniz.

Normal görünüm ve Tam Ekran görünümü.

İlk görünüm tanımlama
Kullanıcı PDF belgenizi veya PDF Portföyünüzü açtığında PDF'nin ilk görünümünü görür. İstediğiniz büyütme düzeyi, sayfa ve sayfa mizanpajı için
ilk görünümü ayarlayabilirsiniz. PDF'niz bir sunumsa, ilk görünümü Tam Ekran moduna ayarlayabilirsiniz. Acrobat Pro'da birden çok belgede
varsayılan ayarları değiştirmek için Eylem Sihirbazları oluşturabilirsiniz.

PDF'nin ilk görünümünü tanımladıktan sonra, seçili sayfalara veya tüm belgeye sayfa geçişleri ekleyebilirsiniz.

Acrobat, PowerPoint'ın sayfa geçişlerini ve madde işareti girişlerini destekler.

İlk görünümü tanımlama
1. Dosya > Özelikler'i seçin.
2. Belge Özellikleri iletişim kutusunda İlk Görünüm'ü tıklatın.
3. İstediğiniz seçenekleri belirleyin ve Tamam düğmesini tıklatın. Efektleri görmek için dosyayı kaydedip tekrar açın.

175



Başa dön

İlk görünümü Tam Ekran modu olarak tanımlama
PDF'nin ilk görünümünü Tam Ekran modu olarak ayarlarken, belgenin nasıl açılacağını belirlemeniz gerekir.

1. Dosya > Özelikler'i seçin.
2. Belge Özellikleri iletişim kutusunda İlk Görünüm'ü seçin.
3. En iyi sonucu almak için, aşağıdakileri yapın:

Gezinme Sekmesi menüsünde Sadece Sayfa'yı seçin.

Sayfa Mizanpajı menüsünde Tek Sayfa'yı seçin.

Açılacak Sayfa Numarası'nı, sunumun başlamasını istediğiniz sayfaya ayarlayın.

4. Belgeyi menü çubuksuz, araç çubuksuz veya kontroller olmaksızın açmak için, Tam Ekran Modunda Aç'ı seçin. Tamam'ı
tıklatın. (Efektleri görmek için dosyayı kaydedip tekrar açın.)
Not: Tercihleri bu şekilde ayarlanmışsa, kullanıcılar Esc tuşuna basarak Tam Ekran modundan çıkabilir. Ancak, Tam Ekran
modunda kullanıcılar, klavye kısayollarını bilmiyorlarsa komutları uygulayamaz ve araçları seçemezler. Bu işlevleri sağlamak
için belgedeki sayfa eylemlerini ayarlamak isteyebilirsiniz.

Belge özellikleri için İlk Görünüm seçenekleri
Belge Özellikleri'ndeki İlk Görünüm seçenekleri üç alan halinde düzenlenmiştir: Mizanpaj Ve Büyütme, Pencere Seçenekleri ve Kullanıcı Arabirimi
Seçenekleri.

Mizanpaj Ve Büyütme Belgenin görünüşünü belirler.
Not: Sayfa mizanpajı ve büyütmeyi etkileyen iki koşul vardır. 1) Bir kullanıcının bir PDF'yi Dosya > Özellikler seçeneğini kullanarak farklı bir ilk
görünüme ayarlamış olması. 2) Düzen > Tercihler > Belge Kategorisi'nde Belgeleri Yeniden Açarken En Son Görüntüleme Ayarlarını Geri Yükle
seçeneğinin işaretli olması.
Gezinme Sekmesi  Gezinme bölmesinde hangi panellerin görüntüleneceğini belirler.
Sayfa Mizanpajı  Belge sayfalarının düzenini belirler.
Büyütme Belgenin, açıldığında hangi büyütme düzeyinde görüntüleneceğini belirler. Varsayılan değer, kullanıcı tarafından ayarlanan büyütme
düzeyini kullanır.
Bu Sayfayla Açıl  Belge açıldığında görüntülenecek sayfayı belirler.
Not: Büyütme ve Sayfa Mizanpajı seçeneklerinde Varsayılan seçildiğinde, kullanıcının Sayfa Görüntüleme tercihlerindeki kendi ayarları kullanılır.
Pencere Seçenekleri Kullanıcı belgeyi açtığında pencerenin ekran alanında nasıl ayarlanacağını belirleyin. Bu seçenekler, kullanıcının
monitörüyle bağlantılı olarak, belge penceresine uygulanır.
Pencereyi Başlangıç Sayfasına Göre Yeniden Boyutlandır Belge Seçenekleri'nde belirlediğiniz seçeneklere göre, belge penceresini, açılış
sayfasının çevresine tam oturacak şekilde ayarlar.
Pencereyi Ekranda Ortala Pencereyi, ekran alanının ortasına konumlandırır.
Tam Ekran Modunda Aç Belge penceresini en büyük boyuta getirir ve belgeyi menü çubuksuz, araç çubuksuz ve pencere kontrolleri olmaksızın
görüntüler.
Dosya Adını Göster Dosya adını pencerenin başlık çubuğunda gösterir.
Belge Başlığını Göster Belgenin başlığını pencerenin başlık çubuğunda gösterir. Belge başlığı, Belge Özellikleri iletişim kutusunun Açıklama
panelinden alınır.
Kullanıcı Arabirimi Seçenekleri Arabirimin hangi kısımlarının (menü çubuğu, araç çubukları ve pencere kontrolleri) gizleneceğini belirleyin.
Not: Menü çubuğunu ve araç çubuklarını gizlerseniz, kullanıcılar, klavye kısayollarını bilmiyorlarsa komutları uygulayamazlar. Sayfa görünür
durumdayken arabirim kontrollerini geçici olarak gizleyecek sayfa eylemleri ayarlamak isteyebilirsiniz. (Bkz. Sayfa minik resimlerine eylem ekleme.)

Sayfa geçişleri ekleme
Sayfa geçişlerini kullanarak, her sayfa değiştirildiğinde gerçekleşecek ilginç efektler oluşturabilirsiniz.

Acrobat Pro'da Eylem sihirbazını kullanarak, bir grup belgenin sayfa geçişlerini toplu halde ayarlayabilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Araçlar > Belge İşleme > Sayfa Geçişleri'ni seçin.

Sayfa Minik Resimleri panelinde, geçişleri uygulamak istediğiniz sayfa minik resimlerini seçin ve seçenekler menüsünden 
Sayfa Geçişleri'ni seçin.

2. Geçişleri Ayarla iletişim kutusunda, Geçiş menüsünden bir geçiş efekti seçin. Bu geçiş efektleri, Tam Ekran tercihlerinde
belirlenenlerle aynıdır.

3. Geçiş efektlerinin gerçekleştirileceği yönü seçin. Varolan seçenekler, geçişe göre değişir.
4. Geçiş efektinin hızını seçin.
5. Otomatik Çevir'i seçin ve otomatik sayfa çevirme aralığını belirten saniye sayısını girin. Bu seçeneği kullanmazsanız, kullanıcı,

klavye komutlarını veya fareyi kullanarak sayfa çevirir.
6. Geçişi uygulamak istediğiniz Sayfa Aralığı'nı seçin.

Not: Kullanıcılar, Tam Ekran tercihlerinde Tüm Geçişleri Yoksay'ı seçerlerse, sayfa geçişlerini görmezler.
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Web sayfalarındaki bağlantılar ve yer imleri

Web sayfalarındaki bağlantılar ve yer imleri

Web sayfalarından oluşturulmuş bir PDF belgesiyle, tıpkı herhangi başka bir PDF'yle çalıştığınız şekilde
çalışabilirsiniz. Acrobat'ı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak, dönüştürülmüş bir Web sayfasındaki bir bağlantı
tıklatıldığında bu bağlantı, zaten ekli değilse, PDF'nin sonuna eklenir.

Web sayfasının birden çok PDF sayfasına dönüşebileceğini unutmayın. Web sayfası, Web sitesindeki
tek bir başlıktır (veya URL'dir) ve çoğunlukla kesintisiz tek HTML sayfasıdır. Web sayfasını PDF'ye
dönüştürdüğünüzde, standart boyutta birden çok PDF sayfasına bölünür.

İlk kez Web sayfalarından bir PDF oluşturduğunuzda, Web Sayfası Dönüştürme Ayarları iletişim kutusunda
Yer İmleri Oluştur seçiliyse etiketli yer imleri oluşturulur. Yer İmleri sekmesinin en üstünde, Web sunucusunu
temsil eden standart (imlenmemiş) bir yer imi yer alır. Bu yer iminin altında, indirdiğiniz her Web sayfası için
birer imli yer imi yer alır; başlığı yoksa, etiketli yer iminin adı, sayfanın HTML başlığından veya URL'sinden
gelir. Etiketli Web yer imlerinin tümü başlangıçta aynı düzeydedir, ama Web sayfalarındaki malzemenin
hiyerarşisini takip edebilmek için, bunları aile grupları içinde yuvalandırabilirsiniz.

Web sayfalarından PDF oluşturduğunuzda PDF Etiketleri Oluştur seçiliyse, orijinal sayfaların HTML yapısına
karşılık gelen yapı bilgileri PDF'de saklanır. Bu bilgileri kullanarak, dosyaya veya paragraflara veya HTML
öğelerine sahip diğer öğelere etiketli yer imleri ekleyebilirsiniz.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
Yer imleri hakkında
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Açıklama

Güvenlik

Fontlar

İlk Görünüm (yalnızca Acrobat)

Belge özelliklerini görüntüleme
Belge Özellikleri'ne açıklama ekleme
Belge özellikleri oluşturma
Belge meta verilerini düzenleme
Öğe verilerini ve meta verileri görüntüleme

Belge özelliklerini görüntüleme

PDF'yi görüntülediğinizde, o PDF hakkında, başlığı, kullanılan fontlar ve güvenlik ayarları gibi bilgiler
alabilirsiniz. Bu bilgilerden bazıları, belgeyi oluşturan kişi tarafından ayarlanmış, bazılarıysa otomatik olarak
oluşturulmuştur.

Acrobat DC'de dosya, değişiklikleri engelleyen güvenlik ayarlarıyla kaydedilmemişse belgeyi oluşturan kişi
tarafından ayarlanabilen tüm bilgileri değiştirebilirsiniz.

1. Dosya > Özelikler'i seçin.

2. Belge Özellikleri iletişim kutusunda bir sekmeyi tıklatın.

Belge Özellikleri

Belge hakkındaki temel bilgileri gösterir. Belgeyi kaynak uygulamada (örneğin Word veya
InDesign) oluşturan kişi tarafından veya PDF'yi oluşturan kişi tarafından, başlık, yazar, konu ve anahtar
sözcükler ayarlanmış olabilir. Belirli belgeleri bulmak için bu açıklama öğelerini arayabilirsiniz. Anahtar
sözcükler kısmı, aramaları daraltmak için özellikle yararlı olabilir.
Birçok arama motorunun, arama listesinde belgeyi tanımlamak için belgenin başlığını kullandığını unutmayın.
PDF'nin başlığı yoksa, sonuçlar listesinde onun yerine dosya adı görüntülenir. Dosyanın başlığı, dosya adıyla
aynı olmayabilir.
Gelişmiş alanı, PDF sürümünü, dosya boyutunu, sayfa sayısını, belgenin etiketli olup olmadığını ve Hızlı Web
Görünümü için etkinleştirilmiş olup olmadığını gösterir. (PDF'lerde veya birden çok sayfa boyutu içeren PDF
Portföylerinde, ilk sayfa boyutu rapor edilir.) Bu bilgi otomatik olarak oluşturulur ve değiştirilemez.

PDF içinde hangi değişikliklere ve işlevlere izin verildiğini tanımlar. PDF'ye bir şifre, sertifika veya
güvenlik ilkesi uygulanmışsa, yöntem burada belirtilir.

Orijinal belgede kullanılan fontları ve font türlerini, ayrıca orijinal fontları görüntülemekte kullanılan
fontları, font türlerini ve kodlamasını listeler.
Eşleştirme fontları kullanılır ve bu fontların görünümünden memnun olmazsanız sisteminize orijinal fontları
kurabilir veya belgeyi oluşturan kişiden, belgeyi orijinal fontları gömerek belgeyi yeniden oluşturmasını
isteyebilirsiniz.

Açıldığında PDF'nin nasıl görüneceğini tanımlar. Bu, başlangıçtaki pencere
boyutu, açılış sayfasının numarası ve büyütme düzeyi ve yer imlerinin, minik resimlerin, araç çubuğunun ve
menünün görüntülenip görüntülenmeyeceği gibi bilgileri içerir. Belgenin bir dahaki sefere açılışında nasıl
görüntüleneceğini kontrol etmek için bu ayarlardan istediklerinizi değiştirebilirsiniz. Sayfa görüntülendiğinde,
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Gelişmiş
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belge açıldığında veya daha farklı durumlarda çalışan JavaScript kodları da oluşturabilirsiniz.

Belgenize belge özellikleri eklemenize olanak verir.

Belgenin PDF ayarlarını, yazdırma iletişim kutusu hazır ayarlarını ve okuma seçeneklerini listeler.
Acrobat PDF ayarlarında, belgedeki web bağlantıları için temel bir Tek Biçimli Kaynak Konumlayıcı (URL)
ayarlayabilirsiniz. Temel URL'nin belirlenmesi, başka Web sitelerine bağlanan Web bağlantılarını yönetmenizi
kolaylaştırır. Öteki sitenin URL'si değişirse, sadece temel URL'yi düzenlemeniz yeter; o siteye referansta
bulunan her Web bağlantısını ayrı ayrı düzenlemek zorunda kalmazsınız. Bağlantı tam bir URL adresi
içeriyorsa, temel URL kullanılmaz.
PDF'yle bir katalog dizin dosyasını (PDX) da ilişkilendirebilirsiniz. PDF'de Ara penceresi kullanılarak PDF'de
arama yapıldığında, belirlenen PDX dosyasında dizinlenen PDF'lerin tümünde de arama yapılır.
Belge için, bindirme gibi, baskı öncesi bilgilerini de dahil edebilirsiniz. Bir belge için yazdırma hazır ayarları
tanımlayabilirsiniz; bu hazır ayarlar, Yazdırma iletişim kutusunu belgeye özgü değerlerle otomatik olarak
doldurur. Ayrıca, PDF'nin bir ekran okuyucu veya başka bir yardımcı aygıt tarafından nasıl okunacağını
belirleyen okuma seçeneklerini de ayarlayabilirsiniz.

Belge Özellikleri'ne açıklama ekleme

Belge özelliklerine, başka kişilerin PDF'nin yerini belirlemek için bir arama hizmet programında
kullanabilecekleri anahtar sözcükler ekleyebilirsiniz.

1. Dosya > Özelikler'i seçin.

2. Açıklama sekmesini tıklatın ve yazarın adını, konuyu ve anahtar sözcükleri yazın.

3. (İsteğe bağlı) Telif hakkı bilgileri gibi başka açıklayıcı bilgiler eklemek için Ek Meta
Veriler'i tıklatın.

Belge özellikleri oluşturma

PDF'ye, sürüm adı veya şirket adı gibi, özel türden meta veriler saklayan, özelleştirilmiş belge özellikleri
ekleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz özellikler, Belge Özellikleri iletişim kutusunda çıkar. Oluşturduğunuz
özelliklerin, Belge Özellikleri iletişim kutusundaki diğer sekmelerde yer almayan, kendine özgü adları
olmalıdır.

1. Dosya > Özellikler'i seçin, sonra da Özelleştirilmiş'i seçin.

2. Özellik eklemek için, adını ve değerini yazın ve Ekle'yi tıklatın.

3. Özellikleri değiştirmek için, aşağıdakilerden birini yapıp Tamam düğmesini tıklatın:

Özelliği düzenlemek için, özelliği seçin, Değer üzerinde değişiklik yapın ve Değiştir'i
tıklatın.

Bir özelliği silmek için özelliği seçip Sil düğmesini tıklatın.

Özelleştirilmiş bir özelliğin adını değiştirmek için özelliği silin ve istediğiniz adla,
özelleştirilmiş yeni bir özellik oluşturun.

Belge meta verilerini düzenleme

Acrobat 5.0 veya sonraki sürümlerde oluşturulan PDF belgeleri, XML formatında meta veriler içerir. Meta
veriler belge ve içeriği hakkında, yazarın adı, anahtar sözcükler ve telif hakkı bilgileri gibi, arama hizmet
programları tarafından kullanılabilecek bilgiler içerir. Belge meta verileri, aynı zamanda Belge Özellikleri
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iletişim kutusunun Açıklama sekmesinde de görüntülenen bilgiler içerir (bilgiler bunlarla sınırlı olmayabilir).
Belge meta verileri, üçüncü şahıslara ait ürünler kullanılarak genişletilebilir ve değiştirilebilir.

Genişletilebilir Meta Veri Platformu (XMP), Adobe uygulamalarının yayın akışları içinde belge meta verilerinin
oluşturulmasını, işlenmesini ve alışverişini standartlaştıran ortak bir XML altyapısına sahip olmasını sağlar.
Belge meta verilerinin XML kaynak kodunu XMP formatında kaydedebilir ve içe aktarabilir, böylelikle meta
verilerin farklı dosyalar arasında paylaşılmasını kolaylaştırmış olursunuz. Ayrıca, belge meta verilerini,
Acrobat'ta tekrar kullanabileceğiniz bir meta veri şablonuna kaydedebilirsiniz.

Belge meta verilerini görüntüleme

1. Dosya > Özellikler'i seçin, sonra da Açıklama sekmesindeki Ek Meta Veriler düğmesini
seçin.

2. Belgeye gömülü bütün meta verileri görüntülemek için, Gelişmiş'i tıklatın. (Meta veriler
şemaya göre, yani, birbiriyle ilgili bilgilerden oluşan, önceden tanımlanmış gruplar halinde
görüntülenir.) Şemalardaki bilgileri şema adına göre görüntüleyin veya gizleyin. Şemanın
tanınabilen bir adı yoksa, listede Bilinmeyen adıyla gösterilir. XML ad alanı, şema
adından sonra, parantez işaretleri içinde yer alır.

Belge meta verilerini düzenleme veya ekleme

1. Dosya > Özellikler'i seçin, Açıklama sekmesini tıklatın ve Ek Meta Veriler'i seçin.

2. Soldaki listede Gelişmiş'i seçin.

3. Meta verileri düzenlemek için, aşağıdakilerden birini yapıp Tamam düğmesini tıklatın.

Önceden kaydedilmiş bilgileri eklemek için Ekle'yi tıklatın, bir XMP veya FFO dosyası
seçin ve Aç'ı tıklatın.

Yeni bilgiler eklemek ve mevcut meta verilerin yerine, bir XMP dosyasındaki bilgileri
koymak için, Değiştir'i tıklatın, kaydedilmiş bir XMP veya FFO dosyasını seçin ve Aç'ı
tıklatın. Yeni özellikler eklenir, mevcut özelliklerden, yeni dosyada da belirlenmiş
olanlarında yeni dosyadakiler eskisinin yerine konur ve mevcut özelliklerden, yeni
dosyada bulunmayanları meta veriler içinde kalır.

XML şemasını silmek için şemayı seçip Sil düğmesini tıklatın.

Mevcut meta verilerin sonuna bir şablondaki verileri eklemek için Ctrl (Windows) veya
Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve sağ üst köşedeki iletişim kutusu
menüsünden bir şablon adı seçin.

Şablondaki meta verileri alabilmeniz için önce bir meta veri şablonu kaydetmeniz
gerekir.

Mevcut meta verilerin yerine bir meta veri şablonu koymak için sağ üst köşedeki iletişim
kutusunu menüsünden bir şablon dosyası (XMP) seçin.

Meta verileri şablon veya dosya olarak kaydetme

1. Dosya > Özellikler'i seçin, Açıklama sekmesini tıklatın ve Ek Meta Veriler'i seçin.

2. Soldaki listede Gelişmiş'i seçin.

3. Belge meta verilerini kaydedin ve Tamam düğmesini tıklatın:

Meta verileri harici bir dosyaya kaydetmek için, Kaydet'i tıklatın ve dosyaya ad verin.
Meta veriler, XMP formatında bir dosya olarak saklanır. (Kaydedilen meta verileri
başka bir PDF'de kullanmak için, belgeyi açın ve bu talimatları kullanarak meta
verileri belgedekilerin yerine koyun veya onlara ekleyin.)

Meta verileri şablon olarak kullanmak için sağ üst köşedeki iletişim kutusu
menüsünden Meta Veri Şablonu Kaydet'i seçin ve dosyaya ad verin.
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Öğe verilerini ve meta verileri görüntüleme

PDF içindeki belirli nesneler, etiketler ve görüntüler hakkındaki meta veri bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
Sadece Visio nesneleri için olan meta verileri düzenleyebilir ve dışa aktarabilirsiniz.

Öğe gruplamasını ve nesne verilerini öğe verilerini görüntülemek için Öğe Verileri aracını kullanın.

Nesne meta verilerini görüntüleme (Acrobat Pro)

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Metin ve Görüntüleri Düzenle'yi seçin.

2. Bir nesne seçin, seçimi sağ tıklatın ve Meta Verileri Göster'i tıklatın. (Meta Verileri Göster
seçeneği yoksa, görüntüyle ilişkilendirilmiş meta veri yok demektir.)

Visio nesne meta verilerini görüntüleme ve düzenleme

1. Araçlar > Ölç > Nesne Verileri Aracı'nı seçin.

2. Sayfadaki bir nesnenin meta verilerini görüntülemek için o nesneyi çift tıklatın.

Model Ağacı açılır ve yapısal öğelerin hiyerarşik listesini gösterir. Seçilen nesnenin meta
verileri, Model Ağacı.'nın alt kısmında, düzenlenebilir özellikler ve değerler olarak
görüntülenir.

Seçilen nesne, sayfada vurgulanır. Farklı bir renk seçmek için, Model Ağacı'nın üst
kısmındaki Vurgu Rengi menüsünü kullanın.

3. Meta verileri düzenlemek için Model Ağacı'nın alt kısmındaki kutuların içine yazın.

4. Nesne meta verilerini dışa aktarmak için seçenekler menüsünden, Model Ağacı'ndaki
bütün nesneleri aktarmak için XML Olarak Dışa Aktar > Bütün Ağaç seçeneklerini,
sadece seçili nesneleri ve alt nesnelerini aktarmak içinse XML Olarak Dışa Aktar >
Geçerli Düğüm seçeneklerini belirleyin. Dosyaya bir ad verin ve kaydedin.

Visio nesne meta verilerini dışa aktarma

1. Araçlar > Ölç > Nesne Verileri Aracı'nı seçin.

2. Sayfadaki bir nesnenin meta verilerini görüntülemek için o nesneyi çift tıklatın.

3. Seçenekler menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:

Bütün nesneleri dışa aktarmak için XML Olarak Dışa Aktar > Bütün Ağaç'ı seçin.

Sadece seçili nesneleri ve alt nesnelerini dışa aktarmak için XML Olarak Dışa Aktar >
Geçerli Düğüm 'ü seçin.
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4. Dosyaya bir ad verin ve kaydedin.

İlgili bağlantılar
PDF'ler için güvenlik yöntemi
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PDF katmanları

Başa dön

Başa dön

Not:

PDF katmanları hakkında
Katmanları gösterme veya gizleme
Katman özelliklerini düzenleme (Acrobat Pro DC)
Katmanları yeniden sıralama
Katmanlara gezinme ekleme
Katmanları içe aktarma (Acrobat Pro DC)
Katmanları birleştirme veya düzleştirme (Acrobat Pro DC)
Katmanlı içeriği düzenleme

PDF katmanları hakkında

InDesign, AutoCAD ve Visio gibi uygulamalardan oluşturulan PDF'lerin katmanlı içeriğini görüntüleyebilir,
gezinebilir ve yazdırabilirsiniz.

Varsayılan ve ilk durum ayarlarını kullanarak, katmanların görüntülenmesini kontrol edebilirsiniz. Örneğin,
belge ekranda her görüntülendiğinde katmanın her zaman yazdırılmasını sağlayan telif hakkı bildirimine sahip
katmanı gizleyebilirsiniz.

Acrobat Pro DC'de katmanları yeniden adlandırabilir, düzleştirebilir ve birleştirebilir, katmanların özelliklerini
değiştirebilir ve katmanlara eylemler ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra katmanları yeniden yerleştirebilir,
görüntü dosyalarından ve PDF'lerden katmanları içe aktarabilir, gizlenmelerini önlemek amacıyla katmanları
kilitleyebilirsiniz.

Acrobat Pro DC, yakınlaştırma düzeyine göre görünürlüğü değiştiren katmanları düzenlemenize izin vermez.
Ancak, sayfa eylemleri kullanarak bir katmanı büyüten veya gizleyen bir yer imi oluşturarak, özellikle önemli
olan bir katmanın bir bölümünü vurgulayabilirsiniz. Ayrıca, bir katmana gitmek veya yakınlaştırmak için
kullanıcıların görünür veya görünmez bir bağlantıyı tıklatmasına olanak veren bağlantılar da ekleyebilirsiniz.

InDesign CS belgelerini Acrobat DC'de PDF'ye dönüştürürken katmanları korumak için Uyumluluk
seçeneğinin Acrobat 6.0 (PDF 1.5) veya sonraki sürümler olarak ayarlandığından emin olun. Ayrıca, Adobe
PDF Dışa Aktar iletişim kutusunda Acrobat Katmanları Oluştur'un seçili olmasına dikkat edin.

Katmanları gösterme veya gizleme

Bilgiler, bir PDF'nin farklı katmanlarında saklanabilir. PDF'de görüntülenen katmanlarda, orijinal uygulamada
oluşturulmuş olan katmanlar temel alınır. Katmanlar incelemek ve her katmanla ilgili içeriği göstermek veya
gizlemek için Katmanlar panelini kullanın. Kilitli katmanlardaki öğeler gizlenemez.

Bazı katmanlar ana katmanla birlikte iç içe katmanlar halinde düzenlenmiş olabilir. Diğer katmanlar ana
katman olmadan gruplar halinde olabilir.

Katmanlar panelindeki kilit simgesi, bu katmanın sadece bilgi amaçlı olduğunu belirtir. Kilitli katmanlar
AutoCAD ve Visio dosyalarından oluşturulabilir. Acrobat Standard DC'de kilitli bir katmanın görünürlüğü
değiştirilemez. Acrobat Pro DC'de kilitli bir katmanın görünürlüğünü değiştirmek için Katman Özellikleri iletişim
kutusunu kullanın.
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Not:

Tüm Sayfalar İçin Katmanları Listele

Görünür Sayfalar İçin Katmanları Listele

İlk Görünürlük Durumuna Sıfırla

Yazdırmayı Geçersiz Kılma İşlemini Uygula

Dışa Aktarma Geçersiz Kılmalarını Uygula

Katmanı Geçersiz Kılma İşlemini Uygula

Not:

Başa dön

Katmanlar paneli

A. Göz simgesi, görüntülenen bir katmanı belirtir B. Kilitli katman C. Gizli Katman 

1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Katmanlar'ı seçin.

2. Katmanı gizlemek için göz simgesini tıklatın. Gizli bir katmanı göstermek için, boş kutuyu
tıklatın. (Katman, göz simgesi varsa görünürdür, göz simgesi yoksa gizlidir. Bu ayar,
Katman Özellikleri iletişim kutusundaki ayarı geçici olarak geçersiz kılar.)

İç içe katman grubunda ana katman gizliyse iç içe katmanlar da otomatik olarak
gizlenir. Ana katman görünür durumdaysa iç içe katmanlar hem görünür, hem de gizli
olabilir.

3. Seçenekler menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:

Belgenin her sayfasında her katmanı gösterir.

Sadece, o sırada görünür durumdaki
sayfalarda bulunan katmanları gösterir.

Katmanları sıfırlayarak, varsayılan durumlarına geri
döndürür.

Katmanları Katman Özellikleri iletişim
kutusundaki Yazdırma ayarlarına (Görülebilirken Yazdırılabilir, Hiçbir Zaman
Yazdırılamaz, Her Zaman Yazdırılabilir) göre görüntüler.

Katmanları Katman Özellikleri iletişim
kutusundaki Dışa Aktarma ayarlarına (Görülebilirken Dışa Aktarılabilir, Hiçbir Zaman Dışa
Aktarılamaz, Her Zaman Dışa Aktarılabilir) göre görüntüler.

Bütün katmanları görüntüler. Bu seçenek,
PDF'deki isteğe bağlı bütün içeriği, hatta Katmanlar panelinde listelenmeyen katmanları
bile etkiler. Katman Özellikleri iletişim kutusundaki ayarlar ne olursa olsun, bütün
katmanlar görünür olur. Bu komuttaki işareti kaldırıncaya kadar, göz simgesini kullanarak
katman görünürlüğünü değiştiremezsiniz. Katman Özellikleri iletişim kutusunda katman
özelliklerini düzenlediğinizde, yaptığınız değişiklikler seçenekler menüsünden İlk
Görünürlük Durumuna Sıfırla'yı seçene kadar geçerli olmaz. (Katman adındaki
değişiklikler istisnadır; hemen etkinleşirler.)

Katmanlı bir PDF'nin görünümünü, katmanları göstermek veya gizlemek için
Katmanlar panelindeki göz simgesini kullanarak kaydedemezsiniz. Dosyayı
kaydettiğinizde katmanların görünürlüğü otomatik olarak başlangıçtaki görünürlük
durumuna döner.

Acrobat Pro'da katmanlı PDF'nin farklı bir görünümünü kaydetmek için Katman Özellikleri
iletişim kutusunda katmanların varsayılan durumunu değiştirmeniz gerekir.
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Not:

Hedef

Varsayılan Durum

Görünürlük

Yazdırma

Dışa Aktar

Başa dön

Not:

Katman özelliklerini düzenleme (Acrobat Pro DC)

Katmanın ne zaman görünür olacağını ve ne zaman yazdırılacağını kontrol etmek için, varsayılan durum
ayarı, görünürlük ayarı ve yazdırma ayarı arasında kombinasyonlar yapabilirsiniz. Katman örneğin filigran
içeriyorsa, o katmanın ekranda görünmemesini ama yazdırıldığında daima çıkmasını ve başka uygulamalara
aktarıldığında daima birlikte aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu durumda, varsayılan durumu açık, ilk
görünürlüğü hiçbir zaman görünmez (görüntü ekranda gösterilmez) ve ilk yazdırma ve ilk dışa aktarma
durumlarını da her zaman yazdır ve her zaman dışa aktar olarak ayarlayabilirsiniz. Tüm durum değişiklikleri
otomatik olarak işlendiğinden katmanın Katmanlar panelinde listelenmesi gerekmez.

Katman Özellikleri iletişim kutusundaki ayarlar sadece, Belge tercihlerinde Katman Durumunun Kullanıcı
Bilgileri Tarafından Ayarlanmasına İzin Ver seçiliyse etkili olur. Bu seçenek işaretlenmediyse, Katman
Özellikleri iletişim kutusundaki Katman Adı ve Varsayılan Durum dışındaki ayarlar yok sayılır.

1. Gezinme bölmesinde Katmanlar düğmesini tıklatın.

2. Bir katman seçin, ardından seçenekler menüsünden  Katman Özellikleri seçeneğini
belirleyin.

3. Katman Özellikleri iletişim kutusunda, katman adını ve aşağıdaki özelliklerden
istediklerinizi düzenleyin ve Tamam düğmesini tıklatın:

Katmanın açılmasına veya kapatılmasına izin vermek için, Görüntüle'yi seçin;
katmanı her zaman görünür durumda tutmak ve özelliklerin düzenlenmesine izin vermek
için, Referans'ı seçin. Referans Hedef seçeneği kullanıldığında katman, italik olarak
görüntülenir.

Belge ilk açıldığında veya ilk görünürlük sıfırlandığında katmanın ilk
görünürlük durumunu belirler. Katmanlara ilişkin göz simgeleri, bu değere bağlı olarak
başlangıçta gösterilir veya gizlenir. Örneğin, bu değer kapalı olarak ayarlanırsa, belge ilk
açıldığında veya seçenekler menüsünde İlk Görünürlük Durumuna Sıfırla seçildiğinde, bir
katmana ilişkin göz simgesi gizlenir.

PDF katmanının ekrandaki görünürlüğünü belirler. Belge açıldığında bir
katmanı gösterebilirsiniz, belge açıldığında bir katmanı gizleyebilirsiniz veya belge
açıldığında bir katmanın gösterilip gösterilmeyeceğini varsayılan durumun belirlemesini
sağlayabilirsiniz.

Katmanın yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler.

PDF dosyası bir uygulamaya veya katman desteğine sahip bir dosya
formatına aktarıldığında katmanın görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.
Katmanlı PDF'yi oluşturan kişinin belirli bir katmanla ilişkilendirdiği ek özellikler, Katman
Özellikleri iletişim kutusunun alt kısmındaki kutuda görüntülenir.

Katmanları yeniden sıralama

Katmanlar bölmesinde tek tek katmanları yeniden sıralayabilirsiniz. Listedeki katman sırasını değiştirmek veya
katmanı bir katman grubundan diğerine taşımak sterseniz bu eylem yararlıdır.

Kilitli katmanları ve iç içe katman gruplarındaki katmanları yeniden sıralayamazsınız.

1. Katmanlar gezinme panelinde katman seçin.

2. İmleci katman adının soluna getirip Alt tuşunu basılı tutarak katmanı yeni konuma
sürükleyin.
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Başa dön

Not:

Başa dön

Katmanlara gezinme ekleme

Katmanlara bağlantılar ve hedefler ekleyerek, kullanıcı bir yer imini veya bağlantıyı tıklattığında belgenin
görünümünün değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Genelde, Katmanlar panelindeki göz simgesi kullanılarak katman görünürlüğü üzerinde yapılan
değişiklikler, Gezinme araç çubuğunda kaydedilmez.

Katman görünürlüğünü yer imleriyle ilişkilendirme

1. Hedef PDF katmanı için gerekli katman özelliklerini, görünürlüğü ve büyütme düzeyini
belge bölmesinde ayarlayın.

2. Yer İmleri düğmesini tıklatın ve seçenekler menüsünden  Yeni Yer İmi'ni seçin.

3. Yeni yer imini seçin ve seçenekler menüsünden  Özellikler'i seçin.

4. Yer İmi Özellikleri iletişim kutusunda Eylemler sekmesini tıklatın.

5. Eylem Seç'te Katman Görünürlüğünü Ayarla'yı seçin, ardından Ekle'yi ve Tamam
düğmesini tıklatın.

6. Yer İmleri panelinde yer imi etiketini seçin ve yer imini adlandırın.

Katman görünürlüğünü bağlantı hedefiyle ilişkilendirme

1. Belge bölmesinde, hedef için gereken katman özelliklerini ayarlayın.

2. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Hedefler'i seçin.

Hedefler bölmesi yüzer panelde görüntülenir. Gezinme bölmesine sürükleyerek diğer
panellere ekleyebilirsiniz. Panel daraltılmış durumdaysa, Hedefler düğmesini tıklatıp
genişletin.

3. Seçenekler menüsünden  Yeni Hedef'i seçip hedefe bir ad verin.

4. Bağlantı oluşturmak için Bağlantı aracını seçin ve belge bölmesine sürükleyin. (İçerik
bütün katmanlara eklendiğinden, bağlantıyı görünüşte hedef katmanda oluşturuyor
olmanızın önemi yoktur. Bağlantı, her katmandan çalışır.)

5. Bağlantı Oluştur iletişim kutusunda, Özel Bağlantı'yı seçin ve İleri'yi tıklatın.

6. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusundaki Görünüm iletişim kutusunu tıklatın ve bağlantının
görünümünü ayarlayın.

7. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunda Eylemler sekmesini tıklatın, Katman Görünürlüğünü
Ayarla'yı seçin ve Ekle'yi tıklatın.

8. İletişim kutularını kapatın.

Katman ayarlarını değiştirip El aracını seçerek ve bağlantıyı tıklatarak bağlantıyı test
edebilirsiniz.

Katmanları içe aktarma (Acrobat Pro DC)

Katmanları görüntü dosyası veya PDF'den hedef PDF'ye içe aktarabilirsiniz. Desteklenen dosya formatları:
BMP, GIF, JPEG, JPEG2000, PCX, PNG ve TIFF.

1. Gezinme bölmesinde Katmanlar düğmesini tıklatın.
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Yeni Katman Oluştur

Gruba Ekle

Varolan Katmana Ekle

Katmanları Kaynaktan Kopyala

Başa dön

Not:

Başa dön

2. Seçenekler menüsünden  Katman Olarak İçe Aktar'ı seçin.

3. Katman Olarak İçe Aktar iletişim kutusunda Gözat'ı tıklatıp içe aktarılacak dosyayı bulun.
Kaynak dosya çok sayfalı bir belgeyse, Sayfa Numarası alanına içe aktarmak istediğiniz
sayfa numarasını girin. Hedef dosya çok sayfalı bir belgeyse, iletişim kutusunun
Önizleme bölümünde Hedef Sayfa Numarası'nı belirtin.

4. Aşağıdaki içe aktarma seçeneklerden birini belirleyin:

Tek, kaynak belgeden ayrı katman oluşturur. Yeni katman için bir
ad girin.

İçe aktarılan katmanın ekleneceği varolan katman grubunu belirtir. Bu
seçenek yalnızca hedef PDF'de varolan bir veya daha fazla katman grubu olduğunda ve
Yeni Katman Oluştur seçili olduğunda kullanılabilir.

Kaynak belgedeki içeriği hedef belgedeki varolan katmana ekler.
Hedef belgenizden katman seçin. İçe aktarılan içerik hedef belgedeki varolan katmanla
aynı katman özelliklerine sahip olacaktır. Bu seçenek yalnızca hedef belgede katman
varsa kullanılabilir.

Katmanları kaynak belgeden içe aktarır. Bu seçenek
yalnızca kaynak belgede katman varsa kullanılabilir.

5. Konum ve Görünüm ayarlarını gerektiği gibi ayarlayıp Tamam'ı tıklatın.

Katmanları birleştirme veya düzleştirme (Acrobat Pro DC)

Birleştirilmiş katmanlar, kendisine birleştikleri katmanın (hedef katmanın) özelliklerini alır. PDF katmanlarının
düzleştirlimesi, düzleştirme işlemi gerçekleştirildiği sırada görünür olmayan içeriği gizler ve bütün katmanları
bütünleştirir.

Birleştirme veya düzleştirme işlemini geri alamazsınız.

Katmanları birleştirme

1. Katmanlar düğmesini tıklatın ve seçenekler menüsünden  Katmanları Birleştir'i seçin.

2. Katmanlar bölmesinde birleştirilecek bir veya daha fazla katmanı seçip Ekle'yi tıklatın.

3. Orta panelden katman kaldırmak için bir veya daha fazla katman seçip Kaldır'ı tıklatın.

4. Birleştirilecek Hedef Katman bölmesinde seçili katmanların kendisine birleştirileceği
katmanı seçin.

Katmanları düzleştirme

Katmanlar düğmesini tıklatın ve seçenekler menüsünden  Katmanları Düzleştir'i seçin.

Katmanlı içeriği düzenleme

Seçme aracını veya Anlık Görüntü aracını kullanarak, katmanlı bir PDF belgesinde içerik seçebilir veya
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kopyalayabilirsiniz. (Acrobat Reader DC'de PDF'nin kullanım hakları içermesi gerekir.) Acrobat DC'de, içeriği
Metin ve Görüntüleri Düzenle aracıyla düzenleyebilirsiniz. İçerik seçili bir katmanda olsa da olmasa da, bu
araçlar, görünür durumda olan her içeriği tanır ve seçer.

Acrobat DC'de, düzenlediğiniz veya sildiğiniz içerik bir katmanla ilişkilendirilmişse katmanın içeriği bu
değişikliği yansıtır. Düzenlediğiniz veya sildiğiniz içerik birden çok katmanla ilişkilendirilmişse, söz konusu
katmanların tümündeki içerik bu değişikliği yansıtır. Örneğin, bir belgenin ilk sayfasında, aynı sayfada
görüntülenen bir başlığı ve yazar imzasını değiştirmek isterseniz ve başlıkla yazar imzası iki farklı katmanda
yer alıyorsa, bir katmandaki içeriğin düzenlenmesi, her iki katmandaki içeriği değiştirir.

Katmanlı belgelere de tıpkı başka PDF belgelere olduğu gibi içerik ekleyebilir, örneğin yorumları, damgaları
veya form alanlarını gözden geçirebilirsiniz. Ancak, içerik eklendiğinde bir katman seçili olsa bile içerik, belirli
bir katmana eklenmez. Onun yerine içerik, bütün belgeye eklenir.

Acrobat DC'de, katman içeren PDF belgelerini birleştirmek için Dosyaları Tek PDF'de Birleştir komutunu
kullanabilirsiniz. Her belgenin katmanları, gezinme bölmesindeki Katmanlar panelinde ayrı birer başlık altında
gruplanır. Başlık çubuğunda grubun simgesini tıklatarak grubu genişletebilir ve daraltabilirsiniz.

İlgili bağlantılar
PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
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PDF makaleleri

Başa dön

Başa dön

Makaleler hakkında
Makaleleri tanımlama
Makaleyi görüntüleme ve düzenleme

Makaleler hakkında

Dergi ve gazeteler gibi birçok geleneksel basılı belgelerde metin, birden çok sütun halinde yerleştirilmiştir.
Öyküler sütundan sütuna akar ve bazen birkaç sayfa sürer. Bu format, yazılı malzemelerde etkili olmakla
birlikte, gereken kaydırma ve yakınlaştırma yüzünden, bu türden bir yapının ekranda takip edilmesi zor
olabilir.

Makale özelliği, birden çok sütunda ve sayfada sunulan malzeme içinde hareket ederken okuyuculara
kılavuzluk etmenize yardımcı olur.

Makale akışının seyri. Kullanıcı A metnini okur, B ve C metinlerini atlar ve tekrar A metnine geçer.

Makaleleri tanımlama

İçeriğin çevresine, içeriğin okunmasını istediğiniz sırayla bir dizi kutu tanımlayarak bir makale oluşturursunuz.
Makale için tanımladığınız gezinme yoluna makale akışı denir. Çeşitli kutuları birbirine bağlayıp bunları
kesintisiz bir metin akışı halinde birleştirerek bir akış oluşturursunuz.

Çoğu masaüstü yayıncılık programı, dosyaları Adobe PDF'ye dönüştürdüğünüz sırada otomatik olarak
makale akışları oluşturmanıza olanak verir. Görüntülemekte olduğunuz dosyada makaleler varsa,
makalelerin adlarının bir sekmede görüntülenmesini sağlayıp bunlar arasında kolayca gezinebilirsiniz.  

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Daha Fazla > Makale Kutusu Ekle'yi seçin. Fare işaretçisi,
belge penceresinde bir ince artı işaretçisi olarak görüntülenir.

2. İlk makale kutusunu tanımlamak için sürükleyerek bir dikdörtgen çizin. Kapsanan metnin
çevresinde bir makale kutusu belirir ve fare işaretçisi makale işaretçisine dönüşür.

Oluşturduğunuz her makale kutusunun, makale numarasından ve kutunun makale
içindeki sırasından oluşan bir etiketi vardır. Örneğin, ilk makalenin ilk kutusunun etiketi 1-
1, ikinci kutusununki 1-2'dir vb. Aynı belgedeki ikinci makalenin kutuları ise 2-1, 2-2, 2-3
vb. olarak etiketlenir.
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3. Belgenin, makaleye dahil etmek istediğiniz sonraki bölümüne gidin ve metnin çevresine
bir dikdörtgen çizin. Aynı işlemi, makalenin tamamını tanımlayıncaya kadar tekrarlayın.

Makale kutusunu yeniden boyutlandırmak veya taşımak için önce makaleyi bitirin.

4. Makaleyi bitirmek için Enter tuşuna basın.

5. Makale Özellikleri iletişim kutusunda makalenin başlığını, konusunu, yazarını ve makaleyi
tanımlayacak herhangi bir anahtar sözcük girip Tamam düğmesini tıklatın.

Makaleyi görüntüleme ve düzenleme

PDF belgesinde bir makale kutusu oluşturmak, görüntülemek ve üzerinde değişiklikler yapmak için Makale
aracını kullanın.

Sayfadaki makaleleri görüntüleme

Araçlar > PDF'yi Düzenle > Daha Fazla > Makale Kutusu Ekle'yi seçin.

PDF'deki makaleleri görüntüleme

1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Makaleler'i seçin.

2. Makaleyi okumak için çift tıklatın veya Makaleler panelindeki seçenekler menüsünde
makaleyi seçip Makaleyi Oku'yu seçin.

Makalenin ilk satırı, sol üst köşeye gelir.

3. Makale açıldıktan sonra Makaleler panelini kapatmak için Makaleler panelinin seçenekler
menüsünden Kullandıktan Sonra Gizle'yi seçin.

Makaleyi veya makale kutusunu silme

Makaleler panelinde aşağıdakilerden birini yapın:

Makalenin tamamını silmek için, Makaleler panelinde makaleyi seçip Delete tuşuna
basın.

Makaleden sadece bir kutu silmek için, kutuyu sağ tıklatın ve Sil'i seçin. Gelen uyarı
mesajında, Kutu'yu seçin. Makale'yi seçerseniz, makalenin tamamı silinir.

Geri kalan makaleler veya makale kutuları otomatik olarak yeniden numaralandırılır.

Makale akışına makale kutusu ekleme

1. Belge penceresinde, yeni makale kutusunun izlemesini istediğiniz makale kutusunu seçin.

2. Seçili kutunun alt tarafındaki artı işaretini (+) tıklatın ve sürükleyip yeni bir makale kutusu
oluşturmanız istendiğinde Tamam düğmesini tıklatın.

Makale aracıyla bir makale seçilmesine örnek
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3. Yeni bir makale kutusu çizin. Yeni kutu, makale akışına eklenir ve onu izleyen bütün
kutular yeniden numaralandırılır.

Makale kutusunu taşıma veya yeniden boyutlandırma

Makale aracını kullanarak, makale kutusunu seçip aşağıdakilerden birini yapın:

Kutuyu taşımak için, yeni bir konuma sürükleyin.

Kutuyu yeniden boyutlandırmak için sadece yüksekliğini veya genişliğini değiştirmek
istiyorsanız bir orta tutamağı sürükleyin, her iki boyutu birden değiştirmek istiyorsanız
bir köşe tutamağını sürükleyin.

Makale kutusunun yeniden boyutlandırılmasına örnek

Makale özelliklerini düzenleme

1. Makale aracını kullanarak, düzenlemek istediğiniz makale kutusunu seçin.

2. Kutuyu sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

3. Makale Özellikleri iletişim kutusundaki bilgileri değiştirip Tamam düğmesini tıklatın.

İki makaleyi birleştirme

1. Belge bölmesinde, ilk olarak okunmasını istediğiniz makale kutusunu seçin.

2. Makale kutusunun alt tarafındaki artı işaretini (+) tıklatıp yeni makale kutusu oluşturacak
isteği kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

3. Daha sonra okunmasını istediğiniz makale kutusunu Ctrl tuşunu basılı tutup tıklatın. İkinci
makale, ilk makalenin sonuna eklenir. Parçadaki bütün makale kutuları otomatik olarak
yeniden numaralandırılır.
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PDF'lerde sayfa minik resimleri ve yer imleri

Başa dön

Başa dön

Not:

Sayfa minik resimleri hakkında
Sayfa minik resimleri oluşturma
Sekme sırasını tanımlama
Yer imleri hakkında
Yer imi oluşturma
Yer imini düzenleme
Yer imi hiyerarşisi oluşturma
Etiketli yer imleri ekleme

Sayfa minik resimleri hakkında

Sayfa minik resimleri bir belgedeki sayfaların minyatür önizleme görüntüleridir. Seçilen bir sayfaya kolayca
atlamak veya sayfanın görünümünü ayarlamak için sayfa minik resimlerini kullanabilirsiniz. Sayfa minik
resmini taşıdığınızda, kopyaladığınızda veya sildiğinizde, ilgili sayfayı taşımış, kopyalamış veya silmiş
olursunuz.

Gezinme panelinde sayfa minik resimlerini görmüyorsanız, gezinme panelini açmak için F4'ü kullanmayı
deneyin. Veya Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Sayfa Minik Resimleri'ni seçin.

Sayfa minik resimleri oluşturma

Sayfa minik resimleri dosya boyutunu artırır, bu nedenle Acrobat onları otomatik olarak oluşturmaz.

Acrobat artık sayfa minik resimlerinin gömülmesini ve gömülü olanların çıkarılmasını
desteklememektedir. Ancak Acrobat Distiller®, sayfa minik resimlerini gömmek için alternatif bir yöntem sunar.

Sayfa minik resimleri oluşturma
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Satır Sırasını Kullan

Sütun Sırasını Kullan

Belge Yapısını Kullan

Not:

Başa dön

Sol taraftaki Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatın.

Gezinme bölmesinde sayfa minik resimleri görüntülenir. Bu işlem, özellikle de büyük
belgelerde, birkaç saniye sürebilir. Sayfa minik resimlerinin çizilmesi sırasında
uygulamayla etkileşime geçerseniz, bu işlem duraklayabilir.

Sayfa minik resimlerini yeniden boyutlandırma

Sayfa Minik Resimleri panelinde, Seçenekler menüsünden Sayfa Minik Resimlerini Küçült
veya Sayfa Minik Resimlerini Büyüt'ü  seçin. PDF'yi kapatır ve yeniden açarsanız
sayfa minik resimleri varsayılan boyutlarına geri döner.

Sekme sırasını tanımlama

Sayfa Minik Resimleri panelinde, kullanıcının sekme tuşuna basarak her sayfadaki form alanları, bağlantılar
ve yorumlar içinde hangi sırayla hareket edeceğini ayarlayabilirsiniz.

1. Sol taraftaki Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatın.

2. Bir sayfa minik resmi seçin ve seçenekler menüsünden  Sayfa Özellikleri'ni seçin.

3. Sayfa Özellikleri iletişim kutusunda Sekme Sırası'nı tıklatın ve sekme sırasını seçin:

Satırlar içinde soldan sağa doğru veya sağdan sola ciltlenmiş
sayfalarda sağdan sola doğru ilerler.

Sütunlar içinde soldan sağa ve üstten alta doğru veya sağdan
sola ciltlenmiş sayfalarda sağdan sola doğru ilerler.

Dosyayı oluşturan uygulama tarafından belirlenen sırada hareket
eder.

Yapılandırılmış belgelerde (masaüstü yayıncılık uygulamalarında oluşturulmuş olan
veya sekmeler içeren PDF'lerde), dosyanın hazırlandığı uygulamadaki yaklaşıma uymak
için en iyi yöntem Belge Yapısını Kullan seçeneğini kullanmaktır.

Belge Acrobat'ın daha önceki bir sürümüyle oluşturulmuşsa, varsayılan değer olarak,
sekme sırası Tanımlanmamış'tır. Bu ayarda, önce form alanlarından geçilir, daha sonra
satır sırasına göre bağlantılar, ardından da yorumlar gelir.

Yer imleri hakkında

Yer imi gezinme bölmesindeki Yer İmleri panelinde temsil edici bir metni bulunan bir bağlantı türüdür. Her yer
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imi, belgedeki farklı bir görünüme veya sayfaya gider. Yer imleri, PDF oluşturulması sırasında, çoğu
masaüstü yayıncılık programları tarafından oluşturulan belgelerin içindekiler tablosundan otomatik olarak
oluşturulur. Bu yer imleri çoğunlukla etiketlenmiştir ve PDF'de düzenleme yapmakta kullanılabilir.

Yer imi başlangıçta, yer imi oluşturulduğu sırada görünümde olan sayfayı gösterir; bu sayfa, yer iminin
hedefidir. Acrobat'ta her yer imini oluşturduğunuzda yer imi hedeflerini de ayarlayabilirsiniz. Ancak, bazen bir
grup yer imini oluşturup hedefleri daha sonra ayarlamak daha kolaydır.

Acrobat'ta PDF'de geri dönmek istediğiniz bir yeri işaretlemek, PDF'deki bir hedefe, başka bir belgeye veya
bir Web sayfasına atlamak için yer imlerini kullanabilirsiniz. Yer imleri ayrıca, bir menü öğesini çalıştırmak
veya bir form göndermek gibi işlemler de gerçekleştirebilir.

Acrobat kullanıcısı belgeye ancak güvenlik ayarları izin veriyorsa yer imi ekleyebilir.

Yer imleri, bazı PDF'lerde içindekiler tablosu gibi işlev görür.

Yer imi oluşturma

1. Soldaki Yer İmleri düğmesini tıklatarak Yer İmleri panelini açın.

2. Yer iminin hangi sayfaya bağlanmasın istiyorsanız o sayfayı açın ve görünüm ayarlarını
yapın.

3. Sayfanın yer imi eklemek istediğiniz alanını seçmek için Seçim aracını  kullanın:

Tek bir görüntüye yer imi koymak için görüntüyü tıklatın veya görüntünün çevresine
bir dikdörtgen çizin.

Görüntünün bir kısmına yer imi koymak için sürükleyerek o kısmın çevresine bir
dikdörtgen çizin.

Metne yer imi eklemek için, sürükleyerek metni seçin. Seçili metin, yeni yer iminin
etiketi olarak kullanılır. Etiketi düzenleyebilirsiniz.

4. Altına yeni yer imini yerleştirmek istediğiniz yer imini seçin. Yer imi seçmezseniz, yeni yer
imi otomatik olarak listenin en sonuna eklenir.

5. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Daha Fazla > Yer İmi Ekle'yi seçin.

6. Yer İmleri panelinde, yeni yer iminin adını yazın veya düzenleyin.

Yer imini düzenleme

Reader'da metin görünümlerini değiştirerek yer imlerinin okunmasını kolaylaştırabilirsiniz.
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Acrobat'ta istediğiniz zaman yer iminin niteliklerini değiştirebilirsiniz.

Yer imini yeniden adlandırma

Yer İmleri panelinde yer imini seçin, seçenekler menüsünden Yer İmini Yeniden
Adlandır'ı seçin ve yeni yer imi adını yazın.

Uzun bir yer iminde metni sarma

Yer İmleri düğmesini tıklatın ve seçenekler menüsünden  Uzun Yer İmlerini Sar'ı
seçin.

Gezinme bölmesinin genişliği ne olursa olsun, uzun yer imlerindeki bütün metin
görüntülenir. (Bu seçenek işaretliyse açık, işaretli değilse kapalıdır.)

Yer iminin metin görünümünü değiştirme

Yer imine dikkat çekmek için o yer iminin görünümünü değiştirebilirsiniz.

1. Yer İmleri panelinde, bir veya birden çok yer imi seçin.

2. (Yalnızca Acrobat) Metnin rengini ve stilini değiştirmek için Görünüm > Göster/Gizle >
Araç Çubuğu Öğeleri > Özellikler Çubuğu 'nu seçin.

Yer imi görünümünü tanımladıktan sonra görünüm ayarlarını yeniden kullanabilirsiniz.
Bunun için yer imini seçin ve seçenekler menüsünden  Geçerli Görünümü Yeni
Varsayılan Olarak Kullan'ı seçin.

3. Font boyutunu değiştirmek için seçenekler menüsünden , Metin Boyutu > [boyut]
seçeneğini belirleyin.

Yer iminin hedefini değiştirme

1. Yer İmleri panelinde yer imini seçin.

2. Belge bölmesinde, yeni hedef olarak belirlemek istediğiniz yere gidin.

3. Gerekirse, görünümün büyütme durumunu ayarlayın.

4. Seçenekler menüsünden  Yer İmi Hedefini Ayarla'yı seçin.

Yer İmi Hedefini Ayarla seçeneği bağlama karşı duyarlıdır. Bu seçenek, yalnızca
varolan bir yer imi seçildiğinde görünür.

Yer imine eylem ekleme

1. Yer İmleri panelinde yer imini seçin.

2. Seçenekler menüsünden  Özellikler'i seçin.

3. Yer İmi Özellikleri iletişim kutusunda Eylemler sekmesini tıklatın.

4. Eylem Seç menüsünden bir eylem seçin ve Ekle'yi tıklatın.

Yer imi silme
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Yer İmleri panelinde bir yer imi veya yer imi aralığı seçip Delete tuşuna basın.

Yer imi silindiğinde, onun alt yer imleri de silinir. Yer imi silindiğinde metinden
herhangi bir metin silinmez.

Yer imi hiyerarşisi oluşturma

Konu başlıkları arasındaki ilişkiyi göstermek için, bir dizi yer imini iç içe yuvalandırabilirsiniz. Yuvalandırma, bir
ana öğe / alt öğe ilişkisi oluşturur. Bu hiyerarşik listeyi istediğiniz gibi genişletip daraltabilirsiniz.

Bir veya birden çok yer imini iç içe yuvalandırma

1. Yuvalandırmak istediğiniz yer imini veya yer imlerini seçin.

2. Simgeyi veya simgeleri ana yer imi simgesinin hemen altına sürükleyin. Satır simgesi 
simgenin veya simgelerin konumunu gösterir.

Yer imi yuvalandırılmış olur; ancak, asıl sayfa, belgedeki orijinal yerinde kalır.

Yer iminin yuvalandırılması (solda) ve sonucu (sağda)

Yer imlerini yuvalandıkları konumdan dışarıya taşıma

1. Taşımak istediğiniz yer imini veya yer imlerini seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapıp seçimi taşıyın:

Oku ana yer iminin hemen altına getirerek simgeyi veya simgeleri sürükleyin.

Seçenekler menüsünden  Kes'i seçin, ana yer imini seçin ve sonra seçenekler
menüsünden Seçili Yer İmi Altına Yapıştır'ı seçin.

Yer iminin yuvalandığı konumdan dışarıya taşınması (solda) ve sonucu (sağda)
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Üst seviyedeki tüm yer imlerini genişletme veya daraltma

Seçenekler menüsünden  Üst Düzey Yer İmlerini Genişlet veya Üst Düzey Yer İmlerini
Daralt'ı seçin.

Etiketli yer imleri ekleme

Etiketlenmiş yer imleri, size sayfa üzerinde, standart yer imlerinden daha fazla kontrol imkanı verir.
Etiketlenmiş yer imleri belgedeki öğeler hakkında yapısal bilgileri (örneğin başlık düzeyleri, paragraflar, tablo
başlıkları) kullandığından, bunları belgeyi düzenlemekte kullanabilirsiniz; örneğin, PDF'deki ilgili sayfaları
yeniden düzenleyebilir veya sayfaları silebilirsiniz. Etiketli bir ana yer imini taşır veya silerseniz bu yer iminin
etiketli alt yer imleri de birlikte taşınır veya silinir.

Adobe InDesign® ve Microsoft Word gibi birçok masaüstü yayıncılık uygulaması, yapılandırılmış belgeler
oluşturur. Bu belgeleri PDF'ye dönüştürdüğünüzde, yapı etiketlere dönüştürülür; böylece etiketli yer imleri
desteklenmiş olur. Dönüştürülen web sayfaları çoğunlukla etiketli yer imleri içerir.

Belgenizde etiketler yoksa Acrobat'ta istediğiniz zaman ekleyebilirsiniz.

1. Yer İmleri panelinde seçenekler menüsünden  Yapıdan Gelen Yeni Yer İmleri'ni
seçin. (Bu seçenek yoksa, belge yapılandırılmaz.)

2. Etiketlenmiş yer imleri olarak belirlenmesini istediğiniz yapı öğelerini seçin. Ctrl tuşu basılı
olarak tıklatarak seçime ekleyin.

Etiketlenmiş yer imleri  yeni, başlıksız bir yer iminin altında yuvalandırılır.

İlgili bağlantılar
PostScript seçenekleri
Etiketler, erişilebilirlik, okuma sırası ve yeniden akıtma hakkında
Eylem türleri
Etiketleri Etiketler paneliyle düzenleme (Acrobat Pro DC)
Web sayfalarındaki bağlantılar ve yer imleri
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PDF'lerde bağlantılar ve ekler

Başa dön

Sayfa Görünümüne Git

Dosya Açma

Not:

Web Sayfası Açma

Özelleştirilmiş Bağ

Bağlantı oluşturma
Bağlantı düzenleme
Dosya ekine bağlantı oluşturma
Hedefler
Hedefleri görüntüleme ve yönetme
Hedef oluşturup bağlantıyı hedefe atama
Ek iliştirme
Ek açma, kaydetme veya silme
Ekler içinde arama yapma

Bağlantı oluşturma

Bağlantılar, aynı belge içindeki başka konumlara, eklere sahip başka elektronik belgelere veya Web sitelerine
atlamanıza olanak verir. Bağlantılardan, eylemleri başlatmak veya okuyucunuzun ilgili bilgilere anında
erişebilmesini sağlamak için yararlanabilirsiniz. Ayrıca, bir ses dosyasını çalmak veya film dosyasını oynatmak
için eylemler ekleyebilirsiniz.

Bağlantı aracını kullanarak bağlantı oluşturma

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Bağlantı > Ekle veya Düzenle'yi seçin.

Fare işaretçisi artı işaretine dönüşür ve görünmeyen bağlantılar da dahil olmak üzere,
belgedeki bütün bağlantılar geçici olarak görünür hale gelir.

2. Bağlantı oluşturmak istediğiniz yere bir dikdörtgen sürükleyin. Bu alan, bağlantının etkin
olduğu alandır.

3. Bağlantı Oluştur iletişim kutusunda, bağlantının görünümüyle ilgili istediğiniz seçenekleri
belirleyin.

4. Aşağıdaki bağlantı eylemlerinden birini seçin:

İleri'yi tıklatıp, o belgede veya başka bir belgede (sözgelimi bir
dosya ekinde) istediğiniz sayfa numarasını ve büyütme durumunu ayarlayın ve Bağlantıyı
Ayarla'yı tıklatın.

Hedef dosyayı seçip Seç'i tıklatın. Dosya PDF'yse belgenin nasıl
açılacağını belirtin (yeni pencerede, varolan pencerede gibi) ve Tamam'ı tıklatın.

Dosya adı metin kutusuna sığmayacak kadar uzunsa adın orta kısmı kırpılır.

Hedef Web sayfasının URL'sini verin.

Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunu açmak için İleri'yi tıklatın. Bu
iletişim kutusunda, bir makale okuma veya bir menü komutunu çalıştırma gibi, bağla
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Yok

Ters Çevir

Anahat

Araya sokulmuş
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ilişkilendirilecek bir eylem ayarlayabilirsiniz.

Bağlantı düzenleme

Bağlantıyı istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz. Etkin nokta alanını veya ilişkilendirilmiş bağlantı eylemini
değiştirebilir, bağlantı dikdörtgenini silebilir veya yeniden boyutlandırabilir ya da bağlantının hedefini
değiştirebilirsiniz. Varolan bir bağlantının özelliklerinin değiştirilmesi sadece o anda seçili olan bağlantıyı
etkiler. Bağlantı seçili değilse, ayarladığınız özellikler, oluşturacağınız ilk bağlantı için geçerli olacaktır.

Bağlantı aracını veya Nesne Seç aracını kullanarak, sürükleyip bir dikdörtgen çizerek birkaç bağlantının
özelliğini aynı anda değiştirebilirsiniz.

Bağlantı dikdörtgenini taşıma veya yeniden boyutlandırma

1. Bağlantı Ekle veya Düzenle aracını  seçin (Araçlar > PDF'yi Düzenle > Bağlantı >
Ekle veya Düzenle).

2. İşaretçiyi bağlantı dikdörtgenine getirerek tutamaçların görünmesini sağlayın.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Bağlantı dikdörtgenini taşımak için sürükleyin.

Bağlantı dikdörtgenini yeniden boyutlandırmak için köşe noktalarından birini
sürükleyin.

Bağlantının görünümünü değiştirme

1. Bağlantı Ekle veya Düzenle aracını  seçin (Araçlar > PDF'yi Düzenle > Bağlantı >

Ekle veya Düzenle).

2. Bağlantı dikdörtgenini çift tıklatın.

3. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunun Görünüm sekmesinde, bağlantı için bir renk, çizgi
kalınlığı ve çizgi stili seçin.

4. Bağlantı seçildiğinde görünecek bir vurgulama stili seçin:

Bağlantının görünümünü değiştirmez.

Bağlantının rengini tam tersine dönüştürür.

Bağlantının anahat rengini tam tersine dönüştürür.

Kabartma bir dikdörtgen görünümü oluşturur.

Görünüm için Görünmez seçilmişse Bağlantı Türü, Renk ve Çizgi Stili seçenekleri
kullanılamaz.

5. Kullanıcıların bağlantıyı PDF'de görmesini istemiyorsanız, Bağlantı Türü için Görünmez
Dikdörtgen seçin. Bağlantı bir görüntünün üstündeyse, görünmez bir bağlantı yararlı olur.

6. Kullanıcıların yaptığınız ayarları kazayla değiştirmesini önlemek istiyorsanız Kilitli
seçeneğini kullanın.

7. Bağlantıyı test etmek için, El aracını seçin.
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Bağlantı Oluştur iletişim kutusundaki bağlantı özellikleri, siz bu özellikleri değiştirene
kadar tüm yeni bağlantılar için geçerli olur. Bağlantının görünüm ayarını yeniden
kullanmak için, özelliklerini varsayılan değer olarak kullanmak istediğiniz bağlantıyı sağ
tıklatın ve Geçerli Görünümü Yeni Varsayılan Olarak Kullan'ı seçin.

Bağlantı düzenleme eylemi

1. Bağlantı Ekle veya Düzenle aracını  seçin (Araçlar > PDF'yi Düzenle > Bağlantı >

Ekle veya Düzenle).

2. Bağlantı dikdörtgenini çift tıklatın.

3. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunun Eylemler sekmesindeki listeden, değiştirmek
istediğiniz eylemi seçin ve Düzenle'yi tıklatın.

Bağlantıyı silme

1. Bağlantı Ekle veya Düzenle aracını  seçin (Araçlar > PDF'yi Düzenle > Bağlantı >

Ekle veya Düzenle).

2. Silmek istediğiniz bağlantı dikdörtgenini seçin.

3. Düzen > Sil'i seçin veya Delete tuşuna basın.

Dosya ekine bağlantı oluşturma

Ana PDF belgesinde eke atlayan bir bağlantı oluşturarak, kullanıcıları PDF ekine yönlendirebilirsiniz.

Ekleri, bir bağlantıdan açılabilen dosyalarla karıştırmayın. Bağlantı verilen belgeler başka konumlarda
kayıtlı olabilir; dosya ekleriyse daima PDF'yle birlikte kaydedilir.

1. PDF dosya ekine sahip bir PDF'yi açın.

2. Bağlantı oluşturmak istediğiniz yere gidin. Bu konum dosya ekindeyse, gezinme
bölmesinde Ekler düğmesini tıklatın, dosya ekini seçip Aç'ı tıklatın.

3. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Bağlantı > Ekle veya Düzenle'yi işaretleyin ve bağlantı
alanını seçin.

4. Bağlantı Oluştur iletişim kutusunda, bağlantının görünümünü ayarlayın, Sayfa
Görünümüne Git'i seçip İleri düğmesini tıklatın.

5. Ana PDF belgesinde veya dosya ekinde istediğiniz sayfa numarasını ve görünüm
büyütme durumunu seçin ve Bağlantıyı Ayarla'yı tıklatın.

Hedefler

Hedef bir bağlantının gideceği son noktadır ve Hedefler panelindeki metinle temsil edilir. Hedefler, bir PDF
koleksiyonu içinde gezinme yolları ayarlamanıza olanak verir. Bir sayfaya yönlenen bağlantının aksine, bir
hedefe yönlenen bağlantı hedef belgeye sayfaların eklenmesinden ya da silinmesinden etkilenmediği için,
belgeler arasında bağlantı oluştururken bir hedefe bağlantı verilmesi önerilir.
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Hedefleri görüntüleme ve yönetme

Hedefleri, gezinme bölmesindeki Hedefler panelinde yönetebilirsiniz.

Hedefleri görüntüleme

Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Hedefler'i seçin. Tüm hedefler otomatik
olarak taranır.

Hedefler listesini sıralama

Aşağıdakilerden birini yapın:

Hedef adlarını alfabetik olarak sıralamak için, Hedefler panelinin üst kısmındaki Ad
etiketini tıklatın.

Hedef adlarını sayfa numarasına göre sıralamak için Hedefler panelinin üst kısmındaki
Sayfa etiketini tıklatın.

Hedefi değiştirme veya silme

Hedefler panelinde, hedefi sağ tıklatın ve bir komut seçin:

Hedef konuma gitmek için Hedefe Git'i seçin.

Hedefi silmek için Sil'i seçin.

Hedefi gösterilen sayfa olarak değiştirmek istiyorsanız Hedefi Ayarla'yı seçin.

Hedefe başka bir ad vermek için Yeniden Adlandır'ı seçin.

Hedef oluşturup bağlantıyı hedefe atama

Aynı PDF'deki veya başka bir PDF'deki bir hedefe bağlantı oluşturabilirsiniz.

1. Hedef belgede (hedef), Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Hedefler'i
tıklatın. Belgede zaten kendisine bağlantı oluşturmak istediğiniz bir hedef varsa, adım 5'e
atlayın.

2. Oluşturmak istediğiniz hedefin bulunduğu yere gidin ve istediğiniz görünümü ayarlayın.

3. Hedefler panelinde, seçenekler menüsünden Yeni Hedef'i seçip hedefe bir ad verin.

4. Hedef belgeyi kaydedin.

5. Kaynak belgede (bağlantıyı oluşturmak istediğiniz yerde), Araçlar > PDF'yi Düzenle >
Bağlantı > Ekle veya Düzenle'yi seçin ve bağlantı için bir yer belirlemek üzere
sürükleyerek bir dikdörtgen çizin.

6. Bağlantı Oluştur iletişim kutusunda, bağlantının görünümünü ayarlayın, Sayfa
Görünümüne Git'i seçip İleri düğmesini tıklatın.

7. Hedef belgede, Hedefler panelinde, hedefi çift tıklatın.

8. Kaynak belgeyi kaydedin.

Ek iliştirme
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PDF veya diğer dosya türlerini bir PDF belgesine ekleyebilirsiniz. PDF'yi başka bir konuma taşırsanız, ekleri
de birlikte gider. Ekler, ana belgeye veya ana belgeden ya da başka eklere veya başka eklerden bağlantılar
içerebilir.

Ekli yorumları dosya ekleriyle karıştırmayın. Yorum olarak eklenen dosya sayfada Dosya Eki simgesi veya
Ses Eki simgesiyle birlikte, Yorum Listesinde de diğer yorumlarla birlikte görüntülenir. (Bkz. Bir dosya ekine
yorum ekleme.)

Ekler iliştirmek, silmek veya görüntülemek için Ekler panelini kullanın.

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Daha Fazla > Dosya Ekle'yi seçin.

2. Dosyaları Ekle iletişim kutusunda, eklemek istediğiniz dosyayı seçin ve Aç düğmesini
tıklatın.

EXE, VBS veya ZIP dosya formatlarını eklerseniz Acrobat, eklendikten sonra
dosyayı açamayacağını, çünkü bu formatın, bilgisayarınıza zarar verebilecek zararlı
programlarla, makrolarla ve virüslerle ilgili ilişkili olduğunu söyleyerek sizi uyarır.

3. Ekin Acrobat 5.0 veya daha önceki sürümlerde görünebilmesi için aşağıdakilerden birini
yapın:

Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Ekler seçeneğini belirleyip
seçenekler menüsünden  Ekleri Varsayılan Olarak Göster 'i seçin  (varsayılan
olarak seçilidir).

Dosya > Özellikler'i seçin, İlk Görünüm sekmesini tıklatın, Gezinme Sekmesi
menüsünde Ekler Paneli Ve Sayfa'yı seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.

4. PDF'yi kaydedin.

5. (İsteğe bağlı) Eke, Ekler panelindeki benzer dosyaları birbirinden ayırt etmeye yardımcı
olacak bir tanımlama eklemek için eklenen dosyayı seçip seçenekler
menüsünden Tanımı Düzenle'yi seçin. Tanımlama metnini girin ve dosyayı kaydedin.

Ek açma, kaydetme veya silme

PDF ekini (izniniz varsa) açabilir ve üzerinde değişiklik yapabilirsiniz; yaptığınız değişiklikler PDF ekine
uygulanır.

Başka türden dosya ekleri için, dosyayı açma veya kaydetme seçeneğiniz vardır. Dosyanın açılması, ekin
dosya formatını işleyen uygulamayı başlatır; eki açabilmeniz için ilgili uygulamanın yüklü olması gerekir.

Acrobat EXE, VBS ve ZIP dosya formatlarını açmaz; bu formatlar bilgisayarınıza zarar verebilecek
zararlı programlar, makrolar ve virüslerle ilişkilidir.

1. Ekler panelini açmak için Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Ekler'i seçin.

2. Ekler panelinde eki seçin.

3. Eki doğal uygulamasında açmak, eki kaydetmek veya silmek için ilgili simgeyi tıklatın:
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Başa dön

Not:

Eki aç, kaydet, ekle, sil veya ara seçeneklerini içeren Ekler paneli. Fareyi bir aracın
üzerine getirerek araç atını görüntüleyin.

Ekler içinde arama yapma

Belirli sözcükler ya da tümcecikler arandığında, aramaya diğer pek çok dosya türünün yanı sıra ekli PDF'leri
de ekleyebilirsiniz. Windows kullanıcıları Microsoft Office belgelerinde (.doc, .xls ve .ppt gibi), AutoCAD çizim
dosya formatlarında (.dwg ve .dwf), HTML dosyalarında ve Zengin Metin Biçimi (.rtf) dosyalarında arama
yapabilir. Mac OS kullanıcıları Microsoft Word (.doc), HTML ve .rtf dosyalarında arama yapabilir. Eklerin
arama sonuçları, ekli dosyanın adının ve simgesinin altındaki Sonuçlar listesinde görüntülenir. Başka
formattaki ekler, arama motoru tarafından yoksayılır.

Microsoft ve AutoCAD dosya aramalarını yapabilmek için dosya türlerine uygun IFilters'ın yüklenmesi
gerekir. IFilters normalde kendi uygulamalarıyla birlikte yüklenir ancak ürün web sitelerinden de indirilebilir.

Ekler panelinden eklerde arama yapma

1. Ekler panelini açmak için Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Ekler'i seçin.

2. Ekler panelinde, Ekleri Ara'yı tıklatın.

3. Ara penceresine aramak istediğiniz sözcüğü veya tümceciği yazıp istediğiniz sonuçlar
seçeneğini belirleyin ve Ekleri Ara'yı tıklatın.

Ara penceresinden eklerde arama yapma

1. Düzen > Gelişmiş Arama'yı tıklatın.

2. Aramak istediğiniz kelimeyi veya ifadeyi yazın ve istediğiniz sonuçlar seçeneğini
belirleyin.

3. Pencerenin alt kısmındaki Daha Fazla Seçenek Göster'i tıklatın ve Ekleri Ara'yı seçin.

İlgili bağlantılar
PDF'lere multimedya ekleme (Acrobat Pro DC)
Ekler
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Jeo uzamsal PDF'ler

Başa dön

Başa dön

Jeo uzamsal PDF'ler hakkında
Jeo uzamsal PDF oluşturma
Jeo uzamsal PDF'lerle etkileşim
Jeo uzamsal ölçüm tercihlerini değiştirme
Konum ve ölçü işaretlerini dışa aktarma

Jeo uzamsal PDF'ler hakkında

Jeo uzamsal PDF'de jeo referans konum verileri için gerekli bilgiler vardır. Jeo uzamsal veriler PDF'ye içe
aktarıldığında Acrobat DC jeo uzamsal koordinatları korur. Koordinatlarla, konum verilerini bulup işaretlemek
için PDF görüntüleyip etkileşim sağlayabilirsiniz.

Jeo uzamsal veriler vektör ya da raster tabanlı olabileceği gibi her ikisinin birleşiminden de oluşabilir. Jeo
uzamsal verileri Acrobat DC'ye içe aktardıktan sonra verileri çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz:

Konum koordinatlarını bulup işaretleyin.

Uzaklık, çevre ve alanı ölçün.

Koordinat sistemini ve ölçü birimlerini değiştirin.

Konum koordinatlarını panoya kopyalayıp birçok web harita hizmetinde konumları
göstermek için bunları kullanın.

Jeo uzamsal PDF oluşturma

Şu yollardan biriyle jeo uzamsal PDF oluşturabilirsiniz:

Jeo uzamsal olarak etkinleştirilmiş TIFF (GeoTIFF) ya da JPEG 2000 dosyasını açma

PDF haritasının coğrafi kaydı ya da jeo uzamsal veri taraması

İçe aktarılan bir dosyayı açtığınızda ölçüler, nokta konumu ve uzunluk değiştirebildiğiniz, ölçebildiğiniz ve
işaretleyebildiğiniz coğrafi koordinatlarda görüntülenir. Farklı kaynaklara ait PDF haritasını birleştirebilirsiniz.

GeoTIFF ve JPEG 2000 dosyalarını açma

GeoTIFF dosyaları ve JPEG 2000 dosyaları varolan belgeye yeni belge ya da yeni katman olarak içe
aktarabildiğiniz raster görüntülerdir. Acrobat DC dosyaya gömülü jeo uzamsal koordinatları korur. Bu dosyalar
kendi jeo uzamsal verilerini içe aktarıldıklarında korur. Bu dosyaları varolan belgelere içe aktarırsanız kendi
koordinat sistemleri belgenin koordinat sistemine dönüşür.

1. Dosya > Oluştur > Dosyadan PDF'yi seçin.
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2. İçe aktarmak için jeo uzamsal olarak etkin dosyayı seçin.

3. Ayarları seçip Tamam 'ı tıklatın.

Şekil dosyalarını içe aktarma

Şekil dosyasını varolan PDF'ye yeni katman olarak içe aktarabilirsiniz. Şekil dosyasının geçerli PDF
haritasıyla çakışması gerekir. Aksi takdirde içe aktarılmaz. Yalnızca kısmen çakışırsa, yalnızca geçerli PDF ile
çakışan bölüm içe aktarılır.

Şekil dosyası farklı dosya adı uzantılarına sahip birçok dosyadan oluşur. Acrobat için içe aktarma amacıyla
hem SHP dosyası, hem de DBF dosyası gerekir.

1. Bir PDF haritası açın ve Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Katmanlar'ı
seçin.

2. Katman kenar çubuğunda Seçenek'i belirleyip Katman Olarak İçe Aktar'ı tıklatın.

3. SHP dosyasını bulup seçin.

4. Ayarlar'ı tıklatın ve

Çizgi Özellikleri'ni düz çizgi, çizgiyi mavi olarak değiştirin.

Jeo uzamsal PDF'lerle etkileşim

Jeo uzamsal olarak etkin PDF açtığınızda konumları bulabilir, uzaklığı ölçebilir ve konum işaretleri
ekleyebilirsiniz. Web harita hizmetiyle kullanım için koordinatları panoya da kaydedebilirsiniz.

Araçlar > Ölç'ü seçerek jeo uzamsal ölçüm araçlarını görüntüleyin.

Şu görevleri gerçekleştirmek için Jeo Uzamsal Konum aracını kullanın:

İmleci jeo uzamsal bilgilerin bulunduğu tutarken enlem ve boylamı görüntüleyin.

Jeo uzamsal ek açıklamayla konumu işaretleyin.

Belgede bir konumu arayın.

Harita konumlarını bulma

1. Jeo uzamsal PDF'yi açıp Araçlar > Ölç > Jeo Uzamsal Konum aracını seçin.

2. Haritanın içini sağ tıklatıp Konum Bul'u tıklatın.

3. Enlem ve boylam değerlerini (derece, dakika, saniye ya da ondalık) iki metin kutusuna
yazıp Bul'u tıklatın.

En azından bir konum kullanılabiliyorsa bu konum mavi kareyle vurgulanır ve sayfa
vurgulanan konumda ortalanır.

4. PDF'de birden çok harita varsa ek sonuçları (varsa) görüntülemek için İleri veya Geri
düğmesini tıklatın. Birçok koşulda birden fazla konum bulunur:

Belgede birden fazla harita bulunduğunda (örneğin, ülke haritasında şehir haritasının
olması gibi, PDF'de büyük bir harita içinde küçük bir harita varsa). Şehirde bir
konumu aradığınızda Acrobat DC bunu hem büyük haritada, hem de şehir
haritasında arar.

Belgede birden fazla harita sayfası bulunduğunda (örneğin, sayfa bir ülke, sayfa iki
de ülkedeki şehir haritası olursa).
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5. (İsteğe bağlı) Yorum (yer adı veya adres gibi) eklemek için konum işaretçisini tıklatıp
yorum kutusuna bilgileri ekleyin.

6. Aramayı sonlandırmak için haritanın içini sağ tıklatın. Arama kutularını kaldırmak için
Konum Aramayı Gizle'yi seçin.

Jeo uzamsal konumları işaretleme

1. Jeo uzamsal PDF'yi açıp Araçlar > Ölç > Jeo Uzamsal Konum Aracını seçin.

2. Jeo uzamsal bilgilerin bulunduğu alanların enlem ve boylam değerlerini görüntülemek için
fare işaretçisini belge üzerinde hareket ettirin. Haritanın içini sağ tıklatıp şunlardan birini
yapın:

Konum bulmak için Konum Bul'u tıklatın. Enlem ve boylam değerlerini girip Bul'u
tıklatın.

Jeo uzamsal bilgileri bulunan bir konumu işaretlemek için Konumu İşaretle 'yi tıklatın.

3. (İsteğe bağlı) Yorum (yer adı veya adres gibi) eklemek için konum işaretçisini tıklatıp
yorum kutusuna bilgileri ekleyin.

Haritalarda uzaklık, çevre ve alan ölçme

Jeo uzamsal PDF'yi açtığınızda Acrobat ölçü araçları jeo uzamsal bilgileri okur ve sayfa ya da nesne boyutları
yerine uzaklık ve alanı ölçer. Jeo uzamsal etkin PDF'de uzaklık, çevre ve alanı hesaplamak için ölçü
araçlarını kullanın. Belge içeriğinde fare işaretçisini hareket ettirdiğinizde yapıştırma işaretçileri yolda ya da
yol uç noktasında bulunduğunuzu gösterir. Fare işaretçisi jeo uzamsal içerik üzerinde olduğunda imleç
konumunuzun eylem ve boylamını görebilirsiniz.

1. Araçlar > Ölç > Ölçüm Aracı 'nı seçin.

2. Ölçüm Aracı görünümünde ölçüm türünü seçin: Uzaklık , Alan  ya da Çevre .

3. Yapışma seçeneğini belirleyin:

Yollara yapış 

Uç noktalara yapış 

Orta noktalara yapış 

Kesişimlere yapış 

4. Aşağıdakilerden birini yapın:

Uzaklık aracını kullanıyorsanız ölçünün başlamasını istediğiniz yeri tıklatıp uç noktaya
sürükleyin ve bir kez daha tıklatın. Uzaklık sağ alt köşede görüntülenir.

Çevre aracını kullanıyorsanız, çevrenin bir köşesinde haritayı tıklatın ve her köşeye
sürükleyin. Her köşede tıklatıp son olarak uç noktada çift tıklatın. Bilgi penceresinde
çevre boyutu bilgileri görüntülenir.

Alan aracını kullanıyorsanız, alanın bir köşesinde haritayı tıklatın ve diğer köşeye
sürükleyin. Yönleri değiştirmeden önce tıklatın. Toplam alanı görüntülemek için uç
noktayı çift tıklatın.

5. Ölçümü tamamlamak için sağ tıklatıp Ölçümü Tamamla'yı seçin. Ölçümü İptal Et'i de
seçebilirsiniz.

Konum koordinatlarını web harita hizmetiyle kullanma amacıyla panoya
kopyalama
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Ölçü İşaretlemesi Etkinleştir

Yapışma Ayarları

Değer Görüntüleme Ölçütü

Yön Görüntüleme Ölçütü

Enlem ve Boylamı Her Zaman WGS 1984 Olarak Görüntüle

Varsayılan Uzaklık Birimini Kullan

Varsayılan Alan Birimini Kullan

GeoTIFF Ve JPEG 2000 Görüntülerde Saydamlık Katmanını Gösterme

Başa dön

Jeo uzamsal PDF'de konum bulduktan sonra koordinatları panoya kopyalayabilirsiniz. Panodan, enlem ve
boylam koordinatlarını okuyan web harita hizmetine verileri yapıştırabilirsiniz.

1. Araçlar > Ölç > Jeo Uzamsal Konum Aracı 'nı seçin, ardından haritadaki konumu
tıklatın ve Konumu İşaretle 'yi seçin.

2. Konum ek açıklamasını açın ve konum bilgilerini kopyalayın.

Acrobat verileri şu formatta kopyalar: boşlukla ayrılmış önce enlem, sonra boylam.
Konum verilerini yorumlayabilen web harita hizmetinin adres çubuğuna verileri yapıştırın.

Belgenin içinde ölçü birimlerini değiştirme

Ölçü birimi türünü değiştirmek için Ölçü aracıyla haritanın içini sağ tıklatıp Uzaklık Birimi'ni ya da Alan Birimi'ni
seçin. Ardından ölçü türünü seçin.

Jeo uzamsal ölçüm tercihlerini değiştirme

Tüm jeo uzamsal PDF'ler için ölçü birimlerini Tercihler iletişim kutusunda değiştirebilirsiniz. Kategoriler
bölümünden Ölçme (Jeo) öğesini tıklatın.

Jeo uzamsal ölçüye etiket ekler. Ölçü İşaretlemesini Etkinleştir seçiliyken
Etiket Kullan'ı seçip ölçüler için bir etiket yazın.

Ölçünün yapışmasını istediğiniz yol parçalarını seçin.

Enlem ve boylam değerlerinin nasıl hesaplanacağını saptar. Enlem ve boylamı
ondalık kesir olarak görüntülemek için Ondalık'ı seçin. Boylamın her derecesini her biri 60 saniyeye bölünen
60 dakikaya bölmek için Dereceler, Dakikalar, Saniyeler'i seçin.

İmzalanmış ve Adlandırılmış arasında seçim yapın. Adlandırılmış yön Enlemin
yanında N (kuzey) veya S (güney), Boylamın yanında da E (doğu) ve W (batı) görüntülenir.

Eylem ve boylamın dünyaya ait geçerli
standart referans çerçevesini kullanmasını sağlamak amacıyla seçin (World Geodetic System 1984). Daha
önceki ızgarayla (NAD 1927 gibi) çizilmiş eski haritalarda orijinal değerleri görmek için bu seçimi kaldırın. Eski
harita doğal koordinatlarında kaydedildiğinde koordinat konumları GPS aygıtlarının ve web harita hizmetlerinin
kullandığı geçerli standartlardan farklı olabilir.

Kullanılacak ölçü birimini seçin.

Alan, uzaklıktan farklı bir birim kullanılarak ölçülebilir.

Kaldırmayı seçebildiğiniz
saydamlık katmanını ekleyen raster görüntü formatları.

Konum ve ölçü işaretlerini dışa aktarma

Jeo uzamsal konumu ve ölçü verilerini FDF dosyasına dışa aktarabilirsiniz. Her jeo uzamsal ek açıklamada
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GPTS girişi vardır. Giriş, her ek açıklama noktasıyla ilgili enlem ve boylamla ilişkilidir. Dışa aktarılabilen bilgi
türlerinde şunlar yer alır:

Jeo Uzamsal Konum aracı kullanılarak girilen işaretli konumlar

Jeo uzamsal içerik üzerinde Ölçüm aracı kullanılarak girilen uzaklık, çevre (bileşen
uzaklığı) ve alan ölçüleri

Jeo uzamsal veriler, Yorum Listesi paneli kullanılarak dışa aktarılabilir.

1. Tüm yorumları dışa aktarmak için Yorum Listesi panelini açın (Araçlar > Yorum) ve
Seçenekler > Tüm Verileri Dosyaya Dışa Aktar'ı seçin.

2. Bir yorum alt kümesini dışa aktarmak için yorumları seçip Seçenekler > Seçilenleri Veri
Dosyasına Dışa Aktar'ı seçin. Dosya adını yazıp Kaydet'i tıklatın. FDF dosyası
kaydedilir.

İlgili bağlantılar
Yorum oluşturma ve işaretleme araçlarına genel bakış
Nesnelerin yüksekliğini, genişliğini veya alanını ölçme
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PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Eylemler hakkında
Yer imleri, form alanları, düğmeler veya kliplere eylem ekleme
Sayfa minik resimlerine eylem ekleme
Eylem türleri
Tetik türleri
Acrobat'ta JavaScript hakkında

Eylemler hakkında

Yer imi tıklatıldığında veya bir sayfa görüntülendiğinde bir eylemin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin,
bağlantıları ve yer imlerini, belgede farklı konumlara atlamakta, bir menüdeki komutları yürütmekte ve başka
eylemler gerçekleştirmekte kullanabilirsiniz. Eylemler, Özellikler iletişim kutusunda ayarlanır.

Yer imleri veya bağlantılar için, o yer imi veya bağlantı tıklatıldığında gerçekleşen bir eylem belirlersiniz.
Sayfalar, medya klipleri veya form alanları gibi başka öğeler için, eylemin gerçekleşmesine neden olan bir
tetik tanımlayabilir, sonra da eylemin kendisini tanımlayabilirsiniz. Tek tetiğe birden çok eylem ekleyebilirsiniz.

Kilitli seçeneği, bir nesneyle ilişkilendirilmiş olan görünümün ve eylemin yanlışlıkla değiştirilmesini engeller.

Yer imleri, form alanları, düğmeler veya kliplere eylem ekleme

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

El aracını kullanarak yer imini sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

Araçlar > Etkileşimli Nesneler > Nesne Seç aracını kullanarak bağlantıyı, ortam
klibini veya form alanını çift tıklatın, ardından Özellikler'i seçin.

2. Eylemler sekmesini tıklatın.

3. Eylem Seç menüsünden, gerçekleşecek eylem türünü seçip Ekle'yi tıklatın. Birden çok
eylem ekleyebilirsiniz; eylemler, Eylemler liste kutusundaki sırayla uygulanır.

4. (İsteğe bağlı) Eylemler sekmesinde bir eylem seçin ve eylemin sırasını değiştirmek,
düzenlemek veya silmek için düğmeleri kullanın.

5. Eylemleri kabul etmek için pencereyi kapatın.

Sayfa minik resimlerine eylem ekleme

Belgenin etkileşim kalitesini artırmak için, bir sayfa açıldığında veya kapatıldığında, sözgelimi yakınmaştırma
değerini değiştirme gibi eylemler belirleyebilirsiniz.

1. Sol taraftaki Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatın.

2. Sayfaya karşılık gelen sayfa minik resmini seçin ve Seçenekler menüsünden Sayfa
Özellikleri 'ni  seçin.
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Başa dön

Menü Öğesini yürütme

3B/Multimedya Görünüme Git

Sayfa Görünümüne Git

İçe Form Verisi Aktar

Multimedya İşlemleri (Acrobat 9 Ve Sonraki Sürümler)

Dosya Açma

Web Bağlantısı Aç

Ses Dosyası Çal

Ortamı Oynat (Acrobat 5 Uyumlu)

Ortamı Oynat (Acrobat 6 Ve Sonrasıyla Uyumlu)

Makale Oku

Formu Sıfırla

3. Eylemler sekmesini tıklatın.

4. Tetik·Seç menüsünde, sayfa açıldığında gerçekleşecek bir eylem ayarlamak için Sayfa
Açıldığında'yı, sayfa kapandığında gerçekleşecek bir eylem ayarlamak içinse Sayfa
Kapandığında'yı seçin.

5. Eylem Seç menüsünden bir eylem seçin ve Ekle'yi tıklatın.

6. İstediğiniz seçenekleri belirleyip Tamam düğmesini tıklatın. Varolan seçenekler, seçilen
eyleme göre değişir.

7. Bir dizi eylem oluşturmak için menüden başka bir eylem seçip tekrar Ekle'yi tıklatın.
Eylemleri, gerçekleştirilmesini istediğiniz sıraya göre dizmek için Yukarı ve Aşağı
düğmelerini kullanın.

Sayfa Açıldığında veya Sayfa Kapandığında Tam Ekran görünümüne geçirecek bir
eylem ayarlarsanız ilk sayfa açılışında veya kapanışında, Tam Ekran görünümü açılır.

Eylem türleri

Bağlantılara, yer imlerine, sayfalara, medya kliplerine ve form alanlarına aşağıdaki eylemleri atayabilirsiniz:

Eylem olarak, belirlenen bir menü komutunu yürütür.

Belirlenen 3B görünüme atlar.

Mevcut belgede veya başka bir belgede belirlenen hedefe atlar.

Başka bir dosyadaki form verilerini getirir ve etkin forma yerleştirir.

Dosyadaki multimedya nesnesiyle ilgili belirli bir
eylemi yürütür (ses dosyası çalma gibi). Multimedya nesnesinin kendisiyle ilgili bir eylem belirtmenizden önce
dosyaya eklenmiş olması gerekir.

Dosyayı başlatır ve açar. Bağla veya başka bir dosyayla bir PDF dosyasının dağıtımını
yapıyorsanız, bağlı dosyayı açabilmek için, kullanıcının o dosyayı açan programa sahip olması gerekir.
(Hedef dosya için açma tercihleri eklemeniz gerekebilir.)

Internet'te belirlenen hedefe atlar. Bağlantınızı tanımlamak için http, ftp ve mailto (alıcı)
protokollerini kullanabilirsiniz.

Belirlenen ses dosyasını çalar. PDF belgesine çapraz platform formatında ses gömülüdür.

Belirlediğiniz, Acrobat 5 uyumlu olarak oluşturulmuş olan QuickTime
veya AVI filmini oynatır. Belirlenen filmen bir PDF belgesinde gömülü olması gerekir.

Belirlediğiniz, Acrobat 6 uyumlu olarak oluşturulmuş olan
bir filmi oynatır. Belirlenen filmen bir PDF belgesinde gömülü olması gerekir.

Etkin belgedeki veya başka bir PDF belgesindeki bir makale akışını izler.

Forma daha önce girilmiş olan verileri temizler. Sıfırlanacak alanları Alan Seç iletişim
kutusunda kontrol edebilirsiniz.
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JavaScript Çalıştırma

Katman Görünürlüğünü Belirle

Alan Göster/Gizle

Form Gönder

Başa dön

Fare Tuşu Serbest (Acrobat Pro DC)

Sayfa Görünür (sadece medya kliplerinde)

Sayfa Görünmez (sadece medya kliplerinde)

Sayfaya Girişte (sadece medya kliplerinde)

Sayfadan Çıkışta (sadece medya kliplerinde)

Fare Tuşu Basılı

Fare Girişi

Fare Çıkışı

Etkin Olduğunda (sadece medya klipleri)

Etkin Olmadığında (sadece medya klipleri)

Başa dön

Belirlenen JavaScript komut dosyasını çalıştırır.

Hangi katman ayarlarının etkin olduğunu belirler. Bu eylemi eklemeden
önce, uygun katman ayarlarını belirleyin.

PDF belgesindeki bir alanı görünür veya gizli hale getirir. Bu seçenek özellikle form
alanlarında yararlıdır. Örneğin, fare işaretçisi bir düğmenin üstüne geldiğinde bir nesnenin açılmasını
istiyorsanız, Fare Girişi tetiğiyle bir alanı gösteren bir eylem, Fare Çıkışı tetiğiyle de bir alanı gizleyen bir
eylem ayarlayabilirsiniz.

Form verilerini belirlenen URL'ye gönderir.

Tetik türleri

Tetikler, medya kliplerinde, sayfalarda ve form alanlarında eylemlerin nasıl etkinleştirileceğini belirler. Örneğin,
bir sayfa açıldığında veya kapandığında bir film klibinin oynatılmasını veya bir ses klibinin çalınmasını
belirleyebilirsiniz. The available options depend on the specified page element.

Medya kliplerine ve form alanlarına aşağıdaki eylemleri atayabilirsiniz (bunları bağlantılara veya yer imlerine
atayamazsınız):

Tıklatmadan sonra fare düğmesi bırakıldığında. Bu en yaygın düğme
tetiğidir, çünkü kullanıcıya, fare işaretçisini düğmenin üstünden çekip eylemi etkinleştirmemek için son bir
şans tanır.

Medya klibini içeren sayfa, geçerli sayfa olsun olmasın,
görünür durumda olduğunda. Sayfanın geçerli sayfa olmaksızın görünür durumda olması mümkündür;
örneğin, sürekli sayfa mizanpajında sayfalar yan yana görüntülenir.

Medya klibini içeren sayfa görüş alanı dışına çıktığında.

Medya klibini içeren sayfa geçerli sayfa haline geldiğinde.

Bir kullanıcı medya klibi içeren sayfadan çıktığında.

Fare düğmesine basıldığında (bırakılmadan). Çoğu durumda tercih edilen, Fare Tuşu
Basılı Değil tetiğidir.

Fare işaretçisi alana veya yürütme/çalma alanına girdiğinde.

Fare işaretçisi alandan veya oynatma/çalma alanından çıktığında.

Bağlantı alanı, ister fare eylemiyle ister sekme tuşuyla atlanarak
etkinleştirildiğinde.

Başka bir bağlantı alanı etkin olduğunda.

Acrobat'ta JavaScript hakkında
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JavaScript dili, Netscape Communications tarafından, etkileşimli Web sayfalarının daha kolay
oluşturulabilmesini sağlayacak bir araç olarak geliştirilmiştir. Adobe, JavaScript dilini, bu etkileşim düzeyini
PDF belgelerinize kolayca entegre etmenizi sağlayacak şekilde geliştirmiştir.

Yer imleriyle, bağlantılarla ve sayfalarla ilişkilendirilmiş eylemleri kullanarak JavaScript kodunu
çalıştırabilirsiniz. Belge Eylemlerini Ayarla komutu, belgenin tamamına uygulanacak, belge düzeyinde
JavaScript eylemleri oluşturmanızı sağlar. Örneğin, Belge Kaydedildi'yi seçerseniz, bir belge kaydedildikten
sonra JavaScript çalıştırılır.

Acrobat Pro DC için formlar ve eylem sihirbazlarıyla birlikte JavaScript kullanılması gerekir.

Acrobat Pro DC'de JavaScript'i PDF formlarıyla ve eylem sihirbazıyla da kullanabilirsiniz. Formlarda
JavaScript'in en yaygın kullanım şekilleri, veri formatlamak, veri hesaplamak, veri doğrulamak ve eylem
atamaktır. Alan düzeyinde komut dosyaları düğme gibi belirli bir form alanı veya alanlarıyla ilişkilidir. Bu tür
komut dosyaları, Fare Tuşu Basılı Değil eylemi gibi bir etkinlik oluştuğunda yürütülür.

JavaScript komut dosyaları oluşturmayı öğrenmek için Adobe Web sitesinden JavaScript kılavuzlarını indirin.
JavaScript™ Kullanarak Acrobat® Uygulamaları Geliştirme başlığı altında arka plan bilgileri ve eğitimler
sunulmaktadır; Acrobat® API Referansı İçin JavaScript™ başlıklı konu ise ayrıntılı referans bilgileri
sağlamaktadır. Bu ve başka JavaScript kaynaklarını Adobe Web sitesinde bulabilirsiniz.
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Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Not:

Başa dön

Not:

Eylemler hakkında
Eylem yürütme
Özel eylem oluşturma
Özel eylemleri yönetme
Eylemler için şifre girişini otomatikleştirme
Özel komutlar oluşturma ve yönetme

Eylemler hakkında

Dosyalarınıza bir veya birden çok rutin komut seti uyguladığınızda, bir eylem (yani belirli ayarlarla ve belirli bir
sırada uygulanmak üzere tanımlanmış ve tek adımda uygulayacağınız, tanımlanmış bir dizi komut) kullanarak
zamandan ve basılacak tuşlardan tasarruf edebilirsiniz. Eylemi tek bir belgeye, birkaç belgeye veya bütün bir
belge koleksiyonuna uygulayabilirsiniz. Hatta bir eylemi çalıştırmadan önce belgeleri tarayarak birkaç belgeyi
tek bir PDF'de bir araya getirebilirsiniz.

Acrobat DC, önceden tanımlanmış bazı eylemler sunar. Kendi eylemlerinizi de oluşturabilirsiniz. Araçlar >
Eylem Sihirbazı'nı tıklatarak eylemlere ulaşabilir ve eylemleri yönetebilirsiniz.

Adobe Acrobat DC, ayrıca başkalarıyla paylaşabilmeniz için eylemleri ve komutları dışa ve içe aktarmanızı
sağlar.

Eylemler arabirimi ve mimarisi, Acrobat'ın önceki sürümlerinde bulunan toplu komut dosyası modunun
yerini alır. Acrobat XI toplu komut dosyalarınızın çoğu eylemler olarak içe aktarılabilir; bazı komut
dosyalarında ise küçük değişiklikler yapmak gerekir.

Eylem yürütme

Acrobat DC, işlerinizi kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz önceden tanımlanmış birçok basit eylem içerir. Bu
eylemler, dosyaların dağıtım için hazırlanmasında sık sık gerçekleştirdiğiniz rutin görevleri temsil eder. Bu
eylemleri çalıştırmaya başlamadan önce PDF'lerden hiçbirini açmanız gerekmez.

Şifre gereken PDF'lerde sıra çalıştırdığınızda şifre isteklerine karşılık vermeyebilirsiniz. Şifre girişini
otomatikleştirin ya da Tercihler iletişim kutusunun Eylem Sihirbazı panelinde bu dosyalarla ilgili güvenlik
yönetimini belirtin. Şifre Sorulmasın'ı seçerseniz, şifre gerektiren PDF'ler işlem görmez.

1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin. Kullanılabilir eylemler listesi, sağdaki bölmede
bulunan Eylemler Listesi alanında görüntülenir.

2. Listeden bir eylem seçin. Sağdaki bölme, eylemin kapsadığı her bir görevi ve eylemin
yazarının sağladığı tüm talimatları görüntüleyecek şekilde değişir.

3. İşlenecek Dosyalar alanında, Dosya Ekle seçeneğini belirleyerek eylemi üzerinde
yürütmek istediğiniz dosyaları seçin. Eylemi geçerli dosya üzerinde yürütebilir, birkaç
dosya klasör veya e-posta ekleri daha ekleyebilirsiniz.

4. Üzerinde işlem yapmak istediğiniz tüm dosyalar listelendiğinde Başlat 'ı tıklatın.
5. Acrobat tarafından sorulursa, çıktı konumu ve ayarları gibi ek bilgileri girin.

Yürütülen işlem veya görevin durumu bir ilerleme göstergesiyle gösterilir. Tamamlanan eylem veya görevler
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Not:

Başa dön

Not:

bir onay işaretiyle belirtilir. Tüm görevler başarıyla tamamlandığında, panelde "Tamamlandı" durumu
görüntülenir.

Eylemi durdurmak için paneldeki Durdur seçeneğini tıklatabilirsiniz. Acrobat, eylemde tanımlanan
şekilde önceden işlenmiş tüm dosyaları kaydeder. Eylemi sürdürmek için Sürdür'ü, eyleme devam etmeden
çıkmak için RHP'deki eylem adının önünde yer alan çarpı simgesini tıklatabilirsiniz. 

Özel eylem oluşturma

Eyleminizi izlemeyi kolaylaştırmak için, adımları paneller halinde gruplayabilir, ayırıcı çizgiler ve talimatlar
ekleyebilirsiniz. Eylemi belirli dosyalarla sınırlayabilir, bir klasördeki tüm dosyalara uygulayabilir ya da
kullanıcının tarayıcı, web sayfası veya Pano gibi farklı kaynaklardan bir dosya seçmesine izin verebilirsiniz.

1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

Eylem Sihirbazı araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

Kullanılabilir eylemler listesi, sağdaki bölmede bulunan Eylemler Listesi alanında
görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda, Yeni Eylem 'i tıklatın.

Yeni Eylem Oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

3. Eylemi belirli bir dosyaya veya bir klasördeki tüm dosyalara uygulamak için, İşlenecek

Dosyalar alanında (sağda) Dosya  veya Klasör'ü  tıklatın. Dosyaya veya klasöre
gidin ve Aç'ı tıklatın.

4. Eklenecek Araçları Seçin bölmesinde, panelleri genişletin ve ekleyeceğiniz görevi çift
tıklatın. Birden çok görev ekleyebilirsiniz. Görevler, sağdaki Gösterilecek Eylem Adımları
listesinde görüldükleri sırada yürütülür.

5. Görevle ilgili seçenekleri önceden tanımlamak için  Ayarları Belirle'yi tıklatın.

6. Eylemin kullanıcıdan seçenekleri belirlemesini istemesini sağlamak için Kullanıcıya Sor
onay kutusunu tıklatın.

7. İstediğiniz diğer görevleri de ekleyin.

8. Sağdaki düğmeleri kullanarak eylemde gerekli ayarlamaları yapın. Yeni panel
gruplandırması, talimatlar veya ayırıcı çizgi ekleyin ya da listedeki öğeleri taşıyın veya
silin.

Geçerli görev setinin alt kısmında yeni bir panel gruplandırması oluşturur. Sorulduğunda,
panelin adını yazın ve Kaydet'i tıklatın.

Seçili görevin altına talimatlar ekler. Sorulduğunda, talimatları yazın ve Kaydet'i tıklatın.

Seçili görevin altında ayırıcı çizgisi ekler.

Seçili öğeyi listede yukarıya taşır. Bir görevi, talimatları, ayırıcı çizgiyi ya da panel
gruplandırmasının tamamını taşıyabilirsiniz.

Seçili öğeyi listede aşağıya taşır. Bir görevi, talimatları, ayırıcı çizgiyi ya da panel
gruplandırmasının tamamını taşıyabilirsiniz.

Seçili öğeyi siler. Seçtiğiniz öğeye dikkat edin. Bir panel gruplandırmasının tamamını
silebilirsiniz.
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Not:
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9. Kaydet'i tıklatın.

10. Eylemi Kaydet iletişim kutusunda eylem için bir ad ve bir açıklama girin ve Kaydet'i
tıklatın.

Özel eylemleri yönetme

Eylemleri düzenlemek, yeniden adlandırmak, kopyalamak, silmek, içe ve dışa aktarmak için Eylemleri Yönet
iletişim kutusunu kullanın.

Eylemi düzenleme

1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

Eylem Sihirbazı araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

Kullanılabilir eylemler listesi, sağdaki bölmede bulunan Eylemler Listesi alanında
görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda Eylemleri Yönet'i tıklatın.

Eylemleri Yönet iletişim kutusu açılır.

3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve görevleri veya ayarları değiştirmek
için Düzenle'yi tıklatın. Eylemleri Düzenle iletişim kutusunu, bir eylemi incelemek ve
değişiklikleri kaydetmeden çıkmak için de kullanabilirsiniz.

Kullanıma hazır şekilde sunulan eylemleri düzenleyemezsiniz.

4. Görev eklemek için Eklenecek Araçlar bölmesinin altındaki panelleri genişletin ve bir
görevi tıklatın.

5. Kaydet'i tıklatın.

6. Eylemi Kaydet iletişim kutusunda, gerekiyorsa açıklamayı düzenleyin ve Kaydet'i tıklatın.

Eylemi yeniden adlandırma

1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

2. İkincil araç çubuğunda Eylemleri Yönet'i tıklatın.

3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

Kullanıma hazır şekilde sunulan eylemleri yeniden adlandıramazdınız.

4. Eylemi Kaydet iletişim kutusunda, gerekiyorsa yeni bir ad ve açıklama yazın ve Kaydet'i
tıklatın.  

Eylemi kopyalama

Eylemi çoğaltabilir ve kopyayı kaydetmeden önce eylemdeki görevleri değiştirebilirsiniz.

1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.
2. İkincil araç çubuğunda Eylemleri Yönet'i tıklatın.
3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Kopyala'yı tıklatın.

Eylemi Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.
4. Eylemi Kaydet iletişim kutusunda, eylemin adını ve açıklamasını yazın ve Kaydet'i
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tıklatın.

Seçilen eylemin yeni bir kopyası oluşturulur ve Bir Eylem Seçin listesine eklenir.

Eylemi silme

1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

2. İkincil araç çubuğunda Eylemleri Yönet'i tıklatın.

3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Kaldır'ı tıklatın.

Kullanıma hazır şekilde sunulan eylemleri silemezsiniz.

4. Onay iletişim kutusunda, Evet'i tıklatın.

Eylemi dışa aktarma

1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

2. İkincil araç çubuğunda Eylemleri Yönet'i tıklatın.

3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Dışa Aktar'ı tıklatın.

4. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, eylemi kaydedeceğiniz dosyanın adını ve konumunu
belirtin. Eylem dosyaları .sequ uzantısına sahiptir.

5. Kaydet'i tıklatın.

Eylemi içe aktarma

1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

2. İkincil araç çubuğunda Eylemleri Yönet'i tıklatın.

3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, İçe Aktar'ı tıklatın.

Bir eylemi içe aktarmak için .sequ dosyasını da çift tıklatabilirsiniz.

4. Aç iletişim kutusunda, içe aktarılacak eylem dosyasını seçin ve Aç'ı tıklatın. Eylem
dosyaları .sequ uzantısına sahiptir.

5. Onay iletişim kutusunda, Tamam 'ı tıklatın.

JavaScript içeren bir eylem için eylemin JavaScript içerdiğini belirten bir uyarı
mesajı görüntülenir. Devam etmek için İçe Aktar'ı, içe aktarma işlemini iptal etmek için
İptal Et'i tıklatın.

Eylemler için şifre girişini otomatikleştirme

Şifrelenmiş veya şifre koruması konmuş PDF'lerde eylem çalıştırmadan önce, dijital kimliğinizin gereken
şifreyi otomatik olarak girmesini sağlayabilirsiniz.

 Tercihler iletişim kutusunun Eylem Sihirbazı panelinde bu dosyalar için bir güvenlik yöntemi belirleyin.
Parola Sorma'yı seçerseniz parola gerektiren PDF'ler işlem görmez.

1. Tercihler iletişim kutusunu açın.
2. Soldaki Kategoriler alanında İmzalar'ı tıklatın.
3. Kimlikler ve Güvenilen Sertifikalar için Daha Fazla 'yı tıklatın.
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4. Soldaki bölümde Dijital Kimlikler'i açın ve Dijital Kimlik Dosyaları'nı seçin.
5. Sağ taraftaki listede bir Kimlik seçin, ardından üstteki çubuktan aşağıdaki komutları seçin:

Oturum Aç

Belirlenen kimliği kullanarak oturum açar. Şifreyi yazın ve Tamam'ı tıklatın.

Oturumu Kapat

Bir eylemi çalıştırmayı bitirdiğinizde, belirlenen dijital kimliği kullanarak oturumu kapatır.

Özel komutlar oluşturma ve yönetme

Özel komutlar; her komutun ayarlanması için gerekecek süreyi azaltmak amacıyla Filigran ve Üstbilgi ve
Altbilgi gibi komutları önceden yapılandırmanıza olanak tanır. Bu, tekrar eden görevlerde zaman kazandırır.

Özel komutlar tek adımdan oluşur ve varolan belgeye uygulanabilir; eylemler ise çok adımlı dizilerdir ve birden
fazla dosyaya uygulanabilir.

Özel komut oluşturma

1. Araçlar > Eylem Sihirbazı > Yeni Özel Komut'u seçin.

2. Yeni Özel Komut iletişim kutusu, soldaki bölmede özelleştirilebilir komutların bir listesini
görüntüler. Özelleştirmek istediğiniz komutu seçin.

3. Dilerseniz komut etiketini ve araç ipucunu değiştirin. Ayrıca, komut çalıştırıldığında
komuta özel seçenekleri görmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

4. Komut Seçenekleri'ni tıklatın. İletişim kutusunda uygun değerleri veya seçenekleri seçin
ya da belirtin ve Tamam 'ı tıklatın.

5. Yeni özel komutu kaydetmek için Tamam 'ı tıklatın.

Komut, sağdaki bölmedeki Özel Komutlar altında görüntülenir.

Özel komutu çalıştırma

1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

2. Sağdaki bölmede bulunan Özel Komutlar bölümünün altında, komutun adını tıklatın.

Özel komutları yönetme

Komutları düzenlemek, kopyalamak, yeniden adlandırmak, kaldırmak, yeniden sıralamak, içe aktarmak veya
dışa aktarmak için Özel Komutları Yönet iletişim kutusunu kullanın.

1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

2. Özel Komutları Yönet iletişim kutusunda, listeden komutu seçin ve uygun düğmeyi
tıklatın. Görevi tamamlamak için ekrandaki talimatları veya komutları izleyin.

3. İşlemi tamamladığınızda Kapat'ı tıklatın.
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PDF formları ile ilgili temel bilgiler
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Başa dön

Başa dön

Formlar hakkında
LiveCycle Designer (yalnızca Windows)
Form tercihleri

Formları Adobe® Acrobat® XI veya ücretsiz Adobe Reader® uygulamasını kullanarak doldurabilirsiniz. Acrobat'ta veya FormsCentral masaüstü
uygulamasında (Acrobat'la birlikte sunulur) statik ya da etkileşimli formlar oluşturabilirsiniz. Etkileşimli formlar, doldurma ve veri toplama işlemlerini
kolaylaştırır.

Formlar hakkında
Şu yöntemlerden birini kullanarak form oluşturmak için Acrobat'ı kullanabilirsiniz:

Varolan bir elektronik belgeyi (örneğin Adobe PDF, Microsoft Word veya Excel belgesi) PDF formuna dönüştürün.

Basılı bir formu PDF formuna dönüştürmek için formu tarayın.

Varolan belgeyi PDF formuna dönüştürdükten sonra etkileşimli forma dönüştürmek için buna alan ekleyebilirsiniz.

Etkileşimli formlar bilgisayarda doldurulabilir ve Internet veya yerel ağ bağlantısıyla gönderilebilir.

Ek kaynaklar
Formlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. http://acrobatusers.com/.

LiveCycle Designer (yalnızca Windows)
LiveCycle Designer uygulaması Acrobat XI ile birlikte sunulmaz ve ayrıca satın alınabilir. Acrobat XI Pro kullanıcıları form oluşturmak için yeni
FormsCentral masaüstü uygulamasını kullanabilirler. LiveCycle ES3'e yükseltme hakkında bilgi için, bkz. LiveCycle Designer'ı Yükseltme | Acrobat
XI.

Form tercihleri
Form tercihlerini, form alanlarıyla etkileşiminizin çeşitli yönlerini kontrol etmek için ayarlayın.

Tercihler iletişim kutusunda sol tarafta Formlar'ı seçin. Form tercihleri üç bölüm halinde düzenlenmiştir: Genel, Vurgu Rengi ve Otomatik
Tamamlama.

Not: Form tercihleri, siz açık formlarla çalışırken uygulamanın bunları işleyiş şeklini etkiler. Tercihler PDF formunun kendisine kaydedilmez.

Genel
Alan Değerlerini Otomatik Hesapla Kullanıcı giriş yaptığında tüm alan hesaplamalarını otomatik olarak gerçekleştirir.
Not: Bu seçenekle ilgili ayar yalnızca geçerli oturumunuza uygulanır.
Alanları değiştirirken sekme sırasını otomatik ayarla Form alanları oluştururken, silerken veya taşırken sekme sırasını sıfırlar.
Etkin Dörtgeni Göster O anda hangi alanın etkin olduğunu belirtir.
Metin Alanı Taşma Göstergesini Göster Alanlar oluşturulduğunda belirlenen sınırları aşan metin alanlarında artı işareti (+) görüntüler.
Form Belge Mesaj Çubuğunu Her Zaman Gizle Belge mesaj çubuğunda Formu Gönder düğmesi olmadıkça, PDF formu Adobe Reader'da her
açıldığında varsayılan olarak formlar belge mesaj çubuğunu gizler. Mesaj çubuğunda Formu Gönder düğmesi varsa mesaj çubuğunu
gizleyemezsiniz.
Form Alanlarını Oluştururken Veya Düzenlerken Alan Önizlemesi Göster Form oluştururken veya düzenlerken bir form alanının nasıl
görüneceğini gösterir.
Barkod Parametrelerini Yönet Barkod öğelerinin listesini içeren bir iletişim kutusu açar (her öğe için Parametre Kümesi Adı, Semboloji ve
Yerleşik durumunu içerir). Yeni veya seçilen parametre kümeleriyle çalışmak için Yeni, Düzenle, Sil, İçe Aktar ve Dışa Aktar düğmelerini içerir.

Vurgu Rengi
Alanın Üzerine Gelindiğinde Kenarlık Rengi Göster İşaretçiyi bir form alanının üzerinde getirdiğinizde o alanın çevresinde siyah bir çizgi
görüntüler.
Alan Vurgu Rengi Vurgulanan form alanlarının rengini seçmek için bir renk seçici açar. Vurgu, belge mesaj çubuğundaki Varolan Alanları Vurgula
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düğmesi  tıklatıldığında görünür.
Zorunlu Alanlar Vurgu Rengi Doldurulması gereken form alanlarının kenarlık rengini seçmenizi sağlayan bir renk seçici açar. Kenarlık, Varolan
Alanları Vurgula düğmesi seçili olduğunda veya form göndermeye çalışıldıktan sonra doldurulması gereken form alanlarında görüntülenir.

Otomatik Tamamlama
Otomatik Tamamlama menüsü Otomatik Tamamlama için üç seçenek görüntüler: Kapalı, Temel veya Gelişmiş.
Sayısal Verileri Anımsa Benzer bir alana girdiğiniz ilk karakter aynı olduğunda daha önceki sayısal girişlerinizi önerir. Seçilmezse, Otomatik
Tamamlama yalnızca metin girişleri için önerilerde bulunur. (Yalnızca Temel veya Gelişmiş seçildiğinde kullanılabilir.)
Giriş Listesi Düzenle Halen Otomatik Tamamlama belleğinde saklanan girişleri görüntüler. İlerde dolduracağınız formlar için saklamak
istemediğiniz girişleri seçebilir ve silebilirsiniz. (Bellekte giriş yoksa bu seçenek kullanılamaz.)
Daha fazla Yardım konusu

Yasal Bildirimler   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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PDF formları oluşturma ve dağıtma

Başa dön

Başa dön

Video eğitimi: Form oluşturmak için Form Sihirbazı'nı kullanma
Mevcut belgeden form oluşturma
e-İmza için form oluşturma
Reader kullanıcılarının form verilerini kaydetmesini sağlama
Formlara JavaScript ekleme
Formları alıcılara dağıtma (gönderme)

Taranmış basılı bir formu veya Microsoft Word, Excel veya başka bir uygulamada oluşturulmuş basit bir formu
akıllı bir PDF formuna dönüştürün. Formları alıcılara dağıtın ve yanıtların durumunu izleyin.

Bu belge Acrobat DC ile ilgili talimatlar içermektedir. Adobe Reader DC kullanıyorsanız bkz. Adobe
Reader DC ile yapılabilecek işlemler. Acrobat XI kullanıyorsanız bkz. Acrobat XI Yardım.

Video eğitimi: Form oluşturmak için Form Sihirbazı'nı kullanma

Form alanlarını otomatik olarak algılamayı ve farklı alanların özelliklerini özelleştirmeyi öğrenin.

Video (06:33) | Hazırlayan Claudia McCue (lynda.com)

Mevcut belgeden form oluşturma

Mevcut bir belgeyi bir PDF formuna dönüştürürken Acrobat DC forma otomatik olarak etkileşimli form alanları
ekler. Bundan sonra formu düzenleyerek açılır liste, liste kutusu veya düğme gibi özelleştirilmiş form alanları
ekleyebilirsiniz.
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Dosya seç

Belge tara

Not:

Barkodlar

Düğmeler

PDF'ye ekleyebileceğiniz form alanı türleri

A. Sertifika tabanlı imza alanı B. Açılır liste kutusu C. Metin alanları D. Otomatik mesaj çubuğu E. Onay
kutuları F. Radyo düğmeleri G. Liste kutusu H. Düğmeler 

1. Araçlar > Form Hazırla'yı seçin.

2. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Varolan bir elektronik belgeyi (Word, Excel veya PDF gibi) etkileşimli PDF
formuna dönüştürür. Dosyaya gözatmak ve bulmak için Dosya Seç'i tıklatın.

Basılı bir formu tarayarak etkileşimli PDF formuna dönüştürür.

3. Diğer kişilerin bu formu imzalamalarını istiyorsanız Bu belge imza gerektiriyor onay
kutusunu işaretleyin.

Form alanı otomatik algılama özelliği, varsayılan olarak AÇIK konumdadır. BU ayarı
değiştirmek için Değiştir bağlantısını tıklatın ve ilgili ayarları seçin. Daha fazla bilgi için
bkz. Form tercihleri.  

4. Başlat 'ı tıklatın.

Acrobat DC formu oluşturur ve Form Düzenleme modunda açar. Sağ bölmede form
düzenleme seçenekleri gösterilir. Araç çubuğu, başka alanlar eklemek için form alanı
araçları içerir.

5. Acrobat DC'nin oluşturduğu form alanlarını inceleyin. Araç çubuğundaki form alanı
araçlarını kullanarak alan ekleyin. Alanları gerektiğinde silin, yeniden boyutlandırın veya
yerlerini değiştirin. Aşağıdaki form alanı türlerinden dilediğinizi ekleyebilirsiniz:

Seçilen alanlardaki girişleri kodlar ve kod çözücü yazılım veya donanımla
(ayrı olarak satılır) yorumlanabilecek görsel bir desen olarak görüntüler.

Kullanıcının bilgisayarında dosya açma, ses çalma veya web sunucusuna
veri gönderme gibi bir değişiklik başlatır. Bu düğmeler resimlerle, metinle ve fare
eylemleri tarafından tetiklenen görsel değişikliklerle özelleştirilebilir.
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Onay kutuları

Dijital imza alanı

Açılır liste

Liste kutuları

Radyo düğmeleri

Metin alanları

Başa dön

Ayrı ayrı öğeler için evet-veya-hayır seçeneklerini gösterir. Formda birden
fazla onay kutusu varsa, kullanıcı normalde bunlardan istediği sayıda seçebilir.

Kullanıcının PDF belgesini dijital imzayla imzalamasını sağlar.

Kullanıcının açılır menüden öğe seçmesini veya bir değer yazmasını sağlar.
Kullanıcının özel bir değer girmesine olanak veren bir form alanı özelliği belirleyebilirsiniz.

Kullanıcının seçim yapabileceği bir seçenekler listesi görüntüler.
Kullanıcının listeden birden fazla öğe seçmesi için Shift tuşuna basarak tıklatma
yöntemini kullanmasını sağlayan bir form alanı özelliği ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcının içlerinden yalnızca bir öğe seçebileceği bir seçenek
grubu sunar. Aynı ada sahip tüm radyo düğmeleri grup olarak birlikte çalışır.

Kullanıcının ad, adres veya telefon numarası gibi metinler yazmasını
sağlar.
Daha fazla bilgi için bkz. Form alanı ile ilgili temel bilgiler.

6. Formunuzu test etmek için araç çubuğundaki Önizleme düğmesini tıklatın. Form
önizleme, formu alıcıların görüntüleyecekleri şekilde görmenize olanak sağlar ve formu
doğrulamanız için bir fırsat verir. Formu önizlemede görüntülüyorsanız Düzen düğmesini
tıklatarak düzenleme moduna geri gidebilirsiniz.

7. Formunuz tamamlandığında, form düzenlemeyi kapatmak için araç çubuğunun sağ alt
kısmındaki çarpı düğmesini tıklatın.

Formu dağıtma ve yanıt toplama hakkında bilgi için bkz. PDF veya web formları dağıtma.  

e-İmza için form oluşturma

Mevcut bir formu bir e-İmza formuna dönüştürebilir veya e-İmza alanlarını sürükleyerek kolayca PDF'ye
bırakabilirsiniz. Adobe Sign'ı kullanarak formu doldurulması ve imzalanması için gönderebilirsiniz. Liste
Kutusu, Açılır Pencere veya Düğme alanları gibi alanlar e-İmza alanlarına dönüştürülemez. Araç çubuğundan
başka e-İmza alanları ekleyebilirsiniz.

1. E-İmza formuna dönüştürmek istediğiniz PDF'yi açın.

2. Araçlar > Form Hazırla'yı seçin.

3. Başlat 'ı tıklatın.

Acrobat DC formu oluşturur ve Form Düzenleme modunda açar. Sağ bölmede form
düzenleme seçenekleri gösterilir. Araç çubuğu, başka alanlar eklemek için form alanı
araçları içerir.

4. Sağdaki bölmeden Daha Fazla 'yı, ardından da e-İmza Formuna Dönüştür'ü tıklatın.

5. Acrobat DC'nin e-İmza hizmetinin desteklemediği form alanlarını kaldıracağına ilişkin bir
uyarı verildiğinde İleri'yi tıklatın ve bir sonraki uyarıda Tamam'ı seçin.

6. Forma alan eklemek için araç çubuğundan ilgili simgeyi seçin. İmleci, alanı yerleştirmek
istediğiniz yere getirin ve tıklatarak alanı ekleyin.

e-İmza formları oluştururken veya düzenlerken araç çubuğunda e-İmzaya özel form
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Başa dön

Not:

Yorum Oluşturma ve Ölçmeyi Etkinleştir

Daha Fazla Araç Etkinleştir (form doldurma ve kaydetmeyi içerir)

alanları görüntülenir.

7. Alanı adlandırın ve formu dolduracak ve imzalayacak kişileri belirtin. Alanın kenarlık
rengi, dolgusu, fontu ve yazı tipi boyutu gibi özelliklerini ayarlamak için alanı çift tıklatın.

Bir e-İmza alanını ilk kez yerleştirirken alanı adlandırabilir ve imzalayacak ve dolduracak
kişileri belirtebilirsiniz.

8. Yaptığınız değişiklikleri önizlemek için sağ üst köşedeki Önizleme seçeneğini tıklatın.
Düzenleme moduna geri dönmek için sağ üst köşedeki Düzen düğmesini tıklatın.

9. Formu kaydedin.

Form dağıtma ve yanıt toplama hakkında bilgi için bkz. e-İmza formları dağıtma.  

Reader kullanıcılarının form verilerini kaydetmesini sağlama

Reader X ve önceki sürüm kullanıcıları genelde doldurdukları formların kopyalarını kaydedemezler. Ancak,
PDF haklarını kullanıcıların form verilerini kaydetmelerini sağlayacak şekilde genişletebilirsiniz. Acrobat Pro
DC kullanıcısıysanız Reader kullanıcıları için etkileşimli olmayan formlara metin ekleme gibi başka özellikler
de ekleyebilirsiniz.

Reader'ın önceki sürümlerinin aksine, Reader XI ve Acrobat Reader DC'de hem Metin Ekle aracı hem
de form verilerini kaydetme özelliği bulunur. Acrobat DC kullanıcıları, doldurulamayan formlara metin yazabilir,
yorumlar ekleyebilir ve özel haklara gerek olmadan PDF'leri dijital olarak imzalayabilirler.

1. Tek bir PDF açın veya bir PDF Portföyü 'nde bulunan bir bileşen PDF'sini önizleyin.

2. Formu düzenlerken sağ üst köşedeki Önizleme düğmesinin yanındaki çarpı simgesini
tıklatın.

3. Dosya > Farklı Kaydet > Reader Genişletilmiş PDF'yi seçin ve aşağıdaki seçeneklerden
birini belirleyin:

(Acrobat Pro DC) Kullanıcıların yorum
eklemelerini veya Nesne Verileri, Ölçme ve Jeo Uzamsal araçlarına erişmelerini sağlar.

Kullanıcıların
girdikleri verileri etkileşimli veya doldurulabilir formlara kaydetmelerini sağlar.
Reader özellikli formlar ile ilgili sorun giderme ipuçları için bkz. Teknik Not.

Doldurulan formları yerel olarak kaydetme hakkında notlar

Acrobat Standard DC ve Acrobat Pro DC, Adobe Reader 8 veya sonraki bir sürüme sahip kullanıcıların PDF
formlarını yerel olarak doldurmalarına ve kaydetmelerine olanak sağlar. Reader Uzantıları özelliğinin PDF
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Dağıtılan genişletilmiş belgelerin sayısı

Genişletilmiş belgenin alıcı sayısı

Başa dön

Not:

Başa dön

formlarını (genişletilmiş belgeler denir) yerel olarak kaydetmek için kullanımı ile ilgili aşağıdaki iki noktayı
aklınızda bulundurun:

Acrobat Standard DC veya Acrobat Pro DC müşterileri,
genişletilmiş belgeleri doldurmaları için sınırsız sayıda alıcıya gönderebilir. Örneğin bir Acrobat müşterisi,
kullanıcıların PDF formlarını yerel olarak doldurup kaydetmesine olanak sağlayan boş bir form şablonunu bir
web sayfasına gönderebilir. Bu şablona sınırsız sayıda kişi erişebilir. Ayrıca Acrobat müşterisi, doldurulmuş
formdan sınırsız sayıda yanıt toplayabilir.

Acrobat Standard DC veya Acrobat Pro DC müşterisi, bir genişletilmiş
belgeyi sınırsız sayıda alıcıya gönderebilir. Acrobat müşterisi, genişletilmiş belgenin sınırsız sayıda kopyasını
sınırsız sayıda alıcıya gönderebilir ve doldurulmuş formdan sınırsız sayıda yanıt toplayabilir.

Formlara JavaScript ekleme

JavaScript dili etkileşimli web sayfaları oluşturmanızı sağlar. Adobe, JavaScript dilini, PDF belgelerine kolayca
etkileşim entegre etmenizi sağlayacak şekilde geliştirmiştir. Acrobat formlarında JavaScript'in en yaygın
kullanım şekilleri formatlama, veri hesaplama, veri doğrulama ve eylem atamadır. Windows'ta, Adobe PDF
formlarını Open Database Connection (ODBC) kullanarak doğrudan veritabanlarına bağlanacak şekilde de
yapılandırabilirsiniz.

Dinamik formlar oluştururken Acrobat Reader'ın bazı özel JavaScript'leri desteklemediğini unutmayın.
PDF'ye ek kullanım hakları eklenmediği sürece form Acrobat Reader'da görüntülendiğinde düzgün
çalışmayabilir.

Ek kaynaklar

Acrobat JavaScript hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara bakın:

JavaScript™ for Acrobat® API Reference to add interactivity to PDF forms (PDF
formlarına etkileşim eklemek için Acrobat® için JavaScript™ API Referansı):
www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_tr (PDF, yalnızca İngilizce)

Acrobat Software Development Kit (SDK) to customize Acrobat (Acrobat'ı özelleştirmek
için Acrobat Yazılım Geliştirme Paketi (SDK)): www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_tr
(yalnızca İngilizce)

File paths in Acrobat JavaScript (Acrobat JavaScript'te dosya yolları):
www.acrobatusers.com/tutorials/file-paths-acrobat-javascript

Formları alıcılara dağıtma (gönderme)

PDF veya web formları dağıtma

Bir form oluşturduktan sonra, formu alıcılara göndermek için bir yöntem seçebilirsiniz.

1. Sağ bölmenin sağ alt köşesindeki Dağıt seçeneğini tıklatın.

2. Acrobat DC'nin formunuzda algıladığı durumlara göre bir dizi mesaj görünebilir.
Gerektiğinde ekrandaki talimatları yanıtlayın ve formu kaydedin.

3. Dağıtmak ve toplamak için bir yöntem seçin:
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E-posta

Dahili Sunucu

Not:

Yanıtları e-posta gelen kutunuzda toplayın.

Yanıtları SharePoint veya Ağ Klasörü gibi dahili bir sunucuda toplayın ve
dağıtın. Daha fazla bilgi için bkz. Sunucu belirtme.
Daha fazla bilgi için bkz. İncelemeler ve formlar için dağıtım seçeneği belirleme.

4. Devam'ı tıklatın ve ekrandaki form dağıtma talimatlarını izleyin.

5. Yanıtları e-posta gelen kutunuzda toplamayı tercih ediyorsanız aşağıdakilerden birini
yapın:

E-posta adreslerini noktalı virgülle ayrılmış olarak girin veya Alıcı düğmesini
tıklatarak adres defterinizden e-posta adresleri seçin.
Varsayılan mesajı düzenleyin.
En İyileştirilmiş İzlemeyi Sağlamak İçin Alıcılardan Ad ve E-posta Topla
seçeneğini belirleyin. Alıcılar formu gönderdiklerinde, sistem alıcıların ad ve e-posta
adresinin girilmesini ister. Böylece, kimin ne zaman yanıtladığını ve yanıtlamadığını
İzleyici'de görürsünüz.
İsimsiz gönderiler almak istiyorsanız veya izleme düzeyini önemsemiyorsanız
seçeneğin işaretini kaldırın.

Alıcılarınızın e-posta adreslerini bilmiyorsanız, kendi e-posta adresinizi girin. Sistem
forma giden bir bağlantıyı size gönderir, böylece istediğiniz alıcıya e-posta ile
gönderebilirsiniz.

Dağıtılan formun durumunu izlemek için sağ bölmenin sağ alt köşesindeki İzle seçeneğini işaretleyin. Daha
fazla bilgi için bkz. Form izleyici hakkında.

e-İmza formları dağıtma

Bir e-İmza formu oluşturduktan sonra, Adobe Document Cloud e-İmza hizmetini kullanarak formu
doldurmaları ve imzalamaları için alıcılara gönderebilirsiniz.

1. Sağ bölmenin sağ alt köşesindeki İmza İçin Gönder seçeneğini tıklatın.

2. Gönderime Hazır'ı tıklatın. Belge Adobe Document Cloud'a yüklenir.

3. Belgenizi imzalamasını istediğiniz kişilerin e-posta adreslerini girin. İsterseniz bir de
mesaj ekleyin.

4. Gönder'i tıklatın.

Adobe Sign'dan belgelerin imzalanmak üzere ilk kullanıcıya gönderildiğini bildiren bir e-
posta alırsınız. Birinci kullanıcı da imzalanacak belgeye ilişkin bir e-posta alır. Kullanıcı
imzasını İmza alanına ekleyip İmzalamak için tıklatın düğmesini tıklattığında, belge
imza için bir sonraki kullanıcıya gönderilir ve işlem bu şekilde sürer.

Herkes imzalanan belgenin bir kopyasını alır ve dosya Adobe Document Cloud'da
güvenle saklanır.

e-İmza formunun durumunu izleme hakkında bilgi için bkz. İmza için gönderilen belgeleri izleme.

Ayrıca bkz.
Mevcut formları doldurulabilir PDF formlarına dönüştürme
PDF formlarını doldurma: Genel bakış
PDF formlarını doldurma ve imzalama
PDF belgelerini imza için gönderme
PDF form verilerini toplama ve yönetme
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PDF formlarını doldurma

Başa dön

Başa dön

Form doldurulabilir bir form mu?
Etkileşimli formları doldurma
Fill & Sign araçlarıyla düz form doldurma
Formlarla çalışma seçenekleri
Formları otomatik tamamlama (yalnızca etkileşimli formlar)
Düz formları doldurulabilir forma dönüştürme (Acrobat Pro DC)
Formları kaydetme
Form yazdırma
Kaydedilmemiş form girişlerini temizleme

Bu belge Acrobat DC ile ilgili talimatlar içermektedir. Adobe Reader DC kullanıyorsanız bkz. Adobe
Reader DC ile yapılabilecek işlemler. Acrobat XI kullanıyorsanız Acrobat XI Yardım sayfasına bakın.
Acrobat 7, 8 , 9 veya X kullanıyorsanız önceki sürümler için Acrobat Yardım sayfalarına bakın.

Form doldurulabilir bir form mu?

Tüm formlar doldurulabilir özellikte olmayabilir. Bazen form oluşturucular, PDF'lerini etkileşimli doldurulabilir
formlara dönüştürmezler. Ya da özellikle yalnızca elle ya da Fill & Sign aracıyla doldurabileceğiniz bir form
tasarlarlar. Bu etkileşimli olmayan formlara düz formlar adı verilir.

Acrobat Reader DC'de etkileşimli doldurulabilir form: Yazmanız gereken yeri vurgulayın

Acrobat Reader DC'de etkileşimli olmayan düz form: Formda herhangi bir yere metin veya başka semboller
eklemek için Fill & Sign araçlarını kullanın
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Başa dön

Etkileşimli formları doldurma

Etkileşimli formlar, seçebileceğiniz ya da doldurabileceğiniz alanlar içerir.

Etkileşimli doldurulabilir form

A. Mor mesaj çubuğu, doldurulabilir alanların varlığını belirtir. B. Tıklatıldığında, doldurulabilir alanların
bulunduğu yerleri gösterir. 

1. Gerekirse belgeyi sağ tıklatın ve açılır menüden El Aracı'nı veya Seçim Aracı'nı seçin.

İşaretçi, bir alanın üzerine getirdiğinizde farklı bir simgeye dönüşür. Örneğin, El  aracı,
form alanına metin yazabileceğiniz yerlerde bir I kesitli kiriş  simgesine dönüşür. Bazı
metin alanları dinamiktir, diğer bir deyişle girdiğiniz veri miktarına uyum sağlamak için
otomatik olarak yeniden boyutlandırılırlar ve birden fazla sayfaya yayılabilirler.

2. (İsteğe bağlı) Form alanlarının tanınmasını kolaylaştırmak için belge mesaj çubuğundaki

Varolan Alanları Vurgula düğmesini  tıklatın. Form alanları renkli bir arka planla
(varsayılan olarak açık mavi) görüntülenir ve tüm zorunlu form alanları başka bir renkle
(varsayılan olarak kırmızı) çerçeve içine alınır.

3. Radyo düğmeleri gibi seçenekleri belirlemek için tıklatın. Yazmak için bir metin alanının
içini tıklatın.

İleriye gitmek için Sekme tuşuna, geriye gitmek içinse Shift+Sekme tuşuna basın.

4. İşlemi tamamladığınızda, verileri bir sunucuya göndermek ya da verileri göndermek
üzere bir e-posta oluşturmak için gönder düğmesini tıklatın. Gönder düğmesi, formun üst
kısmındaki mor mesaj çubuğunda veya form içeriğinde bulunabilir.

Form doldurma ile ilgili sorun giderme ipuçları için bkz. Formlarda sorun giderme.

Fill & Sign araçlarıyla düz form doldurma

Düz bir formda etkileşimli alanlar bulunmaz. Ancak, Fill & Sign araçlarını kullanarak formda dilediğiniz yere
metin veya başka semboller ekleyebilirsiniz. Talimatlar için bkz. PDF formunu doldurma.

Tarayıcıda düz formları doldurma

PDF formu doldurmak için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri, web tarayıcıdan doldurmaktır; örneğin, bir
web sitesindeki bir bağlantıyı tıklatarak form doldurabilirsiniz. Etkileşimli alanlar içermeyen bir formu Fill &
Sign araçlarını kullanarak doldurabilirsiniz. Formu bilgisayarınıza kaydedin; ardından doğrudan Acrobat DC
veya Acrobat Reader DC'de açın. Talimatlar için bkz. PDF formunu doldurma.
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Başa dön

Başa dön

Not:

Formu kaydedip Acrobat DC veya Acrobat Reader DC'de açtıktan sonra Araçlar > Doldur ve İmzala'yı seçin.

Formlarla çalışma seçenekleri

Tuş Sonuç

Sekme veya Shift+Sekme Yazmayı kabul eder ve bir sonraki alana geçer

Yukarı/Sol Ok Bir gruptaki bir önceki radyo düğmesini seçer

Aşağı/Sağ Ok Bir sonraki radyo düğmesini seçer

Esc Form alanını reddeder ve seçimini kaldırır.

Esc (iki defa basıldığında) Tam Ekran modundan çıkar

Enter veya Return (tek satırlı metin
alanı)

Yazmayı kabul eder ve alanın seçimini kaldırır

Enter veya Return (çok satırlı metin
alanı)

Aynı form alanında paragraf başı oluşturur

Enter veya Return (onay kutusu) Onay kutusunu işaretler veya işaretini kaldırır

Enter (tuş takımı) Yazmayı kabul eder ve geçerli form alanının
seçimini kaldırır

(Windows) Ctrl+Sekme Metin alanına sekme ekler

(Mac) Alt+Sekme Metin alanına sekme ekler

Formları otomatik tamamlama (yalnızca etkileşimli formlar)

Otomatik Tamamlama özelliği, etkileşimli form alanına yazdığınız tüm girişleri saklar. Ardından, Otomatik
Tamamlama diğer form alanlarına girdiğiniz yazılarla eşleşen yanıtları önerir, hatta otomatik olarak girer.
Öneriler, eşleştirme seçebileceğiniz bir açılır menüde görüntülenir. Otomatik Tamamlama özelliği varsayılan
olarak kapalıdır; bu nedenle, kullanmak istediğinizde bu özelliği form tercihlerinde etkinleştirmeniz gerekir.

Daha sonra bulduğunuz ve düzelttiğiniz yanlış yazılmış girişler gibi girişleri Otomatik Tamamlama belleğinden
silmek için tercihler alanında listeyi düzenleyin.

Form tercihleri, siz açık formlarla çalışırken uygulamanın bunları işleyiş şeklini etkiler. Tercihler PDF
formunun kendisine kaydedilmez.
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Başa dön

Etkileşimli form

Düz form

Başa dön

Otomatik Tamamlama seçeneğini etkinleştirme

1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Tercihler 'i (Mac
OS) seçin.

2. Sol taraftan Formlar'ı seçin.

3. Otomatik Tamamlama alanında, menüden Temel veya Gelişmiş'i seçin.

4. Otomatik Tamamlama belleğinin formlara yazdığınız sayıları saklamasını istiyorsanız
Sayısal Verileri Anımsa'yı seçin.

Otomatik Tamamlama menüsünde bir seçenek belirlediğinizde, alt taraftaki metin alanında seçiminizin
Otomatik Tamamlama özelliğinin davranışını nasıl etkileyeceğine ilişkin bir açıklama görüntülenir.

Otomatik Tamamlama belleğinden giriş silme

1. Tercihler iletişim kutusunu açın.

2. Sol taraftan Formlar 'ı seçin.

3. Otomatik Tamamlama'nın altındaki Giriş Listesi Düzenle seçeneğini tıklatın.

4. Otomatik Tamamlama Giriş Listesi iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın ve
onay iletişim kutusunda Evet'i tıklatın:

Tüm girişleri kaldırmak için Tümünü Kaldır'ı tıklatın.
Girişlerden bazılarını kaldırmak için ilgili girişleri seçin ve Kaldır'ı tıklatın. (Birden çok
bitişik girişi seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın. Bitişik olmayan birden çok
girişi seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın.)

Düz formları doldurulabilir forma dönüştürme (Acrobat Pro DC)

Form Hazırla aracını kullanarak ya da Fill & Sign araçlarını etkinleştirerek düz bir formu doldurulabilir bir
forma dönüştürebilirsiniz. Acrobat DC ve Acrobat Reader DC kullanıcıları düz formları doldurmak için Fill &
Sign aracını kullanabilirler.

Etkileşimli bir form oluşturmak için Form Hazırla aracını kullanın. Bkz. Mevcut belgeden
form oluşturma.

Fill & Sign araçlarını etkinleştirmek için Dosya > Farklı Kaydet  > Reader Genişletilmiş PDF >
Daha Fazla Araç Etkinleştir (Form Doldurma ve Kaydetmeyi içerir) seçeneklerini işaretleyin.
Araçlar yalnızca geçerli form için etkinleştirilir. Farklı bir form oluştururken, Acrobat Reader DC kullanıcılarının
araçları kullanmasını sağlamak için bu görevi yeniden gerçekleştirin.

Formları kaydetme

Doldurulan formu kaydetmek için, Dosya > Farklı Kaydet'i seçin ve dosyayı yeniden
adlandırın.

Genişletilmiş Reader özelliklerini kaldırmak için Dosya > Kopyasını Kaydet'i seçin.

Reader kullanıcılarının yazdıkları verileri kaydetmelerini sağlamak için Dosya > Farklı
Kaydet > Reader Genişletilmiş PDF > Daha Fazla Araç Etkinleştir (Form Doldur ve
Kaydet seçeneklerini de içerir) seçeneklerini belirleyin.
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Başa dön

Başa dön

Form yazdırma

1. Yazdır düğmesini  tıklatın veya Dosya > Yazdır 'ı seçin.

2. Yazdır iletişim kutusunun üst kısmındaki menüden bir yazıcı seçin.

3. Yazdır iletişim kutusunun sağ üst alanındaki Yorumlar ve Formlar menüsünde
aşağıdakilerden birini seçin ve Tamam 'ı tıklatın:

(Etkileşimli veya düz form) Formu ve yazılan girişleri yazdırmak için Belge 'yi seçin.
Bu seçenek, Metin Ekle aracını kullanarak yazdığınız metni yazdırır.

(Etkileşimli veya düz form) Formu, yazılan girişleri ve formdaki yorumları yazdırmak
için Belge ve İşaretlemeler'i seçin. Bu seçenek, Metin Ekle aracını kullanarak
yazdığınız metni yazdırır.

(Yalnızca etkileşimli form) Formun kendisini değil, yalnızca yazılan girişleri yazdırmak
için Sadece Form Alanları'nı seçin.

Kaydedilmemiş form girişlerini temizleme

Araçlar > Form Hazırla'yı seçin. Sağdaki bölmeden Daha Fazla 'yı, ardından da Formu
Temizle'yi seçin.

Ayrıca bkz.
PDF belgelerini imza için gönderme
PDF formlarını doldurma ve imzalama
Acrobat Reader kullanıcılarının form verilerini kaydetmesini sağlama
PDF Formları forumu
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PDF formlarını doldurma ve imzalama

Başa dön

PDF formunu doldurma
Formu İmzalama veya Paraf Ekleme

Formlarınızı masaüstü, tarayıcı veya tablet aygıtınızı kullanarak kolaylıkla doldurun, imzalayın ve gönderin.

Fill & Sign aracı basılı formlar veya form doldurma için optimize edilmemiş PDF'lerle kolayca çalışmanızı
sağlayan bir yol sunar. Sık kullanılan bilgileri otomatik doldurulan kişisel koleksiyonunuzda güvenle
saklayabilirsiniz. Bir sonraki form doldurma işleminde ise sadece bilgileri sürükleyip bırakarak formlarınızı çok
daha hızlı şekilde doldurabilirsiniz.

Formunuzu imzanızı yazarak veya çizerek ya da bir görüntü kullanarak imzalayın. Tamamladığınız formları
diğer kullanıcılara gönderin ve formları Adobe Document Cloud'da güvenle saklayın.

Bu belgede, formlarınızı Acrobat DC veya Acrobat Reader DC'yi kullanarak elektronik olarak
masaüstünden doldurma ve imzalama ile ilgili yönergeler verilmektedir. Aynı işlemi tarayıcı veya tablet
uygulamasını kullanarak gerçekleştirme hakkında bilgiler için bu sayfanın alt kısmında yer alan ilgili
bağlantılara bakabilirsiniz.

PDF formunu doldurma

1. Doldurmak istediğiniz PDF formunu açın.

2. Araçlar > Fill & Sign'ı seçin.

3. Doldurmak veya yazı eklemek için araç çubuğundan Metin Ekle'yi  tıklatın. Belgede
metin eklemek istediğiniz yeri tıklatın ve yazmaya başlayın.

İlgili değişiklikleri yapmak için alan araç çubuğunu kullanın:

Alanı yeniden boyutlandırmak için araç çubuğunda soldan ilk iki düğme olan font
yukarı veya aşağı düğmesini kullanın.
Alanı taşımak için imleç işaretçisini sürükleme tutamacını görene kadar alan
kenarlığına yakın şekilde hareket ettirin; ardından alanı tutup gereken şekilde taşıyın.
Bir alanı veya yazılı metni silmek için çöp kutusu düğmesini kullanın.
Normal bir metin alanını birleşik bir metin alanına dönüştürmek (ya da tam tersi) için
sağdan ikinci düğme olan kombinasyon düğmesini tıklatın.

Bir satır veya dizideki birbirini takip eden kutuları metinle doldurmak veya yazı eklemek
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için Kombinasyon alanlarını kullanın. Kombinasyon alanı, aşağıda gösterildiği gibi
kullanıcının girdiği metni metin alanı boyunca eşit şekilde yayar.

Yazı yazdığınız sırada karakterler kutulara sığmazsa yukarıdaki görüntüde buradan
yeniden boyutlandırın işaretinin bulunduğu yerdeki kavrama tutamacını kullanarak aralığı
ayarlayın.

4. Sağdaki panelden kişisel bilgileri doldurun. Panelde kişisel bilgileriniz görüntülenir. Bazı
alanlar Adobe ID'nize göre sizin yerinize doldurulur; bu alanları düzenleyebilirsiniz.

Formunuza kolaylıkla ekleyebilmek için sağdaki panelde bilgilerin geri kalanını
doldurabilirsiniz. Eklenen bilgiler otomatik olarak kaydedilir ve daha sonra kullanılmak
üzere saklanır.

a. Paneldeki etiketleri sürükleyerek forma bırakma: Fare etiketin üzerine getirildiğinde
etiketin solunda sürükleme tutamacı görünür.

b. Öğeyi tıklatıp tutarak sürükleyin ve etiketin görünmesini istediğiniz yere bırakın.
Etiketi gereken şekilde yeniden boyutlandırın veya taşıyın.

5. Ek açıklama veya sembol ekleme: Araç çubuğunda Çarpı İşareti, Onay İşareti, Daire,
Çizgi ve Nokta gibi ek açıklama araçları görüntülenir. Bu ek açıklama araçlarını
kullanarak onay kutularını ve radyo düğmelerini doldurabilir, Daire işaretini kullanarak
metni daire içine alabilir veya çizgiyi kullanarak metnin üzerini çizebilirsiniz.

Araç çubuğundan bir ek açıklamayı tıklatarak seçin ve formda ek açıklamayı yerleştirmek
istediğiniz yeri tıklatın. (Seçilen ek açıklama her tıklatmayla formdaki ilgili yerine
yerleştirilir.)

Yerleştirdiğiniz ilk ek açıklamayı belgedeki onay kutusu veya radyo düğmesine uygun
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Yazım

şekilde yeniden boyutlandırdığınızda, sonradan eklediğiniz ek açıklamalar aynı
boyutta olur ve geri kalan kutu/daire alanlarına sığar.

Formu İmzalama veya Paraf Ekleme

Bir PDF formunu imzanızı yazarak, çizerek veya elle atılmış imzanızın ya da parafınızın resmini ekleyerek
imzalayabilirsiniz.

1. İmzalamak istediğiniz PDF belgesi veya formunu açın.

2. Araçlar > Fill & Sign'ı seçin.

3. Adınız, şirketiniz, unvanınız veya tarih gibi bir metin eklemek için sağdaki bölmede kişisel
olarak kaydedilen bilgileri sürükleyerek form alanına bırakın.

Dilerseniz araç çubuğundaki Metin Ekle  komutunu da kullanabilirsiniz. Belgede metin
eklemek istediğiniz yeri tıklatın ve yazmaya başlayın. İlgili değişiklikleri yapmak için alan
araç çubuğunu kullanın.

4. Araç çubuğunda İmzala simgesini  tıklatın ve imzanızı mı, yoksa sadece parafınızı mı
eklemek istediğinizi belirleyin.

Daha önce eklemiş olduğunuz imza veya paraflar, aralarından tercih yapabileceğiniz
seçenekler olarak görüntülenir.

5. İmzanızı veya parafınızı zaten eklediyseniz İmzala seçenekleri arasından seçin ve
PDF'de imzanızı eklemek istediğiniz yeri tıklatın. Sonraki adıma geçin.

İlk kez imzalıyorsanız İmza veya Paraf panelini göreceksiniz. İmza panelinin örneği
aşağıda gösterilmektedir.

İmzayı yazma, çizme veya içe aktarma seçenekleri arasından tercihinizi yapabilirsiniz.
Eklenen imza ve paraflar daha sonra kullanılmak üzere saklanır.

Adınızı alana yazın. İmza stillerini içeren küçük bir koleksiyondan seçim
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Çiz

Görüntü

İmzayı Kaydet

yapabilirsiniz; farklı bir stili görmek için Stili Değiştir 'i tıklatın.

İmzanızı alana çizin.

İmzanızın görüntüsünü bulup seçin.

Bu onay kutusu işaretlendiğinde ve Acrobat Reader DC veya Acrobat
DC'de oturum açtığınızda eklenen imza yeniden kullanılmak üzere Adobe Document
Cloud'da güvenle saklanır.
Uygula'yı tıklatın; ardından, PDF'de imza veya parafı yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

6. Yerleştirilen imza veya parafı taşımak için alanı tıklatarak imza veya parafı vurgulayın ve
ok tuşlarını kullanın. Alanı yeniden boyutlandırmak veya silmek için alan araç
çubuğundaki seçenekleri kullanın .

İmza olarak görüntü kullanmak istiyorsanız:

Temiz ve boş bir kağıda imzanızı atın. Kağıdın ortasını imzalarsanız kağıdın
kenarlarını fotoğrafa dahil etmek ya da taramak zorunda kalmazsınız.
İmzanızın fotoğrafını çekin veya imzayı tarayın. İmzanızın fotoğrafını çekecekseniz
sayfanın ışık almasını sağlayın ve imzanın üzerine herhangi bir gölge düşmediğinden
emin olun.
Fotoğrafı ya da taramayı bilgisayarınıza aktarın. Acrobat/Reader; JPG, JPEG, PNG,
GIF, TIFF, TIF ve BMP dosya türlerini destekler. Görüntüyü kırpmanıza gerek yoktur.
Acrobat/Reader, fotoğraf ya da tarama çok net olmasa da yalnızca imzayı aktarır.

Ayrıca bkz.
PDF formlarını doldurma: Genel bakış
Eğitim: Form doldurma ve imzalama
İmzalanan PDF'leri gönderme ve izleme
PDF'leri başka kişilere imzalatma
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Form İzleyici hakkında
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Dağıttığınız veya aldığınız formları yönetmek için İzleyici'yi kullanın. İzleyici, yanıt dosyasının konumunu görüntülemenizi ve düzenlemenizi, hangi
alıcıların yanıtladığını izlemenizi, daha fazla alıcı eklemenizi, tüm alıcılara e-posta göndermenizi, formla ilgili yanıtları görüntülemenizi sağlar.

Formları izleme

1. Araçlar > Formlar > İzle'yi seçin.

2. Sol gezinme panelinde Formlar'ı genişletin.

3. Form seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

Formla ilgili tüm yanıtları görüntülemek için Yanıtları Görüntüle'yi tıklatın.

Yanıt dosyasının yerini değiştirmek için Yanıtlar Dosya Konumu'nda Dosya Konumunu Düzenle'yi tıklatın.

Orijinal formu görüntülemek için Orijinal Formu Aç'ı tıklatın.

Daha fazla alıcıya form göndermek için Alıcı Ekle'yi tıklatın.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler

238

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr


PDF form verilerini toplama ve yönetme

Başa dön

Varolan Yanıt Dosyasına Ekle

Yeni Yanıt Dosyası Oluştur

Başa dön

Başa dön

Kullanıcı verilerini toplama
Form verilerini derleme
Kullanıcıyı varolan yanıt dosyasına ekleme
Kullanıcı verilerini yanıt dosyasından dışa aktarma
Form veri dosyalarını yönetme
Form İzleyici hakkında

Tüm form konularına yönlenen bağlantılar içeren makale

Form dağıttığınızda Acrobat otomatik olarak bir PDF Portföyünü kullanıcılar tarafından gönderilen verilerin toplanması amacıyla oluşturur.
Varsayılan olarak bu dosya orijinal formla aynı klasöre dosya adı _responses adıyla kaydedilir. Geri gönderilen formları derlemek için bu dosyayı
kullanabilirsiniz.

Kullanıcı verilerini toplama

1. Kullanıcı formu gönderdikten sonra dönen formu açın.

2. Tamamlanan Formu Yanıt Dosyasına Ekle iletişim kutusunda şunlardan birini seçin:

Formu göndermek amacıyla Form Dağıtma sihirbazını kullandığınızda oluşturulmuş yanıt
dosyasındaki verileri derler. (Gerekirse Gözat'ı tıklatıp yanıt dosyasını bulun.)

Belirttiğiniz adı ve konumu kullanan yeni yanıt dosyasını oluşturur.

Tamam'ı tıklatmanızdan sonra yanıt dosyası açılır. Teslim edilerek yanıt dosyasına eklenen her form bir PDF Portföyünün bileşen dosyası olarak
görüntülenir.

Form verilerini derleme

1. Acrobat'ta, Araçlar > Formlar > Diğer Form Seçenekleri > Geri Gönderilen Formları Derle'yi seçin.

2. Verileri Derle iletişim kutusunda PDF yanıt dosyasını seçmek için şunlardan birini yapın:

Gözat'ı tıklatıp yanıt dosyasını bulun ve seçin.

Yanıt dosyası yolunu yazın.

3. Dosya Ekle'yi tıklatıp geri gönderilen forma gidin.

4. Daha fazla dönen formu eklemek için önceki adımları gerektiği kadar yineleyin.

Tamam'ı tıklatmanızdan sonra seçili formlardaki veriler yanıt dosyasına eklenir. Geri gönderilen her form bir PDF Portföyünün bileşen dosyası
olarak görüntülenir.

Kullanıcıyı varolan yanıt dosyasına ekleme

1. Acrobat'ta yanıt dosyasını açın.

239



Başa dön

Başa dön

Not:

Not:

2. Soldaki gezinme panelinde Ekle'yi tıklatın.

3. Geri Gönderilen Formları Ekle iletişim kutusunda Dosya Ekle'yi tıklatın. Ardından, dönen formları bulup seçin ve Aç'ı tıklatın.

4. Dönen formları başka klasörlere eklemek için önceki adımı yineleyin. İşiniz bittiğinde Tamam'ı tıklatın.

Bitirdiğinizde, eklenen her PDF formu bir PDF Portföyünün bileşen dosyası olarak görüntülenir.

Kullanıcı verilerini yanıt dosyasından dışa aktarma

PDF Portföyündeki tüm girişleri elektronik tabloya ya da XML dosyasına kaydetmek için bu işlemi kullanın.

1. Acrobat'ta yanıt dosyasını açıp dışa aktarılacak verileri seçin.

2. Soldaki gezinme panelinde Dışa Aktar'ı tıklatın.

3. Dosyayı Kaydetmek İçin Klasör Seçin iletişim kutusunda form verileri için ad, konum ve dosya formatı (CSV ya da XML) seçip
Kaydet'i tıklatın.

Form veri dosyalarını yönetme

PDF formundaki yanıtları, verilerin tümünü tam PDF'ye göre daha küçük bir alanda koruyan başka dosya formatlarına/formatlarından
taşıyabilirsiniz.

Form verisini içe aktarma

Bazı iş akışı senaryolarında doldurulan formlar tamamlanmış PDF dosyaları olarak değil de, yalnızca veri dosyaları olarak gönderilir. Bu dosyalar
PDF değildir; FDF veya XML gibi başka dosya formatı kullanırlar. Alıcı tarafından gönderilen verileri, orijinal dosyayı açıp bilgileri veri dosyasına içe
aktararak PDF bağlamında görüntüleyebilirsiniz.

1. Acrobat'ta verileri içe aktarmak istediğiniz PDF formunu açın.

2. Araçlar > Formlar > Formu Temizle'yi seçin.

Başka bir dosyadan PDF formuna verileri içe aktardığınızda içe aktarılan veriler tek tek form alanlarında daha önce
görüntülenen bilgilerin yerine geçer. Ancak, içe aktarılan veri dosyasında bir veya daha fazla boş form alanı varsa içe aktarma
işlemi orijinal verileri temizlemez.

3. Araçlar > Formlar > Diğer Form Seçenekleri > Form Verilerini Yönet > Verileri İçe Aktar'ı seçin.

4. Form Verisi İçeren Dosya Seç iletişim kutusunda içe aktarmak istediğiniz veri dosyasıyla ilgili Dosya Türü'nde bir format seçin.
Ardından, dosyayı bulup seçin ve Aç'ı tıklatın.

Form oluşturulurken kullanılan Acrobat veya Designer ES2 gibi uygulamalara bağlı PDF formlarının belirli türleri için
yalnızca bazı formatlar kullanılabilir. Metin dosyasından (.txt) içe aktardığınız verilerin sütunları oluşturulan sekmeyle ayrılmış
olarak formatlanması gerekir.

Dosya verilerini dışa aktarma

Bilgileri tamamlanmış PDF formunda başka bir dosya formatındaki veriler olarak kaydedebilirsiniz. Daha sonra, verileri formu veya aynı alanlara ve
alan adlarına sahip başka bir formu bir kez daha doldurmak için yeniden kullanabilirsiniz.

1. Acrobat'ta tamamlanmış formu açın.

2. Araçlar > Formlar > Diğer Form Seçenekleri > Form Verilerini Yönet > Verileri Dışa Aktar'ı seçin.

3. Form Verisini Dışa Farklı Aktar iletişim kutusunda form verilerini kaydetmek istediğiniz formatı (FDF, XFDF, XML veya TXT)
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Not:

Not:

Başa dön

seçin. Bir dosya adı ve konum seçip Kaydet'i tıklatın.

Bazı dosya formatları, formun nasıl oluşturulduğuna bağlı olarak PDF formlarının yalnızca belirli türlerinde kullanılabilir.

Dışa aktarılan veri dosyalarını elektronik tabloyla birleştirme

Henüz bir veri kümesinde olmayan formlardan veri derlemek isterseniz aşağıdaki işlemi kullanın.

1. Araçlar > Formlar > Diğer Form Seçenekleri > Form Verilerini Yönet > Veri Dosyalarını Elektronik Tabloda Birleştir'i seçin.

2. Birden Fazla Formdan Veriyi Dışa Aktar iletişim kutusunda Dosya Ekle'yi tıklatın.

3. Form Verisi İçeren Dosya Seç iletişim kutusunda, dosya formatı seçeneğiyle ilgili Dosya Türü seçeneğinde (Acrobat Form Veri
Dosyaları veya Tüm Dosyalar) bir format seçin. Ardından, elektronik tabloda birleştirmek istediğiniz form dosyalarını bulup
seçin ve Aç'ı tıklatın.

4. Gerektiğinde, başka konumda bulunan form veri dosyalarını eklemek için önceki adımı yineleyin.

5. Dışa Aktar'ı tıklatın. Elektronik tablo için dosya adı ve klasör seçip Kaydet'i tıklatın.

6. Dışa Aktarma İşlemi iletişim kutusunda, elektronik tablo dosyasını açmak için Şimdi Dosyayı Görüntüle'yi, Acrobat'a dönmek
için de İletişim Kutusunu Kapat'ı tıklatın.

Geri gönderilen formlar yanıt dosyasında olduğunda, bilgileri elektronik tabloya dışa aktarmanın en etkili yolu, PDF Portföyü yanıt dosyasının
sol gezinme panelindeki Verileri Dışa Aktar düğmesinin kullanılmasıdır.

Form İzleyici hakkında
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-->

PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Düğmeler hakkında
Acrobat PDF formuna düğme ekleme
Gönder düğmesi ekleme
Düğmelerin görünümlerini değiştirmesini sağlama
Düğme düzenleme
Acrobat düğme görünümü özelliklerini belirleme
Düğmeleri ölçekleme veya konumlandırma
Rollover dışında Acrobat düğmesini gizleme

Düğmeler hakkında
Düğmelerin kullanım alanı çoğu zaman formlardır ancak herhangi bir belgeye de düğme ekleyebilirsiniz. Düğmeler dosya açabilir, ses çalabilir ve
film klibi oynatabilir, web sunucusuna veri gönderebilir ve daha birçok işlevi gerçekleştirebilirler. Bir eylemi nasıl başlatacağınıza karar verirken
düğmelerin bağlantılar ve yer imleri tarafından sağlanmayan aşağıdaki yetenekleri sunduğunu göz önünde bulundurun:

Düğmeler tek bir eylemi veya bir eylem dizisini etkinleştirebilirler.

Düğmeler fare eylemlerine yanıt olarak görünümlerini değiştirebilirler.

Düğmeler birçok sayfaya kolayca kopyalanabilirler.

Fare eylemleri farklı düğme eylemlerini etkinleştirebilir. Örneğin, Fare Tuşu Basılı (tek tıklatma), Fare Tuşu Basılı Değil
(tıklatmadan sonra bırakma), Fare Girişi (işaretçiyi düğmenin üzerine getirme) ve Fare Çıkışı (işaretçiyi düğmeden
uzaklaştırma) tetikleri, aynı düğme için farklı birer eylem başlatabilir.

Düğmeler kullanıcının PDF belgelerinde bir eylem başlatmasını sağlamanın kolay ve sezgisel olarak keşfedilebilir bir yoludur.
Düğmeler fare hareket ettirildiğinde değişerek kullanıcılara bir dizi eylem veya olay boyunca yol göstermek için etiket ve
simgelerden oluşan birleşimler içerebilir. Örneğin "Oynat", "Duraklat" ve "Durdur" etiketlerinden ve uygun simgelerden oluşan
düğmeler oluşturabilirsiniz. Daha sonra film klibi oynatmak, duraklatmak ve durdurmak için bu düğmelerin eylemlerini
ayarlayabilirsiniz. Bir düğme için herhangi bir fare davranışı birleşimi seçebilir ve fare davranışı için herhangi bir eylem birleşimi
belirleyebilirsiniz.

Acrobat PDF formuna düğme ekleme
1. Araçlar > Formlar > Düzenle'yi seçerek düzenleme modunda olduğunuzu kesinleştirin ve Yeni Alan Ekle listesinden Düğme'yi

seçin. İmleciniz artı kıla dönüşür.
2. Sayfada, varsayılan boyutta düğme oluşturmak için düğmeyi eklemek istediğiniz yeri tıklatın. Özel boyutta düğme için düğme

boyutunu tanımlamak amacıyla dikdörtgeni sürükleyin.
3. Düğme alanını çift tıklatıp adı, araç ipucu metnini ve yaygın olarak kullanılan diğer özellikleri belirtin.
4. Görünüm sekmesini tıklatıp düğmenin sayfadaki görüntüsünü belirleyen seçenekleri belirleyin. Arka plan rengi seçerseniz,

düğmenin arkasında hiçbir resim göremeyeceğinizi unutmayın. Metin seçenekleri Genel sekmesindeki düğme adını değil,
Seçenekler sekmesinde belirlediğiniz etiketi etkiler.
Not: Tercihler iletişim kutusunun Uluslararası panelinde Sağdan Sola Dil Seçeneklerini Etkinleştir seçiliyse, Görünüm sekmesi
düğmeler için basamak stilini ve metin yönünü değiştirmeye ilişkin seçenekler içerir.

5. Seçenekler sekmesini tıklatın ve etiketlerin ve simgelerin düğmede nasıl görüneceğini belirleyen seçenekleri işaretleyin.
6. Eylemler sekmesini tıklatın. Düğme tıklatıldığında gerçekleştirilecek, örneğin farklı bir sayfaya atlama veya medya klibi

oynatma gibi olayları belirleyen seçenekleri belirleyin.
7. Kapat'ı tıklatın.

Düğme kümesi oluşturuyorsanız, nesneyi ızgara çizgilerine veya kılavuzlara yapıştırabilirsiniz.

Gönder düğmesi ekleme
Form dağıttığınızda Acrobat otomatik olarak formu kontrol eder. Gönderme düğmesi bulmazsa belge mesaj çubuğuna Form Gönder düğmesi ekler.
Kullanıcılar doldurdukları formu size geri göndermek için Form Gönder düğmesini kullanabilir. Acrobat tarafından oluşturulan Formu Gönder
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düğmesini kullanmayı planlamıyorsanız formunuza özel bir gönderme düğmesi ekleyebilirsiniz.

1. Form düzenleme modunda değilseniz Araçlar > Formlar > Düzenle'yi seçin. Formlar görev bölmesi açılır.
2. Düğme aracını  kullanarak açılır düğmenin görünmesini istediğiniz alan boyunca sürükleyin. Düğmeyi çift tıklatıp Genel ve

Seçenekler sekmelerinde seçenekleri ayarlayın.
3. Seçenekler sekmesinde düğme etiketi, simge görüntüsü veya her ikisi için de Mizanpaj menüsünden bir seçenek belirleyin.

Aşağıdakilerden birini veya her ikisini birden yapın:

Düğmeyi Gönder düğmesi olarak tanımlamak için Etiket kutusuna metin girin.

Simge Seç 'i tıklatıp görüntü dosyasının yolunu yazın ya da Gözat'ı tıklatın ve kullanmak istediğiniz görüntü dosyasının
bulunduğu konuma gidin.

4. Eylemler sekmesinde Eylem Seç menüsünden Form Gönder'i seçin ve Ekle'yi tıklatın.
5. Form Seçimlerini İlet iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

Sunucudan form verilerini almak için, bu bağlantı için URL girin'e konumu yazın. Örneğin: http://www.[etki
alanı]/[klasör]/[alt klasör]/ (Internet adresi için) veya \\[sunucu]\[klasör]\[alt klasör]\ (ağdaki bir konum için).

Form verilerini e-posta ekleri olarak toplamak için, mailto: yazın ve e-posta adresini girin. Örneğin mailto:alıcı@adobe.com
yazın.

6. Dışa Aktarma Formatı, Alan Seçimi ve Tarih Seçenekleri için seçenekleri belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Not: Veriler FDF veya XFDF formatlarında döndürülüyorsa, sunucu URL'si #FDF sonekiyle bitmelidir; örneğin http://myserver/cgi-bin/myscript#FDF.

Form Seçimlerini İlet seçenekleri
Form Seçimlerini İlet iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekler bulunur:

Şu bağlantı için bir URL girin Form verilerinin toplanacağı URL'yi belirtir.
FDF Kullanıcı girişlerini, alttaki PDF dosyasını geri göndermeden döndürür. Alan Verileri, Yorumlar ve PDF'de Kademeli Artışı Olan Değişiklikler
seçeneklerini eklemek için seçenekler belirleyebilirsiniz.
Not: Artımlı değişiklikler seçeneğini belirlemek, dijital imzaları sunucunun kolayca okuyabileceği ve yeniden yapılandırabileceği bir yolla almak için
kullanışlıdır.
HTML Formu, Köprü Metni İşaretleme Diline (hypertext markup language) geri çevirir.
XFDF Kullanıcı girişini XML dosyası olarak döndürür. Alan verileriyle birlikte Yorumlar ekleyebilirsiniz veya yalnızca alan verilerini ekleyebilirsiniz.
PDF Kullanıcı girişiyle tüm PDF dosyasını döndürür.
Alan Seçme Hangi alanların geri gönderileceğini belirtir. Tamamlanan alan verilerinden yalnızca bazılarını almak için Yalnızca Bunlar'ı seçin,
Alanları Seç'i tıklatın ve Alan Seçme iletişim kutusunda hangi alanların dahil edileceğini ve edilmeyeceğini seçin.
Bunu, örneğin formda kullanıcıya yararlı olması için görünen ancak yeni bilgi eklemeyen bazı hesaplanmış veya çoğaltılmış alanları hariç bırakmak
için kullanabilirsiniz.

Tarih Seçenekleri Kullanıcının girdiği tarihler için formatı standartlaştırır.

Düğmelerin görünümlerini değiştirmesini sağlama
Bir düğmede etiket, simge veya her ikisi bulunabilir. Düğmenin her fare durumundaki (Yukarı, Aşağı, Rollover) görünümünü değiştirebilirsiniz.
Örneğin işaretçi üzerine getirilene kadar "Giriş" etiketini görüntüleyen ve işaretçi üzerine geldiğinde "Giriş sayfasına dönmek için tıklatın" etiketini
görüntüleyen bir düğme oluşturabilirsiniz.

Düğme mizanpajları
A.  Sadece etiket B.  Sadece simge C.  Simge üstte, etiket altta D.  Etiket üstte, simge altta E.  Simge solda, etiket sağda F.  Etiket solda,
simge sağda G.  Etiket simge üzerinde

PDF, JPEG, GIF ve diğer görüntü formatları da dahil olmak üzere Acrobat'ın görüntüleyebildiği tüm dosya formatlarından düğme simgeleri
yapabilirsiniz. Hangi formatı seçerseniz seçin sayfanın tamamı kullanılır, bu nedenle sayfanın yalnızca bir bölümünü simge olarak kullanmak
istiyorsanız, işleme devam etmeden önce görüntüyü veya sayfayı kırpmanız gerekir. İzin verilen en küçük PDF sayfası boyutu 1x1 inçtir (2,54x2,54
cm). Simgenin 1x1 inçten küçük görünmesini istiyorsanız, düğme aracıyla çizilen kutunun boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirin. Düğme Özellikleri
iletişim kutusunun Seçenekler sekmesinde Gelişmiş'i tıklatarak bir düğme simgesinin düğmenin içine sığacak şekilde nasıl ölçekleneceğini
belirleyebilirsiniz.

Düğme düzenleme
1. Form düzenleme modunda değilseniz Araçlar > Formlar > Düzenle'yi seçin. Formlar görev bölmesi açılır.
2. Düğme alanını seçip aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
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Düğmeyle ilgili alan özelliklerini düzenlemek için düğmeyi çift tıklatın.

Düğmelerin görünümünü değiştirmek için Düğme Özellikleri iletişim kutusunun Görünüm sekmesinde görünüm
seçeneklerini kullanın.

Düğmeyi diğer form alanlarıyla hizalamak, ortalamak veya dağıtmak için veya yeniden boyutlandırmak ya da çoğaltmak
için sağ tıklatıp içerik menüsünden bir seçenek belirleyin.

Acrobat düğme görünümü özelliklerini belirleme
1. Form düzenleme modunda değilseniz Araçlar > Formlar > Düzenle'yi seçin. Formlar görev bölmesi açılır.
2. Varolan bir düğmeyi çift tıklatın ve sonra Düğme Özellikleri iletişim kutusundaki Seçenekler sekmesini tıklatın.
3. Mizanpaj için istediğiniz etiket görünümü türünü seçin. (Düğme simgelerini ölçeklendirme hakkında bilgi için bir sonraki

yordama bakın.)
4. Davranış için, düğmenin tıklatıldığında alacağı görünümü belirleyin.
5. Düğmede görünecek etiketi veya simgeyi tanımlamak için aşağıdakilerden birini yapın.

Mizanpaj menüsünden bir etiket seçeneği seçildiyse metni Etiket kutusuna yazın.

Mizanpaj menüsünde simge seçeneği belirlenmişse sırasıyla Simge Seç ve Gözat'ı tıklatıp dosyayı seçin. (Seçilen simgeyi
kaldırmak için Temizle'yi tıklatın.)

Düğme Davranışı seçenekleri
Yok Düğmenin görünümünde değişiklik yapmaz.
İt Farenin Yukarı, Aşağı ve Rollover durumları için görünümleri belirler. Durum altından bir seçenek işaretleyin ve sonra bir etiket ya da simge
seçeneği belirleyin:
Yukarı Fare düğmesi tıklatılmadığında düğmenin nasıl görüneceğini belirler.
Aşağı Fare düğmenin üstünde tıklatıldığında ancak henüz serbest bırakılmadan önce düğmenin nasıl görüneceğini belirler.
Peşpeşe İşaretçi düğmenin üzerinde tutulduğunda düğmenin nasıl görüneceğini belirler.
Anahat Düğme kenarlığını vurgular.
Ters Çevir Düğmenin koyu ve açık gölgelerini tersine çevirir.

Düğmeleri ölçekleme veya konumlandırma
1. Form düzenleme modunda değilseniz Araçlar > Formlar > Düzenle'yi seçin.
2. Düğme Özellikleri iletişim kutusunu açmak için varolan bir düğmeyi çift tıklatın.
3. Seçenekler sekmesini tıklatın, Mizanpaj menüsündeki simge seçeneklerinden birini belirleyin ve Gelişmiş'i tıklatın.

Not: Mizanpaj menüsünden Sadece Etiket'i seçerseniz Gelişmiş düğmesi kullanılamaz.
4. Ölçeklendirme Zamanı menüsünden bir seçenek belirleyin:

Her Zaman Simge boyutunun düğme boyutuyla ilişkisini dikkate almadan simgeyi tanımlandığı şekilde ölçekler.

Hiçbir zaman Simgenin orijinal boyutunu korur; simge sığmıyorsa düğme kenarlığı simgeyi kırpar. Hiçbir Zaman seçilirse
ölçekleme seçenekleri kullanılamaz.

Simge Çok Büyük Simgeyi yalnızca düğmeden büyükse tanımlandığı şekilde ölçekler.

Simge Çok Küçük Simgeyi yalnızca düğmeden küçükse tanımlandığı şekilde ölçekler.

5. Ölçek menüsünden, simgeyi oranlarını koruyarak mı yoksa korumadan mı ölçekleyeceğinizi seçin. Simge oranları korunmadan
ölçeklenirse eğri görünebilir.

6. Simgenin üst ve alt veya sol ve sağ kenarlarının düğmenin kenarlarına düzgün şekilde oturmasını sağlamak için Sınırlara
Sığdır'ı seçin.

7. Simgenin düğme içinde nereye yerleştirileceğini tanımlamak için kaydırıcı oklarını sürükleyin. Simge yerleşimi, simge ile sol
alan sınırı ve simge ile alt alan sınırı arasında bırakılan boşluğun yüzdesine göre tanımlanır. Varsayılan ayar (50, 50) düğmeyi
alanın ortasına yerleştirir. Varsayılan yerleştirme ayarına dönmek için istediğiniz zaman Sıfırla'yı tıklatabilirsiniz.

8. Tamam'ı ve Kapat'ı tıklatın.

Rollover dışında Acrobat düğmesini gizleme
Bazı durumlarda işaretçi üzerine gelene kadar düğme alanının görünmez olmasını isteyebilirsiniz. Düğmeyi arka arkaya gösterip gizleyerek
belgede ilginç görsel efektler oluşturabilirsiniz. Örneğin işaretçiyi haritadaki bir kentin üzerine getirdiğinizde kentin ayrıntılı haritası görüntülenebilir
ve işaretçiyi kentten uzaklaştırdığınızda ayrıntılı harita kaybolabilir.
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Simgeleri gösterme ve gizleme
A.  İşaretçi düğme alanının üzerinde değilken B.  İşaretçi düğme alanına girmişken C.  İşaretçi düğme alanından çıkmışken

1. Form düzenleme modunda değilseniz Araçlar > Formlar > Düzenle'yi seçin. Formlar görev bölmesi açılır.
2. Düğme aracını  kullanarak açılır düğmenin görünmesini istediğiniz alan boyunca sürükleyin. Örneğin PDF dosyası

Fransa'nın haritasını içeriyorsa Paris'in ayrıntılı haritasının açılmasını istediğiniz alan boyunca sürükleyin.
3. Düğmeyi çift tıklatın.
4. Seçenekler sekmesini tıklatın ve Mizanpaj menüsünden Yalnızca Simge'yi seçin.
5. Davranış menüsünden İt'i seçin ve Durum menüsünden Rollover'ı seçin.
6. Simge Seç 'i, ardından da Gözat'ı tıklatın. Dosya Türü'nden dosya türünü seçin, görüntü dosyasının bulunduğu konuma gidin

ve dosyayı çift tıklatın. Bu örnekte Paris'in haritasını seçersiniz. Önizlediğiniz görüntüyü düğme olarak kabul etmek için
Tamam'ı tıklatın.

7. Görünüm sekmesini tıklatın. Gerekiyorsa Kenarlık Rengi ve Dolgu Rengi'nin seçimlerini kaldırın ve Kapat'ı tıklatın.
8. Düzenleme modundaysanız Önizleme'yi seçin. İşaretçi düğme alanının üzerine geldiğinde tanımladığınız görüntü alanı görünür

ve işaretçi düğme alanından çıktığında görüntü alanı kaybolur.
Görüntünün farenin üzerinde dolaşacağı alandan daha büyük olmasını istiyorsanız veya görüntünün açılan görüntü
düğmesinden farklı bir konumda olmasını istiyorsanız Alan Göster/Gizle eylemini kullanın. Önce gösterilecek ve gizlenecek
düğme için bir simge belirleyin. Sonra, fare üzerine geldiğinde etkin nokta olarak davranacak ikinci bir düğme oluşturun.
İkinci düğmenin görünümü için simge atamayın. Bunun yerine işaretçi ikinci düğmeye girdiğinde ilk düğmeyi göstermek ve
işaretçi çıktığında ilk düğmeyi gizlemek için Eylemler sekmesini kullanın.

Yasal Bildirimler   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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Etkileşimli PDF web formları yayınlama
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Web formları hakkında
Gönder işlevi ekleme
Formu Sıfırla düğmesi ekleme
Verileri İçe Aktar düğmesi ekleme
CGI dışa aktarma değerleri

Web formları hakkında
PDF formları web üzerinden bilgi göndermek ve toplamak için kullanışlı olabilir. Bu, bazı HTML komut dosyası makrolarına benzer işlevler
gerçekleştiren birkaç düğme eylemi sağlayarak yapılır. Verileri toplamak ve veritabanına yönlendirmek için web sunucunuzda Ortak Ağ Geçidi
Arabirimi (CGI) uygulamasının bulunması gerekir. Formlardan (HTML, FDF veya XML formatında) veri toplayan mevcut bir CGI uygulaması
kullanılabilir.

Formlarınızı web için hazır duruma getirmeden önce form alanı adlarınızın CGI uygulamasında belirlenenlerle eşleştiğinden emin olun.

Önemli: CGI komut dosyaları Acrobat'ın dışında oluşturulmalıdır; Adobe Acrobat ürünü bu komut dosyalarının oluşturulmasını kapsamaz.

Gönder işlevi ekleme
Form verilerini e-posta adresine veya bir URL belirterek web sunucusuna göndermek için Form Gönder eylemini kullanın. Gönder düğmesini
ayrıca diğer dosyaları sunucuya veya veritabanına geri göndermek için de kullanabilirsiniz. Örneğin forma taranmış bir görüntü veya dosya
ekleyebilirsiniz. Gönder düğmesini tıklattığınızda dosyalar form verileriyle birlikte gönderilir.

PDF formunuz e-posta tabanlı bir gönder düğmesi içeriyorsa, formların diğer kişilere dağıtılmasını kolaylaştırmak için Dağıt iş akışını
kullanabilirsiniz.

1. Araçlar > Formlar > Düzenle'yi, ardından da Yeni Alan Ekle listesinden Düğme'yi seçip düğmeyi oluşturun.
2. Düğme Özellikleri iletişim kutusunu açmak için düğmeyi çift tıklatın.
3. Eylemler sekmesini tıklatın, Tetikleyici Seç menüsünden Fare Tuşu Basılı Değil'i seçin.
4. Eylem Seç menüsünden Form Gönder'i seçip Ekle'yi tıklatın.
5. Form Seçimlerini İlet iletişim kutusunda Bu Bağlantı İçin Bir URL Girin alanına istediğiniz girişi yazın.

Formu web sunucusuna göndermek için hedef URL'yi girin.

Formu e-posta adresine göndermek için mailto: yazıp e-posta adresini girin. Örneğin mailto:alıcı@adobe.com yazın.

6. Diğer seçeneklerde gerekli değişiklikleri yapın ve sonra iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.
7. Düğme Özellikleri iletişim kutusundaki diğer sekmelerdeki ayarları gerektiği gibi değiştirin, ardından Kapat'ı tıklatın.

Form Seçimlerini İlet seçenekleri
FDF FDF dosyası olarak dışa aktarır. Kullanılabilir seçeneklerden birini veya daha fazlasını seçebilirsiniz: kullanıcı tarafından girilen veriler,
yorumlar ve PDF dosyasına artımlı değişiklikler PDF'de Kademeli Artışı Olan Değişiklikler seçeneği, dijital bir imzayı sunucunun kolayca
okuyabileceği ve yeniden yapılandırabileceği şekilde dışarı aktarmanızı sağlar.
Not: Sunucu verileri kullanıcıya FDF veya XFDF formatında döndürüyorsa, sunucunun URL'si #FDF sonekiyle bitmelidir; örneğin
http://myserver/cgi-bin/myscript#FDF.
HTML HTML dosyası olarak dışa aktarır.
XFDF XML dosyası olarak dışa aktarır. Form alanı verilerini, yorumları veya her ikisini dışarı aktarmayı seçebilirsiniz.
PDF Tüm Belge Formunuzu oluşturan PDF dosyasının tamamını dışa aktarır. Bu yöntem FDF seçeneğine göre daha büyük bir dosya oluştursa
da dijital imzaları korumak için kullanışlıdır.
Not: PDF formunu dolduran kullanıcılar Adobe Reader kullanıyorsa, Dışarı Aktarma Formatı seçeneği için FDF veya XFDF'den birini seçmelisiniz.
Tüm Alanlar Form alanları değer içermese bile tüm form alanlarını dışa aktarır.
Yalnızca Bunları Yalnızca Alanları Seç'i tıklatıp, dahil edilecek form alanlarını ve boş alanları dahil etmek isteyip istemediğinizi belirterek seçtiğiniz
form alanlarını dışa aktarır.
Tarihi Standart Formata Dönüştür Formdaki tüm tarihleri forma nasıl girildiklerini dikkate almadan tek bir formatta dışa aktarır.
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Formu Sıfırla düğmesi ekleme
Formu Sıfırla düğmesi, kullanıcının forma girmiş olduğu tüm verileri temizler. Bu düğme, Acrobat formları oluştururken ve düzenlerken
kullanabileceğiniz Araçlar > Formlar > Diğer Görevler >Formu Temizle özelliğine benzer. Ancak sıfırla düğmenizi yalnızca belirli alanları
temizleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Araçlar > Formlar > Düzenle'yi, ardından da Yeni Alan Ekle listesinden Düğme aracını seçip düğmeyi oluşturun.
2. Düğme Özellikleri iletişim kutusunu açmak için düğmeyi çift tıklatın.
3. Eylemler sekmesini tıklatın, Tetikleyici Seç menüsünden Fare Tuşu Basılı Değil'i seçin.
4. Eylem Seç menüsünden Form Sıfırla'yı seçin ve Ekle'yi tıklatın.
5. Formu Sıfırla iletişim kutusunda şunlardan birini yapıp Tamam'ı tıklatın:

Düğmeyle sıfırlanmasını istediğiniz alanları seçmek veya seçimlerini kaldırmak için tek tek onay kutularını tıklatın.

Tümünü Seç.

Eylemler sekmesindeki listede şimdi Fare Tuşu Basılı Değil eylemi altına yuvalanmış bir Form Sıfırla seçeneği görüntülenir.

Gerekirse Düğme Özellikleri iletişim kutusundaki diğer sekmeleri açabilir ve düğmeye diğer türdeki özellikleri uygulayabilirsiniz.

Verileri İçe Aktar düğmesi ekleme
Kullanıcıların ad, e-posta adresi gibi ortak form alanlarını başka bir formdan içe aktarılan verilerle doldurmalarını sağlamak için Form Verilerini İçer
Aktar eylemini kullanın. Kullanıcılar ortak form alanlarını kişisel profil bilgileriyle doldurmak için ayrıca Veri İçe Aktar düğmesini de kullanabilirler.
Yalnızca eşleşen form alanları güncelleştirilir. Eşleşmeyen alanlar yoksayılır. Form Verilerini İçe Aktar eylemini oluşturmadan önce formların dışa
aktarılacağı form alanları ortak bilgilerini içeren bir form oluşturun.

Not: Form Verilerini İçe Aktar eyleminin içe aktarılacak verileri alacağı veri dosyasını aradığı konumlar Windows ve Mac OS'de farklıdır.
Windows'ta, Form Verilerini İçe Aktar eylemi Acrobat veya Adobe Reader klasörünü, geçerli klasörü, System klasörünü, Windows klasörünü,
Belgelerim\Adobe\Acrobat klasörünü ve PATH ifadesindeki klasörleri arar. Mac OS'de, Form Verilerini İçe Aktar eylemi Acrobat veya Adobe Reader
klasörünü ve System Preferences klasörünü arar.

1. Araçlar > Formlar > Düzenle'yi, ardından da Yeni Alan Ekle listesinden Düğme'yi seçip düğmeyi oluşturun.
2. Düğme Özellikleri iletişim kutusunu açmak için düğmeyi çift tıklatın.
3. Eylemler sekmesini tıklatın, Tetikleyici Seç menüsünden Fare Tuşu Basılı Değil'i seçin.
4. Eylem Seç menüsünden Form Verilerini İçe Aktar'ı seçin ve Ekle'yi tıklatın.
5. Bir FDF dosyası bulup seçin ve Aç'ı tıklatın.
6. Düğmeye ilişkin özellikleri tanımlamaya devam etmek için Düğme Özellikleri iletişim kutusundaki başka bir sekmeyi veya

Kapat'ı tıklatın.

CGI dışa aktarma değerleri
Dışa aktarma değeri, kullanıcı tarafından seçilen form alanını tanımlamak için CGI uygulamasına gönderilen bilgidir. Dışa aktarma değerini
yalnızca aşağıdakilerin her ikisi de doğruysa tanımlamanız gerekir:

Veriler şirket intraneti veya web üzerinden veritabanına elektronik olarak toplanmıştır.

Veriler form alanı tarafından belirlenen öğeden farklıdır veya form alanı bir radyo düğmesidir.

Dışa aktarma değerlerini tanımlarken aşağıdaki kılavuz bilgileri dikkate alın:

Onay kutusu veya radyo düğmesinin seçildiğini belirtmek için varsayılan dışa aktarma değerini (Evet) kullanın.

Açılır kutular veya liste kutuları için yalnızca değerin listelenen öğeden farklı olmasını istiyorsanız, örneğin bir veritabanındaki
form alanıyla eşleşmesini istiyorsanız, bir dışa aktarma değeri girin. Özellikler iletişim kutusunda farklı bir dışa aktarma değeri
açıkça belirtilmedikçe, açılır kutuda veya liste kutusunda seçili öğe dışa aktarma değeri olarak kullanılır.

İlişkili radyo düğmeleri tam olarak aynı form alanı adına ancak farklı dışa aktarma değerlerine sahip olmalıdır. Bu, radyo
düğmelerinin geçiş yapmasını ve veritabanında doğru değerlerin toplanmasını sağlar.

Daha fazla Yardım konusu

Yasal Bildirimler   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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PDF barkod form alanları

Başa dön

Başa dön

Barkodlar hakkında
Barkod alanları oluşturma, test etme ve düzenleme
Form alanı gezinmesini ayarlama

Barkodlar hakkında
Barkod alanları kullanıcının form girişlerini taranabilir, yorumlanabilir ve veritabanına eklenebilir görsel bir desene çevirir. Kullanıcılar formu basılı
halde veya faksla gönderdiklerinde barkodlar kullanışlıdır.

Barkod kullanmanın yararları zamandan tasarruf, okunacak ve kaydedilecek yanıtları eleme gerekliliği, oluşabilecek veri girişi hataları atlama
şeklinde sıralanabilir.

Normal bir barkod iş akışı aşağıdaki aşamaları içerir:

Formun yazarı form tercihlerinde Alan Değerlerini Otomatik Hesapla seçeneğinin işaretlendiğinden emin olur ve sonra tüm
diğer alanları he zaman olduğu gibi ayarlayarak formu Acrobat'ta oluşturur.

Formun yazarı barkodu gerekli verileri kaydedecek şekilde ayarlayarak barkod alanını forma ekler.

Form yazarı formu Reader kullanıcıları için etkinleştirir (yazar Reader kullanıcılarının doldurulmuş formun bir kopyasını
kaydetmelerini istiyorsa veya form belli barkod alanları içeriyorsa).

Form yazarı formu diğer kullanıcılara dağıtır.

Kullanıcılar formu kendi bilgisayarlarında doldurup elektronik olarak gönderir veya bir kopyasını yazdırır ve kopyayı formu
dağıtan kişiye gönderir.

Alınan barkod verileri aşağıdaki yollardan biriyle yorumlanır ve sonra incelenebilir, sıralanabilir ve formun alıcısı tarafından
kullanılabilir:

Faks sunucusuna fakslanan formlar Formun alıcısı, formu alan kişinin bu ürünlere sahip olması koşuluyla Adobe Acrobat
Capture® uygulamasını kullanarak TIFF görüntülerini faks sunucusundan alabilir ve Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder
izlenen klasörüne yerleştirebilir.

Basılı olarak gönderilen formlar Formun alıcısı basılı formları tarayabilir ve bu formlardaki barkodların kodunu çözmek için
LiveCycle Barcoded Forms Decoder gibi bir uygulama kullanabilir.
Not: Acrobat Capture ve LiveCycle Barcoded Forms Decoder, şirket iş akışları için uygun, bağımsız ürünlerdir ve Acrobat'tan
ayrı olarak satılır.

Barkodlar için tasarım ipuçları
Barkodları nasıl tasarlayacağınızı ve yerleştireceğinizi etkileyen noktalar kullanılabilirlik ve alanı içerir. Örnek olarak barkod boyutu kodlanacak veri
miktarını da sınırlayabilir. En iyi sonucu almak için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

Barkodları form zarfa konulduğunda katlanmayacak şekilde ve yazdırma ya da fakslama sırasında kırpılmamaları için sayfanın
kenarlarından yeterli uzaklıkta yerleştirin.

Kolayca görünebilecek ve taranabilecek şekilde yerleştirin. Taşınabilir bir tarayıcı kullanılacaksa 4 inçten (10,3 cm) daha geniş
barkod kullanmayın. Uzun ve dar barkodlar taşınabilir tarayıcılar için en uygunudur. Ayrıca taşınabilir tarayıcı kullanırken
barkodun içeriğini sıkıştırmamaya dikkat edin.

Barkodun boyutunun kodlanacak veri miktarını alabilecek büyüklükte olduğundan emin olun. Barkod alanı çok küçükse gri
renge dönüşür. Tamamlanmış bir formu, barkod alanının yeterli genişlikte olduğundan emin olmak için dağıtmadan önce test
edin.

Barkod alanları oluşturma, test etme ve düzenleme
PDF form barkodunu geliştirebileceğiniz yollardan biri özel komut dosyaları oluşturmaktır. Bu tür komut dosyaları yazmak JavaScript hakkında
temel bilgi ve Acrobat'a özel JavaScript'i tanımayı gerektirir. Daha fazla bilgi için, Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™
(JavaScript™ Kullanarak Acrobat® Uygulamaları Geliştirme) belgesine (www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_tr) bakın (PDF, Yalnızca
İngilizce). Temel JavaScript bilgileri için bu konuda bulunabilecek çok sayıda kaynaktan birine bakın.

Maksimum boyutta bir barkod ekledikten sonra, hücre boyutunu veya kod çözme koşulunu değiştirmek barkodun sayfa kenarlıklarından
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taşmasına neden olabilir. Barkod için uygun hücre boyutunu ve kod çözme koşullarını seçerek bu durumu önleyin.

Adobe'nin sunduğu öneriler Have a tutorial you would like to share?
(Paylaşmak istediğiniz bir eğitim mi var?)

Video eğitimi: Creating a Barcode Field
(Barkod Alanı Oluşturma)
Mike Hoffman
PDF'lere uygulanabilecek barkod alanları oluşturun.

Barkod alanı ekleme
1. Formu Acrobat'ta açıp Tercihler iletişim kutusunu açın ve solda Formlar'ı seçin. Daha sonra Alan Değerlerini Otomatik

Hesapla'yı seçin.
2. Araçlar > Formlar > Düzenle'yi seçin.
3. Hızlı erişim çubuğundaki Barkod aracını  tıklatın veya Formlar > Görevler > Yeni Alan Ekle > Barkod'u seçin.
4. Barkod alanını tanımlamak için dikdörtgeni sürükleyip, Özellikler iletişim kutusunu açmak için barkod alanını çift tıklatın.
5. Değer sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

Bununla Kodla seçeneğini belirleyin, ardından da XML veya Sekmeyle Sınırlandırılmış gibi bir format seçin. Seç düğmesini
tıklatın ve barkod alanına kodlanmasını istediğiniz alanları seçin. Alan adlarını barkod verilerine dahil etmek istemiyorsanız
Alan Adlarını İçer'in seçimini kaldırın.

Özel Hesaplama Komut Dosyası'nı seçin, Düzenle'yi tıklatın ve JavaScript Editörü iletişim kutusuna özel JavaScript
kodunuzu girin.

6. Seçenekler sekmesinde aşağıdakilerin tümünü yapın:

PDF417, QR Kodu veya Veri Matrisi gibi bir Semboloji seçeneği belirleyin.

Bu sıkıştırmayı uygulamak istiyorsanız Barkoda Kodlamadan Önce Verileri Sıkıştır'ı seçin. Geri gönderilen formlardan veri
almak için taşınabilir bir tarayıcı kullanılacaksa bu seçeneği işaretlemeyin.

Kodlama Koşulu alanında, Taşınabilir Barkod Tarayıcısı, Faks Sunucusu, Belge Tarayıcısı veya Özel seçenekleri
arasından geri gönderilen formları işleyecek donanım türünü seçin.

Gerekiyorsa, Özel'i tıklatın ve X Boyutu, Y/X Oranı ve Hata Düzeltme Düzeyi için değer girin.

7. Genel ve Eylemler sekmelerinde diğer değişiklikleri yapın. Ardından Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusunu kapatın.

JavaScript kodu, seçili alanları XML veya Sekmeyle Sınırlandırılmış formatında kodlamak için otomatik olarak oluşturulur.
Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusu kapatılır ve kendisi için değerler belirttiğiniz barkod formda görünür.

Not: Barkodu oluşturduktan sonra forma yeni bir alan eklerseniz, varolan barkodlar için verilere otomatik olarak dahil edilmez.
Ancak barkoda ek veri alanlarını elle ekleyebilirsiniz.

Barkod alanını test etme
1. Formlar > Görevler > Form Düzenlemeyi Kapat'ı seçin veya Formlar araç çubuğunda Önizleme düğmesini tıklatın.
2. Formu doldurun. Her alan için maksimum bilgi miktarını temsil eden ve kullanıcıların giriş yapmasını beklediğiniz örnek verileri

kullanın.
3. Barkod alanı soluklaşırsa barkod alanını yeniden boyutlandırma veya içerik verilerini ayarlama işlemini uygulayın. (Aşağıdaki

görevlere bakın.)
4. Barkod alanının gelen verilerin tümünü alacak kadar büyüklükte olduğundan emin olun. Örnek verileri kaldırmak için Formlar >

Formu Temizle'yi seçin.
5. Dosya > Kaydet'i seçin.

Barkod form alanı şimdi dağıtma için hazırdır.

Barkoda ek veri alanları ekleme
1. Form düzenleme modunda değilseniz, Araçlar > Formlar > Düzenle'yi seçin.
2. Barkod alanını çift tıklatın.
3. Değer sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

Bununla Kodla seçiliyse, Seç'i seçin ve kodlanacak ek form alanlarını belirleyin.

Özel Hesaplama Komut Dosyası seçiliyse Düzenle'yi tıklatın ve ek alanlar dahil etmek için ek JavaScript yazın.

Yeni alanları barkoda ekledikten sonra örnek verileri test ederek barkod alanının yeterli büyüklükte olduğundan emin olun. Barkod alanı soluksa
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barkod alanını veya metin alanı özelliklerini, veri içeriği barkod alanına sığacak şekilde ayarlayın.

Veri içeriğini barkod alanına sığacak şekilde ayarlama
1. Form düzenleme modunda değilseniz, Araçlar > Formlar > Düzenle'yi seçin.
2. Barkod özelliklerini daha fazla veri alacak şekilde düzenlemek için barkodu seçin, barkod alanını çift tıklatın ve aşağıdakilerden

herhangi birini yapın:

Seçenekler sekmesinde Özel düğmesini tıklatın ve Hata Düzeltme Düzeyi ve Y/X Oranı için alt değerleri girin.

Seçenekler sekmesinde Barkoda Kodlamadan Önce Verileri Sıkıştır'ı seçin; ancak, bunu yalnızca bir Adobe yazılım kod
çözücüsü kullanacaksanız (ayrı olarak satılır) yapın.

Değer sekmesinde veri kodlama formatı olarak XML yerine Sekmeyle Sınırlandırılmış'ı seçin. XML, bilgileri kodlamak için
Sekmeyle Sınırlandırılmış seçeneğinden daha fazla barkod alanı gerektirir.

Seçenekler sekmesinde farklı bir Semboloji seçeneği belirleyin.

Değer sekmesinde Seç düğmesini tıklatın ve kodlama gerekmeyen tüm alanların seçimini kaldırın. Örneğin gereksiz bilgi
içeren alanları dahil etmeyin.

Değer sekmesinde, kullanıcı tarafından girilen metni kodlama işlemi sırasında tümü küçük harfli veya tümü büyük harfli
karakterlere dönüştüren özel bir komut dosyası girin.

Not: United States Internal Revenue Service ve vergi kurumları tarafından kullanılan National Association of Computerized
Tax Processors (NACTP), 2B barkod verileri için tümü büyük harfli karakterler kullanılmasını önermektedir.

3. Verilerin kapsanmasında barkod alanı miktarını küçültmek için barkod alanını çift tıklatıp Değer sekmesinde verileri alfasayısal
karakterlerle ve tek örnekle kısıtlayan özel bir komut istemi yazın. (Tümü büyük veya tümü küçük harften oluşan metin, aynı
metnin büyük ve küçük karakterler karışık halde yazılmış şeklinden daha az barkod alanı gerektirir.)

Formda ek barkod alanları oluşturmayı ve her barkod alanıyla farklı veriler eşleştirmeyi göz önünde bulundurun.

Form alanı gezinmesini ayarlama
PDF belgesinde belirtilmiş bir sekme sırası yoksa, kullanıcı Erişilebilirlik tercihlerinde Sekme Sırası seçeneğinin seçimini kaldırmadıkça, varsayılan
sekme sırası belge yapısına dayanır.

Alanları oluşturduktan sonra sekme sırasını değiştirebilirsiniz. Form düzenleme modundaysanız sekmeleri belge yapısı (varsayılan), satır veya
sütuna göre sıralayabilirsiniz. Alanlar panelinde alanları sürükleyip bırakarak sırayı elle de seçebilirsiniz. Düzenleme modunda değilseniz sekmeleri
satır veya sütuna göre sıralamak için sayfa özelliklerini değiştirebilirsiniz. Ancak, sekme sırasını elle özelleştiremezsiniz.

Sekme sırasını düzenleme modunda ayarlama
1. Form düzenleme modunda değilseniz Araçlar > Formlar > Düzenle'yi seçin. Formlar görev bölmesi açılır.
2. Soldaki Alanlar panelinde Sırala > Sekme Sırası'nın seçili olduğundan emin olun.
3. (İsteğe bağlı) Alanların sekme sırasını görüntülemek için Formlar > Görevler > Alanları Düzenle > Sekme Numaralarını

Göster'i seçin.
4. Bir Sekme Sırası seçeneği belirleyin:

Sekmeleri Yapıya Göre Sırala Sekmeler belge yapısına dayandırılır ve etiketlemede ayarlanan sırayı izler.

Sekmeleri Satıra Göre Sırala Sol üstteki alandaki sekmeler, bir defada bir satır olmak üzere önce soldan sağa sonra aşağı
hareket eder.

Sekmeleri Sütuna Göre Sırala Sol üst alandaki sekmeler, her seferinde bir sütun olmak üzere önce yukardan aşağı ve sonra
soldan sağa hareket eder.

Sekmeleri Elle Sırala Alanlar panelinin içinde olmasını istediğiniz yere alanı sürükleyip bırakmanızı sağlar. Alanı farklı bir
sayfaya, radyo düğmesini başka bir gruba ve alanı radyo düğmesine taşıyamazsınız.

Tanımlanmamış Sekmeleri Sırala Sekme sırasının belirtilmemiş olduğunu belirtir. Sekme sırası, sayfa özelliklerindeki ayarlar
tarafından belirlenir.

Sekme sırasını Sayfa Özellikleri'nde ayarlama
1. Düzenleme modundaysanız, bu moddan çıkmak için Form Düzenleme Modunu Kapat'ı seçin.

2. Sayfa Minik Resimleri düğmesini  tıklatarak veya Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Sayfa Minik Resimleri'ni
seçerek Sayfa Minik Resimleri panelini açın.

3. Bir ya da daha fazla sayfa simgesi seçin, ardından Sayfa Minik Resimleri panelindeki Seçenekler menüsünde Sayfa Özellikleri
seçeneğini belirleyin.

4. Bir Sekme Sırası seçeneği belirleyin:
Satır Sırasını Kullan Sol üstteki alandaki sekmeler, bir defada bir satır olmak üzere önce soldan sağa sonra aşağı hareket
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eder.

Sütun Sırasını Kullan Sol üst alandaki sekmeler, her seferinde bir sütun olmak üzere önce yukardan aşağı ve sonra soldan
sağa hareket eder.

Belge Yapısını Kullan Etiketli alanlara sahip formlar için etiketlemede belirlenen sırayı izler.

Tanımlanmadı Varolan sırayı kullanır.

Daha fazla Yardım konusu

Yasal Bildirimler   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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PDF form alanı özellikleri
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Form alanı özellikleri hakkında
Form alanı özelliklerini değiştirme
Form alanı özelliklerinin Genel sekmesi
Form alanı özelliklerinin Görünüm sekmesi
Form alanı özellikleri için Konum sekmesi
Form alanı özelliklerinin Seçenekler sekmesi
Form alanı özelliklerinin Eylemler sekmesi
Form alanı özelliklerinin Hesapla sekmesi
Form alanlarının hesaplamasını ayarlama
Form alanı özelliklerinin İmza sekmesi
Form alanı özelliklerinin Format sekmesi
Form alanı özelliklerinin Doğrulama sekmesi
Form alanı özelliklerinin Değer sekmesi
Özel barkod ayarlarını yönetme
Form alanı özellik varsayılanlarını yeniden tanımlama

Form alanı özellikleri hakkında
Bir form alanının nasıl davranacağı, o alana ait Özellikler iletişim kutusundaki ayarlarla belirlenir. Formatlama uygulayan, form alanı bilgilerinin diğer
form alanlarıyla nasıl bir ilişkide olacağını belirleyen, kullanıcının form alanına girebileceklerine sınırlamalar getiren, özel komut dosyalarını
tetikleyen ve benzer işlevleri gerçekleştiren özellikler ayarlayabilirsiniz.

Acrobat form alanları için, form alanının türüne bağlı olarak çeşitli özellikler ayarlayabilirsiniz. Her form alanı türüne ilişkin özellikler bir dizi sekmede
seçilir. Özellik değiştirdiğinizde, başka bir özellik seçer seçmez veya Enter tuşuna basar basmaz bu uygulanır.

Tüm form alanı türlerinde Genel sekmesi ve Eylemler sekmesi vardır. Diğer sekmeler yalnızca belirli türdeki form alanlarında görünür. Seçenekler
sekmesi form alanı türlerinin çoğunda görünür ancak kullanılabilir seçenekler her form alanı türü için farklıdır.

Her sekmede iki öğe vardır. Herhangi bir sekmede bunlardan birini seçerseniz bir onay işareti görünür ve seçenek tüm sekmelerde işaretlenir. Bu
öğeler:
Kilitli Seçildiğinde artık hiçbir bir form alanı özelliğinde değişiklik yapılmasına izin verilmez.
Kapat Form alanı Özellikler iletişim kutusunu kapatır. Birden çok alanın özelliklerini değiştirirseniz Özellikler iletişim kutusunu açık bırakabilirsiniz.
Özelliklerini değiştirmek için her alanı ayrı tıklatın.
Not: Herhangi bir sekmede Kilitli'yi seçerseniz, yalnızca o sekmedeki seçenekler değil alana ait tüm seçenekler kilitlenir.

Form alanı özelliklerini değiştirme
Acrobat form alanı özelliklerine yalnızca düzenleme modundayken erişebilirsiniz. Birden çok form alanının özelliklerini bir defada değiştirebilirsiniz.

1. Form düzenleme modunda değilseniz Araçlar > Formlar > Düzenle'yi seçin.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Özellikler iletişim kutusunu açın:

Tek form alanını düzenlemek için alanı çift tıklatın veya sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

Birden fazla form alanını düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz alanları seçin, seçili alanlardan birini sağ tıklatın ve
Özellikler'i seçin.

3. Gerektiğinde kullanılabilir sekmelerin tümünde özellikleri değiştirin.

Başka bir özellik seçer seçmez ya da Enter tuşuna basar basmaz özellik değişir.

4. Özellikler iletişim kutusunu kapatmak için Kapat'ı tıklatın.

Farklı özellik değerlerine sahip form alanlarını seçerseniz Özellikler iletişim kutusunda bazı seçenekler yer almaz. Yine de mevcut seçeneklerde
yapılan değişiklikler tüm seçili form alanlarına uygulanır.

Form alanında yanlışlıkla değişiklik yapılmasını önlemek için, Özellikler iletişim kutusunu kapatmadan önce kutunun sol alt köşesindeki Kilitli
onay kutusunu tıklatın. Kilidi açmak için seçeneği bir kez daha tıklatın.
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Form alanı özelliklerinin Genel sekmesi
Genel sekmesi tüm form alanı türlerinde vardır ve aşağıdaki seçenekleri içerir:

Ad Seçili form alanının benzersiz adını belirler.
Araç İpucu Ne yapacağından emin olmayan kullanıcının form alanını doldurmasına yardımcı olacak bir metin görüntüler. Araç ipuçları işaretçi form
alanının üzerinde kısa bir süre kaldığında görünür.
Form Alanı Form alanının ekranda veya yazdırılmış belgede görünüp görünmeyeceğini belirler. Seçenekler şunlardır: Görülebilir, Gizli, Görülebilir
Fakat Yazdırılmaz ve Gizli Fakat Yazdırılabilir.
Yönlendirme Form alanını 0, 90, 180 ya da 270 Derece döndürür
Salt Okunur Kullanıcının form alanı içeriğini değiştirmesini önler.
Zorunlu Kullanıcının seçili form alanını doldurmasını zorunlu kılar. Kullanıcı zorunlu bir alan boş olduğu halde formu göndermeye çalışırsa bir hata
mesajı görünür ve boş bırakılmış zorunlu alan vurgulanır.

Form alanı özelliklerinin Görünüm sekmesi
Görünüm özellikleri form alanının sayfada nasıl görüneceğini belirler. Görünüm sekmesi barkodlar dışında tüm form alanı türlerinde vardır ve
aşağıdaki seçenekleri içerir:

Kenarlık Rengi Alanı çevreleyen çerçeve için renk örneği seçebileceğiniz bir renk seçici açar. Alanı çerçevesiz bırakmak için Renk Yok'u seçin.
Çizgi Kalınlığı Form alanını çevreleyen çerçevenin genişliğini belirler: İnce, Orta veya Kalın.
Dolgu Rengi Alanın arka planı için renk örneği seçebileceğiniz bir renk seçici açar. Alanı renksiz bırakmak için Renk Yok'u seçin.
Not: Renk Yok dışındaki tüm Dolgu Rengi seçenekleri, PDF sayfasında form alanının arkasında görünen tüm görüntüleri engeller.
Çizgi Stili Çerçevenin görünümünü değiştirir. Sürekli, Kesikli, Eğimli, İç Metin veya Altı Çizili'yi seçin.
Font Boyutu Kullanıcı tarafından girilen metnin boyutunu veya radyo düğmeleri ve onay kutuları için seçim işaretleyicisinin boyutunu belirler.
Otomatik'i seçebilir, çeşitli hazır değerleri kullanabilir veya farklı bir değer girebilirsiniz. Metin alanı için Otomatik'i seçerseniz kullanıcı yazarken
metni kutuya sığdırmak için font boyutu değişir.
Metin Rengi Metin veya seçim işaretleyicisi için renk örneği seçebileceğiniz bir renk seçici açar.
Font Bilgisayarınızda bulunan fontları listeler. Bu seçenek metin görüntülemeyen form alanları için kullanılamaz.
Not: Tercihler iletişim kutusunun Dil sekmesindeki Sağdan Sola Dil Seçeneklerini Etkinleştir seçeneği, Özellikler iletişim kutusunun Görünüm
sekmesinde hangi öğelerin görüneceğini etkiler. Bu tercih seçildiğinde, Görünüm sekmesi metin alanları, açılır liste kutuları ve liste kutuları için
basamak stilini ve metin yönünü değiştirmeye ilişkin seçenekler içerir.

Form alanı özellikleri için Konum sekmesi
Konum sekmesi, o sırada seçili olan alan veya alanların konumunu veya boyutunu ayarlamanızı sağlar. Alanları sayfada belirlediğiniz bir konuma
taşıyabilirsiniz. Yükseklik ve Genişlik seçeneklerini kullanarak alanların sadece boyutlarını değiştirebilirsiniz. Alanları yeniden boyutlandırmadan
taşımak için, Konumu Değiştirirken Yükseklik Ve Genişliği Değiştirme'yi seçin.

Form alanı özelliklerinin Seçenekler sekmesi
Bu sekmede bulunan seçenekler seçilen form alanının türüne göre değişir. Seçenekler sekmesi, dijital imzalar dışında tüm form alanı türlerinde
vardır.

Barkod
Barkod alanı özelliklerine ilişkin Seçenekler sekmesi aşağıdakileri içerir:

Semboloji PDF417, QR Code ve Data Matrix barkod türlerini içerir.
Not: Kuruluşunuz formları birden çok yöntemle işliyorsa, en düşük kaliteli barkod görüntülerini içeren yöntemi seçin. Örneğin, formlar faks veya e-
postayla geri gönderilecekse, tüm formlarda yüksek oranda okuma oranları sağlamak üzere kod çözme koşulu olarak Faks Sunucusu'nu seçin.
Barkoda Kodlamadan Önce Verileri Sıkıştır Verilerin kodlanmadan önce sıkıştırılacağını belirtir. Veriler Flate sıkıştırma yöntemiyle sıkıştırılır.
Sıkıştırılmış veri barkodda genellik daha az depolama alanı gerektirerek daha fazla verinin depolanmasını sağlar. Genel olarak, geri gönderilen
verileri yorumlamak için Acrobat barkod formları kod çözücüsü kullanacaksanız bu seçeneği kullanın. Taşınabilir bir barkod tarayıcısı
kullanacaksanız bu seçeneği kullanmayın çünkü bu aygıtların çoğu sıkıştırılmış verilerin kodunu çözemez.
Kod Çözme Koşulu Hazır olarak verilen kod çözme koşulları Özel düğmesini tıklatarak ayarlayabileceğiniz önerilen başlangıç noktalarını temsil
eder.
Özel Sizdeki tarama ve faks donanımına en uygun özel işleme parametrelerini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. (Kullanılabilecek seçenekler
barkod türlerine göre değişir.)
X Boyutu  Hücrenin mil cinsinden (1 mil = 0,001 inç veya 0,0254mm) genişliği.
Y/X Oranı  Hücrenin yükseklik/genişlik oranı. Örneğin yüksekliği genişliğinin iki katı olan bir veri hücresi için 2 girin. (Yalnızca PDF417 barkodları
için kullanılabilir.)
Not: Barkodun kodunu taşınabilir bir lazer tarayıcıyla çözmeyi planlıyorsanız 4 inçten (10,2 cm) daha geniş barkodlar oluşturmamaya dikkat edin.
Uzun ve dar barkodlar taşınabilir tarayıcılar için daha uygundur. Adobe barkod kod çözücüsü kullanıyorsanız (ayrı olarak satılır) barkod yüksekliği
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ve genişliği sorun olmayacaktır.
Hata Düzeltme Düzeyi  Olası herhangi bir kod çözme hatasını düzeltmek için barkoda eklenen veri yedekliği düzeyini gösterir. Yüksek bir düzey
hem daha fazla yedeklik hem de daha başarılı kod çözme sonuçları oluşturan daha güçlü bir barkod sağlar. Ancak yüksek düzeyler barkodun
boyutunu büyütür ve kullanıcı tarafından sağlanan verilerin veya form yapısı verilerinin barkoda kodlanma yeteneğini azaltır. Güçlü bir barkod;
kalem çizikleri, düşük yazdırma kalitesi, faksla gönderme sırasında oluşan görüntü kaybı veya belgedeki katlanmalar nedeniyle ortaya çıkan
sorunları azaltır. Bu seçenek PDF417 ve QR Code barkodları için kullanılabilir.
Barkod Parametrelerini Yönet Özel barkod seçimlerinizi bir dosyaya kaydetmenizi sağlar. Daha sonra dosyayı dışa aktarabilir ve kuruluşunuzdaki
diğer form yazarları tarafından kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Onay kutuları
Onay Kutusu Stili Kullanıcı seçtiğinde onay kutusunun içinde görünen işaretleyicinin şeklini belirler. Onay (varsayılan), Daire, Artı, Baklava, Kare
veya Yıldız. Bu özellik onay kutusunun şeklini değiştirmez.
Not: Onay kutusunun içindeki işaretleyicinin boyutu Görünüm sekmesinde sizin seçtiğiniz fontun boyutu tarafından belirlenir.
Dışa Aktarma Değeri Veriler dışa aktarıldığında öğeyi temsil edecek değeri belirler. Boş bırakılırsa Genel sekmesindeki Ad girişi dışa aktarma
değeri olarak kullanılır.
Onay Kutusu Varsayılan Olarak İşaretli Kullanıcı seçimini kaldırmadığı sürece onay kutusunu seçili olarak gösterir.

Açılır kutu ve liste kutusu
Açılır kutular veya liste kutuları için, Seçenekler sekmesini kullanıcının aralarından seçim yapacağı bir öğe listesi oluşturmak için kullanın.

Bu sekmedeki özelliklerin çoğu bu form alanı türlerinin her ikisinde de ortak olmasına karşın bu türlerden yalnızca birine veya diğerine ait birkaç
özellik de vardır.

Öğe  Alanla ilgili olarak menüde görüntülenmesini istediğiniz seçenekler için yazdığınız metni kabul eder.
Ekle  Öğe'deki geçerli seçimi Öğe Listesi'ne taşır.
Dışa Aktarma Değeri  Veriler dışa aktarıldığında öğeyi temsil edecek değeri yazdığınız yerdir. Boş bırakılırsa Genel sekmesindeki Ad girişi dışa
aktarma değeri olarak kullanılır.
Öğe Listesi  Listede bulunacak seçenekleri görüntüler.
Not: Öğe Listesi kutusunda vurgulanan öğe, açılır kutu veya liste kutusu alanında varsayılan olarak seçilmiş öğe olarak görünür. Varsayılan öğeyi
değiştirmek için listeden başka bir öğe vurgulayın.
Yukarı ve Aşağı düğmeleri Öğelerin açılır listede listelenme sırasını değiştirir. Öğeleri Sırala seçiliyse bu düğmeler kullanılamaz.
Sil Seçili öğeyi listeden çıkarır.
Öğeleri Sırala  Listelenen öğeleri sayısal ve alfabetik olarak düzenler. Alfabetik sıralamadan önce sayısal sıralama yapılır (uygulanabiliyorsa).
Kullanıcının Özel Metin Girmesine İzin Ver  (Yalnızca açılır kutular) Kullanıcıların listedekilerin dışında bir değer girmesini sağlar.
Yazımı Denetle  (Yalnızca açılır kutular) Kullanıcının girdiği metnin yazım denetimini yapar. Bu seçenek yalnızca Kullanıcının Özel Metin
Girmesine İzin Ver seçiliyse kullanılabilir.
Birden Çok Seçim  (Yalnızca liste kutuları) Kullanıcıların listede birden çok öğe seçmelerini sağlar.
Seçilen Değeri Hemen Kaydet Kullanıcı seçtiğinde değeri hemen kaydeder. Bu seçenek seçilmezse, değer yalnızca kullanıcı bulunduğu alandan
sekme tuşuna basarak çıktığında veya başka bir form alanını tıklattığında kaydedilir. Yalnızca liste kutuları için, Çoklu Seçim seçiliyse bu seçenek
kullanılamaz.

Radyo düğmeleri
Kullanıcının seçimler kümesinden yalnızca bir seçim seçmesini isterseniz radyo düğmesi grubu oluşturun. Gruptaki tüm radyo düğmeleri aynı Ada
sahiptir, ancak hepsinin farklı birer Düğme Değeri vardır.

Düğme Stili Kullanıcı seçtiğinde düğmenin içinde görünen işaretleyicinin şeklini belirler. Onay, Daire (varsayılan), Artı, Baklava, Kare veya Yıldız.
Bu özellik radyo düğmesinin şeklini değiştirmez.
Radyo Düğmesi Seçimi Radyo düğmesini tanımlar ve aynı Ad değerine sahip diğer radyo düğmelerinden farklı kılar.
Düğme Varsayılan Olarak İşaretli Kullanıcı formu ilk açtığında düğmenin seçim durumunu belirler.
Aynı Ada ve İçeriğe Sahip Düğmeler Birlikte Seçilir İlişkili birden çok radyo düğmesinin tek tıklatmayla seçilmesini sağlar. Örneğin kullanıcı
başka bir radyo düğmesiyle aynı alan adına ve seçili içeriğe sahip bir radyo düğmesini seçerse her iki radyo düğmesi de seçilir.

Metin Alanları
Metin alanları alfabetik karakterler, rakamlar veya her ikisinden oluşan kullanıcı girişlerini kabul eder.

Hizalama  Metni alanda sola, sağa veya ortaya hizalar.
Varsayılan Değer Kullanıcı alana başka bir şey yazarak değiştirene kadar görüntülenecek metni belirler. Bu seçeneğin varsayılan değerini
yazarak girin.
Çok satırlı  Metin alanında birden fazla satır girişi yapılmasını sağlar.
Uzun Metni Kaydır  Metin alanının sınırlarının dışına taşan metni alanın içinde kalacak şekilde kaydırır.
Zengin Metin Formatlamaya İzin Ver  Kullanıcıların metne kalın veya italik gibi stil bilgileri uygulamasını sağlar. Bu özellik, örneğin makale gibi bir
metnin anlamı açısından bu tür stil bilgilerinin önemli olduğu belirli metin alanları için kullanışlı olabilir.
Karakter Sınırı  Belirttiğiniz sayıda karakter girişine izin verir.
Not: Varsayılan bir değer girdiyseniz, o değer bu sınıra küçültülür.
Şifre  Kullanıcının girdiği metni bir dizi yıldız işareti (*) olarak görüntüler. Bu seçenek yalnızca Yazımı Denetle seçili olmadığında kullanılabilir.
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Alan Dosya Seçimi İçin Kullanılır  Formla birlikte bir dosya gönderildiğinde, kullanıcının alan değeri olarak dosya yolunu girmesini sağlar. Bu
seçenek, yalnızca Seçenekler sekmesinde yalnızca Uzun Metni Kaydır seçeneği işaretli olduğunda kullanılabilir.
Yazımı Denetle  Kullanıcının girdiği metnin yazımını denetler.
Karakter Tarağı  Kullanıcının girdiği metni, metin alanın genişliği boyunca eşit şekilde dağıtır. Görünüm sekmesinde kenarlık rengi seçilmişse,
alana girilen her karakter bu renkte çizgilerle ayrılır. Bu seçenek yalnızca başka bir onay kutusu seçilmediğinde kullanılabilir.

Tarak özelliği içeren ve içermeyen metin alanları
A.  Tarak özelliğini kullanan, kenarlık rengi içeren dört metin alanı B.  Tarak özelliği içermeyen metin alanı

Form alanı özelliklerinin Eylemler sekmesi
Eylemler sekmesindeki özellikler, form alanıyla ilişkilendirmek istediğiniz, örneğin belli bir sayfaya atlamak veya medya klibi oynatmak gibi herhangi
bir eylemi belirler Eylemler sekmesi tüm form alanı türlerinde vardır ve aşağıdaki seçenekleri içerir:

Tetikleyici Seç Bir eylem başlatan kullanıcı eylemini belirler: Fare Tuşu Basılı Değil, Fare Tuşu Basılı, Fare Girişi, Fare Çıkışı, Odakla veya
Bulanıklaştır.
Eylem Seç Kullanıcı eylemi tetiklediğinde ortaya çıkacak olayı belirler: Menü Öğesi Yürüt, 3B/Multimedya Görünümüne Git, Sayfa Görünümüne A
Git; Form Verisi İçe Aktar, Multimedya İşlemi (Acrobat 9 ve sonraki sürümler), Dosya Aç, Web Bağlantısı Aç, Ses Çal, Ortamı Yürüt (Acrobat 5 ile
Uyumlu), Ortamı Yürüt (Acrobat 6 ve Sonraki Sürümlerle Uyumlu), Makale Oku, Formu Sıfırla, JavaScript Çalıştır, Katman Görünürlüğünü Ayarla,
Alanı Göster/Gizle ve Form Gönder.
Ekle Seçilen eylem için bir pencere açar.
Eylemler Tanımladığınız tetikleyicilerin ve eylemlerin listesini görüntüler.
Yukarı ve Aşağı düğmeleri Seçili eylemin tetikleyici altında listelendiği sırayı değiştirir. (Yalnızca aynı tetikleyici için birden çok eylem
tanımladığınızda kullanılabilir.)
Düzenle Seçili eylem için belirli seçenekler içeren bir iletişim kutusu açar.
Sil Seçili eylemi veya tetikleyici ve eylem çiftini kaldırır.

Form alanı özelliklerinin Hesapla sekmesi
Hesapla sekmesi, Özellikler iletişim kutusunda yalnızca metin alanları ve açılır kutular için görünür. Bu seçenekleri, varolan form alanı girişlerinde
matematiksel işlemler yapmak ve sonuçları görüntülemek için kullanın.

Değer Hesaplanmaz Kullanıcının yazmasını istiyorsanız bunu seçin.
Değer Daha çok seçeneği kullanılabilir yapmak için bunu seçin:
Açılır menü  Seçili alanlara uygulanacak matematiksel işlevleri listeler. Seçili alanlara girilen değerleri toplamak için Topla, bu değerleri çarpmak
için Çarp'ı seçin. Diğer seçenekler Ortalama, En Düşük veya En Yüksek'tir.
Seç  Hesaplamaya dahil etmek için seçeceğiniz veya hesaplamanın dışında tutmak için seçimini kaldıracağınız alanların listesini içeren bir iletişim
kutusu açar.
Basitleştirilmiş Alan İşaretleri Alan adları ve basit aritmetik işaretlerle JavaScript kullanır. Düzenle düğmesi, komut dosyaları yazabileceğiniz,
düzenleyebileceğiniz ve ekleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.
Not: Alan adları büyük/küçük harf duyarlıdır.
Özel Hesaplama Komut Dosyası Hesaplamalar için eklediğiniz tüm özel komut dosyalarını görüntüler. Düzenle düğmesi, yeni JavaScript'ler
yazabileceğiniz ve ekleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Form alanlarının hesaplamasını ayarlama
Bir formda iki veya daha fazla hesaplama tanımladığınızda, bunların yürütülme sırası hesaplamaları tanımlama sıranızla aynıdır. Bazı durumlarda,
doğru sonuçlar elde edebilmek için hesaplama sırasını değiştirmeniz gerekebilir.

Örneğin iki form alanının hesaplanmasından elde edilen sonucu üçüncü bir form alanının değerini hesaplamak için kullanmak istiyorsanız, doğru
sonuçlar elde etmek için önce ilk iki form alanı birlikte hesaplanmalıdır.

1. Formlar > Görevler > Diğer Görevler > Alan Hesaplama Sırasını Ayarla'yı seçin.

Alanları Hesapla iletişim kutusu formunuzdaki tüm hesaplanabilir alanları ve hesaplamaların gerçekleştirileceği sırayı
görüntüler.

2. Alan hesaplama sırasını değiştirmek için listeden alanı seçin ve sonra Yukarı veya Aşağı düğmesini tıklatın.

Acrobat, form alanlarınızı oluştururken ve test ederken, atanan tüm alan hesaplamalarını otomatik olarak gerçekleştirir. Çalışırken kolaylık
sağlamak için form tercihlerinde otomatik hesaplamayı kapatabilirsiniz.
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Form alanı özelliklerinin İmza sekmesi
İmza sekmesi yalnızca Dijital İmza Özellikleri iletişim kutusunda bulunur. Burada yapılan seçimler, kullanıcı forma dijital imza uyguladığında ne
olacağını belirler.

İmzalandığında Değişiklik Yok Varsayılan değer budur.
Salt Okunur Olarak İşaretle Açılır menüdeki seçime göre, dijital olarak imzalanmış formda başka değişiklik yapılmasını önler:
Tüm Alanlar  Hiçbir form alanında değişiklik yapılmasına izin vermez.
Bunlar Dışında Tüm Alanlar  Yalnızca Seç düğmesini tıklatıp, imzalamadan sonra kullanıcının düzenleyebilmesini istediğiniz alanların onay
kutusunu işaretleyerek seçtiğiniz form alanlarında değişiklik yapılmasına izin verir.
Yalnızca Bu Alanlar  Yalnızca seçtiğiniz form alanlarında değişiklik yapılmasını önler.
Alan İmzalandığında Bu Komut Dosyası Yürütülür Kullanıcı formu dijital olarak imzaladığında özel bir JavaScript etkinleştirir. JavaScript
eylemini değiştirmek veya yeni bir tane oluşturmak için Düzenle düğmesini tıklatın.

Form alanı özelliklerinin Format sekmesi
Format sekmesi, Özellikler iletişim kutusunda yalnızca metin form alanları veya açılır kutu form alanları için görünür. Kullanılabilecek seçenekler
Format Kategorisi Seç açılır menüsündeki seçiminize bağlıdır.

Geçerli Format Örneği alanında, ayarların canlı önizlemesi gösterilir.

Yok
Hiçbir ek seçenek yoktur. Bu özelliği içeren bir metin kutusundaki veya açılır kutudaki giriş hiçbir özel formatlama gerektirmez.

Sayı
Seçili formatlama seçeneklerini sayısal veri girişlerine otomatik olarak uygular.

Ondalık Basamaklar Ondalık noktasının sağında görünecek basamak sayısını belirler.
Ayırıcı Stili Virgüllerin ve noktaların yerleşimini belirler.
Para Birimi Sembolü Euro, Dolar veya Yen gibi bir para birimi türü seçer.
Sembol Konumu Para birimi sembolünün sayıya göre konumunu ayarlar. Bu alan, bir para birimi sembolü seçiliyse etkindir.
Negatif Sayı Stili Negatif sayıların nasıl görüntüleneceğini belirler. Parantez Göster veya Kırmızı Metin Kullan seçeneklerinden birini belirleyebilir,
hiçbirini belirlemeyebilir veya ikisini birden belirleyebilirsiniz.

Yüzde
Seçili formatlama seçeneklerini yüzde olarak ifade edilen sayısal verilere otomatik olarak uygular.

Ondalık Basamaklar Ondalık noktasının sağında görünecek basamak sayısını belirler
Ayırıcı Stili Virgüllerin ve noktaların yerleşimini belirler.

Tarih
Bu liste bir, iki ve dört basamaklı çeşitleri içerir; burada g gün, a ay ve y yıldır.

Saat
Bu liste görüntüleme çeşitleri içerir; burada s 12 saatlik düzende saat, S 24 saatlik düzende saat, DD dakika, ss saniye ve tt AM veya PM'dir.

Özel
Posta Kodu Beş basamaklı A.B.D. posta kodu için.
Posta Kodu + 4 Dokuz basamaklı A.B.D. posta kodu için.
Telefon Numarası On basamaklı telefon numarası.
Sosyal Güvenlik Numarası Dokuz basamaklı ABD Sosyal Güvenlik Numarası. Üçüncü ve beşinci basamaktan sonra otomatik olarak tire
eklenir.
Keyfi Maskele Format kategorisini Özel olarak değiştirir ve içine özel bir format yazabileceğiniz başka bir metin alanının kullanılmasını sağlar. Bu
seçeneği, verilmiş herhangi bir konuma kullanıcının hangi türde karakterler girebileceğini ve verinin alanda nasıl görüntüleneceğini belirlemek için
kullanın.
A  Yalnızca harfleri kabul eder (A–Z, a–z).
X  Boşlukları ve standart bir klavyedeki tüm karakterler ve aşağıdaki aralıklarda bulunan ANSI karakterleri de dahil olmak üzere yazdırılabilir
karakterlerin büyük çoğunluğunu kabul eder: 32–126 ve 128–255.
O  “O” harfi alfasayısal karakterleri kabul eder (A–Z, a–z ve 0–9).
9  Yalnızca sayısal karakterleri kabul eder (0–9).
Örneğin AAA--p#999 şeklindeki bir maske ayarı BOE--p#767 girişini kabul eder. OOOOO@XXX şeklindeki maske ayarı vad12@3Up girişini kabul
eder.
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Keyfi Maskele girişi örneği

Özel
Formatlama ve tuş vuruşları için kendi JavaScript'lerini yazmak isteyen form tasarımcıları için ek seçenekler sağlar. Örneğin özel bir komut dosyası
yeni bir para birimi formatı tanımlayabilir veya kullanıcı girişini belirli tuş vuruşu karakterleriyle sınırlayabilir.

Özel Format Komut Dosyası Formatlar için eklediğiniz tüm özel komut dosyalarını görüntüler. Düzenle düğmesi, yeni komut dosyaları
yazabileceğiniz ve ekleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.
Özel Tuş Vuruşu Komut Dosyası Tuş vuruşlarını doğrulamak için eklediğiniz tüm özel komut dosyalarını görüntüler. Düzenle düğmesi, yeni
komut dosyaları yazabileceğiniz ve ekleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.
JavaScript for Acrobat API Reference belgesini edinmek için Acrobat Developer Center (Acrobat Geliştirici Merkezi) sayfasına
(www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_tr) bakın (PDF, yalnızca İngilizce).

Form alanı özelliklerinin Doğrulama sekmesi
Doğrulama sekmesi, yalnızca, Metin Alanı Özellikleri ve Açılır Kutu Özellikleri iletişim kutularında görünür. Doğrulama özellikleri, girişleri belirtilen
aralıklarla, değerlerle veya karakterlerle kısıtlayarak kullanıcıların belirtilen bir form alanı için uygun verileri girmesini sağlar.

Alan Değeri Doğrulanmadı Doğrulamayı kapatır.
Alan Değeri Aralıkta Girdiğiniz değerleri sayı veya yüzde olarak kullanan form alanları için sayısal bir aralık belirler.
Özel Doğrulama Komut Dosyası Çalıştır Doğrulama işlemini oluşturduğunuz veya sağladığınız bir JavaScript'e göre yapar.

Form alanı özelliklerinin Değer sekmesi
Değer sekmesi yalnızca barkod form alanları için görünür.

Bununla Kodla Bu seçenekleri etkinleştirir:
XML  Verileri barkoda standart XFDF formatında kodlar. JavaScript otomatik olarak oluşturulur.
Sekmeyle Sınırlandırılmış  Alanları barkoda sekmeyle sınırlanmış değerler olarak kodlar. JavaScript otomatik olarak oluşturulur. Form, verileri
ayrı ayrı XFDF veya XDP dosyalarında çıkartacak şekilde yapılandırılmışsa, ilk satırda alan adları olmak üzere veriler sekmeyle sınırlandırılmış
formatta olmalıdır. Bu seçenek ayrıca barkoda daha fazla veri sığdırmak veya verileri veritabanına veya çalışma sayfası tablolarına kopyalamak
istediğinizde de kullanışlıdır.
Seç  Almanız için barkodda kodlanacak kullanıcı verilerini seçeceğiniz bir iletişim kutusu açar.
Alan Adlarını Ekle  (Yalnızca Sekmeyle Sınırlandırılmış kodlama seçildiğinde kullanılabilir.) Alan adlarını barkod içeriğinin ilk satırı olarak kodlar.
Değerler bunların altında kodlanır.
Özel Hesaplama Komut Dosyası Varsayılan komut dosyasını görüntüler. Barkodunuz için özel hesaplama komut dosyaları yazabileceğiniz
JavaScript Editörü iletişim kutusunu açmak için Düzenle düğmesini tıklatın.
Yayınlanmış Form referansı PDF formunun yolunu görüntüler. Yayınlanmış forma URL'yi yazarak bunu düzenleyebilirsiniz. Daha sonra, form
şablonunu kullanıcı tarafından sağlanan verilerin bir örneğiyle birleştirerek tamamlanmış formun dijital sürümünü yeniden oluşturabilirsiniz. Ayrıca
belirli bir form şablonu ve onun ilgili barkod veri dosyaları arasındaki ilişkiyi de koruyabilirsiniz. Barkodu XML değerlerini kullanarak kodladığınızda,
URL referansı barkoda kodlanır ve formda barkodun alt tarafında görüntülenir.
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Altında URL referansı bulunan bir barkod türü

Özel barkod ayarlarını yönetme
Yeni barkod form alanları oluşturduğunuzda uygulamak için barkod parametrelerine ilişkin bir özel ayarlar grubunu kaydedebilir, yeniden kullanabilir
ve paylaşabilirsiniz. Özel parametre gruplarınızı tanımladıktan sonra bunlarda başka ayarlamalar da yapabilirsiniz.

Bu işlemlerin tümü barkod form alanı özellikleri iletişim kutusu açılarak başlar. Özellikler iletişim kutusunu açmak için barkod alanını çift tıklatın.

Yeni bir barkod parametreleri kümesi oluşturma
1. Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusunda Seçenekler sekmesini tıklatın ve sonra Barkod Parametrelerini Yönet'i tıklatın.
2. Yeni grup için temel olarak kullanmak istediğiniz varolan parametre grubunu seçin ve Yeni'yi tıklatın.
3. Ad kutusuna bir ad ve Açıklama kutusuna bir açıklama yazın.
4. Semboloji, X Boyutu, Y/X Oranı ve Hata Düzeltme Düzeyi seçeneklerini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Yeni tanımlanan parametre grubu Barkod Parametrelerini Yönet iletişim kutusundaki listede görünür ve iletişim kutusunun sağ tarafındaki tüm
parametreler kullanılabilir duruma gelir. Yeni tanım, Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusunun Seçenekler sekmesindeki Kod Çözme Koşulu
menüsünde de görünür.

Özel barkod parametreleri kümesini düzenleme veya silme
1. Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusunda Seçenekler sekmesini tıklatın ve sonra Barkod Parametrelerini Yönet'i tıklatın.
2. Listeden bir özel parametre grubu seçin.
3. Uygun eylemi seçin:

Düzenle'yi tıklatın ve ayarlarda değişiklikleri yapıp Tamam'ı tıklatın.

Sil'i tıklatın. Görüntülene mesajın silinmesini Tamam'ı tıklatarak onaylayın.

Özel barkod parametreleri kümesini dışa veya içe aktarma
1. Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusunda Seçenekler sekmesini tıklatın ve sonra Barkod Parametrelerini Yönet'i tıklatın.
2. Uygun eylemi seçin:

Listeden bir barkod parametre grubu seçin ve Dışa Aktar'ı tıklatın. Dosya adı uzantısı .bps olan dosya için bir konum ve
dosya adı seçin.

İçe Aktar'ı tıklatın ve içe aktarmak istediğiniz BPS dosyasının bulunduğu konuma gidin ve dosyayı seçin.

Form alanı özellik varsayılanlarını yeniden tanımlama
Belirli türde bir form alanının özelliklerini değiştirdikten sonra bu özellikleri o tür için varsayılan küme olarak belirleyebilirsiniz. Örneğin bir onay
kutusu oluşturabilir, kutunun özelliklerini değiştirebilir ve sonra özellikleri varsayılan değerler olarak kaydedebilirsiniz.

1. Gerekliyse, form düzenleme moduna geçmek için Araçlar > Formlar > Düzenle'yi seçin.
2. Özelliklerini değiştirmiş olduğunuz form alanını sağ tıklatın Geçerli Özellikleri Yeni Varsayılanlar Olarak Kullan'ı seçin.

Not: Varsayılan özellikleri değiştirmek varolan aynı türdeki form alanlarının ayarlarını değiştirmez. Yeni varsayılanlar yalnızca oluşturduğunuz yeni
alanlara uygulanır.
Daha fazla Yardım konusu

Yasal Bildirimler   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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PDF forms basics

Create form fields

In Acrobat DC, you create a form field by choosing one of the form tools. For each field type, you can set
various options through the form field Properties dialog box.

1. After you convert your document to a PDF form, do one of the following:

Choose a form field from the toolbar.

Right-click the page and select a field.

Your cursor becomes a crosshair, and displays a preview of the field.

2. On the page, click where you want to add the field to create a field with the default size.
To create a field using a custom size, drag a rectangle to define the size of the field.

3. In the Field Name box, type the name of the field and specify if you want the field to be
a required field. Choose a name that is relevant and descriptive to make organizing and
collecting the data easier.

4. To display the Properties dialog box and modify any other field properties, click All
Properties.

If you have selected the Keep Tool Selected option  in the toolbar, the Field
Name box doesn’t appear after adding a field. Each time you click the page, a new field
is added to the form. To exit this mode, press the Esc key or click the Select Object Tool

button . To modify the properties of the field, double-click the field.

5. To test your form, click the Preview button in the toolbar. Previewing a form allows you to
view the form the same way the form recipients will and gives you a chance to verify the
form. If you are previewing a form, you can click the Edit button to go back to the edit
mode.

6. When your form is complete, click the cross button towards the right end of the toolbar to
close form editing.

Lay out form fields on a grid
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You can use grids to help position form fields precisely on a page. You can define the grid spacing, color,
and position. You can also choose whether to have the boundaries of a form field snap to grid lines when
you’re editing the form field. Grid lines don’t print.

1. Choose View > Show/Hide > Rulers & Grids > Grid.

2. To make form fields snap to the nearest grid lines when you create or move them,
choose View > Show/Hide > Rulers & Grids > Snap To Grid.

Copy a form field

You can create copies of a form field on a single page of a PDF form. You can also copy a form field and
paste it onto other pages. When you create duplicate form fields, replicas of the original field are added to
one or more other pages. The duplicate fields are always in the same position on each page as the original.
Both copies and duplicates can be dragged to different locations on a page, but not from one page to
another.

Both copies and duplicates are created with the same basic name as the original form field. Copies and
duplicates pasted using the Duplicate Across Pages command also have a number appended. All form fields
with the same basic name share the same user data and action properties. Consequently, when a user adds
or edits a response to a copy or duplicate field, the response appears in all fields with the same basic name.

If you change the properties of any one of multiple versions of a form field with the same basic name, those
changes affect only that copy of the form field. The exception is when you change an Actions listing if the
trigger isn’t a mouse action.

To prevent a duplicate or copied form field from reacting in unison with the original field, change the name
of the new form field.

Create a copy of a form field

1. If you are not in the form editing mode, choose Tools > Prepare Form.

2. Select the form field, and do one of the following:

To copy the form field to the center of the current view, choose Edit > Copy, and then
choose Edit > Paste.

To copy the form field and move it to another location on the page, Ctrl-drag it.

Tip: To constrain the vertical or horizontal movement as you drag, press and hold
Shift.

3. If you want the field to be automatically populated with the data the user types into the
original field, leave the name as is. If the copied field is for unique user information,
rename it.

Create multiple copies of a form field on a page

1. If you are not in the form editing mode, choose Tools > Prepare Form.

2. Right-click the form field and choose Create Multiple Copies.

3. In the Create Multiple Copies Of Fields dialog box, select Preview, and move the dialog
box as needed so that you can see the original field and the copies on the form page.

4. Make the selections you want to apply:

To change the number of copies being created, enter different values in the Copy
Selected Fields Down and Copy Selected Fields Across options.

To change the dimensions of the original field and all the copies, enter different
values in the Change Width and Change Height options.
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To move the original field and all the copies, click the Up, Down, Left, and Right
buttons.

5. If you want the fields to be automatically populated with the data the user types into the
original field, leave the names as they are. If the copied fields are for unique user
information, rename them.

Duplicate a form field across multiple pages

1. If you are not in the form editing mode, choose Tools > Prepare Form.

2. Right-click the form field and choose Duplicate Across Pages.

The Duplicate Across Pages command isn’t available for forms with only one
page.

3. Do one of the following:

To duplicate the form field on every page in the form, select All, and click OK.

To duplicate the form field on a limited range of pages, click the From button, and
type the start and ending pages on which you want the form field to appear. Then
click OK.

Including or not including the page on which the form field originally appears
doesn’t affect the duplication process. Including that page won’t create a second copy on
top of the original one, and not including it won’t remove the original form field.

4. If you want the fields to be automatically populated with the data the user types into the
original field, leave the names as they are. If the duplicate fields are for unique user
information, rename them.

Select multiple form fields

Selecting multiple form fields is the first step for several tasks, such as creating copies, aligning form fields,
and adjusting the spacing between form fields.

1. If you are not in the form editing mode, choose Tools > Prepare Form.

2. Do any of the following:

To select all form fields of all types, choose Edit > Select All.

To select a range of form fields, click the first form field in the range, and then Shift-
click the last form field. All form fields between the two form fields are selected.

To select individual form fields in different parts of the PDF page, Ctrl-click each form
field.

To select all form fields in an area of the page, use the Select Object tool  to drag a
selection marquee around the area.

To deselect an individual form field, Ctrl-click that field.

The field that is highlighted in dark blue and displays the border handles is the anchor.
When you select multiple form fields by clicking, the last field selected is the anchor.
When you use a marquee, the form field that was created first is the anchor. If you Ctrl-
click to deselect the anchor, the form field located in the upper left of the selection
becomes the new anchor form field.

Resize and arrange form fields
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After you create form fields, you can rearrange, resize, or move them to give the page a cleaner, more
professional look.

Resize a form field

1. If you are not in the form editing mode, choose Tools > Prepare Form.

2. Select the form field that you want to resize.

3. Do any of the following:

To resize the field manually, drag a border handle. Hold Shift and drag a corner
handle to maintain the current aspect ratio of the form field.

To resize the field by one pixel, press Ctrl+Arrow key; to resize the fields by ten
pixels, press Ctrl+Shift+Arrow key.

To resize to a specific dimension, right-click the field and choose Properties. Then
click the Position tab, and adjust the Width and Height values.

Resize multiple form fields to match a selected form field

1. If you are not in the form editing mode, choose Tools > Prepare Form.

2. Select all the form fields that you want to resize.

3. Choose an appropriate option in the right hand pane under Match Size.

You can also right-click the form field that you want the other selected form fields to
match. Choose Set Fields To Same Size, and then select one of the following:

Adjusts the heights without changing the widths.

Adjusts the widths without changing the heights.

Adjust all widths and heights to match.

Move individual form fields

You can move form fields by simply dragging them. For greater precision in less time, you can use special
features that align them with each other, adjust the spacing between them, and center them on the page.

1. If you are not in the form editing mode, choose Tools > Prepare Form.

2. Select one or more form fields that you want to move.

3. Do one of the following:

To move to an approximate location, drag the selected form fields to the new
location.

Tip: To constrain movement to a horizontal or vertical direction, begin dragging, and
then press Shift while continuing to drag the selection.

To move to a specific location, right-click the field and choose Properties. Then click
the Position tab, and set the Position values.

To move either horizontally or vertically in small increments, press the arrow keys to
nudge the selected form field into position.

To move the form field to the exact center of a page, choose Edit > Cut, navigate to
the desired page, and then choose Edit > Paste.
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Note: Fields are placed in the center of the page only the first time they’re pasted.
Additional pasted fields are offset from the previously pasted field.

Align and center multiple form fields

1. If you are not in the form editing mode, choose Tools > Prepare Form.

2. Select two or more form fields that you want to align.

3. Click appropriate option in the right hand pane.

You can also right-click the field to which you want to align the other fields. Choose
Align, Distribute Or Center, and then choose a command as follows:

To align a column of fields, choose Align Left, Right, or Vertical. They align
respectively to the left edge, right edge, or vertical axis (center) of the anchor form
field.

To align a row of fields, choose Align Top, Bottom, or Horizontally. They align
respectively to the top edge, bottom edge, or horizontal axis (center) of the anchor
form field.

To center the fields, choose Center Vertically, Horizontally, or Both.

When you right-click one of the selected fields, it shows the border handles,
indicating that it’s the anchor form field. The Align menu commands move the other
selected form fields to line up with the edges of the anchor form field.

Adjust the spacing between form fields

In the context of laying out form fields on a page, distributing means to give a group of form fields uniform
spacing, measured from the centers of adjacent fields. The Distribute commands take precedence over the
Snap To Grid command.

1. If you are not in the form editing mode, choose Tools > Prepare Form.

2. Select the form fields that you want to adjust.

3. Choose an appropriate option in the right hand pane under Distribute.

You can also  right-click any one of the selected form fields, and do one of the following:

To distribute the fields evenly between the topmost and bottommost fields, choose
Align, Distribute Or Center >Distribute Vertically.

To distribute the fields evenly between the leftmost and rightmost fields, choose
Align, Distribute Or Center >Distribute Horizontally.

Note: The Distribute command at the bottom in the right hand pane has a different
function. Use that command to send your form to others, who fill in the information
and return the data to you.

 

Delete a form field

1. If you are not in the form editing mode, choose Tools > Prepare Form.

2. In the right hand pane under Fields or the page view, select the form fields that you want
to delete.

3. Right-click and choose Delete, or choose Edit > Delete.
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Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
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Sayfaları yeniden yerleştirme

Sayfaları Genişlet veya Belgeyi Daralt

Birleştirilmiş PDF oluşturma
PDF'yi başka bir PDF'ye ekleme
PDF'ye pano seçimi ekleme (Windows)
PDF'ye web sayfası veya boş sayfa ekleme
Diğer belgelere PDF'leri bağlı dosyalar olarak yerleştirme

Ofiste veya hareket halindeyken iki veya daha fazla dosyayı tek bir PDF'de birleştirin. Minik resimleri
sürükleyip bırakarak sayfaları bilgisayarınızdan veya herhangi bir tarayıcıdan yerleştirin.

Bu belge Acrobat DC ile ilgili talimatlar içermektedir. Adobe Reader DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat
Reader ile yapılabilecek işlemler. Acrobat XI kullanıyorsanız bkz. Acrobat XI Yardım.

Birleştirilmiş PDF oluşturma

Dosyaları Birleştir aracını kullanarak Word, Excel, PowerPoint, ses veya video dosyalarını, web sayfalarını
ya da mevcut PDF'leri birleştirebilirsiniz. Acrobat DC, dosya oluşturmadan önce belgeleri önizlemenizi ve
düzene koymanızı sağlar. İstemediğiniz dosyaları silebilir ve belgedeki sayfaları birleştirilen sayfalar arasında
dilediğiniz yere tek tek taşıyabilirsiniz. Acrobat DC, farklı dosyalardaki sayfaları, tek bir PDF'de sıralı sayfalara
dönüştürür.

1. Araçlar > Dosyaları Birleştir'i seçin. Dosyaları Birleştir arabirimi üst kısımda bulunan
araç çubuğuyla birlikte görüntülenir.

Dosyaları Birleştir araç çubuğu

A. Dosya Ekle B. Seçili Öğeleri Kaldır C. Minik Resim Görünümü D. Liste Görünümü E.
Seçenekler (dosya boyutu) F. Birleştir düğmesi 

2. Dosyaları veya e-postaları doğrudan Dosyaları Birleştir arabirimine sürükleyin. Alternatif
olarak, Dosya Ekle menüsünden bir seçenek de belirleyebilirsiniz. Bir dosya klasörünü,
web sayfasını, ekranınızda o anda açık olan dosyaları, panoda bulunan öğeleri,
tarayıcıdaki sayfaları, bir e-postayı veya daha önce birleştirmiş olduğunuz bir dosyayı
(Dosyaları Yeniden Kullan) ekleyebilirsiniz.

PDF'ler haricinde dosyalar içeren bir klasör eklerseniz PDF olmayan dosyalar
eklenmez.

3. Gerektiğinde aşağıdakilerden birini yapın:

Minik resim görünümünde, dosyayı veya sayfayı
sürükleyerek bulunmasını istediğiniz konuma bırakın. Dosyayı veya sayfayı sürüklerken,
mavi bir çubuk sayfalar veya belgeler arasında hareket ederek geçerli konumu gösterir.

Minik resim görünümünde sayfa veya dosyanın
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Sayfaları önizleme

Sayfaları silme

Dosyaları sıralama

Dosyaları dosya listesinde yukarı veya aşağı taşıma

Daha Küçük Dosya Boyutu

Varsayılan Dosya Boyutu

Büyük Dosya Boyutu

Not:

Başa dön

üzerine gelip Sayfaları genişlet  minik resmini tıklatın. Genişletilmiş görünümde
sayfaları kolaylıkla diğer sayfa ve belgeler arasında teker teker taşıyabilirsiniz.

Sayfaları daraltmak için ilk sayfanın üzerine gelip Belgeyi Daralt  minik resmini tıklatın.

Minik resim görünümünde sayfanın üzerine gelin ve Yakınlaştır 
minik resmini tıklatın.

Minik resim görünümünde sayfanın üzerine gelin ve Sil  minik
resmini tıklatın.

Liste görünümünde, sıralama ölçütü olarak belirlediğiniz sütun adını
tıklatın. Ters yönde sıralamak için bir kez daha tıklatın. Dosyaların listedeki sıralaması
dosyaların birleştirilmiş PDF'deki sıralamasını yansıtır. Sıralama, sayfaların birleştirilmiş
PDF'deki yerlerini de değiştirir.

Liste görünümünde, taşımak

istediğiniz dosya veya dosyaları seçin. Ardından Yukarı Taşı  veya Aşağı Taşı 
düğmesini tıklatın.

4. Seçenekler'i tıklatın ve birleştirilmiş dosya için dosya boyutu seçeneklerinden birini
belirleyin:

Büyük görüntüleri ekran çözünürlüğüne göre küçültür ve
resimleri düşük kaliteli JPEG kullanarak sıkıştırır. Bu seçenek ekrandaki görünüm, e-
posta ve Internet için uygundur.
Not: Kaynak dosyalardan herhangi biri zaten PDF ise Daha Küçük Dosya Boyutu
seçeneği bu dosyalara Dosya Boyutunu Küçült özelliğini uygular. Dosya Boyutunu Küçült
özelliği, Varsayılan Dosya Boyutu veya Büyük Dosya Boyutu seçeneği işaretliyse
uygulanmaz.

İşle ilgili belgeleri güvenilir biçimde görüntülemeye ve
yazdırmaya uygun PDF'ler oluşturur. Listedeki PDF dosyalarının orijinal dosya boyutu ve
kalitesi korunur.  

Masaüstü yazıcılarda yazdırmaya uygun PDF'ler oluşturur.
Yüksek Kaliteli Baskı dönüştürme hazır ayarını uygular. Listedeki PDF dosyalarının
orijinal dosya boyutu ve kalitesi korunur.

Bu seçenek son PDF dosyasının büyük boyutlu olmasına neden olabilir.

5. Seçenekler iletişim kutusunda, dönüştürme ayarlarını gereken şekilde belirledikten sonra
Tamam 'ı tıklatın.

6. Sayfaları yerleştirme işlemini tamamladıktan sonra Dosyaları Birleştir'i tıklatın.

Durum iletişim kutusu, dönüştürme işleminin ilerlemesini gösterir. Bazı kaynak
uygulamalar otomatik olarak başlar ve kapanır.

PDF'yi başka bir PDF'ye ekleme

1. Birleştirilmiş dosyanın temelini oluşturan PDF'yi açın.

2. Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin. Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç
çubuğunda görüntülenir.

3. İkincil araç çubuğunda, Ekle > Dosyadan'ı seçin.
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Başa dön

Başa dön

Alternatif olarak, Ekle seçeneklerine ulaşmak için iki sayfanın arasını tıklatabilirsiniz.

İki sayfanın arasını tıklatarak Kaplama ekleme menüsüne erişebilirsiniz.

4. Eklemek istediğiniz PDF'yi seçin ve Aç'ı tıklatın.

5. Sayfalar Ekle iletişim kutusunda belgeyi eklemek istediğiniz yeri belirtin (ilk/son sayfanın
veya atanan sayfanın önüne ya da arkasına). Tamam seçeneğini tıklatın.

6. Orijinal PDF'yi ayrı bir dosya olarak bırakmak için Farklı Kaydet'i seçin ve birleştirilen
PDF için yeni bir ad yazın.

Açık bir PDF'ye varolan bir dosya da ekleyebilirsiniz. Dosya simgesini doğrudan gezinme bölmesindeki
Sayfa Minik Resimleri paneline sürükleyin.

PDF'ye pano seçimi ekleme (Windows)

Varolan PDF'ye herhangi bir uygulamadan kopyalanmış seçili içeriğin bir veya daha fazla sayfasını
ekleyebilirsiniz.

1. Eklemek istediğiniz içeriğin bulunduğu belgeyi açın. İçeriği seçip seçimi kopyalayın (Çoğu
uygulamada bu işlemi Düzen > Dosyayı Panoya Kopyala'yı seçerek yapabilirsiniz).

2. Birleştirilmiş dosyanın temelini oluşturan PDF'yi açın.

3. Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin. Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç
çubuğunda görüntülenir.

4. İkincil araç çubuğunda, Ekle > Panodan 'ı seçin.

Alternatif olarak, Ekle seçeneklerine ulaşmak için iki sayfanın arasını tıklatabilirsiniz.

5. Sayfa Ekle iletişim kutusunda seçimi eklemek istediğiniz yeri belirtin (ilk/son sayfanın
veya belirlenen sayfanın önüne ya da arkasına). Tamam seçeneğini tıklatın.

6. Orijinal PDF'yi ayrı bir dosya olarak bırakmak için Farklı Kaydet'i seçin ve birleştirilen
PDF için yeni bir ad yazın.

PDF'ye web sayfası veya boş sayfa ekleme

Araçlar > Sayfaları Organize Et > Ekle > Web Sayfasından'ı seçerek varolan bir PDF'ye bir web sayfası
ekleyebilirsiniz. Görüntülenen iletişim kutusunda, eklemek istediğiniz sayfanın URL'sini girin.

Ayrıca şu yolla PDF'nize boş bir sayfa ekleyebilirsiniz:

Araçlar > Sayfaları Organize Et > Ekle > Boş Sayfa'yı seçin. 
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Başa dön

Sayfa Ekle iletişim kutusunda, boş sayfayı eklemek istediğiniz konumu belirtin.

Ayrıca, iki sayfanın arasına boş bir sayfa eklemek için Kaplama ekleme menüsünü
kullanabilirsiniz. Sayfa minik resmi görünümüne ulaşmak için Araçlar > Sayfaları
Organize Et'i seçin. Sayfa minik resmi görünümünde, boş bir sayfa eklemek istediğiniz iki

sayfanın arasındaki Kaplama ekleme simgesini  tıklatın. Ekle menüsünden, Boş Sayfa
Ekle'yi seçin.  

Diğer belgelere PDF'leri bağlı dosyalar olarak yerleştirme

PDF'leri, Nesne Bağlama ve Gömme (OLE) özelliğini destekleyen InDesign® veya Word dosyaları gibi diğer
dosya türleriyle birleştirebilirsiniz. Bu dosyalar OLE kapsayıcı belgeler olarak adlandırılır. Daha sonra, orijinal
PDF'yi düzenlerseniz kapsayıcı uygulamadaki OLE özellikleri, kapsayıcı belgedeki gömülü dosyayı yaptığınız
değişiklikleri yansıtacak şekilde günceller.

Aşağıdakilerden birini yapın:

OLE kapsayıcı uygulamasının Nesne Ekle veya Köprü Ekle komutunu seçin.

(Windows) Acrobat'ta, Düzen > Dosyayı Panoya Kopyala'yı seçin ve kapsayıcı
uygulamada Farklı Yapıştır'ı seçin.

Ayrıca bkz.
Eğitim: Belgeler tek bir PDF halinde birleştirme
Adobe PDF dönüştürme ayarları
E-posta mesajlarını PDF'ye dönüştürme
PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
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PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden
numaralandırma

Başa dön

Sayfaları döndürme
Sayfaları ayıklama
PDF'yi birden çok belgeye bölme
Sayfaları taşıma veya kopyalama
Sayfaları silme veya değiştirme
Sayfaları yeniden numaralandırma

PDF'deki sayfaları dilediğiniz şekilde kullanmak için PDF'yi düzenleme izniniz olması gerekir. Kontrol etmek
için Dosya > Özellikler konumuna gidin ve Güvenlik sekmesini tıklatın. İzinler, Belge Kısıtlamaları Özeti
kısmında görünür.

Bu belge Acrobat DC ile ilgili talimatlar içermektedir. Adobe Reader DC kullanıyorsanız bkz. Adobe
Reader DC ile yapılabilecek işlemler. Acrobat XI kullanıyorsanız Acrobat XI Yardım sayfasına bakın.
Acrobat 7, 8 , 9 veya X kullanıyorsanız önceki sürümler için Acrobat Yardım sayfalarına bakın.

Sayfaları döndürme

Belgedeki tüm veya seçili sayfaları döndürebilirsiniz. Döndürme 90° derecelik artışları temel alır. Sayfa Minik
Resimleri bölmesindeki araçları ya da Döndür seçeneğini kullanarak sayfaları döndürebilirsiniz (aşağıda
açıklanmaktadır).

1. Acrobat DC'de PDF dosyasını açın ve ardından Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin
veya sağ bölmeden Sayfaları Organize Et'i seçin.

Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

İkincil araç çubuğundaki Sayfaları Organize Et araç seti.

2. İkincil araç çubuğunda, döndürme işlemini uygulamak istediğiniz sayfa aralığını belirtin.

Çift Sayfalar, Tek Sayfalar, Yatay Sayfalar, Dikey Sayfalar, Tüm Sayfalar'ı seçebilir
veya işlemi uygulamak istediğiniz sayfa numarasını girebilirsiniz.

3. Sayfa aralığını belirttikten sonra, Yön için saat yönünün tersine 90 derece  veya saat

yönünde 90 dereceyi  seçin.

4. Ayrıca, sayfa minik resmi görünümünde görüntülenen saat yönünün tersine veya saat
yönünde döndürme düğmelerini tıklatarak sayfa döndürme işlemini belirli bir sayfaya
uygulayabilirsiniz. 
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Başa dön

Not:

Sayfa minik resmi görünümünde sayfa döndürme.

Bir sayfanın görünümü yönünü geçici olarak değiştirmek için Görünüm > Görünümü
Döndür > Saat Yönünde veya Saat Yönünün Tersine seçeneğini belirleyin. PDF'yi bir
sonraki açışınızda orijinal sayfa yönlendirmesi geri yüklenir.

Sayfaları ayıklama

Ayıklama, bir PDF'nin seçilen sayfalarını farklı bir PDF'de yeniden kullanma işlemidir. Ayıklanmış sayfalar
yalnızca içeriği değil, aynı zamanda orijinal sayfa içeriğiyle ilişkilendirilen tüm form alanlarını, yorumları ve
bağlantıları da içerir.

Orijinal belgede ayıklanan sayfaları bırakabilir veya çıkartma işlemi sırasında bunları kaldırabilirsiniz; kesme
ve yapıştırma veya kopyalama ve yapıştırma işlemleriyle karşılaştırılabilir ancak bu işlem sayfa düzeyindedir.

Sayfalarla ilişkilendirilen herhangi bir yer imi veya makale akışı ayıklanamaz.

1. Acrobat DC'de PDF dosyasını açın ve ardından Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin
veya sağ bölmeden Sayfaları Organize Et'i seçin.

Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda, Ayıkla'yı tıklatın.

İkincil araç çubuğunun altında, Ayıklama işlemine özel komutları içeren yeni bir araç
çubuğu belirir.

PDF dosyasından bir veya daha fazla sayfa çekmek için yeni araç çubuğundan Ayıkla'yı
seçin.

3. Ayıklanacak sayfa aralığını belirtin.

Çift Sayfalar, Tek Sayfalar, Yatay Sayfalar, Dikey Sayfalar, Tüm Sayfalar'ı seçebilir
veya işlemi uygulamak istediğiniz sayfa numarasını girebilirsiniz.

4. Yeni araç çubuğunda, Ayıkla'yı tıklatmadan önce aşağıdakilerden birini ya da birkaçını
yapın:

Orijinal belgeden ayıklanan sayfaları kaldırmak için Ayıkladıktan Sonra Sayfaları
Sil 'i seçin.
Ayıklanan her sayfa için tek sayfalık PDF oluşturmak üzere Sayfaları Ayrı Dosyalar
Olarak Ayıkla'yı seçin.
Orijinal sayfaları belgede bırakmak ve ayıklanan tüm sayfaları içeren tek bir PDF
oluşturmak için her iki onay kutusunu da işaretlemeden bırakın.

Ayıklanan sayfalar yeni bir belgeye yerleştirilir.
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Not:

Başa dön

Sayfa Sayısı

Dosya Boyutu

Üst Düzey Yer İmleri

Başa dön

PDF belgesinin oluşturucusu, sayfaların ayıklanmasını engellemek için güvenlik ayarlayabilir. Belgenin
güvenlik ayarlarını görmek için Dosya > Özellikler'i, ardından da Güvenlik sekmesini seçin.

PDF'yi birden çok belgeye bölme

Bir veya daha fazla belgeyi daha küçük birden çok belgeye bölebilirsiniz. Belge bölünürken bölme işlemini
maksimum sayfa sayısı, maksimum dosya boyutu veya üst düzey yer imleriyle belirtebilirsiniz.

1. Acrobat DC'de PDF dosyasını açın ve ardından Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin
veya sağ bölmeden Sayfaları Organize Et'i seçin.

Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda, Böl'ü tıklatın.

İkincil araç çubuğunun altında, Bölme işlemine özel komutları içeren yeni bir araç çubuğu
belirir.

Belge bölme seçeneklerini görmek için ikincil araç çubuğunda Böl'ü seçin.

3. Bölme Ölçütü açılır listesinde, belgeyi bölme kriterlerini seçin:

Bölmedeki her belge için maksimum sayfa sayısını belirtin.

Bölmedeki her belge için maksimum dosya boyutunu belirtin.

Belgede yer imleri varsa her üst düzey yer imi için tek belge
oluşturun.

4. Bölünen dosyaları ve dosya adı tercihleriyle ilgili hedef klasör belirtmek için Çıktı
Seçenekleri'ni tıklatın. Gereken seçenekleri belirtip Tamam 'ı tıklatın.

5. (İsteğe bağlı) Aynı bölmeyi birden çok belgeye uygulamak için Birden Fazla Dosyayı
Böl'ü tıklatın. Belgeleri Böl iletişim kutusunda, Dosya Ekle'yi tıklatın ve Dosya Ekle,
Klasör Ekle veya Açık Dosyalar Ekle'yi seçin. Dosyaları veya klasörleri seçip Tamam 'ı
tıklatın.

Sayfaları taşıma veya kopyalama

Bir belge içerisinde sayfaları kopyalamak veya taşımak ya da belgeler arasında sayfaları kopyalamak için
Gezinme bölmesindeki veya Belge alanındaki sayfa minik resimlerini kullanabilirsiniz.

Sayfa minik resimlerini kullanarak PDF içindeki bir sayfayı taşıma veya
kopyalama

1. Acrobat DC'de PDF dosyasını açın ve ardından Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin
veya sağ bölmeden Sayfaları Organize Et'i seçin.

Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda ve sayfa minik resimleri Belge
alanında görünür.
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Not:

Not:

Not:

Başa dön

Belge alanı değişerek sayfa minik resimlerini görüntüler.

2. Bir veya daha fazla sayfa minik resmi seçin.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Bir sayfayı taşımak için ilgili sayfa minik resminin sayfa numarası kutusunu veya
sayfa minik resminin kendisini yeni konuma sürükleyin. Sayfa minik resminin yeni
konumunu göstermek için bir çubuk görüntülenir. Sayfalar yeniden numaralandırılır.
Sayfayı kopyalamak için sayfa minik resmini Ctrl tuşu basılı olarak ikinci konuma
sürükleyin.

Yukarıdaki işlemleri Sayfa Minik Resimleri  düğmesini tıklatarak soldaki gezinme
bölmesinde de gerçekleştirebilirsiniz.

Sayfa minik resimlerini kullanarak iki PDF arasında sayfa kopyalama

1. İki PDF'yi de açın ve yan yana görüntüleyin.

PDF'leri yan yana görüntülemek için Pencere > Döşe > Dikey'i seçin. 

2. Her iki PDF için de Sayfa Minik Resimleri panellerini açın.

Sayfa Minik Resimleri panelini açmak için soldaki gezinme bölmesinde Sayfa Minik
Resimleri düğmesini tıklatın.  

3. Sayfa minik resmini hedef PDF'nin Sayfa Minik Resimleri paneline sürükleyin. Sayfa
belgeye kopyalanır ve sayfalar yeniden numaralandırılır.

Sayfaları silme veya değiştirme

Bir PDF sayfasının tümünü başka bir PDF sayfasıyla değiştirebilirsiniz. Yalnızca orijinal sayfadaki metin ve
görüntüler değiştirilebilir. Orijinal sayfayla ilişkilendirilen bağlantılar ve yer imleri gibi etkileşimli öğeler
etkilenmez. Aynı biçimde, değiştirilen sayfayla daha önceden ilişkilendirilmiş olabilecek yer imleri ve
bağlantılar da taşınmaz. Bununla birlikte yorumlar taşınır ve belgedeki mevcut yorumlarla birleştirilir.
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Not:

Sayfaları sildikten veya yenisiyle değiştirdikten sonra yeniden yapılandırılan dosyayı yeniden adlandırmak ve
olası en küçük dosya boyutuna getirmek için kaydetmek üzere Dosya Boyutunu Küçült komutunu kullanmak
iyi bir yöntemdir.

Değiştirilmeden önce ve değiştirildikten sonra sayfa. Sayfanın yer imleri ve bağlantıları aynı konumlarda kalır.

Sil komutunu kullanarak sayfaları silme

Sil komutunu geri alamazsınız.

1. Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin veya sağ bölmeden Sayfaları Organize
Et'i seçin.

Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda ve sayfa minik resimleri Belge
alanında görünür.

2. Silinecek sayfa aralığını belirtin.

Çift Sayfalar, Tek Sayfalar, Yatay Sayfalar, Dikey Sayfalar, Tüm Sayfalar'ı seçebilir
veya silmek istediğiniz sayfa numaralarını girebilirsiniz.

3. İkincil araç çubuğunda, Sayfaları Sil 'i  ve onaylamak için Tamam 'ı tıklatın. 

Bütün sayfaları silemezsiniz; belgede en az bir sayfa kalmalıdır.

Tercihler iletişim kutusunun Sayfa Görüntüle panelinde Mantıksal Sayfa Numaralarını
Kullan seçeneğini belirlediyseniz sayfa numarasının mantıksal eşdeğerini silmek için
parantez içine sayfa numarasını girebilirsiniz. Örneğin, belgenin ilk sayfası i olarak
numaralandırılmışsa Sayfa Aralığı Gir açılır listesine (1) girerek sayfayı silebilirsiniz.

Sayfa minik resimlerini kullanarak sayfaları silme

1. Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin veya sağ bölmeden Sayfaları Organize
Et'i seçin.

Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda ve sayfa minik resimleri Belge
alanında görünür.

2. Silmek istediğiniz bir sayfa minik resmini seçin ve sayfayı silmek için  simgesini
tıklatın.

3. Alternatif olarak, soldaki gezinme bölmesinde Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatıp
Sayfa Minik Resmi panelini açın ve ardından silmek istediğiniz sayfayı veya sayfa
grubunu seçin.

4. Sayfa Minik Resimleri panelinin en üstündeki Sayfaları Sil 'i  tıklatın.
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Sayfanın içeriğini değiştirme

1. Değiştirmek istediğiniz sayfaları içeren PDF belgesini açın.

2. Araçlar > Sayfaları Organize Et'i seçin veya sağ bölmeden Sayfaları Organize
Et'i seçin.

Sayfaları Organize Et araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

3. İkincil araç çubuğunda, Değiştir 'i tıklatın.

Yeni Sayfalı Dosyaları Seç iletişim kutusu görüntülenir.

4. Değiştirilecek sayfaları içeren belgeyi seçin ve Aç'ı tıklatın.

5. Orijinal alanında, orijinal belgedeki değiştirilecek sayfaları girin.

6. Değiştirme alanında, değiştirilecek sayfa aralığının ilk sayfasını girin. Son sayfa, orijinal
belgede değiştirilecek sayfa sayısına göre hesaplanır.

7. Tamam 'ı tıklatın.

Sayfa minik resmi kullanarak sayfaları değiştirme

1. Değiştirmek istediğiniz sayfaları içeren PDF'yi, ardından da değiştirilecek sayfaları içeren
PDF'yi açın.

2. Değiştirilecek sayfaları içeren PDF'nin Sayfa Minik Resimleri panelinde, bir sayfa veya
sayfa grubu seçin:

Değiştirme sayfaları olarak kullanmak istediğiniz sayfa minik resimlerinin sayfa
numarası kutularını seçin.
Birden fazla sayfa minik resmini seçmek için üst karakter tuşuyla birlikte tıklatın. Ctrl
tuşu basılı olarak tıklatarak seçime ekleyin.
Sayfa minik resimleri grubunun çevresine bir dikdörtgen sürükleyin.

3. Seçilen sayfa minik resimlerini Ctrl ve Alt tuşlarına basılı tutarak hedef belgenin Sayfalar
paneline sürükleyin. İşaretçi, değiştirmek istediğiniz ilk sayfa minik resminin sayfa
numarası kutusunun hemen üzerinde olduğunda fare düğmesini serbest bırakın, böylece
bu sayfalar vurgulanır.

İlk belgede seçtiğiniz sayfalar, yeni sayfaları bırakmayı seçtiğiniz sayfa numarasından
başlayarak ikinci belgedeki aynı sayfa numaralarının yerini alır.

Sayfaları yeniden numaralandırma

Belge sayfalarındaki sayfa numaraları, her zaman sayfa minik resimlerindeki ve Sayfada Gezinme araç
çubuğundaki sayfa numaralarıyla eşleşmez. Sayfalar, belgenin ilk sayfası için 1'den başlayarak tam sayılarla
numaralandırılır. Bazı PDF'ler telif hakkı sayfası veya içindekiler tablosu gibi ön bölümde yer alması gereken
içeriklere sahip olabileceğinden, gövde sayfaları Sayfada Gezinme araç çubuğunda gösterilen
sayfalandırmayı takip etmeyebilir.
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Yeni Bölüme Başla

Önceki Bölümde Kullanılan Numaralandırmayı Seçili Sayfalara Genişlet

Mantıksal sayfa numaralandırmasıyla (alt) karşılaştırıldığında basılı sayfa numaralandırması (üst)

Belgenizdeki sayfaları çeşitli yöntemlerle numaralandırabilirsiniz. Sayfa grupları için 1, 2, 3 veya i, i, iii veya
a, b, c gibi farklı numaralandırma stilleri belirleyebilirsiniz. Önek ekleyerek de numaralandırma sistemini
özelleştirebilirsiniz. Örneğin, bölüm 1 için numaralandırma 1-1, 1-2, 1-3 vb.; bölüm 2 için 2-1, 2-2, 2-3 vb.
olabilir.

Sayfaları Numaralandır komutunu kullanmak yalnızca Sayfalar panelindeki minik resimleri etkiler.
Üstbilgiler ve altbilgiler özelliğini kullanarak PDF'ye fiziksel olarak yeni sayfa numaraları ekleyebiliriz.

1. Soldaki gezinme bölmesinde, Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatarak Sayfa Minik
Resimleri panelini açın.

2. Seçenekler menüsünden Sayfa Etiketleri 'ni seçin.

Numara Etiketleri komutu, Sayfa Minik Resimleri panelinin seçenekler menüsünde
bulunur.

3. Bir sayfa aralığı belirtin. (Seçili, Sayfa Minik Resimleri panelinde seçili sayfaları belirtir.)

4. Aşağıdakilerden birini seçin ve Tamam 'ı tıklatın:

Yeni numaralandırma dizisini başlatır. Açılan menüden bir stil seçin
ve bölümün başlangıç sayfa numarasını girin. İstiyorsanız bir Önek belirtin.

Numara
dizisine önceki sayfalardan başlayarak kesinti olmadan devam eder.

Ayrıca bkz.
Eğitim: PDF'de sayfa ekleme ve sayfayı organize etme
PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
PDF'yi başka bir PDF'ye ekleme
PDF sayfalarını kırpma
Etiketler, erişilebilirlik, okuma sırası ve yeniden akıtma hakkında
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PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme

Başa dön

Başa dön

Not:

Üstbilgiler, altbilgiler ve Bates numaralandırması
Belge açıkken üstbilgi ve altbilgi ekleme
Hiçbir belge açık değilken üstbilgi ve altbilgi ekleme (yalnızca Windows)
Üstbilgileri ve altbilgileri güncelleştirme
Başka üstbilgi ve altbilgi ekleme
Tüm üstbilgileri ve altbilgileri değiştirme
Tüm üstbilgileri ve altbilgileri kaldırma
Bates numaralandırma üstbilgisi veya altbilgisi ekleme (Acrobat Pro DC)

Üstbilgiler, altbilgiler ve Bates numaralandırması

Acrobat DC, PDF'lere üstbilgi ve altbilgi eklemenize olanak tanır. Üstbilgiler ve altbilgiler tarih, otomatik sayfa
numaralandırması ve başlık, yazar ve yasal belgeler için Bates numaraları içerebilir. Bir veya birkaç PDF'ye
üstbilgi ve altbilgi ekleyebilirsiniz.

PDF içindeki üstbilgileri ve altbilgileri değiştirebilirsiniz. Örneğin, çift rakamlı sayfaların sağına sayfa
numarasını görüntüleyen bir üstbilgi ve tek rakamlı sayfaların soluna sayfa numarasını görüntüleyen başka bir
üstbilgi ekleyebilirsiniz. Bates numaralandırması eklerken rakamların sayısını, başlangıç sayısını ve her bir
Bates numarasına eklenecek önek veya soneki ayarlayabilirsiniz.

Daha sonra kullanmak üzere üstbilgileri ve altbilgileri tanımlayıp kaydedebilir veya yalnızca altbilgi ile üstbilgi
uygulayıp, sona unutabilirsiniz. Üstbilgi ve altbilgi uyguladıktan sonra bunları PDF'de düzenleyebilir,
değiştirebilir veya silebilirsiniz. Ayrıca, üstbilgileri ve altbilgileri, uygulamadan önce önizleyebilir ve diğer sayfa
içeriğiyle çakışmaması için üstbilgilerin ve altbilgilerin kenar boşluklarını ayarlayabilirsiniz.

Belge açıkken üstbilgi ve altbilgi ekleme

1. Üstbilgi ve altbilgi eklemek istediğiniz PDF dosyasını açın.

2. Araçlar > PDF'yi Düzenle'yi seçin.

PDF'yi Düzenle araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

Formatlama ve ilgili diğer seçenekler sağdaki bölmede görüntülenir.

3. İkincil araç çubuğunda Üstbilgi ve Altbilgi > Ekle'yi seçin.

4. Gerektiğinde Font ve Kenar Boşluğu değerlerini belirtin.

Metin özellikleri, bu ayar tanımının bölümü olan tüm üstbilgilere ve altbilgilere uygulanır.
Üstbilgi ve Altbilgi Ekle iletişim kutusunda aynı oturumda bağımsız üstbilgi veya altbilgi
metin kutularına farklı ayarlar uygulayamazsınız.

Çakışmayı önlemek için Görünüm Seçenekleri bağlantısını tıklatıp Belgenin Metin ve
Grafiklerinin Üstüne Yazmayı Önlemek İçin Belgeyi Daralt'ı seçin. PDF'yi geniş
formatta yazdırırken yeniden boyutlandırmayı veya yeniden konumlandırmayı
engellemek için Farklı Boyutlardaki Sayfalara Yazdırırken Üstbilgi/Altbilgi Metninin
Konumunu Ve Boyutunu Sabit Tut'u seçin.

5. Üstbilgi veya altbilgi metin kutularına metni yazın. Sayfa numaralarını ya da geçerli tarihi
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Not:

Başa dön

Başa dön

Başa dön

eklemek için bir kutuyu, ardından da ilgili düğmeleri tıklatın. Otomatik girişler için
formatlamayı seçmek için Sayfa Numarası ve Tarih Formatı'nı tıklatın.

Metni, tarih ve sayfa numaralarıyla birleştirebilirsiniz. Girişe çok sayıda metin satırı
da ekleyebilirsiniz.

6. Altbilgi ve üstbilginin görüntüleneceği sayfaları belirtmek için Sayfa Aralığı Seçenekleri
düğmesini tıklatın. Ardından, sayfa aralığı belirleyip gerektiğinde Alt Küme seçeneğini
belirleyin.

7. PDF'deki farklı sayfaları görmek için Önizleme alanında, Önizleme Sayfası seçeneğini
kullanarak sonuçları inceleyin.

8. (İsteğe bağlı) İleride kullanmak amacıyla bu üstbilgileri ve altbilgileri kaydetmek için
iletişim kutusunun üst kısmındaki Ayarları Kaydet'i tıklatın.

9. (İsteğe bağlı) Aynı ayarları başka PDF'lere de uygulamak için Birden Fazla Öğeye
Uygula'yı tıklatın. Dosyaları Ekle'yi tıklatın; Dosyaları Ekle veya Açık Dosyaları Ekle
seçeneğini belirleyip dosyaları seçin. Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörünüzü ve
dosya adı tercihlerini belirtip Tamam 'ı tıklatın.

Hiçbir belge açık değilken üstbilgi ve altbilgi ekleme (yalnızca
Windows)

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle'yi seçin. 

2. İkincil araç çubuğunda Üstbilgi ve Altbilgi > Ekle'yi seçin.

3. İletişim kutusunda Dosyaları Ekle'yi tıklatın, Dosyaları Ekle'yi işaretleyin; ardından
dosyaları seçin.

Dosyaları ya da klasörleri iletişim kutusuna sürükleyerek de ekleyebilirsiniz.

4. Belge açıkken üstbilgi ve altbilgi eklemek için prosedürdeki 4 - 8 arası adımları uygulayın.
Üstbilgileri ve altbilgileri ayarlamayı bitirdiğinizde Tamam 'ı tıklatın.

5. Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörünüzü ve dosya adı tercihlerini belirtip Tamam'ı
tıklatın.

Üstbilgileri ve altbilgileri güncelleştirme

Güncelleştirme, en son eklenen üstbilgi ve altbilgi kümesine uygulanır.

1. Üstbilgi ve altbilgi içeren PDF dosyasını açın.

2. Araçlar > PDF'yi Düzenle'yi seçin. 

3. İkincil araç çubuğunda Üstbilgi ve Altbilgi > Güncelle 'yi seçin.

4. Gerektiğinde ayarları değiştirin.

Başka üstbilgi ve altbilgi ekleme

1. Üstbilgi ve altbilgi içeren PDF dosyasını açın.

2. Araçlar > PDF'yi Düzenle'yi seçin. 

3. İkincil araç çubuğunda Üstbilgi ve Altbilgi > Ekle'yi seçin; ardından açılan mesajda
Yeni Ekle'yi tıklatın.
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Not:

Başa dön

Not:

Başa dön

Not:

Önizlemede mevcut üstbilgiler ve altbilgiler görüntülenir.

4. Daha fazla altbilgi ve üstbilgi eklemek için üstbilgi ve altbilgi kutularına metin yazın.
Yazarken, önizleme sayfadaki tam altbilgi ve üstbilgi görünümünü güncelleştirir.

5. Tercihinize göre yeni biçimlendirme seçeneklerini belirleyin, önizlemede güncelleştirmeye
yine dikkat edin.

Tüm üstbilgileri ve altbilgileri değiştirme

1. Üstbilgi ve altbilgi içeren PDF dosyasını açın.

2. Araçlar > PDF'yi Düzenle'yi seçin. 

3. İkincil araç çubuğunda Üstbilgi ve Altbilgi > Ekle'yi seçin; ardından açılan mesajda
Varolanı Değiştir 'i tıklatın.

4. Gerektiğinde ayarları belirtin.

Bu işlem yalnızca Acrobat 7.0 veya sonraki sürümlerde eklenen üstbilgilere ve altbilgilere uygulanır.

Tüm üstbilgileri ve altbilgileri kaldırma

Aşağıdakilerden birini yapın:

Üstbilgi ve altbilgi içeren PDF dosyasını açın. Ardından Araçlar > PDF'yi Düzenle >
Üstbilgi ve Altbilgi > Kaldır'ı seçin.
Birden çok PDF'den üstbilgi ve altbilgi kaldırmak için bütün açık dosyaları kapatın ve
Araçlar > PDF'yi Düzenle > Üstbilgi ve Altbilgi > Kaldır'ı seçin. İletişim kutusunda,
Dosyaları Ekle'yi tıklatın, Dosyaları Ekle'yi işaretleyin ve dosyaları seçin. Tamam 'ı
tıklatın, ardından Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörü ve dosya adı
tercihlerinizi belirtin.

Bu işlem yalnızca Acrobat 7.0 veya sonraki sürümlerde eklenen üstbilgilere ve altbilgilere uygulanır.

Bates numaralandırma üstbilgisi veya altbilgisi ekleme (Acrobat Pro
DC)

Bates numaralandırma, yasal bilgileri kolay tanımlamak ve almak için dizinleme yöntemidir. Her belgenin her
sayfasına benzersiz Bates numarası atanır, bu aynı zamanda diğer Bates numaralı belgelerle ilişkisini de
belirtir. Bates numaraları, yığın içindeki her PDF'nin sayfalarında üstbilgi ve altbilgi olarak görüntülenir.

Bates tanımlayıcısı sayı olarak başvursa da alfasayısal bir öneki veya soneki olabilir. Önek ve sonek
dosyaların gerçek anlamının anlaşılmasını kolaylaştırabilir.

Korumalı veya şifreli dosyalarda ve bazı formlarda Bates numaralandırması kullanılamaz.

Bates numaralandırma ekleme

Bates numaralandırma uygulanacak belgeleri belirlerken PDF ve PDF'ye dönüştürülebilen PDF dışı dosyalar
ekleyebilirsiniz. İşlem PDF olmayan dosya türlerini PDF'ye dönüştürüp elde edilen PDF'ye Bates numaraları
ekler.

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle'yi seçin.

PDF'yi Düzenle araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.
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Not:

2. İkincil araç çubuğunda Daha Fazla > Bates Numaralandırma > Ekle'yi seçin.

3. Bates Numaralandırma iletişim kutusunda Dosyaları Ekle'yi tıklatıp Dosyaları Ekle,
Klasörleri Ekle veya Açık Dosyaları Ekle'yi seçin. Ardından dosyaları veya klasörleri
seçin.

PDF'ler haricinde dosyalar içeren bir klasör eklerseniz PDF olmayan dosyalar
eklenmez.

Dosyalardan herhangi biri şifreyle korunuyorsa doğru şifreyi girmeniz gereken bir veya
daha fazla mesaj görüntülenir.

4. Gerektiğinde, dosyalar listesinde aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Bates numaralarının atandığı sırayı değiştirmek için bir dosya seçip sürükleyin ya da
Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı 'yı tıklatın.
Listeyi sıralamak için sütun adını tıklatın. Ters yönde sıralamak için bir kez daha
tıklatın.

5. Çıktı dosyaları ve dosya adı tercihleriyle ilgili hedef klasör belirtmek için Çıktı
Seçenekleri'ni tıklatın. Gereken seçenekleri belirtip Tamam 'ı tıklatın.

6. Dosyaları gereken şekilde ekleyip yerleştirdikten sonra Tamam 'ı tıklatın. Ardından
Üstbilgi ve Altbilgi Ekle iletişim kutusunda, ilgili kutuya ekleme noktası yerleştirmek için
tıklatın.

7. Bates Numarası Ekle'yi tıklatın. Sonra şunu girin:

Basamak Sayısı alanında, Bates numarasını oluşturmasını istediğiniz basamağı, 3 -
15 arasında bir sayı girerek belirtin. Varsayılan sayı, 000001, 000002 vb. gibi Bates
numaraları oluşturan 6'dır.
Başlangıç Numarası alanına listedeki ilk PDF'ye uygulanacak numarayı girin.
Varsayılan değer 1'dir.
Önek alanında, Bates numarasından önce görüntülenecek metni girin.
Sonek alanında, Bates numarasından sonra görüntülenecek metni girin.

Sayfa sayısı yüksek olan mahkeme davalarında Basamak Sayısı'na yüksek bir
değer girin. Önek veya Sonek metninde # karakterini kullanmayın.

8. Tamam 'ı tıklatın ve ayarlarda diğer üstbilgi ve altbilgilerde yapacağınız gibi diğer
değişiklikleri yapın.

Bates numaralandırma dizisine başka belgeler ekleme

Başlamadan önce serilerde en son uygulanan Bates numarasını bildiğinizden emin olun.

1. Bates numaralandırma işlemini başlatmak için seriye eklenecek dosyaları seçerek önceki
konuda açıklanan prosedürü uygulayın.

2. Bates Numarası Ekle'yi tıklattıktan sonra Başlangıç Numarası'ndaki dizide bulunan bir
sonraki numarayı girin. Dizinin kalanıyla eşleşen Önek ve Sonek metnini girin.

3. Ayarları değiştirme işlemini tamamlayıp Tamam 'ı tıklatın.

Bates numaralı PDF'lerde arama yapma

1. Düzen > Gelişmiş Arama'yı seçin.

2. Sözcük veya tümcecik arama alanına Bates numarasının tümünü ya da bir kısmını girin.

Örneğin, Bates numarasını bildiğinizde belirli bir belgeyi bulmak için arama metnine tam
numarayı yazın. Bates numarası serisindeki belgeleri bulmak için önek veya sonek gibi
Bates numara serisinin ayırt edici bölümünü yazın.
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Not:

3. Nerede Aramak İstiyorsunuz alanında Tüm PDF Dosyaları 'nı seçin.

4. Yer İçin Gözat'ı tıklatıp konumu belirtin.

5. Ara'yı tıklatın.

Bir PDF Portföyünde Bates numaralı PDF'leri aramak için PDF Portföyü 'nü açın ve PDF Portföyü araç
çubuğundaki Ara kutusuna Bates numarasının tümünü ya da bir bölümünü girin.

Bates numaralandırmayı kaldırma

1. Bates numaralarını içeren PDF dosyasını açın.

2. Araçlar > PDF'yi Düzenle'yi seçin. 

3. İkincil araç çubuğunda Daha Fazla > Bates Numaralandırma > Kaldır'ı seçin.
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PDF sayfalarını kırpma

Başa dön

Not:

Tüm Kutuları Göster (Acrobat Pro DC)

Kırpma Kutusu

Resim Kutusu (Acrobat Pro DC)

Kırpma aracıyla sayfayı kırpma
Beyaz kenar boşluklarını kaldırma
Kırpmayı geri alma

Sayfaları Kırp araçlarını ve Sayfa Kutularını Ayarla iletişim kutusunu kullanarak görünen sayfa alanını
ayarlayabilirsiniz. Sayfaları kırpmak, farklı sayfa boyutlarından oluşan PDF içinde tutarlılık sağlamanıza
yardımcı olabilir.

Bu belge Acrobat DC ile ilgili talimatlar içermektedir. Adobe Reader DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat
Reader ile yapılabilecek işlemler. Acrobat XI kullanıyorsanız bkz. Acrobat XI Yardım.

Kırpma aracıyla sayfayı kırpma
Kırpma işlemi, bilgiler atılmadığı ve yalnızca gizlendiği için dosya boyutunu küçültmez.

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle'yi seçin.

PDF'yi Düzenle araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda Sayfaları Kırp'ı tıklatın.

3. Kırpmak istediğiniz sayfada bir dikdörtgen seçin. Gerekiyorsa, kırpma dikdörtgenin köşe
tutamaçlarını sayfa istediğiniz boyuta gelene kadar sürükleyin.

4. Kırpma dikdörtgeninin içinde çift tıklatın.

Sayfa Kutularını Ayarla iletişim kutusu açılarak, kırpma dikdörtgeninin kenar boşluğu
ölçümlerini ve kırpılacak sayfayı belirtir. Tanımladığınız kırpma alanını geçersiz kılabilir ve
Tamam 'ı tıklatmadan önce iletişim kutusunda yeni seçimler yapabilirsiniz.

5. Bu ayarları başka sayfalara da uygulamak için sayfa aralığını belirleyin veya Sayfa
Aralığı'nın altında bulunan Tümü seçeneğini tıklatın.

6. Sayfa veya sayfaları kırpmak için Tamam 'ı tıklatın.

Sayfa Kutularını Ayarla iletişim kutusunda Kenar Boşluğu Kontrolü
seçenekleri

Sayfa Kutularını Ayarla iletişim kutusunda sayfaları kırpma seçenekleri bulunur. Kenar Boşluğu Kontrolü
seçenekleri şöyledir:

Önizlemede Kırpma Kutusu, Resim Kutusu, Kesim Kutusu ve
Taşma Payı Kutusu'nu belirten siyah, kırmızı, yeşil ve mavi dikdörtgenler gösterir. İki (veya daha fazla) kenar
boşluğu çakıştığında yalnızca renkli çizgi görüntülenir.

Sayfa görüntülendiğinde veya yazdırıldığında içeriğin sınırlarını tanımlar.

Beyaz boşluk dahil olmak üzere, sayfanın anlamlı içeriğini tanımlar.
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Kesme Kutusu (Acrobat Pro DC)

Taşma Kutusu (Acrobat Pro DC)

Oranları Sınırla

Beyaz Kenar Boşluklarını Kaldır

Sıfır Olarak Ayarla

Seçime Döndür

Başa dön

Başa dön

Kesme işleminin ardından sayfanın biten boyutlarını tanımlar.

Sayfa, kağıt tıraşlamaya ve katlamaya olanak sağlamak için profesyonel
olarak yazdırıldığında kırpma yolunu tanımlar. Yazdırma işaretleri taşırma alanının dışında kalabilir.

Kırpma oranlarını kilitler; böylece tüm kenar boşlukları aynı uzaklıkta olur.

Sayfayı resim sınırlarına kırpar. Bu seçenek, PDF olarak kaydedilen
sunum slaytlarının kenarlarını tıraşlarken kullanışlıdır.

Kırpma boşluklarını sıfır olarak geri yükler.

Sayfayı Kırp aracıyla seçilen kırpma boşluğuna geri döndürür.

Beyaz kenar boşluklarını kaldırma

1. Araçlar > Baskı Üretimi'ni seçin.

Baskı Üretimi araç seti sağ taraftaki bölmede görüntülenir.

2. Sayfa Kutularını Ayarla'yı tıklatın.

Sayfa Kutularını Ayarla iletişim kutusu görüntülenir.

3. Kenar Boşluğu Kontrolleri alanında Beyaz Kenar Boşluklarını Kaldır'ı seçin.

4. Beyaz kenar boşluklarını diğer sayfalardan da kaldırmak için sayfa aralığını belirleyin
veya Sayfa Aralığı'nın altında bulunan Tümü seçeneğini tıklatın.

Kırpmayı geri alma

PDF'yi kırpma, bilgiler atılmadığından, yalnızca gizlendiğinden dosya boyutunu azaltmaz. Sayfa boyutunu
sıfırlayarak sayfayı ve içeriğini orijinal durumuna geri yükleyebilirsiniz.

1. Gezinme bölmesinin Sayfa Minik Resimleri panelindeki seçenekler menüsünden 
Sayfaları Kırp'ı seçerek Sayfa Kutularını Ayarla iletişim kutusunu açın.

2. Kenar boşluklarını ilk baştaki sayfa boyutlarına sıfırlamak için Sıfır Olarak Ayarla'yı
tıklatın.

Ayrıca bkz.
Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
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PDF'lere filigran ekleme

Not:

Başa dön

Açık belgeye filigran ekleme veya değiştirme
Belge açık değilken filigran ekleme veya değiştirme (yalnızca Windows)
PDF Portföyündeki bileşen PDF'lerine filigran ekleme veya değiştirme
Filigranı güncelleme
Filigranları kaldırma

Filigran, belge görüntülenirken, varolan içeriğin önünde veya ardında görünen damgaya benzeri metin veya
bir görüntüdür. Örneğin, önemli bilgilerin bulunduğu sayfalara "Gizli" filigranı uygulayabilirsiniz. Bir veya daha
fazla PDF'ye birden çok filigran ekleyebilirsiniz; ancak her bir filigranı ayrı ayrı eklemeniz gerekir. Filigranların
görüntüleneceği sayfa veya sayfa aralığını belirtin.

Damgadan farklı olarak filigran PDF sayfalarına sabit öğe olarak bütünleşir. Damga, PDF'yi okuyan
diğer kişilerin metin açıklamasını görüntülemek, taşımak, değiştirmek veya silmek için açabileceği bir tür PDF
yorumudur.

Filigranı eklemeden önce veya ekledikten sonra

Açık belgeye filigran ekleme veya değiştirme

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Filigran > Ekle'yi seçin.

2. (İsteğe bağlı) Filigranı yalnızca belirli sayfalara uygulamak için Sayfa Aralığı
Seçenekleri'ni tıklatın. Ardından, sayfa aralığı belirleyip gerektiğinde Alt Küme
seçeneğini belirleyin.

3. Filigranı belirtin:
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Not:

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Önceki oturumlarınızda kaydettiğiniz filigranı veya filigran seçeneklerini Kaydedilen
Ayarlar menüsünden seçerek yeniden kullanabilirsiniz.

Metin filigranı oluşturmak için Metin'i seçip kutuya metni yazın. Metin formatlama
seçeneklerini gerektiği gibi ayarlayın.

Bir görüntüyü filigran olarak kullanmak için Dosya 'yı seçin. Ardından Gözat'ı tıklatıp
görüntü dosyasını seçin. Dosyada görüntü içeren birden çok sayfa varsa istediğiniz
Sayfa Numarası'nı belirtin.

Yalnızca PDF, JPEG ve BMP görüntüleri filigran olarak kullanılabilir.

4. Görüntü filigranının boyutunu değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

Filigranı, orijinal görüntü dosyasının boyutuna göre yeniden boyutlandırmak için
Mutlak Ölçek seçeneğine bir yüzde girin (iletişim kutusunun Kaynak alanına).

Filigranı, PDF sayfası boyutlarına göre yeniden boyutlandırmak için Hedef Sayfaya
Göre Ölçekle (iletişim kutusunun Görünüm alanında bulunur) seçeneğine bir yüzde
girin.

5. Filigranın görünümünü ve konumunu gereken şekilde ayarlayın.

6. (İsteğe bağlı) Görünüm Seçenekleri'ni tıklatıp şu seçenekleri belirtin:

Filigranın ne zaman görüntüleneceğini belirtmek için Yazdırırken Göster ve Ekranda
Görüntülenirken Göster seçeneklerini işaretleyin ya da işareti kaldırın.

Çeşitli boyutlarda sayfaları olan PDF'lerdeki değişiklikleri kontrol etmek için Farklı
Boyutlardaki Sayfalara Yazdırırken Filigran Metninin Konumunu ve Boyutunu
Sabit Tut'u işaretleyin veya işareti kaldırın.

7. (İsteğe bağlı) Aynı ayarları başka PDF'lere de uygulamak için Birden Fazla Öğeye
Uygula'yı tıklatın. Dosyaları Ekle'yi tıklatın; Dosyaları Ekle veya Açık Dosyaları Ekle
seçeneğini belirleyip dosyaları seçin. Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörünüzü ve
dosya adı tercihlerini belirtip Tamam 'ı tıklatın.

Belge açık değilken filigran ekleme veya değiştirme (yalnızca
Windows)

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Filigran > Ekle'yi seçin.

2. İletişim kutusunda, Dosyaları Ekle'yi tıklatın, Dosyaları Ekle seçeneğini belirleyin,
ardından dosyaları seçin.

Dosyaları ya da klasörleri iletişim kutusuna sürükleyerek de ekleyebilirsiniz.

3. Filigran Ekle iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

4. Belge açıkken filigran ekleme veya değiştirme için prosedürün 2 - 6 arası adımlarını
uygulayın. Filigranı ayarlamayı bitirdiğinizde Tamam 'ı tıklatın.

5. Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörünüzü ve dosya adı tercihlerini belirtip
Tamam 'ı tıklatın.

PDF Portföyündeki bileşen PDF'lerine filigran ekleme veya
değiştirme

1. PDF Portföyünde bir veya daha fazla bileşen PDF'si seçin.

2. Açık belge olarak filigran ekleme veya değiştirme için prosedürdeki adımları uygulayın.
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Not:

Başa dön

Filigranı güncelleme

1. Tek bir PDF açın.

2. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Filigran > Güncelle 'yi seçin.

3. Filigranda değişiklikler yapın ve Tamam 'ı tıklatın.

PDF'de birden fazla filigran varsa bu prosedür yalnızca ilk eklediğiniz filigranı güncelleştirir ve diğer tüm
filigranları siler. Bu işlemi tamamladıktan sonra filigranları güncellemekten vazgeçerseniz hemen Düzen >
Filigranı Geri Al'ı seçin.

Filigranları kaldırma

Aşağıdakilerden birini yapın:

Tek bir PDF açın ya da PDF Portföyünde bir veya daha fazla bileşen PDF'si seçin.
Araçlar > PDF'yi Düzenle > Filigran > Kaldır'ı seçin.

Farklı PDF'lerdeki filigranları kaldırmak için açık PDF'leri kapatın ve Araçlar > PDF'yi
Düzenle > Filigran > Kaldır'ı seçin. Açılan iletişim kutusunda, Dosyaları Ekle'yi
tıklatın, Dosyaları Ekle'yi seçtikten sonra dosyaları seçin. Tamam 'ı tıklatın, ardından
Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörü ve dosya adı tercihlerinizi belirtin.
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PDF'lere arka plan ekleme

Başa dön

Not:

Açık belgeye arka plan ekleme, değiştirme
Son düzenlenen arka plan görüntüsünü güncelleştirme
Seçili sayfalardan arka planı kaldırma

Arka plan, sayfadaki metin veya görüntülerin arkasında görüntülenir. Arka plan düz renk kadar basit olabilir
veya bir görüntü kullanabilirsiniz. Arka planı yalnızca bir veya daha fazla PDF'deki belirli sayfalara veya sayfa
aralıklarına uygulayabilirsiniz. PDF sayfa başına yalnızca bir arka planı destekler ancak sayfalardaki arka
planlar değişebilir.

Arka planı eklemeden önce veya ekledikten sonra

Açık belgeye arka plan ekleme, değiştirme

1. Arka plan eklemek istediğiniz PDF dosyasını açın.

2. Araçlar > PDF'yi Düzenle'yi seçin.

PDF'yi Düzenle araç seti ikincil araç çubuğunda, ilgili diğer seçenekler ise sağ taraftaki
bölmede görüntülenir.

Geçerli belgede zaten bir arka plan olduğunu söyleyen bir mesaj görüntülenirse,
Arka Planı Değiştir'i tıklatın. Sınırlı bir sayfa aralığını yeni bir arka plan uygularsanız, eski
arka plan aralık dışındaki sayfalarda değişmeden kalır.

3. İkincil araç çubuğunda Daha Fazla > Arka Plan > Ekle'yi seçin.

4. (İsteğe bağlı) Arka planı yalnızca belirli sayfalara uygulamak için Sayfa Aralığı
Seçenekleri'ni tıklatın. Ardından, sayfa aralığı belirleyip gerektiğinde Alt Küme
seçeneğini belirleyin.

5. Arka planı belirtin:
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Not:

Başa dön

Not:

Başa dön

Önceki oturumlarınızda kaydettiğiniz arka planı veya arka plan seçeneklerini yeniden
kullanmak için Kaydedilen Ayarlar menüsünden seçiminizi yapın.

Düz renkli arka plan uygulamak için Bu Renkten seçeneğini belirleyin. Ardından renk

seçiciden  renk örneği veya özel renk seçin.

Görüntü kullanmak için Dosya'yı, ardından da görüntü dosyasını seçin. Çok sayfalı
dosyada belirli bir görüntüyü seçmek için Sayfa Numarası'nı girin.

Yalnızca PDF, JPEG ve BMP dosyaları arka plan görüntüsü olarak kullanılabilir.

6. Arka planın görünümünü ve konumunu gerektiği gibi ayarlayın.

7. (İsteğe bağlı) Diğer PDF'lere aynı arka planı uygulama:

a. Birden Çok Dosyaya Uygula'yı tıklatın.

b. Dosyaları Ekle'yi tıklatın; Dosyaları Ekle veya Açık Dosyaları Ekle seçeneğini
işaretleyip dosyaları seçin.

c. Tamam 'ı tıklatın.

d. Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörünüzü ve dosya adı tercihlerini belirtip
Tamam 'ı tıklatın.

Son düzenlenen arka plan görüntüsünü güncelleştirme

Arka plan olarak kullandığınız orijinal görüntü dosyası değişirse eski sürümü kaldırıp yeni sürümü yeniden
eklemek yerine, görüntünün yeni sürümünü göstermek için PDF'yi güncelleştirebilirsiniz.

1. Güncellemek istediğiniz arka planı içeren PDF dosyasını açın.

2. Araçlar > PDF'yi Düzenle'yi seçin.

PDF'yi Düzenle araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

3. İkincil araç çubuğunda Daha Fazla > Arka Plan > Güncelle 'yi seçin.

4. Tamam 'ı tıklatın veya arka plan seçeneklerinde diğer değişiklikleri yapıp Tamam 'ı
tıklatın.

Bu işlem yalnızca Acrobat 7.0 veya sonraki sürümlerde eklenen arka planlar için geçerlidir.

Seçili sayfalardan arka planı kaldırma

1. Arka planın bulunduğu PDF'yi açın.

2. Araçlar > PDF'yi Düzenle'yi seçin.

PDF'yi Düzenle araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

3. İkincil araç çubuğunda Daha Fazla > Arka Plan > Kaldır'ı seçin.

4. Arka planın kaldırılmasını onaylamak için Evet'i tıklatın.
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PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma

Başa dön

Not:

PDF Portföylerini bir web sitesinde yayınlama (Acrobat Pro DC)
PDF Portföylerini paylaşma

PDF Portföylerini bir web sitesinde yayınlama (Acrobat Pro DC)

Acrobat DC, PDF Portföylerini bir web sitesinde başka kişiler tarafından da görüntülenebilmeleri için SWF
dosyalarına dönüştürebilir. Web sitesine erişimi olan kullanıcılar tüm gezinme ve video kontrollerini
kullanabilir. PDF Portföyünün bir web sitesinde nasıl göründüğünü önizlemek için, içeriği sitede
yayınlayabilirsiniz. Yayınlanmış PDF Portföyünü yerel bilgisayarınızda açarak önizleyemezsiniz.

Yayınlanmış PDF Portföyündeki dosyaları görüntüleyebilir ve çıkartabilirsiniz. PDF Portföyünü
düzenlemek için Acrobat DC'de açmanız gerekir.

1. Açık bir PDF Portföyünde, Dosya > PDF Portföyünü Web Sitesi Olarak Kaydet' i seçin.

2. Kaydedilmiş web dosyaları için bir klasör seçin veya yeni bir klasör oluşturun. Tamam 'ı
tıklatın.

Yeni bir klasör, kaydedilen dosyaları bulmayı kolaylaştırır.

Data klasörü, web sitesinin ve bir web oynatıcısının yapısını içermektedir.

3. (İsteğe bağlı) Index.html dosyasını düzenleyin. Örneğin, PDF Portföyünü varolan bir web
sitesinin görünümüne benzetebilir veya varolan bir web sayfasına gömebilirsiniz.

4. Veri klasörünün tamamını ve index.html dosyasını web sunucusuna kopyalayın. Verileri
aktarmak için FTP kullanabilir, sunucuyu yerel disk olarak yerleştirebilir veya başka bir
yöntem kullanabilirsiniz.

5. Kaydedilen HTML dosyasının web adresini (URL) not edin.

6. Web tarayıcısında, HTML sayfasının URL'sini http:// veya https:// ile başlayarak
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Başa dön

girin.

Başarılı kayıttan yürütmeye yönelik ipuçları

Flash Player 10.1 veya sonraki bir sürümünü yükleyin. Flash Player'ın önceki sürümleri
yayınlanmış bir PDF Portföyünü oynatamaz.

Acrobat DC PDF Portföylerini kullanın. Acrobat 9 PDF Portföylerini bir web sitesinde
yayınlayamazsınız.

PDF Portföyünde stil uygulanmış metin, gömülü fontlar veya diğer yüklü fontları değil,
yalnızca sistem fontlarını kullanın.

index.html dosyasını yerel bilgisayarınızdan değil, bir web sunucusundan (http:// veya
https://) görüntüleyin.

PDF Portföyünüze SWF dosya eklentileri veya video eklemekten kaçının. Video yürütme
işlemi ve SWF dosya eklentileri, yayınlanmış PDF Portföylerinde desteklenmez.

PDF Portföylerini paylaşma

PDF Portföyünü e-postayla göndererek ya da güvenli bir web hizmeti olan Acrobat.com'a yükleyerek başka
kişilerle paylaşın. (Bkz. Dosya paylaşma.)

İlgili bağlantılar
PDF Portföyündeki PDF'leri yazdırma
Birden çok PDF'de metin bulma
PDF Portföylerine genel bakış
PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
PDF'leri birleştirme ve başka içerikler ekleme
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PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma

Başa dön

Başa dön

Dosyaları liste halinde görüntüleme
Bir listedeki dosya ayrıntılarını düzenleme (Acrobat Pro DC)
Dosya ve klasörleri sıralama, filtreleme ve sıralarını değiştirme (Acrobat Pro DC )
Bileşen dosyalarını açma, düzenleme ve kaydetme
Bileşen dosya adlarını ve açıklamalarını PDF Portföyünde düzenleme
PDF Portföyündeki bileşen dosyalarını ayıklama

Bir PDF Portföyündeki bileşen dosyalarını sıralayabilir ve önizleyebilir, ayrıca doğal uygulamalarında açabilir,
düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Bazı dosya türleri için doğal uygulamayı bilgisayarınıza yüklemeniz
gerekir.

Dosyaları liste halinde görüntüleme

Açık bir PDF Portföyünde, Görünüm > Portföy > Ayrıntılar'ı tıklatın. PDF Portföyündeki bileşen dosyaları
listesi ikincil araç çubuğunun altında görüntülenir. Dosya ayrıntılarını artan ve azalan düzene göre sıralamak
için sütun adını tıklatın. Düzeni tersine çevirmek için ikinci kez tıklatın.

Bir listedeki dosya ayrıntılarını düzenleme (Acrobat Pro DC)

1. Açık bir PDF Portföyünde, Görünüm > Portföy > Ayrıntılar'ı tıklatın.

PDF Portföyündeki bileşen dosyaları listesi ikincil araç çubuğunun altında görüntülenir. 

2. Dosyalar listesi bölmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

Listedeki bir sütunu göstermek veya gizlemek için sağ tıklatın ve Görünüm'ü
işaretleyip dosya adını seçin.

Gerekli sütunları artan ve azalan düzenlere göre sıralamak için sütun başlığını
tıklatın. Düzeni tersine çevirmek için ikinci kez tıklatın

Bir dosyaya bilgi eklemek veya varolan bilgileri değiştirmek için dosya adını sağ
tıklatın ve Değeri Düzenle'yi işaretledikten sonra güncellemek istediğiniz belge
türünü seçin. Örneğin, dosya hakkında açıklayıcı bir bilgi eklemek için dosya adını
sağ tıklatın ve Değeri Düzenle > Açıklama'yı seçin. Açıklamayı Düzenle iletişim
kutusuna dosya açıklamasını girin.

Sütun eklemek için sağ tıklatıp Portföy Özellikleri 'ni seçin. Portföy Özellikleri
iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın ve eklemek istediğiniz sütunun adını yazdıktan
sonra Tamam 'ı seçin.

İsteğe bağlı sütunları silmek için Portföy Özellikleri iletişim kutusunu açın, silmek
istediğiniz sütunun adını seçin ve Sil seçeneğini belirleyin. Ad, Değiştirme Tarihi,
Boyut ve Oluşturma Tarihi gibi zorunlu sütunları silemezsiniz.

Sütun sırasını değiştirmek için Portföy Özellikleri iletişim kutusunu açın, sütun adını
seçin ve Yukarı ya da Aşağı düğmesini tıklatın. Bir sütunu dosya listesi bölmesine
de sürükleyebilirsiniz.

Dosya sırasını değiştirmek için bkz. Dosya ve klasörleri sıralama, filtreleme ve
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Not:

Başa dön

sıralarını değiştirme.

Dosya ve klasörleri sıralama, filtreleme ve sıralarını değiştirme
(Acrobat Pro DC )

Varsayılan olarak, bileşen dosyaları dosya adlarına göre sıralanır. Dosyalar bu sırada gösterilir ve yazdırılır.

Dosyaların görünme sırasını değiştirebilir veya özelleştirebilirsiniz. Ancak, dosyalar her zaman alfabetik sırada
yazdırılır.

Dosyaların Mizanpaj (Önizleme) modunda sıralanması, yalnızca geçerli oturumun sırasını değiştirir.
PDF Portföyü, bir sonraki açışınızda Portföy Özellikleri iletişim kutusunda belirtilen sıralama düzenine göre
görüntülenir.

1. Portföy Özellikleri iletişim kutusunu açın.

Mizanpaj görünümündeyseniz soldaki bölmeyi sağ tıklatın ve Portföy Özellikleri'ni
seçin. Dosya listesi görünümündeyseniz dosya listesi bölmesini sağ tıklatın ve Portföy
Özellikleri'ni seçin.

2. Portföy Özellikleri iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

Sütunların dosya listesi bölmesindeki sıralamasını değiştirmek için sütun adını seçin
ve Yukarı veya Aşağı düğmelerini kullanarak yerlerini değiştirin.

PDF Portföyü ilk açıldığında dosyaların görüntülenme sırasını belirtmek için Sıralama
Ölçütü menüsünden bir sütun adı seçip Sıralama Düzeni'ni belirtin. Örneğin,
dosyaları değiştirildikleri tarihe göre görüntülemek için Sıralama Ölçütü menüsünde
Değiştirme Tarihi 'nin işaretlendiğini doğrulayın ve Azalan ya da Artan şekilde
Sıralama Düzeni'ni belirtin.

PDF Portföyünü görüntüleme şeklini belirtmek için İlk Görünüm menüsünden
görüntüleme seçeneğini belirleyin.

3. PDF Portföyünü kaydedin.

Bileşen dosyalarını açma, düzenleme ve kaydetme

Bilgisayarınızda yüklü olduğu sürece bileşen dosyasını kendi doğal uygulamasında açabilir, düzenleyebilir ve
kaydedebilirsiniz. Bileşen dosyalarında yaptığınız değişiklikler PDF Portföyünüzün dışındaki orijinal dosyaları
etkilemez.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Mizanpaj (Önizleme) modunda, dosyayı sağ tıklatın/Control tuşunu basılı tutarak
tıklatın ve Dosyayı Yerel Uygulamasında Aç'ı (PDF dışındaki dosyalar için) veya
Dosya Aç'ı (PDF'ler için) seçin.

Acrobat DC penceresinin sağ üst köşesinde, Belgeyi Aç bağlantısını tıklatın.

Bileşen dosyası ayrı bir pencerede açılır. PDF Portföyünü bir tarayıcıda
görüntülüyorsanız, dosya tarayıcının dışında, bağımsız Acrobat ürününde açılır.

2. Onay iletişim kutusu görüntülenirse Bu Dosyayı Aç'ı ya da formata güveniyorsanız Bu
Türden Dosyaların Açılmasına Daima İzin Ver'i seçip Tamam 'ı tıklatın.

3. Dosyayı gerektiği gibi düzenleyip kaydedin.

Bileşen dosya adlarını ve açıklamalarını PDF Portföyünde
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düzenleme

Görünüm > Portföy > Ayrıntılar'ı tıklatarak dosya listesi bölmesini açın.

Dosya listesi bölmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

Bir bileşen dosyasının görüntülenen adını düzenlemek için dosya adını sağ tıklatın ve
Değeri Düzenle > Ad'ı seçin. Bileşen dosyasının yeni adını girdikten sonra Tamam 'ı
tıklatın. Güncellenen ad, dosya listesi bölmesinin Ad sütununda görüntülenir.

Bir bileşen dosyasının açıklamasını düzenlemek için dosya adını sağ tıklatın ve
Değeri Düzenle > Açıklama'yı seçin. Açıklama metnini girdikten sonra Tamam 'ı
tıklatın. Güncellenen açıklama, dosya listesi bölmesinin Açıklama sütununda
görüntülenir.

PDF Portföyündeki bileşen dosyalarını ayıklama

Dosyaları PDF Portföyü penceresinden bilgisayarınıza sürükleyebilir ve çıkartabilirsiniz. Çıkartma işlemi
dosyanın PDF Portföyünden silinmesine neden olmaz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Mizanpaj veya Ayrıntılar modunda, bileşen dosyası adını sağ tıklatın ve Portföyden
Çıkar 'ı seçin.

Bir veya daha fazla dosyayı seçin ve bunları Masaüstüne sürükleyin.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
PDF Portföyündeki PDF'leri yazdırma
Birden çok PDF'de metin bulma
PDF Portföylerine genel bakış
PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
PDF'leri birleştirme ve başka içerikler ekleme
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PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme

Başa dön

Not:

PDF Portföyleri oluşturma (Acrobat Pro DC)
Dosya ve klasörleri PDF Portföyüne ekleme
PDF Portföyüne web içerikleri ekleme
PDF Portföyündeki multimedya dosyalarını dönüştürme (Acrobat Pro DC)
PDF Portföyünden dosya ve klasör kaldırma ya da çıkarma

PDF Portföyleri oluşturma (Acrobat Pro DC)

PDF Portföyü oluşturma işlemi Acrobat Pro DC'nin bu sürümünde kolaylaştırıldı. Artık portföy oluşturmak veya
görüntülemek için sisteminizde Flash Player'ın yüklü olması gerekmiyor. PDF Portföyünüzde kolayca klasörler
oluşturabilir, bileşen dosyalarını ve klasörleri silebilir, bileşen dosya adlarını düzenleyebilir, bileşen dosya
açıklamaları ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Basit bir PDF Portföyünü birkaç hızlı adımda oluşturabilirsiniz.

1. Acrobat DC'yi başlatın ve Dosya > Oluştur > PDF Portföyü'nü seçin.

2. Dosyaları PDF Portföyü Oluştur iletişim kutusuna sürükleyin.

Alternatif olarak, Dosya Ekle menüsünden bir seçenek de belirleyebilirsiniz. Bir dosya,
dosya klasörü, tarayıcıdaki bir sayfa, web sayfası veya panodaki öğeleri ekleyebilirsiniz.

3. Oluştur'u tıklatarak dosyaları PDF Portföyü'ne ekleyin.

Seçilen dosyalar portföyünüze eklenir ve sol bölmede dosyaların minik resimleriyle birlikte
bir araç çubuğu görüntülenir.  

a - PDF Portföyünün ikincil araç çubuğu, b - Dosya minik resimlerini içeren sol bölme

Windows'ta, Outlook ve Lotus Notes yazılımlarında bulunan Acrobat PDFMaker uygulaması, e-posta
mesajlarını dönüştürdüğünüzde PDF Portföyleri oluşturabilir.
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Not:

Dosya ve klasörleri PDF Portföyüne ekleme

PDF Portföyündeki dosyaların sırasını değiştiremeyeceğiniz için dosyaları sıralı bir düzende eklemeniz
önerilir. Ayrıca, bir klasör eklerken klasördeki dosyalar alfabetik sırayla eklenir.  

Varolan bir PDF Portföyüne içerik ekleyebilirsiniz.

Açık bir PDF Portföyü 'nde aşağıdakilerden birini yapın:

Sol bölmeden Dosyaları Ekle'yi tıklatın  ve Dosya Ekle, Klasör Ekle veya Web
İçeriği Ekle'yi seçin.

Bir klasör oluşturmak için ikincil araç çubuğunda Klasör Oluştur simgesini  seçin. 

Bilgisayarınızdaki dosyaları eklemek için dosya veya klasörleri PDF Portföyü çalışma
alanı veya sol bölmedeki bir klasöre sürükleyin.

En iyi performansı elde etmek için bileşen dosyaların toplam sayısının 15 ya da
altında, bileşen dosyaların toplam boyutunun da 50 MB'den az olmasına dikkat edin.

PDF Portföyüne web içerikleri ekleme

Web sitelerine bağlantı oluşturabilir veya video etiketleri gömebilirsiniz. PDF Portföyünün dosya boyutunu
küçük tutmak istediğinizde, web içeriklerine yönlendirilen bağlantı oluşturabilirsiniz.

1. Sol bölmede Dosyaları Ekle'yi tıklatın ve Web İçeriği Ekle'yi seçin. 

2. PDF Portföyünüze eklenen web içeriği için bir dosya adı ve açıklama girin. Bu web
dosyası, belirttiğiniz web içeriğine bağlantıyı sağlar.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Bir web sitesine yönlendirilen bir bağlantı oluşturmak için Web Bağlantısı Oluştur'u
seçin ve URL'yi girin.

Video etiketi yerleştirmek için Gömülü Etiket Ekle'yi seçin ve videonun gömme
kodunu yapıştırın. Video paylaşım web sitelerinde genellikle videoya ait gömme
kodunun kopyalanabileceği bir yol bulunur. Örneğin, web sitesi kodunu ve diğer
gömme seçeneklerini gösteren bir Gömme kutusu bulunabilir.

PDF Portföyündeki multimedya dosyalarını dönüştürme (Acrobat Pro DC)

Bir PDF Portföyünün içinde bulunan şu bileşen multimedya dosyalarını PDF'ye dönüştürebilirsiniz: SWF
dosyaları ve mp3. H.264 (AAC ses ile) kodlanmışlarsa şu dosyaları da PDF'ye dönüştürebilirsiniz: MOV, M4V,
MP4, 3GP ve 3G2. (H.264 ve AAC, filmler için kodlama ve sıkıştırma seçenekleridir.)

1. Açık bir PDF Portföyündeki bir veya birden fazla multimedya dosyasını sağ tıklatın ya da
Control tuşunu basılı tutarak tıklatın ve PDF'ye Dönüştür'ü seçin.

2. İletişim kutusu görüntülenirse gereken seçenekleri belirtip Tamam 'ı tıklatın.

PDF Portföyünden dosya ve klasör kaldırma ya da çıkarma

Bir klasörü silerseniz içindeki tüm dosyalar da PDF Portföyünden silinir. Ayrıca PDF Portföyündeki bir veya
birkaç bileşeni çıkarabilir ve ayrı olarak kaydedebilirsiniz.  

Açık bir PDF Portföyünde, PDF Portföyündeki bir veya birkaç dosyayı seçin ve seçilen
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öğeyi portföyünden kaldırmak için Delete tuşuna basın veya Dosyayı Sil simgesini

 tıklatın.
Portföyünüzdeki bir öğeyi çıkarmak (veya kaydetmek) isterseniz Portföyden Çıkar

simgesini  tıklatın, seçilen öğeyi kaydetmek istediğiniz yeri seçtikten sonra
Kaydet'i seçin.  

İlgili bağlantılar

PDF Portföyündeki PDF'leri yazdırma
Birden çok PDF'de metin bulma
PDF Portföylerine genel bakış
PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
PDF'leri birleştirme ve başka içerikler ekleme
E-posta mesajlarını PDF'ye dönüştürme
PDF'yi kaydetme
Adobe PDF dönüştürme ayarları

297

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr
http://idiom-q-win-1/tr/acrobat/using/ways-print-pdfs.html#print_pdfs_in_a_pdf_portfolio
http://idiom-q-win-1/tr/acrobat/using/searching-pdfs.html#find_text_in_multiple_pdfs
http://idiom-q-win-1/tr/acrobat/using/overview-pdf-portfolios.html#overview_of_pdf_portfolios
http://idiom-q-win-1/tr/acrobat/using/component-files-pdf-portfolio.html#working_with_component_files_in_a_pdf_portfolio
http://idiom-q-win-1/tr/acrobat/using/publish-share-pdf-portfolios.html#publish_and_share_pdf_portfolios
http://idiom-q-win-1/tr/acrobat/using/merging-files-single-pdf.html#merging_files_into_single_pdf
http://idiom-q-win-1/tr/acrobat/using/creating-pdfs-pdfmaker-windows.html#convert_email_messages_to_pdfs
http://idiom-q-win-1/tr/acrobat/using/saving-pdfs.html#save_a_pdf
http://idiom-q-win-1/tr/acrobat/using/pdf-conversion-settings.html#adobe_pdf_conversion_settings


-->

PDF Portföylerine genel bakış

Başa dön

Başa dön

PDF Portföyleri hakkında
PDF Portföyü penceresine genel bakış
Acrobat 9'da oluşturulan PDF Portföyleri (Acrobat Pro)
PDF Portföylerinde etkinleştirilen diğer işlevler

PDF Portföyleri hakkında
Bir PDF portföyünde entegre bir PDF biriminde birleştirilmiş farklı formatlar bulunabilir. PDF Portföyündeki dosyalar farklı uygulamalarda oluşturulan
çeşitli dosya türlerinde olabilir. Örneğin, PDF Portföyü metin belgeleri, e-posta mesajları, elektronik tablolar, CAD çizimleri ve PowerPoint sunumları
içerebilir. Orijinal dosyalar kendi kimliklerini korur, ancak yine de PDF portföyü dosyasında birleştirilir. Bileşen dosyalarını PDF Portföyündeki diğer
bileşen dosyalarından bağımsız olarak açabilir, okuyabilir, düzenleyebilir ve formatlayabilirsiniz.

Not: Acrobat Standard ve Adobe Reader® kullanıcıları, PDF Portföyleri oluşturamaz veya mizanpaj, renkler, üstbilgiler gibi özellikleri
düzenleyemez.
Koşullara bağlı olarak, PDF Portföyleri birden fazla dosyayı tek bir PDF'de birleştirmeye göre çok sayıda avantaj sağlar:

Mizanpajlar ve temalar (Acrobat Pro) PDF Portföyünüzü benzersiz mizanpajlar ve görsel temalarla özelleştirin. Renk paletleri ve arka planlar
daha fazla görsel çekicilik sağlar.
Ekleme ve silme Başlangıçta dosyada bulunan tüm sayfaları bulup seçmeden, dosyaları kolaylıkla ekler veya kaldırırsınız.
Önizleme Doğal uygulamalarında açma gereği olmadan bileşen dosyalarının önizlemesini hemen görüntüleyin.
Düzenleme PDF Portföyündeki dosyaları, diğer dosyaları etkilemeden birer birer değiştirin. Örneğin, PDF Portföyündeki bir belgenin sayfalarını,
diğer belgeleri yeniden numaralandırmadan yeniden numaralandırabilirsiniz. PDF Portföyündeki PDF dosyası olmayan dosyaları da kendi doğal
uygulamalarında düzenleyebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler PDF Portföyündeki dosyaya kaydedilir.
Dağıtım PDF Portföyünü başkalarıyla paylaşın ve tüm bileşen parçalarını aldıklarından emin olun. PDF Portföyünü bir web sitesinde yayınlayarak
başka kişilerin de görüntülemesini sağlayın.
Sıralama Ekleyebildiğiniz, silebildiğiniz, gizleyebildiğiniz ve özelleştirebildiğiniz kategorilerle bileşen dosyalarını sıralayın. Listeyi sıralamak için
sütun adını tıklatmanız yeterlidir.
Yeniden sıralama Sırasını değiştirmek için dosyaları sürükleyin. Ardından yeni sırayı, PDF Portföyü açıldığında dosyaların görüneceği başlangıç
sıralama düzeni olarak tanımlayabilirsiniz.
Yazdırma PDF Portföyündeki tüm PDF'leri ya da seçili bileşen PDF'lerini yazdırın.
Arama PDF Portföyündeki bir dosyada ya da tüm dosyalarda arama yapın. PDF olmayan bileşen dosyalarını bile arayabilirsiniz.
Diğer formatları birleştirme PDF olmayan dosyaları PDF'ye dönüştürmeden varolan PDF Portföyünde ekleyin.
Kaynak dosyalardan bağımsız olma Bir PDF Portföyündeki kaynak dosyalar, PDF Portföyüne eklediğiniz varolan dosyalar da dahil olmak üzere,
bir PDF Portföyü oluşturduğunuzda değişmez. PDF Portföyündeki bileşen dosyalarında yaptığınız değişiklikler, PDF Portföyünü oluştururken
kullandığınız orijinal dosyaları değiştirmez. Bir PDF Portföyünü, bileşenlerini kaybetmeden veya bağlantılarını koparmadan bilgisayarınızdaki veya
ağdaki herhangi bir yere taşıyabilirsiniz.
Yeniden kullanma Aynı dosyayı birden fazla PDF Portföyüne dahil edin.

Ek kaynaklar
PDF Portföylerindeki videolar için aşağıdaki kaynaklara bakın:

What is a PDF Portfolio? (PDF Portföyü nedir?): www.adobe.com/go/lrvid_021_acrx_tr

Working in PDF Portfolios (PDF Portföyleri ile çalışma): www.adobe.com/go/lrvid_023_acrx_tr

PDF Portföyleri ile ilgili makaleler, eğitimler ve ipuçları: acrobatusers.com

How to customize your PDF Portfolio (PDF Portföyünü özelleştirme): www.adobe.com/go/lrvid_022_acrx_tr

PDF Portfolio gallery (PDF Portföy galerisi): www.acrobatusers.com/gallery/pdf_portfolio_gallery

Form yanıt dosyalarını filtreleme: www.acrobatusers.com/tutorials/2008/06/a9video_understanding_form_tracker

Outlook mesajlarını filtreleme: www.acrobatusers.com/tutorials/archiving-emails-pdf-microsoft-outlook

PDF Portföyü penceresine genel bakış
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Acrobat Pro'da PDF Portföyü penceresi
Acrobat Pro uygulamasında, bölmeler, araç çubukları ve pencereler gibi çeşitli öğeleri kullanarak PDF Portföyleri oluşturabilir, düzenleyebilir ve
bileşen dosyalarıyla çalışabilirsiniz.

Acrobat Pro'da Tıklatmalı mizanpaj halinde PDF Portföyü
A.  PDF Portföyü araç çubuğu B.  Bileşen dosyasını temsil eden kart C.  Mini-gezginde bileşen dosyaları ve klasörleri D.  Görünümü
özelleştirmek için mizanpaj bölmesi

PDF Portföyü araç çubuğu, menünün hemen altında bulunur. PDF Portföyü görüntüleme seçeneklerini, arama aracını ve
yazdırma ile kaydetme gibi sık kullanılan görevlere yönelik düğmeleri burada bulabilirsiniz.

Kartlar, PDF Portföyü 'ndeki her bir bileşen dosyasını temsil eder. Kartın arkasındaki dosyayla ilgili bilgileri görüntülemek için

Bilgi Görünümünü Göster simgesini  tıklatın.

Mini-gezgin, Tıklatmalı, Doğrusal ve Dalga mizanpajlarda PDF Portföyü penceresinin altındaki kartlar satırıdır. Kartlar,
varsayılan olarak, alfabetik sırayla gösterilir.

Mizanpaj ve Ayrıntılar bölmeleri, PDF Portföyünü özelleştirme, dosya ayrıntılarını bir bakışta görüntüleme ve PDF Portföyünü
başkalarıyla paylaşma seçeneklerini içerir. Ayrıntılar görünümünde, sıralama düzenini değiştirebilir ve dosyayı doğal
uygulamasında açabilirsiniz (bu uygulamanın bilgisayarınızda yüklü olması gerekir).

Mizanpaj (Önizleme modu), PDF Portföyünü dosyanın tasarımı veya türüne ya da yazar tarafından belirtilen mizanpaja göre
çeşitli görünümlerde gösterir. Sağdaki Mizanpaj bölmesi açıksa, Düzenleme modundan Önizleme moduna geçmek için araç
çubuğundaki Önizleme düğmesini tıklatın. Önizleme türleri hakkında bilgi için bkz. Önizleme modları.

Dosya modu dosya ayrıntılarını liste halinde gösterir. Artan ve azalan sırada düzenlemek için sütun adını tıklatabilirsiniz.
Orijinal görünüme dönmek için Mizanpaj düğmesini tıklatın.

PDF Portföyü Dosya modunda açıldığında erişilebilir olur. Bu mod hareket eksikliği, körlük veya görme bozukluğu gibi engelli
kişiler için daha iyi okuma deneyimi sağlar. Tüm PDF Portföylerini Dosya modunda açmak için Düzen > Tercihler'i seçerek
Tercihler iletişim kutusunu açın (Windows). Yalnızca Acrobat Pro'da, Acrobat > Tercihler'i seçin (Mac OS). Kategoriler
alanında, Erişilebilirlik seçeneğini belirleyin ve Portföyleri Dosya Modunda Göster'i seçin.

Düzenleme modu, PDF Portföyünün görünümünü özelleştirmenize ve içerik eklemenize veya silmenize olanak veren Mizanpaj
bölmesini açar. Ayrıca, dosya bilgilerini değiştirebilir, dosyaları yeniden sıralayabilir, dosyaları PDF'ye dönüştürebilir, dosya
boyutunu azaltabilir ve sütunları gösterebilir, gizleyebilir ve sıralayabilirsiniz. Mizanpaj bölmesi görünür değilse, Önizleme
modundan Düzenleme moduna geçmek için araç çubuğundaki Düzenle düğmesini tıklatın.

Acrobat Standard'da PDF Portföyü penceresi
Acrobat Standard uygulamasında araç çubukları ve pencereler gibi çeşitli öğeleri kullanarak PDF Portföylerini önizleyebilir ve bileşen dosyalarıyla
çalışabilirsiniz.
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Acrobat Standard'da Tıklatmalı mizanpaj halinde PDF Portföyü
A.  PDF Portföyü araç çubuğu B.  Bileşen dosyasını temsil eden kart C.  Mini-gezgin önizlemesinde bileşen dosyaları ve klasörleri D.  Araç
çubuğunda modlar arasında geçiş yapılabilen düğmeler bulunur

PDF Portföyü araç çubuğu, menünün hemen altında bulunur. PDF Portföyü görüntüleme seçeneklerini, arama aracını ve
yazdırma ile kaydetme gibi sık kullanılan görevlere yönelik düğmeleri burada bulabilirsiniz.

Kartlar, PDF Portföyü 'ndeki her bir bileşen dosyasını temsil eder. Kartın arkasındaki dosyayla ilgili bilgileri görüntülemek için

Bilgi Görünümünü Göster simgesini  tıklatın.

Mini-gezgin, Tıklatmalı, Doğrusal ve Dalga mizanpajlarda PDF Portföyü penceresinin altındaki kartlar satırıdır. Kartlar,
varsayılan olarak, alfabetik sırayla gösterilir.

Mizanpaj (Önizleme modu), PDF Portföyünü dosyanın tasarımı veya türüne ya da yazar tarafından belirtilen mizanpaja göre
çeşitli görünümlerde gösterir. Önizleme türleri hakkında bilgi için bkz. Önizleme modları.

Dosya modu dosya ayrıntılarını liste halinde gösterir. Artan ve azalan sırada düzenlemek için sütun adını tıklatabilirsiniz.
Orijinal görünüme dönmek için Mizanpaj düğmesini tıklatın.

PDF Portföyü Dosya modunda açıldığında erişilebilir olur. Bu mod hareket eksikliği, körlük veya görme bozukluğu gibi engelli
kişiler için daha iyi okuma deneyimi sağlar. Tüm PDF Portföylerini Dosya modunda açmak için Düzen > Tercihler'i seçerek
Tercihler iletişim kutusunu açın (Windows). Yalnızca Acrobat Pro'da, Acrobat > Tercihler'i seçin (Mac OS). Kategoriler
alanında, Erişilebilirlik seçeneğini belirleyin ve Portföyleri Dosya Modunda Göster'i seçin.

Düzenleme modu dosya bilgilerini değiştirmenize, dosyaları yeniden sıralamanıza, dosyaları PDF'ye dönüştürmenize, dosya
boyutunu küçültmenize ve sütunları göstermenize, gizlemenize ve sıralamanıza olanak sağlar. Düzenle modunda, Düzenle
düğmesini tıklatın.

Bileşen dosyalarını kaydırma
Mizanpaja bağlı olarak, bileşen dosyalarını çeşitli şekillerde kaydırabilirsiniz. Bazı mizanpajlarda bir mini-gezgin, kaydırma çubuğu, İleri  ve

Geri  düğmeleri bulunur.

Önizleme modları
Bileşen dosyalarını birkaç farklı şekilde önizleyebilirsiniz. Önizleme modunda, görüntüleri ve sayfaları önizlemede görüntüleyebilir, video ve SWF
dosyalarını yürütebilir ve bir dosya hakkında bilgi görüntüleyebilirsiniz. Bir dosyayı bilgisayarınıza çıkartabilirsiniz (taşıyabilirsiniz). Bir dosyayı
ayrıca doğal uygulamasında (bilgisayarınızda yüklüyse) açabilirsiniz. Orijinal görünüme dönmek için Mizanpaj düğmesini tıklatın.
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PDF Portföyünü farklı Önizleme modlarında görüntüleme
A.  Mini-gezgin önizlemesi B.  Kart önizlemesi C.  Tam önizleme D.  Platform önizlemesi

Mini-gezgin önizlemesi PDF Portföyü penceresinin altında yer alan kartlar satırı. Varsayılan olarak, kartlar (bileşen dosyaları) alfabetik sırayla
gösterilir. Mini-gezgini gizlemek  ya da göstermek için  kartın alt kısmındaki çift oku tıklatın. Önizleme modunda, mini-gezgin yalnızca
Tıklatmalı mizanpajda görünür. Düzenleme modunda, mini-gezgin Dalga ve Doğrusal mizanpajlarda görünür.
Kart önizlemesi PDF Portföyüne eklenen her bir bileşen dosyasının görsel bir temsili (bileşen parçası). Kartta, varsa, bir minik resim görüntüsü
görünür. Meta Veriler ya da dosya hakkındaki ayrıntılar, minik resim görüntüsünün arkasında yer alır. Ayrıntıları görüntülemek için karttaki Bilgi

simgesini  tıklatın. Minik resim görüntüsüne dönmek için kapat düğmesini tıklatın. Kartlar ayrıca bileşen dosyalarının bir başka uygulamada açık
veya düzenlenmekte olup olmadığını gösterir.
Tam önizleme Önizlemenin dışında görünebilir diğer içerikle birlikte dosyanın daha büyük görsel temsili. Bu dosya türleri, kartı çift tıklattığınızda
Tam önizlemede açılır: ek güvenliği olmayan PDF'ler, Word belgeleri ve görüntüler. FLV dosyaları, mini-gezginde kartı çift tıklattığınızda Tam
önizlemede açılır. Dosyayla etkileşime girmek amacıyla düğmeli yarı saydam yüzen araç çubuğunu görmek için Tam önizleme yaparken işaretçiyi
dosyanın altına taşıyın. Orijinal görünüme dönmek için önizlemenin sağ üst köşesindeki kapat düğmesini tıklatın.
Platform önizlemesi PDF Portföyü penceresinde tam boyutlu önizleme. Gezinme bölmesi görünür, böylece sayfa minik resimlerine, yer imlerine,
imzalara ve katmanlara erişim sağlarsınız. Şu dosya türleri, kartı çift tıklattığınızda Platform önizlemesinde açılır: SWF dosyaları ve HTML
dosyaları. Platform önizlemesinde e-posta portföyleri, form yanıt dosyaları ve güvenli PDF'ler gibi diğer dosya türlerini açmak için Görünüm >
Portföy > Dosyayı Önizle'yi seçin. Platform önizlemesini kapatmak için sol üst köşedeki kapat düğmesini tıklatın veya Esc tuşuna basın.

Önizleme modu ve Düzenleme modu arasında geçiş yapma
Acrobat'ta, PDF Portföyü araç çubuğundaki bir geçiş yapma düğmesi, Önizleme ve Düzenleme modları arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Acrobat Standard'da PDF Portföyü penceresini sağ tıklatın ve Portföyü Önizlemede Görüntüle'yi veya Portföyü Düzenle'yi seçin.

Mizanpajlar (Acrobat Pro)
Mizanpajlar, bir PDF Portföyünde bulunan çok çeşitli içerikleri birleştirmeniz için bir yöntem sunar. Bir PDF Portföyü oluşturduğunuzda, Acrobat'ta
dahili olarak bulunan çeşitli mizanpajlar arasından seçim yapabilirsiniz. Mevcutsa, bir tasarımcı ya da geliştiriciye ait özel bir mizanpajı içe
aktarabilir ve kullanabilirsiniz.

Elinizde 15'ten fazla bileşen dosya bulunuyorsa, en iyi performans için Tıklatmalı ya da Doğrusal mizanpajı seçin. İlk kartı görüntülemeden önce
minik resimlerin tamamını oluşturdukları için Izgara, Serbest Biçim ve Dalga mizanpajlarının yüklenmesi daha uzun sürer.

Acrobat'ta şu mizanpajlar bulunur:

Tıklatmalı Bir dizi dosyada tıklatarak gezinmenize izin verir. Dosyaları yeniden sıralayabilir, dosyalar arasında doğrusal olarak gezinebilir ya da
aradığınız dosyayı pencerenin alt kısmındaki mini-gezginde bulabilirsiniz.
Serbest Biçim Dosyaları dağınık küçük resimler şeklinde yerleştirir. Dosyaların sırasını ve yapılandırmasını yeniden düzenleyebilirsiniz.
Izgara İçeriği çok sayıda dosyaya uygun olarak ölçekleme yapabilen tertipli bir ızgarada düzenler.
Doğrusal Dosyaları doğrusal olarak yerleştirir ve kullanıcının her dosyada belli bir sırayla gezinmesini sağlar. Kartın sol kısmında tanımlayıcı metin
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Başa dön

Başa dön

görüntülenir.
Dalga Dosyaları ekrandan dışarı açılan bir yelpaze şeklinde yerleştirir.

Acrobat 9'da oluşturulan PDF Portföyleri (Acrobat Pro)
Acrobat 9'da oluşturulan PDF Portföyleri Acrobat XI ve Reader XI'de açılabilir. Ancak mizanpajlar, renk şemaları ve diğer PDF Portföyü öğeleri
Acrobat 9 ile Acrobat XI arasında belirgin farklılıklar içerir. Bir Acrobat 9 PDF Portföyünü Acrobat XI'de açtığınızda, Acrobat 9'da oluşturulan
tasarım beklenen şekilde görünür. Dosya ekleme ve silme ya da dosya adlarını veya açıklamalarını düzenleme gibi küçük düzenlemelere izin
verilir. Bu değişiklikleri Acrobat 9 formatında kaydedebilirsiniz. Acrobat XI Pro uygulamasını kullanıyorsanız, kapsamlı düzenlemeler için PDF
Portföyünü Acrobat XI Pro'ya dönüştürebilirsiniz. Mizanpaj ve renkler Temiz görsel temasına sahip Tıklatmalı mizanpaja dönüştürülür. Hoş geldiniz
sayfaları, üstbilgiler ve renk paletleri kaldırılır. Üstbilgileri Acrobat XI içinde yineleyebilirsiniz, ancak Hoş Geldiniz sayfaları bu uygulamada
desteklenmez.

1. Acrobat 9'da oluşturulan bir PDF Portföyünü açın.

PDF Portföyü Önizleme modunda açılır.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Mizanpaj görünümünde dosya adlarını düzenlemek için dosya adı ve türünü tıklatın. Açıklamaları düzenleyemezsiniz.

Eklemek için dosyaları Mizanpaj görünümüne sürükleyin.

Silmek için dosyaları Mizanpaj görünümünde seçin ve Sil tuşuna basın.

Değişiklikleri Acrobat 9 formatında kaydetmek için, Dosya >Portföyü Kaydet'i seçin.

PDF Portföylerinde etkinleştirilen diğer işlevler
Aşağıdaki komutlar PDF Portföylerindeki bileşen dosyaları için kullanılabilir.

Dosya Boyutunu Küçült Bileşen PDF'lerinin dosya boyutunu küçültür. Daha fazla bilgi için bkz. Kaydederek dosya boyutunu küçültme
Portföyü Şifreyle Güvenli Yap Bir PDF Portföyüne veya PDF Portföyünde bulunan bileşen PDF'lerine belge güvenliği ekler. Bileşen PDF'lerine
güvenlik eklemek için Dosya > Portföy Özellikleri seçeneğini belirleyin ve Güvenlik sekmesini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Belge güvenliğini
parolalarla sağlama. PDF Portföyünün tamamına güvenlik eklemek için Kapak Sayfasını kullanın (Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası). Örneğin,
Kapak Sayfasını kullanarak PDF Portföyü ana dosyasını imzalayabilir ya da PDF Portföyünü açmak için bir parola ekleyebilirsiniz. Kapak
Sayfası'nda belirttiğiniz işlevler, PDF Portföyündeki bileşen dosya derlemesinin tamamıyla ilişkilidir.
Not: Sertifika güvenliği gibi diğer güvenlik özellikleri, PDF Portföyleri ve bileşen dosyaları için de kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. PDF'ler için
güvenlik yöntemi seçme.
PDF'ye dönüştür (Acrobat Pro) Multimedya dosyalarını PDF'ye dönüştürür. Daha fazla bilgi için bkz. PDF Portföyünde multimedya dosyalarını
dönüştürme (Acrobat Pro).
Yazdır Bileşen belgelerini yazdırır. Daha fazla bilgi için bkz. PDF Portföyündeki PDF'leri yazdırma.
Daha fazla Yardım konusu

Yasal Bildirimler   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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İncelemeler ve yorumlar
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Düzenlemelerle metni işaretleme

Not:

Metni değiştirme
Metin düzenlemesine not ekleme
Metin ekleme
Metni silme
Metin işaretlerini silme
Metni vurgulama, üstünü çizme veya altını çizme

Reader'da, yorum oluşturma araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde
kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarını içerir.

Kaynak dosyada metnin nerede düzenleneceğini belirtmek için PDF'de metin düzenleme yorumları
kullanabilirsiniz. Metin düzenleme yorumları PDF'deki asıl metni değiştirmez. Bunlar bunun yerine, PDF'nin
oluşturulduğu kaynak dosyada hangi metnin silineceğini, ekleneceğini veya değiştirileceğini belirtir.

Acrobat, metin düzenleme ek açıklamaları eklemek için iki temel yöntem sunar: önceden seçim ve sonradan
seçim.

Önceden seçim veya Metin Düzeltme İşaretleyicisi aracı

Seçim aracını  veya Metin Düzeltme İşaretleyicisi aracını kullanın ve seçilen metni sağ tıklatarak
(Windows) ya da Control tuşunu basılı tutup tıklatarak (Mac OS) metin düzenleme seçenekleri menüsünü
açın. Metni işaretledikten sonra metin düzenleme aracını da tıklatabilirsiniz.

Sonradan seçim

Metin düzenleme aracını tıklatın, sonra da metni seçin.

Windows için Acrobat'ta, kaynak belgede düzeltme yapmak için, metin düzenlemelerini doğrudan PDF'nin
esas aldığı Microsoft Word belgesine aktarabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için, PDF'yi oluşturmak üzere
Word programında PDFMaker uygulamasını kullanmalısınız. Metin düzenlemelerinizi dışa aktarmadan önce,
ekleme yorumlarının eklemek istediğiniz metinle aynı metni (boşluklar ve paragraf sonları dahil)
kullandığından emin olun. Ek yönerge sözcükleri ("Aşağıdakileri ekle:" gibi) eklerseniz, bu sözcüklerin Word
belgesinden elle silinmesi gerekir.

Windows'ta Acrobat Pro uygulamasında düzenlemelerinizi birleştirmek için metin düzenleme yorumlarınızı
doğrudan PDF'nin esas aldığı Autodesk AutoCAD belgesine aktarabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için, PDF'yi
oluşturmak üzere AutoCAD programında PDFMaker uygulamasını kullanmalısınız.

Metni Değiştir seçeneği

A. Seçili metin çıkarılır. B. Yeni metin bağlantılı açılan nota eklenir. 
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Başa dön

Başa dön
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Metni değiştirme

1. Araçlar > Yorum araç çubuğundan Metinle Değiştirilecek Not Ekle'yi  seçin.

2. Metni seçin. Seçili metnin üzeri çizilir ve bir açılır not açılır.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Araya eklenecek veya eklenecek metni yazın. Ekleme düzeltme karakteri 
görüntülenir.

Yeni bir paragrafın eklenmesi gerektiğini belirtmek için Enter tuşuna basın ve açılır

notu metin eklemeden kapatın. Paragraf ekleme düzeltme karakteri  görüntülenir.

Metin düzenlemesine not ekleme

1. Seçim aracını kullanarak, bir metin düzenlemesini sağ tıklatın.

2. Menüden Açılır Notu Aç'ı seçin.

3. Notunuzu açılır nota yazın.

Metin ekleme

1. Araçlar > Yorum araç çubuğundan İmleç Konumunda Metin Ekle aracını  seçin .

2. Araya metin eklemek istediğiniz sözcük veya karakterlerin arasını tıklatın.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Araya eklemek istediğiniz metni yazın.

Yeni bir paragrafın eklenmesi gerektiğini belirtmek için Enter tuşuna basın ve açılır

notu metin eklemeden kapatın. Paragraf ekleme düzeltme karakteri 
görüntülenir.   

Boşluk eklenmesi gerektiğini belirtmek için boşluk tuşuna basın ve açılır notu metin
eklemeden kapatın. Boşluk ekleme düzeltme karakteri  görüntülenir.     

Metin seçmek için Seçim aracını kullanarak, seçili metni sağ tıklatarak ve bir metin
düzenleme ek açıklaması seçerek de metin düzenlemelerini gösterebilirsiniz.

Metni silme

1. Araçlar > Yorum araç çubuğundan Üzerini Çizme aracını  seçin .

2. Silinmesi için işaretlenecek metni seçin.

Metin işaretlerini silme
İşaretleme yorumları yapışıksa Yorumlar listesinde yorumları silin: Yorumu Seç > Yorum Listesi'ni seçin,
yorumu seçin ve Sil'i tıklatın.

İşaretlemeyi seçin ve Delete tuşuna basın.
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Başa dön

Not:

Not:

Metni vurgulama, üstünü çizme veya altını çizme
Reader'da yalnızca Yapışkan Not ve Vurgulama araçları kullanılabilir. Diğer yorum oluşturma araçları

yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle
yorum oluşturma haklarını içerir.

Yorumları tek başına veya notlarla birlikte eklemek için Metni Vurgulama aracını, Metnin Üzerini Çizme
aracını veya Metnin Altını Çizme aracını kullanabilirsiniz.

Seçim aracını kullanarak sağ tıklatıp, açılan menüden ilgili seçeneği seçerek not içeren bir vurgu ekleyebilir
veya metni vurgulayabilir, üzerini veya altını çizebilirsiniz. Ancak, çok fazla metni işaretliyorsanız, özel araçlar
daha hızlıdır ve kullanımları daha kolaydır.

1. Araçlar > Yorum, Metni Vurgulama aracı , Metnin Üzerini Çizme aracı  veya
Metnin Altını Çizme aracını  seçin .

Metnin Üzerini Çizme aracını veya Metnin Altını Çizme aracını kullanarak birden
çok yorum uygulamak istiyorsanız, aracı seçtikten sonra Seçenekler menüsünden Aracı
Seçili Tut'u seçin. İlk yorumu oluşturduktan sonra Metni Vurgulama aracı seçili kalır.

2. İşaretlemek istediğiniz metnin başından itibaren sürükleyin. Metnin dikdörtgen alanını
işaretlemek için Control tuşu basılı olarak sürükleyin. Bu özellik, özellikle, bir sütundaki
metni işaretlerken kullanışlıdır.

3. (İsteğe bağlı) Not eklemek için işareti çift tıklatın ve açılan nota metin ekleyin.

İlgili bağlantılar
PDF'leri paylaşma ve gerçek zamanlı işbirliği
PDF incelemesi için hazırlık
İnceleme başlatma
PDF incelemesine katılma
PDF incelemelerini izleme ve yönetme
PDF'ye damga ekleme
PDF'lerde yorum yapma
Yorumları yönetme
Yorumları içe ve dışa aktarma
Onay iş akışları
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PDF incelemesi için hazırlık

Başa dön

Not:

Not:

Yönetilen PDF incelemeleri hakkında
İncelemeler ve formlar için bir dağıtım seçeneği belirleme
Reader kullanıcıları için yorum yapmayı etkinleştirme (Acrobat Pro DC)
İncelemeler için e-posta uygulaması seçme
Sunucu belirtme

Yönetilen PDF incelemeleri hakkında

Yönetilen incelemede incelemenizi ayarlamak için sihirbaz kullanır, belge konumunu belirtir ve katılımcıları
davet edersiniz. Yorumları içe aktarmanız, Reader kullanıcıları için yorum oluşturmayı etkinleştirmeniz veya
gözden geçiren yanıtlarını elle izlemeniz gerekmez.

Yönetilen incelemelerde, Acrobat Reader DC kullanıcılarının yorum yapmasını sağlamak için Acrobat
Pro DC'yi yüklemiş olmanız gerekir. Acrobat Standard DC'yi kullanarak Acrobat Reader DC kullanıcılarının
yorum yapmalarını sağlayamazsınız.

Acrobat'ta iki tür yönetilen inceleme vardır: paylaşılan ve e-posta tabanlı incelemeler. Her inceleme türü,
PDF'yi özel araçlar ve yönergelerle gözden geçirenlere dağıtmanıza yardım eden birer sihirbaza sahiptir.

İzleyici tüm yönetilen incelemeleri izler. İzleyici, PDF dosyasına erişim, inceleme ve katılımcılar hakkında da
bilgi sağlar. İnceleme başlatanlar İzleyici'den inceleme son tarihini değiştirebilir, gözden geçiren ekleyebilir ve
incelemeyi sonlandırabilir. İzleyici, Acrobat kapalı olduğunda bile katılımcıların yeni yorumların ne zaman
kullanılabilir olacağını, son tarihin ne zaman değiştiğini, gözden geçirenlerin ne zaman eklendiğini bilmesini
sağlar. Sunucu hata durumları hakkında bilgiler de sağlar.

PDF Portföyleri için yönetilen incelemeler yürütülemez.

Paylaşılan incelemeler

Paylaşılan incelemeler, katılımcıların diğer katılımcıların yorumlarını okuyup yanıtlamasını sağlaması
nedeniyle işbirliğine en uygun inceleme biçimidir. Katılımcılara ait yorumlar dahili bir sunucudaki havuzda
saklanır. Acrobat, en son değişikliklerin indirilmesi için düzenli aralıklarda yorumları senkronize eder. Yorumlar
eklendiğinde gözden geçirenler bilgilendirilir ve diğer gözden geçirenlerin yorumlarını görüp yanıtlayabilir.
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Not:

Not:

Başa dön

Paylaşılan incelemede alıcılar incelemeye kolayca katılabilir, yorumlarını paylaşabilir, kendi incelemelerini
izleyebilir ve düzenli güncellemeler alabilirler.

Paylaşılan incelemeler için gözden geçirenlerin diğer gözden geçirenlerin yorumlarını görüntülemek
üzere Acrobat 8 veya sonraki sürümünü ya da Reader 8 veya sonraki sürümünü yüklemesi gerekir. Acrobat'ın
önceki sürümlerini kullanan gözden geçirenlerin yorumları e-postayla göndermesi gerekir.

E-posta tabanlı incelemeler

E-posta tabanlı incelemeler, gözden geçirenlerin ortak sunucuya erişimi olmadığında veya belge incelemek
için işbirliğine dayalı bir yaklaşıma gerek duymadıklarında idealdir.

E-posta tabanlı incelemeyi başlatan kişi, PDF'yi gözden geçirenlere e-posta eki olarak gönderir. Gözden
geçirenler yorumlarını ekler ve belgeyi mesaj çubuğundaki Yorumları Gönder düğmesini kullanarak geri
gönderirler. Başlatan kişi bu yorumları aldığında bunları kendisindeki PDF kopyasıyla birleştirebilir.

E-posta tabanlı incelemelerdeki başlıca kısıtlama, katılımcıların inceleme sırasında diğerlerinin yorumlarını
görememesidir. Başlatanlar yorumları ancak aldıktan sonra görebilir.

E-posta tabanlı incelemelerde katılımcıların Acrobat 6.0 veya sonraki ya da Reader 7.0 veya sonraki
sürümlere sahip olması gerekir.

E-posta tabanlı incelemelerde katılımcılar, yorumlarını bunları PDF'nin kalıp kopyasıyla birleştiren başlatana
gönderir.

İncelemeler ve formlar için bir dağıtım seçeneği belirleme
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Not:

Başa dön

Not:

Başa dön

Acrobat Paylaşılan İnceleme İçin Gönder ve Form Dağıt sihirbazında birçok dağıtım seçeneği sunar. Bir
seçenek belirlerken, dağıtılan dosya için güvenlik gerekliliklerini, dosya indirmek için alıcılarınızın hangi
sunucuları veya web sitelerini kullanabileceğini ve yorumları veya form verilerini nasıl almak istediğinizi göz
önüne alarak karar verin.

Dahili sunucu

Alıcılarınız güvenlik duvarı ardında çalışıyor ve tümünün ortak sunucuya erişimi varsa kendi dahili sunucu
konumunuzu kullanabilirsiniz. Sunucu, bir ağ klasörü, bir Microsoft SharePoint çalışma alanı (yalnızca
Windows) veya bir web sunucu klasörü olabilir. Dağıtılan PDF'nize bağlantı ekleyebilir veya e-posta mesajı
eki olarak gönderebilirsiniz. Acrobat, incelemeler için, yayınlanan yorumları sunucuya yükler. Acrobat, formlar
için, yanıtlar geldikçe sabit sürücünüzde saklar.

Web sunucusu klasörleri form dağıtımı için kullanılamaz.

Kendi sunucunuzu belirttiğinizde, sihirbaz seçtiğiniz sunucu konumunun ve dağıtım seçeneklerinin bulunduğu
bir profili kaydetmenizi ister. PDF'yi bir sonraki dağıtışınızda kaydedilen profil sihirbazda bir seçenek olarak
bulunur.

E-posta

Form Dağıt sihirbazında formun e-posta eki olarak gönderilmesi için bir seçenek vardır. Formu kendi e-posta
istemcinizi veya web postasını kullanarak gönderebilirsiniz. Form dosyasının ekleneceği e-posta mesajını
oluşturmak için sihirbazı da kullanabilirsiniz. Alıcılarınız formu doldurup gönderdikten sonra yanıtlar posta
kutunuza döner. Her yanıt, düzenleyebileceğiniz ve elektronik tabloya dışa aktarabileceğiniz bir PDF Portföyü
yanıt dosyasına kopyalanır.

Paylaşılan İnceleme İçin Gönder sihirbazı, e-posta ile PDF'ye yönlenen bir bağlantı göndermenize veya
PDF'yi e-postaya eklemenize olanak sağlar.

Reader kullanıcıları için yorum yapmayı etkinleştirme (Acrobat Pro
DC)

PDF'de yorum oluşturma haklarını etkinleştirerek, Reader 8 veya sonraki sürümlerin kullanıcıları bu PDF'nin
incelemelerine katılabilir. Reader uygulamasında yorum oluşturma haklarına sahip bir PDF açıldığında bu
PDF, bir belge mesaj çubuğu ve diğer durumlarda kullanılamayan yorum oluşturma araçları içerir.

Yönetilen inceleme başlattığınızda yorum oluşturma hakları otomatik olarak etkinleşir. Yönetilen bir inceleme
kullanmasanız da (örneğin, PDF'yi doğrudan e-postayla gönderiyorsanız) yorum haklarını etkinleştirebilirsiniz.

PDF'yi açın ve Dosya > Farklı Kaydet > Reader Genişletilmiş PDF > Yorum
Oluşturma ve Ölçmeyi Etkinleştir'i seçin.

Dijital olarak imzalanan belgede Reader için yorum oluşturmayı etkinleştirirseniz imza geçersiz kılınır.

İncelemeler için e-posta uygulaması seçme

E-posta tabanlı incelemeler ve yorum gönderilmesi için e-posta uygulamanız ve posta sunucu bağlantınız
veya web postası hesabınızın olması gerekir. Acrobat çoğu e-posta uygulamasını destekler. Yüklü birden
fazla e-posta uygulamanız varsa, Acrobat bir PDF gönderdiğinde hangi uygulamanın başlayacağını
belirtebilirsiniz. Aşağıdakilerden birini yapın:

(Windows) Denetim Masası 'nda Internet Seçenekleri 'ni tıklatın. Internet Özellikleri iletişim
kutusunda Programlar sekmesini, ardından da tercih ettiğiniz e-posta uygulamasını seçin.
Değişikliği etkinleştirmek için Acrobat'ı yeniden başlatın.
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Başa dön

Not:

(Windows) E-posta uygulamanızın MAPI ayarlarını değiştirin. Acrobat ve Reader e-posta
uygulamanızla iletişim kurmak için Messaging Application Program Interface (MAPI)
arabirimini kullanır. Çoğu e-posta uygulaması bu iletişimin kurulabilmesini sağlayacak
MAPI ayarlarına sahiptir. E-posta uygulamalarınızı yapılandırma hakkında ek bilgi için e-
posta uygulamasının Yardım bölümüne bakın.

(Mac OS) Posta seçeneğinde Posta > Tercihler ve Genel'i seçin, ardından Varsayılan E-
posta Okuyucu menüsünden tercih ettiğiniz e-posta uygulamasını belirleyin. Değişikliği
etkinleştirmek için Acrobat'ı yeniden başlatın. İstediğiniz uygulama listede yoksa menüden
Seç'i seçin ve uygulamanın bulunduğu konuma gidin. Varsayılan E-posta Okuyucusu
menüsünde bulunmayan bir uygulama seçerseniz, Acrobat bunu desteklemeyebilir.

Sunucu belirtme

Bir PDF'yi kendi sunucu konumunuzu kullanarak dağıtıyorsanız, bir ağ klasörü, Microsoft SharePoint
Hizmetlerini çalıştıran bir Windows sunucusu veya bir web sunucusu klasörü belirtebilirsiniz. Katılımcıların
belirlediğiniz sunucuya hem okuma hem de yazma erişimlerinin olması gerekir. Ağ yöneticinizden, yorumların
depolanması için uygun bir konum sağlamasını isteyin. sunucuyu ayarlamak için başka bir sunucu yazılımı
gerekmez.

Web sunucusu klasörleri form dağıtımı için kullanılamaz.

Ağ klasörleri

Tüm kullanıcılar yerel ağdaysa ağ klasörleri ve SharePoint sunucuları ortak sunucu için en iyi seçimlerdir. Ağ
klasörleri genel olarak en ucuz ve en güvenilir olanlardır.

SharePoint/Office 365 alt siteleri

Alıcılarınız güvenlik duvarının arkasında çalışıyorsa ve ortak sunucuya erişimleri varsa Microsoft SharePoint
sitesi gibi kendi dahili sunucu konumunuzu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Paylaşılan incelemeleri
SharePoint/Office 365 sitelerinde barındırma.

WebDAV sunucuları

WebDAV sunucularının (WebDAV protokolünü kullanan web sunucularının) kullanımı, inceleyen kullanıcılar
yalnızca güvenlik duvarı veya yerel ağ dışında olduğunda önerilir. Acrobat'ı bir WebDAV hizmeti kullanacak
şekilde yapılandırmaya yönelik daha fazla bilgi için bkz. Hosting a Shared Review: An Alternative to
Acrobat.com (Paylaşılan bir İnceleme Barındırma: Acrobat.com'a bir Alternatif).

Ayrıca bkz.
İnceleme başlatma
PDF incelemesine katılma
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PDF incelemesi başlatma

Başa dön

Not:

Paylaşılan inceleme başlatma
E-posta tabanlı inceleme başlatma

Tüm kullanıcıların yorumlarını otomatik olarak tek bir PDF dosyasında toplayın. İlerleme durumunu takip edin
ve yorumları birleştirin.

Paylaşılan inceleme başlatma

Gönderdiğiniz paylaşılan PDF'deki belge mesaj çubuğunda Ek Açıklama ve Çizim İşaretleyicileri panelleri ile
talimatlar yer alır.

1. Araçlar > Yorumlar için Gönder'i seçin.

Yorumlar İçin Gönder araç seti ikinci araç çubuğunda görüntülenir.

Paylaşılan incelemeleri, doğrudan Microsoft Word gibi, PDFMaker kullanan diğer
uygulamalardan da başlatabilirsiniz. Adobe PDF > Adobe PDF'ye Dönüştür ve
Paylaşılan Yorum İçin Gönder'i seçin. Office 2007/2010 uygulamalarında, Acrobat >
Oluştur ve Paylaşılan Yorum İçin Gönder'i seçin.

2. İkinci araç çubuğunda, Paylaşılan Yorum İçin Gönder'i seçin.

İstendiğinde, paylaşılan inceleme için göndermek istediğiniz dosyayı seçin.

3. İnceleyen kişiden yorum almak istediğiniz yöntemi seçin ve İleri'yi tıklatın.

4. Paylaşılan inceleme dosyasını nasıl barındırmak istediğinizi seçin ve bir konum belirtin.

 

Ağ klasörleri

Tüm kullanıcılar yerel ağdaysa ağ klasörleri ve SharePoint sunucuları ortak sunucu için
en iyi seçimlerdir. Ağ klasörleri genel olarak en ucuz ve en güvenilir olanlardır.   

SharePoint/Office 365 alt siteleri

Alıcılarınız güvenlik duvarının arkasında çalışıyorsa ve ortak sunucuya erişimleri varsa
Microsoft SharePoint sitesi gibi kendi dahili sunucu konumunuzu kullanabilirsiniz. Daha
fazla bilgi için bkz. Paylaşılan incelemeleri SharePoint/Office 365 sitelerinde barındırma.

WebDAV sunucuları

WebDAV sunucularının (WebDAV protokolünü kullanan web sunucularının) kullanımı,
inceleyen kullanıcılar yalnızca güvenlik duvarı veya yerel ağ dışında olduğunda önerilir.
Acrobat'ı bir WebDAV hizmeti kullanacak şekilde yapılandırmaya yönelik daha fazla bilgi
için bkz. Hosting a Shared Review: An Alternative to Acrobat.com (Paylaşılan bir
İnceleme Barındırma: Acrobat.com'a bir Alternatif).

 

5. Bir teslim etme ve toplama yöntemi seçin. İleri seçeneğini tıklatın.

6. Yeni bir profil adı girin ve İleri'yi tıklatın ya da varsayılanı kullanmak için İleri'yi tıklatın.

7. E-posta ekranında gerektiğinde şu ayarları belirtin:
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Teslim Yöntemi

Kime, Bilgi

Konu, Mesaj

İnceleme Son Tarihi

Not:

Başa dön

Geçerli olarak seçili olandan farklı bir teslim ve toplama yöntemi
belirtmek için tıklatın.

Gözden geçirenlerinizin e-posta adreslerini girin. Her adresten sonra noktalı
virgül veya satır başı ekleyin. E-posta uygulamasının adres defterinden e-posta adresi
seçmek için Kime veya Bilgi düğmesini tıklatın.

Gerektiğinde e-posta konusunun ve mesajının önizlemesine bakıp
düzenleyin. Acrobat yaptığınız tüm değişiklikleri kaydeder ve daha sonra inceleme için bir
belge gönderdiğinizde bu değişiklikleri görüntüler. Varsayılan e-posta mesajını kullanmak
için Varsayılan Mesajı Sıfırla'yı tıklatın.

Farklı tarih veya son tarih olmamasını belirtmek için tıklatın.
İnceleme son tarihi geçtikten sonra gözden geçirenler yorum yayınlayamaz.

Gözden geçiren kullanıcının Acrobat'ta belgeyi açık tutarken inceleme son tarihinin
geçmesi durumunda, gözden geçiren kullanıcı belgeyi kapatmadan önce yorum
yayınlayabilir.

Gönder'i tıklatın.

8. Gönder'i tıklatın.

Acrobat, paylaşılan inceleme dosyasının bir kopyasını ([orijinal dosya adı]_review.pdf adlı) inceleme için
belirttiğiniz orijinal dosyayla aynı klasörde oluşturur.

E-posta tabanlı inceleme başlatma

E-posta tabanlı inceleme başlattığınızda, PDF'nin izlenen bir kopyasını dışarı gönderirsiniz ve böylece
aldığınız yorumları kolayca birleştirebilirsiniz. (PDF'deki form alanları inceleme sırasında doldurulamaz.)
Paylaşılan inceleme başlatıldıktan sonra aynı PDF'yle e-posta tabanlı inceleme de başlatabilirsiniz.

İncelemeyi başlatma

E-posta tabanlı inceleme başlatmadan önce e-posta uygulamanızın veya web postası hesabınızın Acrobat ile
çalışacak şekilde yapılandırıldığından emin olun.

1. Araç > Yorumlar için Gönder'i seçin.

Yorumlar İçin Gönder araç seti ikinci araç çubuğunda görüntülenir.

2. Yorumlar için E-posta ile Gönder'i tıklatın.

3. Sorulduğunda, Kimlik Ayarlama iletişim kutusuna e-posta adresinizi girin.

4. Açık PDF yoksa bir PDF belirtin ve İleri'yi tıklatın. Belirttiğiniz PDF ana dosya olur.
Gözden geçirenlerden aldığınız yorumları bu dosyada birleştirirsiniz.

5. Gözden geçirenleri e-posta adreslerini yazarak belirtin. Her adres arasına noktalı virgül
veya satır başı ekleyin. E-posta uygulamanızın veya web postanızın adres defterinden e-
posta adresi seçmek için Adres Defteri'ni tıklatın.

6. Gerektiğinde e-posta davetinin önizlemesini görüntüleyip düzenleyin ve Davet Gönder'i
tıklatın.

7. Daveti göndermek için bir e-posta istemcisi seçin ve Devam'ı tıklatın.
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Not:

Evet

Hayır, Yalnızca Bu Kopyayı Aç

İptal

PDF'nin bir kopyası gözden geçirenlere ek olarak gönderilir. Bu PDF eki açık olduğunda yorum oluşturma
araçlarına ve yönergelere sahiptir.

Yorumları birleştirme

Gözden geçirenlerden yorum aldıkça, bu yorumları ana PDFde birleştirebilirsiniz.

1. Gözden geçiren size yorumlarını gönderdiğinde, ekteki dosyayı e-posta uygulamanızda
açın. E-posta uygulaması PDF'nin orijinal sürümünü bulamıyorsa, sizden bu dosyanın
konumuna gözatmanızı ister.

İncelemeyi siz başlatmadıysanız, yorumları başlatana iletmeniz de mümkündür. İlk
olarak bu yorumları PDF kopyanızda birleştirin. Ardından yorumları gönderin (bkz.
Yorumları e-postayla gönderme). Yorumlarınızı daha önce gönderdiyseniz, başlatan
yalnızca yeni yorumları alır. Birleştirilmiş yorumlar ilk yazar adını korur.

2. İncelemeyi siz başlattıysanız Yorumları Birleştir iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdaki
seçeneklerden birini belirleyin:

PDF'nin kalıp kopyasını açar ve tüm yorumları bu dosyada birleştirir. Yorumlar
birleştirildikten sonra kalıp PDF'yi kaydedin.

Gözden geçirenin yorumlarını içeren PDF kopyasını
açar. Bu seçeneği belirlerseniz, Yorumlar > Yorumları Kalıp PDF'de Birleştir'i seçerek
yorumları yine de birleştirebilirsiniz.

Gözden geçirenin yorumlarını içeren PDF'yi kapatır.

Ayrıca bkz.
PDF incelemesi için hazırlık
PDF incelemelerini izleme ve yönetme
Yorumları yönetme
Yorumları içe ve dışa aktarma
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SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri
barındırma

Başa dön

Acrobat ile paylaşılan incelemeler için SharePoint 2013 veya daha yeni bir sürümü
yapılandırma
Acrobat'ı kullanarak paylaşılan inceleme başlatma

Paylaşılan incelemeler, katılımcıların diğer katılımcıların yorumlarını okuyup yanıtlamasını sağlaması
nedeniyle işbirliğine en uygun inceleme biçimidir. Katılımcılara ait yorumlar dahili bir sunucudaki havuzda
saklanır. Acrobat, en son değişikliklerin indirilmesi için düzenli aralıklarda yorumları senkronize eder. Yorumlar
eklendiğinde gözden geçirenler bilgilendirilir ve diğer gözden geçirenlerin yorumlarını görüp yanıtlayabilir.

Alıcılarınız güvenlik duvarı ardında çalışıyor ve tümünün ortak sunucuya erişimi varsa Microsoft SharePoint
çalışma alanı/alt sitesi gibi kendi dahili sunucu konumunuzu kullanabilirsiniz.

Acrobat ile paylaşılan incelemeler için SharePoint 2013 veya daha
yeni bir sürümü yapılandırma

Paylaşılan inceleme sunucusu olarak bir SharePoint sitesini kullanmak için aşağıdakileri yapmalısınız:

1. Paylaşılan inceleme dosyalarının saklanacağı bir alt site ve belge kitaplığı oluşturun.
2. Gözden geçirenlere izin verin.

Bu adımları tamamladıktan sonra Acrobat'ı kullanarak paylaşılan incelemeyi başlatabilirsiniz. Zaten bir siteyi
yapılandırdıysanız bir sonraki bölüme atlayın.

Paylaşılan dosyaların saklanacağı bir alt site ve belge kitaplığı oluşturma

1. SharePoint'i açın.

2. Mevcut bir siteniz yoksa SharePoint ana sitesi altında bir alt site oluşturun.

a.) Menü çubuğunun sol üst köşesinde bulunan Siteler'i tıklatın.

b.) Sağ üst köşede bulunan Site Ayarları çarkını tıklatın ve Site İçeriği'ni seçin.
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Site İçeriği sayfası görüntülenir.

c.) Alt Siteler altında yeni alt site 'yi tıklatın.

Yeni SharePoint Sitesi sayfası görüntülenir.

d.) Başlık ve Açıklama, Web Sitesi Adresi, Şablon Seçimi, Kullanıcı İzinleri ve Gezinme
Devralma için giriş yapın veya değer seçin. Oluştur'u tıklatın. Oluşturduğunuz alt sitenin
sayfası görüntülenir.

(Örnek bir URL: https://sharepoint.com/sites/<ana-site-adı>/<alt-
site-adı>/

 - veya -

https://<etki-alanı-adı>.sharepoint.com/sites/<ana-site-adı>/<alt-
site-adı>/)

3. Alt site (yukarıda oluşturduğunuz yeni site) içinde, paylaşılan inceleme dosyalarınızı
saklamak için kullanılacak bir belge kitaplığı ya da alt site oluşturun.

a.) Sol gezinme bölmesinde bulunan Site İçeriği'ni tıklatın.

b.) Uygulama Ekle'yi tıklatın.

c.) Uygulamalarınız sayfasında Belge Kitaplığı'nı seçin.
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d.) Açılan menüde kitaplık için bir ad girin ve sonra Oluştur'u tıklatın.

Kitaplık oluşturulur ve Site İçeriği sayfasında görüntülenir.

e.) Açmak için kitaplığı tıklatın ve sonra Kitaplık > Ayarlar > Kitaplık Ayarları 'nı seçin.

f.) Genel Ayarlar altında bulunan Sürüm Oluşturma Ayarları 'nı tıklatın. Sürüm
Oluşturma sayfası görüntülenir.

g.) Belge Sürümü Geçmişi için Sürüm oluşturma yok radyo düğmesini seçin.

h.) Kullanıma Alma Gerektir için Hayır radyo düğmesini seçin.

i.) Kaydet'i tıklatın. Artık belge kitaplığınız kullanıma hazırdır.

Sayfayı kapatmayın; gözden geçirenlere uygun izinleri vermek için bir sonraki bölümde
bulunan talimatları izleyin.

Gözden geçirenlere izin verme

Tüm paylaşılan inceleme katılımcılarına, paylaşılan inceleme sunucusuna yazma izni verilmesi gerekir.
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Başa dön

1. Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan Paylaş'ı tıklatın.

2. Paylaş iletişim kutusunda izinleri tek tek kullanıcılara atayabilir ya da gruplara atayıp
gruplara kullanıcıları ekleyebilirsiniz. Tüm seçenekleri görmek için Seçenekleri Göster 'i
tıklatın.

3. Gözden geçirenlerin e-posta adreslerini girin, E-posta daveti gönder onay kutusundaki
işareti kaldırın ve açılır menüden uygun bir izin seviyesi seçin. Katılım seviyesi gözden
geçirenler için uygundur.

Outlook'ta bir takma adı genişletebilir ve e-posta adreslerini kopyalayıp SharePoint'e
yapıştırabilirsiniz.

4. Paylaş'ı tıklatın.

Artık SharePoint siteniz paylaşılan inceleme barındırmaya hazırdır. Acrobat'ı kullanarak
paylaşılan inceleme başlatmak için bir sonraki bölümde bulunan adımları izleyin.

İzinler hakkında daha fazla bilgi için bkz. SharePoint 2013'te kullanıcı izinleri ve izin
düzeyleri  (SharePoint yardımı).

Acrobat'ı kullanarak paylaşılan inceleme başlatma

İnceleme başlatmadan önce kullanılabilir bir SharePoint siteniz ve belge kitaplığınız olduğundan ve gözden
geçirenlerin sitenize yazma iznine sahip olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için önceki bölüme bakın.

1. Acrobat'ta PDF belgesini açın ve sonra Araçlar bölmesinde Yorum için Gönder'i seçin.
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2. Araç çubuğunda bulunan Paylaşılan Yorumlar için Gönder'i seçin.

3. Açılır menüden Yorumları otomatik olarak kendi dahili sunucumda topla'yı seçin ve
sonra İleri'yi tıklatın.

4. SharePoint alt sitesi'ni seçin, SharePoint URL'sini ana siteye kadar girin ve sonra Alt
Site Al'ı tıklatın.
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5. Alt Site ve Belge Kitaplığı'nızı seçin ve Tamam 'ı tıklatın. İleri'yi tıklatın.

6. PDF'yi Acrobat içinden e-posta eki olarak göndermek için İleri'yi tıklatın.
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7. Yeni bir profil adı girin ve İleri'yi tıklatın ya da varsayılanı kullanmak için İleri'yi tıklatın.

8. Tüm gözden geçirenlerinizin e-posta adreslerini girin; konu, mesaj ve inceleme son
tarihinde gerekli değişiklikleri yapın ve sonra Gönder'i tıklatın.
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Ayrıca bkz.
PDF incelemesine katılma
PDF'lerde yorum yapma
Düzenlemelerle metni işaretleme
Yorumları yönetme
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PDF incelemesine katılma

Başa dön

Not:

PDF'yi inceleme
Yeni yayınlanmış yorumları denetleme
Yorumları e-postayla gönderme
Başka gözden geçirenlerden gelen yorumları yayınlama
İncelemeye yeniden katılma

PDF'yi inceleme

Bir PDF incelemesine e-posta daveti aldığınızda bu davet çoğunlukla ek olarak o PDF'yi içerir veya PDF'nin
bulunduğu adresi belirten bir URL içerir. Alternatif olarak bazı davetiyeler bir Forms Data Format (FDF)
eklentisi içerebilir. FDF dosyası açıldığında inceleme ayarlarınızı yapılandırır ve PDF'yi bir web tarayıcısında
açar.

İncelemedeki PDF'ler, yorum oluşturma araçlarını ve yönergelere sahip bir belge mesaj çubuğunu da içeren
özelliklere sahiptir. Yorum araçlarını kullanarak PDF'ye yorum ekleyin, sonra da bu yorumları gönderin.
Yorumları başkalarının da görebileceği bir yorum sunucusunda yayınlayın veya inceleme başlatıcısına e-
posta eklentisi olarak gönderin.

Belirli özellikler içermeyen bir PDF almanız da mümkündür. Öyleyse yorumlarınızı Araçlar > Yorum
araç çubuğunda bulunan yorum araçlarını kullanarak ekleyin. Ardından PDF'yi kaydedin ve geri gönderin.

PDF'yi sonraki bir zamanda incelemek için İzleyici'den yeniden açın. Böylece yorumların izlenen PDF
kopyasına eklenmesini ve başlatanın yorumlarınızı almasını sağlarsınız. Yorumlarınızı hemen göndermez ya
da yayınlamazsanız, yorumlarınızın kaybolmasını önlemek için PDF'yi kapatmadan önce kaydedin. Bu
yorumlar, başlatan kullanıcı yorumlarınızı alıncaya kadar sadece PDF'nin sizdeki yerel kopyasında görülür ve
diğer gözden geçirenler tarafından görülemez.

Acrobat 9 veya önceki sürümleri ya da Reader 9 veya önceki sürümlerini kullanarak PDF inceliyorsanız bazı
özellikler kullanılamaz.

İncelemeye katılma

1. E-posta uygulamanızda URL'yi çift tıklatarak veya eki (PDF veya FDF) çift tıklatarak
PDF'yi açın.

2. Sizden istenirse, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

Adobe ID ve parolanızla Adobe Document Cloud hizmetinde oturum açın.
Paylaşılan İnceleme iletişim kutusunda Bağlan'ı tıklatın.
Paylaşılan İncelemeye Hoş Geldiniz penceresinde Tamam düğmesini tıklatın. Bu
pencerede inceleme son tarihi, katılımcılar, her kullanıcının yorum yapıp yapmadığı
ve yorum sunucusu konumu gösterilir.
Adınızı, e-posta adresinizi ve unvanınızı yazın.

3. Dosyayı, kolayca bulabileceğiniz bir yere kaydedin (örneğin masaüstüne).

4. Yorumlarınızı Araçlar > Yorum araç çubuğunda bulunan yorum araçlarını kullanarak
ekleyin. Yorumu silmek için yorumu seçip Delete tuşuna basın. (Yalnızca kendi
yaptığınız yorumları silebilirsiniz.)
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Yeni Yorumları Denetle

Yorumları Birleştir

Yorumları Yayınla

Arşiv Kopyasını Kaydet

Yorumları Gönder

Durum

Başa dön

5. Aşağıdakilerden uygun olanları yapın:

Başka gözden geçirenlerin yaptığı yeni yorumlar olduğunu bildiren bir mesaj çıkarsa,
o mesajı tıklatın. Yeni yorumlar PDF'de görüntülenir.
Başka inceleyenlerin yaptığı yeni yorumlar olup olmadığını öğrenmek için Yeni
Yorumları Denetle düğmesini  tıklatın.

6. Belge mesaj çubuğunda Yorumları Yayınla veya Yorumları İnceleme Başlatıcısına
Gönder'i tıklatarak yorumlarınızı gönderin.

Yorum gönderdiğinizde, yorumlarınızı içeren bir PDF, incelemeyi başlatan kişiye e-posta
eki olarak gönderilir. Yorumları yayınladığınızda, yorumlarınız, yorum sunucusuna
kaydedilir.

Belge mesaj çubuğundaki seçenekler

Belge mesaj çubuğundaki seçenekler, başlatanın incelemeyi nasıl ayarladığına ve yorum sunucusuna
erişiminiz olup olmadığına bağlıdır.

Acrobat uygulamasının yorum sunucusuyla yerel sabit disk arasındaki yorumları
senkronize etmesini sağlar. Bu düğmeyi tıklatmazsanız, Acrobat belge açık olduğu sürece her 10 dakikada
bir, belge kapalıysa da saatte bir yeni denetler.

Açık PDF'deki yorumları sizdeki kopyaya kopyalar. Bu seçenek yalnızca e-posta tabanlı
incelemelerde gözden geçirenlerden aldığınız PDF'ler için kullanılabilir.

Yalnızca paylaşılan incelemelerde kullanılabilir. Yeni yorumlarınızı yorum sunucusuna
yükler. İnceleme bittiyse bu düğme devre dışı kalır.

İnceleme bittiğinde yalnızca paylaşılan incelemeler için kullanılabilir. İnceleme
yorumlarına sahip belge kopyasını sabit sürücünüze kaydeder.

Yorumlu PDF'yi ek olarak içeren ve inceleme başlatanın e-posta adresine gönderilecek
bir e-posta mesajı oluşturur. Bu seçenek e-posta tabanlı incelemelerde her zaman gözden geçirenler için
kullanılabilir. Gözden geçiren çevrimdışı çalışmayı seçerse veya yorum sunucusuna bağlanma girişimi
başarısız olursa paylaşılan incelemelerde görüntülenir.

Yorum sunucusunun bağlı durumunu görüntüleyen simge. Simge, son girişim başarılı simgesi ,

son girişim başarısız simgesi  veya bağlanmaya çalışılıyor simgesi  olarak görüntülenir. Simgeyi
tıklatırsanız ek seçenekler içeren bir menü görüntülenir: İncelemeleri İzle seçeneği İzleyici 'yi açar; Arşiv
Kopyası Olarak Kaydet seçeneği artık incelemeye bağlı olmayan PDF'nin bir kopyasını kaydeder; Çevrimdışı
Çalış seçeneği ise yorum yapabileceğiniz, ancak çevrimiçi moda dönene kadar bu yorumları
yayınlayamayacağınız çevrimdışı modda çalışmanıza olanak sağlar. Çevrimiçi moda geçmek için Sunucuya
Yeniden Bağlan'ı tıklatın.

Yeni yayınlanmış yorumları denetleme

Paylaşılan bir incelemeye katıldığınızda, Acrobat DC yerel sabit diskinizde yayınlanmış yorumları sunucudaki
yorumlarla senkronize eder. Acrobat DC yeni yorum yapıldığında bildirim gönderir. Eşitleme PDF kapatıldıktan
sonra da devam ettiğinden bildirimleri almaya devam edersiniz.

Bildirim alanındaki mesajlar, incelemeye katılan yeni gözden geçirenleri, gerçekleşen güncelleştirmeleri
(birden çok inceleme), son tarihin değiştiğini ve senkronizasyon denemesi başarısızlığını size bildirir. Bu
seçenekler ayrıca İzleyici'ye yeni bir yayın aboneliği eklendiğini de bildirir. Mesajların ve yorum
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Başa dön

Not:

Başa dön

Başa dön

senkronizasyonunun sıklığını değiştirebilir ve senkronizasyon işlemini elle başlatabilirsiniz.

Paylaşılan incelemede yeni yorumları görüntülemek için yorum sunucusunun bulunduğu konuma ağ
bağlantınızın olması gerekir. Bağlantı kuramıyorsanız sorunun kaynağını belirlemek için İzleyici 'deki sunucu
durumunu denetleyin.

Belge mesaj çubuğundaki Yeni Yorumları Denetle düğmesini  tıklatın.

Yorumları e-postayla gönderme

PDF'yi çevrimdışı olarak veya güvenlik duvarının dışında incelerseniz ya da yorum sunucusuyla bağlantınız
kesilirse, yorumlarınızı e-posta mesajıyla gönderebilirsiniz.

1. Dosya > Dosya Gönder > E-postaya Ekle'yi seçin.

2. E-posta Gönder iletişim kutusunda Varsayılan E-posta Uygulaması'nı veya Web
Postası Kullan'ı seçin ve Seç menüsünden web postası istemcisini belirleyin.

3. Devam'ı tıklatın ve ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

PDF, 5 MB'lik dosya boyutu sınırını aşarsa, Acrobat yorumlarınızı bir Forms Data
Format (FDF) dosyasında göndermenizi ister. Başlatan, daha küçük olan bu dosyayı içe
aktarabilir. Sınırı ayarlamak için Tercihler iletişim kutusunu açın ve İnceleme'yi seçin.
Ardından, [#] MB'den Büyük Dosyalar için Yorumları FDF Olarak Gönder seçeneği
için yeni değeri girin.

Başka gözden geçirenlerden gelen yorumları yayınlama

Bir incelemeye katıldığınızda, başka gözden geçirenlerden yorumlar alabilirsiniz. Örneğin, gözden
geçirenlerden biri yorum sunucusuna erişemezse, yorumları size gönderebilir. Başka bir örnek için de,
incelemeye davet edilmeyen kişilerden geri bildirim aldığınızı düşünün. Bu gözden geçirenler, kendi
yorumlarını içeren bir inceleme kopyası gönderebilir. Yorumların sahipliğini alarak bunları, incelemeye
katılmış olan herkesle paylaşabilirsiniz.

1. Yorumları içeren PDF'yi açın.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Bu gözden geçirenin yorumlarını yayınlamak isteyip istemediğiniz sorulduğunda
Tamam 'ı tıklatın. Yayınlanan yorumlar PDF'de görüntülenir. Adınız başlık çubuğunda
görüntülenir, yazarın adıysa yorumlar kısmında görüntülenir ve arkasına "Adına"
ifadesi eklenir.

"Adına" metnini gizlemek için İnceleme'nin altındaki Tercihler iletişim kutusunda,
Kullanıcı paylaşılan bir incelemedeki yorumların sahibi olduğunda yorum
içindeki "Adına" metnini göster seçeneğinin işaretini kaldırın.

Yorumları birleştirmek istiyorsanız sorulduğunda Evet'i tıklatın veya belge mesaj
çubuğunda Yorumları Birleştir'i, ardından da Yorumları Gönder'i tıklatın. İstediğiniz
diğer inceleyenlerin e-posta adreslerini ekleyin ve Gönder'i tıklatın.
Acrobat veya Reader'da PDF'nin bir kopyasını açın ve Yorum > Yorum Listesi >
Seçenekler > Veri Dosyası İçe Aktar'ı seçin. İnceleyenlerden yorumlar içeren bir
dosya seçin. İstediğiniz diğer inceleyenlerin e-posta adreslerini ekleyin ve Gönder'i
tıklatın.

Yalnızca yeni veya düzenlenen yorumlar yayınlanır veya gönderilir.
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İncelemeye yeniden katılma

Etkin incelemedeki PDF'leri yeniden açmak için İzleyici'yi kullanın. İzleyici, yalnızca kaydettiğiniz PDF'leri
gösterir. Bir PDF'yi ilk açtığınızda kaydetmediyseniz, bu PDF'yi e-posta uygulamanızdan tekrar açın.

1. Görünüm > İzleyici'yi seçin.

2. İzleyici'de PDF'yi çift tıklatın.

3. Yeni yorumlar ekleyin veya varolan yorumları düzenleyin. Yorumu silmek için yorumu
seçip Delete tuşuna basın. (Yaptığınız yorumlardan istediklerinizi silebilirsiniz.)

Acrobat DC yorumları bir sonraki eşitleyişinde silinmiş yorumları çevrimiçi PDF'den
kaldırır. Daha önce e-posta mesajıyla gönderdiğiniz yorumları silerseniz bunlar başlata
kişinin belgesinde silinmez.

4. Belge mesaj çubuğunda Yorumları Yayınla 'yı tıklatın.

Yalnızca yeni veya düzenlenen yorumlar yayınlanır veya gönderilir.

İlgili bağlantılar
PDF'lerde yorum yapma
Yorumları yönetme
Yorumları içe ve dışa aktarma
PDF'yi yorumlarla birlikte kaydetme
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PDF'lerde yorum yapma

Başa dön

Not:

Not:

Ek açıklamalar ve çizim işaretleme araçlarına genel bakış
Yorum oluşturma tercihleri
Yorumların görünümünü değiştirme
Yapışkan not ekleme
Yazılı yorum ekleme
Çizgi, ok veya şekil ekleme
İşaretleyicileri gruplama ve grubu çözme
Metin kutusuna veya belirtmeye yorumlar ekleme
Sesli yorum ekleme
Dosya ekine yorumlar ekleme
Görüntüleri yorum olarak yapıştırma

Vurgular, yapışkan notlar, serbest elle çizim aracı ve işaretleme araçlarıyla PDF dosyalarına yorumlar ekleyin.

Bu belge Acrobat DC ile ilgili talimatlar içermektedir. Adobe Reader DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat
Reader ile yapılabilecek işlemler. Acrobat XI kullanıyorsanız bkz. Acrobat XI Yardım.

Ek açıklamalar ve çizim işaretleme araçlarına genel bakış
Acrobat Reader DC'de, yorumlama araçlarının tümü ancak yorumlama işlevi etkin olan PDF'lerde

kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarına sahiptir.

Yorum eklemek için ek açıklama ve çizim işaretleme araçları kullanılır. Yorum oluşturma araçlarına Yorum
özelliğinin ikincil araç çubuğundan erişilebilir. Yorumlar, düşünceleri aktaran veya PDF'ler için geri bildirim
sağlayan notlar ve çizimlerdir. Yapışkan Not aracını kullanarak metin mesajı yazabilirsiniz. Alternatif olarak,
çizim araçlarını kullanarak bir çizgi, çember veya farklı bir şekil ekleyip, ilgili açılır nota mesaj yazabilirsiniz.
Metin düzenleme araçları, kaynak belgede olmasını istediğiniz değişiklikleri göstermek için düzenleme
işaretleri ekleyebilmenizi sağlar. Yorum Oluşturma özelliğini açana kadar çoğu yorum oluşturma ve çizim
işaretleme aracı araç çubuğunda görünmez.

Bitmiş paylaşılan inceleme için bir PDF'yi tarayıcıda açarsanız yorum oluşturma araçları kullanılamaz.

Çoğu yorumda iki bölüm vardır: Sayfada görünen simge veya işaretleme ve simgeyi tıklattığınızda veya çift
tıklattığınızda ya da fare işaretçisini simgenin üzerine getirdiğinizde açılan nottaki metin mesajı.

Yorum ekledikten sonra sayfada başka bir yeri tıklatana kadar yorum seçili kalır. Acrobat DC, sayfadaki
işareti bulmanıza yardımcı olacak şekilde seçili yorumu mavi bir hale ile vurgular. Çizim işaretleyicileri ve
damgaların üzerinde seçim kulpları olan, boyut ve şekli ayarlamanıza olanak sağlayan bir tel kafes görünür.

Acrobat Pro DC'de hareket veya görme bozuklukları olan okuyucuların yardımcı teknolojiler kullanarak
okuyabilmesi için yorumlarınıza etiketler ekleyebilirsiniz.

Yorum araç çubuğu
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Not:

Not:

Araç simgeleriyle birlikte etiketleri de görmek için ikincil araç çubuğunu sağ tıklatarak Tüm Etiketleri
Göster'i seçin.

Çizim Araçları menüsü

PDF'deki yorum türleri

A. Damga B. Metin düzenleme C. Fare imlecin yorumun üzerine getirme (araç ipucu) D. Yapışkan not 

Yorumlara etiketler ekleme
PDF'lerde 3B tasarımları yorumlama

Ek açıklamaları ve çizim işaretleme araçlarını gösterme

Ek açıklamalar ve çizim işaretleme araçları, bir PDF'yi yönetilen inceleme iş akışında açmanız dışındaki
durumlarda varsayılan olarak görüntülenmez.

1. İkincil araç çubuğunda Yorum araçlarını açmak için Araçlar > Yorum'u seçin. Belgeye
eklediğiniz yorumlar sağdaki bölmede görüntülenir.

2. Çizim işaretleme araçları Çizim Araçları menüsünün altında gruplanır. Çizim araçlarını
ikincil araç çubuğuna eklemek için Çizim Araçları menüsünü tıklatın ve Çizim Araçlarını
Genişlet'i tıklatın.

Ek açıklama veya çizim işaretleyicisi aracı seçme

Yorum araç çubuğunu açın ve istediğiniz ek açıklama aracını seçin.
Çizim işaretleme aracını seçmek için Yorum araç çubuğunu açın ve Çizim Araçları

simgesini  tıklatın. Çizim Araçları menüsünden istediğiniz aracı seçin.

İlk yorumu oluşturduktan sonra, araç tekrar Seçim aracına dönüşerek yorumunuzu taşımanızı, yeniden
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Başa dön

Not:

Font, Font Boyutu

Opaklık Açılır Menüsü

Metin Göstergelerini ve Araç İpuçlarını Etkinleştir

Notları ve Açılır Pencereleri Yazdır

Fare İmleci Üzerine Getirildiğinde Yorum İşaretlemelerini Kendi Açılır Pencerelerine Bağlayan
Çizgileri Göster

Belge Kaydırıldığında Açılır Menülerin Görünür Olmasını Sağla

Notlar Dışındaki Yorumlar İçin Yorum Açılır Pencerelerini Otomatik Olarak Aç

Yorumlar Listesi Açıkken Yorum Açılır Pencerelerini Gizle

boyutlandırmanızı ve düzenlemenizi sağlar. (Kalem ve Metni Vurgulama araçları seçili kalır.)

Ek açıklama aracını seçili tutma

Aracı tekrar seçmeksizin birden çok yorum ekleyebilirsiniz.

1. İkincil araç çubuğunda, kullanmak istediğiniz aracı seçin (ancak henüz kullanmayın).

2. Aracı Seçili Tut simgesini  tıklatın.

Yorum oluşturma tercihleri

Yorum oluşturma tercihleri PDF'lerdeki ek açıklamaların ve işaretlemelerin hem görünümünü hem de
görüntülenme biçimini etkiler.

İnceleyen, belge çerçevesi içinde herhangi bir yere yorum yerleştirebilir. Bunun bir sonucu olarak,
bazen sayfanın dışında bulunan yorumları görmek için kaydırmanız veya uzaklaştırmanız gerekir.

Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler altında Yorum Oluşturma'yı seçin.

Windows'ta açılır notlardaki fontu ve metin boyutunu belirleyebilirsiniz. Mac OS'de font
için yalnızca Büyük, Orta ve Küçük ayarlarını seçebilirsiniz. Bu ayar tüm yeni ve varolan yorumlar için
geçerlidir.

Yorum açılır notlarının opaklığını (1-100 arası değerlerde) belirler. Açılır not
açıldığında ancak seçilmediğinde, 100 opaklık değeri notu opak yapar; daha düşük değerlerse pencereyi
daha saydam kılar.

İmleci açılır not içeren bir yorumun üzerine
getirdiğinizde araç ipucunu gösterir. Araç ipucu; yazar adını, yorum durumunu ve metnin iki satırını içerir.
Varsayılan olarak seçilidir.

Yorumlarla ilişkilendirilmiş açılır notların ve notlar için simgelerin,
seslerin ve dosya eklerinin aynen sayfada görüldüğü gibi yazdırılacağını belirtir.
Bu seçeneği belirlemek yerine, Dosya > Yazdır'ı seçip Yorumları Özetle'yi tıklatarak yorum metnini çeşitli
mizanpajlarda yazdırabilirsiniz.

Fare imlecini bir yorum işaretleyicisinin (vurgu veya not simgesi gibi) üzerine getirdiğinizde, gölgeli bağlantı
satırı görünür. Varsayılan olarak seçilidir.

PDF kaydırıldıkça, belirli bir sayfadaki
açılır notlar da kayarak belge bölmesinin içinde görünür kalır. Varsayılan olarak seçilidir.

Bir çizim aracını, Damga
aracını veya Kalem aracını kullanarak yorum oluşturduğunuzda bir açılır not görünür.

Sayfada birçok yorum olduğunda ekrandaki
kalabalık görüntüyü azaltmaya yardım eder. Varsayılan olarak seçilidir.
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Fare İmleci Üzerine Getirildiğinde Açılır Pencereleri Otomatik Olarak Aç

Yazar Adı Olarak Her Zaman Sisteme Giriş Adını Kullan

Belgenin Kenarına Hizalanmış Yeni Açılır Pencereler Oluştur

Daire İçine Alınmış Metni Çizim Yorumu Açılır Pencerelerine Kopyala

Seçilen Metni Vurgulamaya Kopyala, Üzerini Çiz ve Yorum Açılır Pencerelerinin Altını Çiz

Başa dön

Not:

Not:

İşaretçi herhangi bir türde
yorumun (çizim işaretleyicileri ve damgalar dahil) üzerine getirildiğinde, açılır not açılır.

Oluşturduğunuz açılır notta hangi adın
görüntüleneceğini belirler. Bu seçenek işaretlenirse, Tercih iletişim kutusunun Kimlik panelindeki Oturum
Açma Adı kullanılır. Bu seçenek seçilmezse, Yazar için yorum özellikleri iletişim kutusunda belirttiğiniz
varsayılan ad kullanılır. Varsayılan olarak seçilidir.

Açılır notlar, yorum işaretlemesinin (not
simgesi veya vurgulama yorumu gibi) nereye eklendiğine bakılmaksızın, belge penceresinin sağ tarafına
hizalanır. Bu seçenek işaretli değilse, açılır not yorum işaretlemesinin yanında görünür. Varsayılan olarak
seçilidir.

Çizim işaretlemesi ile ilgili açılır
notta bulunan çizim araçlarını kullanarak, daire içine aldığınız metni kopyalar.

Seçili metni,
Metni Vurgulama aracı ile oluşturulanlar gibi düzenleme yorumlarıyla ilişkili açılır nota kopyalar.

Yorumların görünümünü değiştirme
Acrobat Reader DC'de, tüm yorumlama araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde

kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarına sahiptir.

Yorumlarınızın veya işaretlemelerinizin rengini veya görünümünü bunları oluşturmadan önce ya da
oluşturduktan sonra değiştirebilirsiniz. Yeni görünümü o aracın varsayılan görünümü olarak ayarlayabilirsiniz.

Yorumlarda adınızın görünümünü değiştirmek için Tercihler iletişim kutusunu açıp Yorum Oluşturma'yı
seçin ve Yazar Adı İçin Daima Sisteme Giriş Adını Sor seçimini kaldırın.

Özellikler

A. Not simgesi seçili B. Açılır metin seçili 

Yorumun görünümünü değiştirme ve varsayılan olarak ayarlama

1. Yorum oluşturduktan sonra açılan notun Seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.

2. Özellikler iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapıp Tamam 'ı tıklatın:
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Başa dön

Not:

Not:

Kullanılan simgenin rengi ve türü gibi seçenekleri değiştirmek için Görünüm
sekmesini tıklatın. Seçilen yorum türü hangi seçeneklerin kullanılabildiğini belirler.

Yazarın adını ve yorumun konusunu değiştirmek için Genel sekmesini tıklatın.

Kişilerin inceleme sırasında bir yorumun durumu için yaptıkları değişiklikleri görmek
üzere İnceleme Geçmişi Sekmesini tıklatın.

Yorumun düzenlenmesini veya silinmesini önlemek için Özellikler iletişim kutusunun
altındaki Kilitli'yi seçin.

Bu özellikleri bu türden yorumların tümüne uygulamak için, Özellikler iletişim
kutusunun alt tarafındaki Özellikleri Varsayılan Yap'ı seçin.

Bir aracın varsayılan görünümünü ayarlama

1. Bir yorum oluşturduktan sonra yorumu sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

2. Özellikleri istediğiniz şekilde ayarlayıp Tamam 'ı tıklatın.

3. Yorumu sağ tıklatın ve Geçerli Özellikleri Varsayılan Yap'ı seçin.

Bu aracı kullanarak oluşturduğunuz tüm yorumlar, belirlediğiniz özellikleri görüntüler.
Varolan yorumlar veya açılır notlardaki metnin görünümü bundan etkilenmez.

Yapışkan not ekleme
Acrobat Reader DC'de, tüm yorumlama araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde

kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarına sahiptir.

En genel yorum türü yapışkan nottur. Yapışkan not, sayfada görünen bir not simgesine ve metin mesajınız
için açılır nota sahiptir. Sayfada veya belge alanında herhangi bir yere yapışkan not ekleyebilirsiniz.

Açılır nota metin mesajı eklemek için Yapışkan Not aracını kullanın.

A. Seçenekler menüsü B. Zaman damgası C. Metin mesajı 

Yapışkan not yorumu ekleme

1. İkincil araç çubuğunda Yapışkan Not aracını  seçin ve notu yerleştirmek istediğiniz
yeri tıklatın.

2. Açılır nota metin yazın. Ayrıca, Seçim aracını  kullanarak PDF'den metin kopyalayıp
nota yapıştırabilirsiniz.

Açılır notu kapattığınızda metniniz kalır.

Yapışkan not yorumu düzenleme
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Başa dön

Başa dön

Not:

1. Not simgesini tıklatın veya çift tıklatın.

2. Gereken değişiklikleri yapın:

Açılır notu yeniden boyutlandırmak için sol alt veya sağ alt köşeyi sürükleyin.

Metin formatını değiştirmek için Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri >
Özellikler Çubuğunu Göster seçeneklerini belirleyin (veya Ctrl+E tuşlarına basın),
ardından metni ve araç çubuğundaki istediğiniz özelliği seçin.

Font boyutunu, varsayılan açılır pencere davranışını ve diğer yorum oluşturma ve
görüntüleme seçeneklerini değiştirmek için Tercihler iletişim kutusundaki Yorum
Oluşturma panelini kullanın

İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra açılır notun sağ üst köşesindeki simge durumuna
küçült düğmesini veya açılır notun dışını tıklatın.

Yapışkan not silme

1. Yapışkan Not aracını , El aracını  veya Seçim aracını  seçin.

2. Not simgesini seçin ve Delete tuşuna basın.

Bunun yerine not simgesini çift tıklatıp, açılır notun Seçenekler menüsünden Sil'i de
seçebilirsiniz.

Yazılı yorum ekleme

PDF sayfasında herhangi bir yere metin yazmak için Yazılı Yorum Ekle aracını  kullanın. Yazılı Yorum
Ekle aracı, Metin Ekleme Kutusu aracına benzer.

1. İkincil araç çubuğundan Yazılı Yorum Ekle aracını seçin.

2. Sayfayı tıklatarak imleci yerleştirin.

3. Yazılı Yorum Ekle araçlarında, fontu, font boyutunu ve diğer metin niteliklerini belirtin.

Çizgi, ok veya şekil ekleme
Acrobat Reader DC'de, çizim araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde

kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarına sahiptir.

Çizim aracı seçerken elde etmek istediğiniz etkiyi dikkate alın.

1. Araçlar > Yorum'u seçin. İkincil araç çubuğunda Çizim Araçları 'nı  tıklatın ve çizim
işaretleme aracını seçin:

Dikdörtgen aracı , Oval aracı , Ok aracı  ve Çizgi aracı  basit şekiller
oluşturmanızı sağlar.

Bulut aracı  ve Çokgen aracı , birçok parçaya sahip kapalı şekiller oluşturur.

Çokgen Çizgi aracı , birden çok parçalı açık şekiller oluşturur.

Kurşun Kalem aracı  serbest biçimli çizimler oluşturur; Kurşun Kalem

Silgisi aracı  ise kurşun kalem işaretlemelerini kaldırır.
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Not:

Başa dön

Not:

Başa dön

Not:

Çizim yapmadan önce çizgi genişliğini, rengini ve diğer özellikleri belirtmek için
istediğiniz aracı seçin ve Ctrl+E tuşlarına basarak özellikler araç çubuğunu açın.
Özellikler araç çubuğunda istediğiniz seçenekleri ayarlayın.

2. PDF'nin içine çizin:

Bulut veya çokgen şekli oluşturmak için başlangıç noktasını oluşturmak üzere tıklatın,
işaretçiyi hareket ettirin ve her parçayı oluşturmak için tıklatın. Şekli çizmeyi
tamamlamak için başlangıç noktasını tıklatın veya sağ tıklatıp menüden
Tamamlandı'yı seçin. Çokgen çizgisini tamamlamak için çift tıklatın.

Çizgi, ok veya dikdörtgen çizmek için imlecinizi işaretlemenin görünmesini istediğiniz
alan boyunca sürükleyin veya bir kez başlangıç noktasını, bir kez de bitiş noktasını
oluşturmak için olmak üzere iki kez tıklatın.

Kare veya daire çizmek ya da yatay, dikey veya 45 derecelik bir çizgi çizmek için,
çizim sırasında Shift tuşunu basılı tutun.

Kurşun kalem aracını  kullanarak serbest biçimli çizgiler çizmek için çizmeye
başlamak istediğiniz konumda sürüklemeye başlayın. Fare düğmesini bırakabilir,
işaretçiyi yeni konumuna hareket ettirebilir ve çizmeye devam edebilirsiniz. Çizimin

bazı kısımlarını silmek için Kurşun Kalem Silgisi aracını  seçin ve kaldırmak
istediğiniz alanlar boyunca sürükleyin.

3. İşaretlemeyi düzenlemek veya yeniden boyutlandırmak için, işaretlemeyi seçin ve
tutamaçlardan birini sürükleyerek düzeltmelerinizi yapın.

4. İşaretlemeye açılır not eklemek için, El aracını seçin ve işaretlemeyi çift tıklatın.

5. (İsteğe bağlı) Açılır nottaki kapat düğmesini tıklatın. İşaretlemenin sağında bir not simgesi
görünerek açılır not içinde metin olduğunu gösterir.

Çizim işaretlemesini silmek için işaretlemeyi seçip Delete tuşuna basın.

İşaretleyicileri gruplama ve grubu çözme

Yorumlarınız tek bir yorum olarak işlev görecek şekilde, iki veya daha çok işaretlemeyi gruplayabilirsiniz.
İşaretlemeleri yeni bir konuma taşımak veya her birini tek tek düzenlemektense özelliklerini değiştirmek için
geçici olarak gruplayabilirsiniz. Gruplama ayrıca belge incelemesinde işaretlemelerinizi diğer inceleyenlerin
işaretlemelerinden ayırt etmenize yardımcı olur.

Metin düzenleme işaretlemelerinizi gruplayamazsınız.

İşaretleyicileri gruplama

1. Seçim aracını veya El aracını kullanarak bir işaretleme seçin.

2. Gruplamak istediğiniz işaretlemeleri seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın veya
ilgili Komutu tıklatın.

3. Seçimin içini sağ tıklatın ve Grupla 'yı seçin.

İşaretlemelerin grubunu çözme

Gruplanmış seçimi sağ tıklatın ve Grubu Çöz'ü seçin.

Metin kutusuna veya belirtmeye yorumlar ekleme
Acrobat Reader DC'de, yorumlama araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde
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Not:

kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarına sahiptir.

Metin içeren bir kutu oluşturmak için, Metin Kutusu aracını  kullanabilirsiniz. Bunu sayfanın herhangi bir
yerine yerleştirebilir ve istediğiniz boyuta ayarlayabilirsiniz. Metin kutusu belge sayfasında görünür kalır; açılır
not gibi kapanmaz.

Metin ve fontu ve boyutunda, sistem varsayılan ayarları esas alınır.

Japonca, Çince ve Korece metinlere Metin Kutusu aracı ile yorumlar ekleyebilirsiniz, ancak Asya dili
kaynak dosyalarının yüklü olması gerekir. Metin kutuları yalnızca yatay metne izin verir.

Belirtme metin kutusu oluşturmak için, Belirtme aracını  kullanabilirsiniz. Belirtme metin kutuları özellikle
belgenin belli bir alanını (belirsizleştirmeksizin) ön plana çıkarmak istediğinizde kullanışlıdır. Belirtme metin
kutuları üç bölümden oluşur: metin kutusu, diz çizgisi ve son nokta çizgisi. Tutamacı sürükleyerek her parçayı
yeniden boyutlandırabilirsiniz. Diz çizgisi yalnızca tek bir yönde yeniden boyutlandırılabilir; yatay diz çizgileri
yalnızca yatay yönde; dikey eklemli çizgiler de yalnızca dikey yönde yeniden boyutlandırılabilir. Siz yazdıkça
metin kutusu dikey olarak genişler ve böylece tüm metin görünür kalır.

Metin kutusunu yalnız başına veya bitiş noktası çizgisiyle birlikte taşıyabilirsiniz. Metin kutusu, PDF'yi ilk kez
tıklattığınızda oluşan sabit bir bağlantı noktası (son nokta çizgisindeki ok) çevresinde hareket eder . Metin
kutusunun rengini ve görünümünü değiştirebilir ve son nokta çizgisine oklar veya kılavuzlar ekleyebilirsiniz.

Metin kutusu ekleme

1. İkincil araç çubuğundan Yazılı Yorum Ekle aracını  seçin.

2. PDF'nin içini tıklatın.

3. Görünüm > Göster/Gizle > >Araç Çubuğu Öğeleri > Özellikler Çubuğunu Göster 'i
seçin (veya Ctrl+E tuşlarına basın) ve metnin rengini, hizalamasını ve font niteliklerini
ayarlayın.

4. Metni yazın.

Metin kutunun sağ kenarına ulaştığında otomatik olarak sarılır.

5. (İsteğe Bağlı) Metin kutusunda başka değişiklikler yapmak için:

Seçim aracını veya Metin Kutusu aracını kullanarak metin kutusunun bir kenarını
tıklatıp seçin ve yeniden boyutlandırmak için bir köşeyi sürükleyin. Kenarlık ve dolgu
seçeneklerini değiştirmek için Özellikler araç çubuğunu kullanın.

Metni düzenlemek veya metin özelliklerini değiştirmek için metin kutusunu çift tıklatın.
İmlecinizi metnin üzerinde sürükleyerek metni seçin ve Özellikler araç çubuğundan
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Başa dön

Not:

seçenekleri belirleyin.

6. Metin kutusunu silmek için kutuyu seçip Delete tuşuna basın.

Bir metin bloğunu yapıştırmak için ayrıca herhangi bir uygulamada metin seçip
kopyalayabilir, Acrobat uygulamasında El aracını seçebilir ve Düzen > Yapıştır'ı
seçebilirsiniz.

Belirtme ekleme

1. İkincil araç çubuğundan Metin Belirtimi Ekle aracını  seçin.

2. Son noktanın konumunu ayarlamak için bir kez tıklatın ve metin kutusunun konumunu
ayarlamak için tekrar tıklatın.

3. Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > Özellikler Çubuğunu Göster 'i
seçin (veya Ctrl+E tuşlarına basın) ve metnin rengini, hizalamasını ve font niteliklerini
ayarlayın.

4. Metni yazın.

Metin kutunun sağ kenarına ulaştığında otomatik olarak sarılır.

5. (İsteğe Bağlı) Metin kutusunda başka değişiklikler yapmak için:

Belirtmeyi yeniden boyutlandırmak için seçip beliren tutamaçlarının birinden
sürükleyin.

Metin kutusunu taşımak için kutunun içini tıklatın ve sürükleyin.

Belirtimin tümünü taşımak için son nokta çizgisini veya metin kutusunun kenarını
tıklatın ve sürükleyin.

Rengi, opaklığı ve çizgi özelliklerini değiştirmek için Seçim aracını kullanarak belirtimi
sağ tıklatın, Özellikler'i seçin ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sesli yorum ekleme
Acrobat Reader DC'de, yorumlama araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde

kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarına sahiptir.

Önceden kaydedilmiş bir WAV veya AIFF dosyasını yorum olarak eklemek veya belgeye sesli yorum
yerleştirmek için Sesli Yorum Kaydet aracını kullanabilirsiniz. Sesli ekler Yorumlar listesinde görünür ve
herhangi bir platformda dinlenebilir. Ancak, ses dosyaları çalmak için uygun donanım ve yazılım yüklü
olmalıdır.

PDF'lere multimedya ekleme (Acrobat Pro DC)

Önceden kaydedilmiş sesli yorum ekleme

1. İkincil araç çubuğundan Ses Kaydı  aracını seçin.

2. PDF'de sesli yorumu yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

Ses Kayıtları iletişim kutusu açılır.

Kayıt düğmesi bulunmayan Ses Kaydedici iletişim kutusu.
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Not:

Not:

Not:

Başa dön

Not:

Not:

Sisteminizde yapılandırılmış bir kayıt aygıtı bulunmadığında yukarıdaki iletişim
kutusu görünür.

3. Gözat'ı (Windows) veya Seç'i (Mac OS) tıklatın ve eklemek istediğiniz ses dosyasını
seçin.

4. (İsteğe Bağlı) Sesli yorumu dinlemek için Oynat düğmesini  tıklatın. Kaydı
tamamladığınızda Durdur düğmesini  ve Tamam 'ı tıklatın.

5. Ek Özelliklerini Belirtin iletişim kutusunda seçenekleri belirleyin ve Tamam 'ı tıklatın.

Sesli yorum kaydetme

Sesli bir yorum kaydetmeden önce sisteminizde bir kayıt cihazının yüklü ve yapılandırılmış olduğundan
emin olun.

1. İkincil araç çubuğundan Ses Kaydı  aracını seçin.

2. PDF'de sesli yorumu yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

Ses Kaydedici iletişim kutusu açılır.

Kayıt düğmesi bulunan Ses Kaydedici iletişim kutusu.

Sisteminizde yapılandırılmış bir kayıt aygıtı bulunduğunda yukarıdaki iletişim kutusu
görünür.

3. Açılan iletişim kutusunda Kayıt düğmesini  tıklatın ve mikrofona doğru konuşun. Kaydı
tamamladığınızda Durdur düğmesini  ve Tamam 'ı tıklatın.

4. Sesli Ek Özellikleri iletişim kutusunda seçenekleri belirleyin ve Tamam 'ı tıklatın.

Dosya ekine yorumlar ekleme
Acrobat Reader DC'de, yorumlama araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde

kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarına sahiptir.

Okuyucunun bir dosyayı görüntülemek üzere açabilmesi için Dosya Ekleme aracını kullanarak dosyayı
PDF'de seçilen bir konuma gömün. Ekleri yorum olarak ekleyerek açılan nota veya metin kutusuna kolayca
yapıştırılamayan daha uzun belgelere referansta bulunabilirsiniz. PDF'yi başka bir konuma taşırsanız, gömülü
dosya da otomatik olarak birlikte gider. Eki görüntülemek için okuyucunun eki açabilen yüklü bir uygulamaya
sahip olması gerekir.

Belge incelemesi için dosya eklerken Ekle aracını kullandığınızdan emin olun. Araçlar > PDF'yi Düzenle

> Daha Fazla menüsünden Dosya Ekle aracını  kullanarak eklediğiniz belge düzeyinde dosya ekleri,
inceleme iş akışında diğer yorumlarla birlikte izlenmez ve eklediğiniz yorumların kaybolmasına neden olabilir.

1. Yorum alanındaki ikincil araç çubuğundan Dosya Ekle  aracını seçin.

2. PDF'de eki yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

3. Eklemek istediğiniz dosyayı seçin ve Aç'ı tıklatın. PDF ekliyorsanız, yorumları kullanarak
dosyadaki ilgili alanlarını vurgulayabilirsiniz.
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Not:

Başa dön

Not:

Not:

4. Dosya Eki Özellikleri iletişim kutusunda görünüme eklemek amacıyla PDF'de
görüntülenen dosya simgesi ayarlarını seçin.

Yorum eki, konumunu gösteren sayfa numarasıyla birlikte Ekler sekmesinde de görünür
(soldaki gezinme bölmesinde).

Eki silmek için eklenmiş yorum simgesini sağ tıklatın ve Sil'i seçin.

Görüntüleri yorum olarak yapıştırma
Acrobat Reader DC'de, yorumlama araçları yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde

kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarına sahiptir.

PDF'ye görüntü eklemek için Pano Görüntüsünü Damga Olarak Yapıştır Aracını kullanabilirsiniz. Adobe
Photoshop ve Adobe Illustrator gibi çoğu çizim ve görüntü düzenleme uygulamasındaki görüntü formatlarını
kopyalayabilirsiniz. Görüntüyü PDF'lere sürekli olarak eklemek istiyorsanız, görüntünün özel bir damgasını
oluşturun.

Pano Görüntüsünü Damga Olarak Yapıştır Aracı, bir görüntü kopyalanmadan kullanılamaz.

1. Aşağıdakilerden birini yaparak görüntü kopyalayın:

Acrobat DC'de Düzen > Anlık Görüntü Al'ı  işaretleyin ve PDF'den bir görüntü
seçin. 

Başka bir uygulamada bir görüntü seçin ve Düzenle > Kopyala'yı seçin.

2. Bir PDF belgesi açın.

3. Araçlar > Yorum'u seçin. İkincil araç çubuğunda Damga Ekle  aracını tıklatın ve
Pano Görüntüsünü Damga Olarak Yapıştır Aracı 'nı seçin.

4. PDF'de görüntünün görünmesini istediğiniz yeri tıklatın.

5. Aşağıdakilerden birini yapın:

Görüntüyü taşımak için, sürükleyin.

Görüntüyü yeniden boyutlandırmak için seçip tutamaçlarından birinden sürükleyin.
Orijinal orantıları korumak için, görüntüyü yeniden boyutlandırırken Shift (ÜstKrkt)
tuşuna basın.

Görüntü özelliklerini değiştirmek için görüntüyü sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

Görüntüyü silmek için görüntüyü sağ tıklatın ve Sil 'i seçin.

Ayrıca bkz.
PDF incelemesine katılma
Düzenlemelerle metni işaretleme
PDF'ye damga ekleme
Yorumları yönetme
Yorumları içe ve dışa aktarma
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PDF'leri paylaşma

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Send & Track'i kullanarak büyük dosyaları çevrimiçi ortamda paylaşma
E-posta ile dosya paylaşma
E-posta hesabı tercihleri
Adobe Çevrimiçi Hizmetleri tercihleri

Send & Track'i kullanarak büyük dosyaları çevrimiçi ortamda
paylaşma

Büyük belgeleri, görüntüleri, ses ve video dosyalarını e-posta sınırlamaları olmadan hızla paylaşabilir ve
indirme işlemlerini izleyebilirsiniz. Dosyalarınız Adobe Document Cloud'da güvenli bir şekilde saklanır. Alıcılar
bağlantıyı tıklatarak dosyalarınızı görüntüleyebilir veya indirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Büyük dosyaları
çevrimiçi olarak gönderme ve izleme.

Adobe hesap ayarlarınızı değiştirmek için bkz. Adobe Çevrimiçi Hizmetleri tercihleri.

E-posta ile dosya paylaşma

Yalnızca PDF dosyalarını değil, pek çok türde dosya paylaşabilirsiniz.

1. Bir dosyayı e-postayla göndermek için aşağıdakilerden birini yapın:

Dosya > Dosya Gönder'i seçin.

Araç çubuğundaki E-posta simgesini tıklatın.

2. E-posta Gönder iletişim kutusunda, bir seçenek belirleyip Devam'ı tıklatın.

E-posta yazılımını kullanmak için Varsayılan E-posta uygulamasını kullan'ı seçin

Gmail veya Yahoo gibi e-posta web postası sistemlerini kullanmak için Web Postası
Kullan'ı seçin

İleride bu iletişim kutusunu atlamak için Seçimimi hatırla'yı işaretleyin.

3. Devam'ı tıklatın ve ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

E-posta hesapları eklemek veya düzenlemek için bkz. E-posta hesabı tercihleri.

E-posta hesabı tercihleri

E-posta hesaplarını değiştirmek veya düzenlemek için, Tercihler iletişim kutusunu açın ve Kategoriler
alanında, E-Posta Hesapları'nı seçin. E-posta hesabı, dosya gönderme ve inceleme gibi çeşitli iş akışları için
kullanılır. Varsayılan e-posta istemcinizle yapılandırılan bir hesabı veya Gmail ya da Yahoo! Mail gibi web
postası hesapları kullanabilirsiniz.
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Hesaplar

Hesap Ekle

Düzenle

Varsayılan Olarak Ayarla

Sil

Başa dön

E-Posta Adresi (Adobe ID)

Hesabı Yönet

Şifreyi Değiştir

Tercihleri aygıtlar ve belge hizmetleri arasında eşitle

Tüm e-posta hesaplarını listeler.

Eklenecek bir e-posta hesabı seçin. Gmail ve Yahoo! için e-posta adresinizi girin. Diğer
hesaplar için, şifre ve sunucu ayarları gibi başka bilgiler de girmeniz gerekir.

Diğer e-posta hesaplarının ayarlarını düzenler.

Seçilen hesabı varsayılan olarak kullanmak için tıklatın.

Seçilen hesabı silmek için tıklatın.

Adobe Çevrimiçi Hizmetleri tercihleri

Adobe hesap ayarlarınızı değiştirmek için Tercihler iletişim kutusunu açın ve Kategoriler alanında Adobe
Çevrimiçi Hizmetleri'ni seçin.

Adobe ID'nizle ilişkilendirilmiş e-posta adresinizi tanımlar.

Hesap ayarlarınızı görüntülemek ve yönetmek için tıklatın.

Geçerli olarak kayıtlı şifrenizi temizleyip yeni bir şifre belirtmek için tıklatın.

Tercihlerinizi veya ayarlarınızı aygıtlar ve belge
hizmetleri arasında eşitleyin.
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PDF'ye damga ekleme

Başa dön

Belge damgalama
Özel damga oluşturma

Belge damgalama

Tıpkı kağıt üzerine lastik ıstampa bastığınız gibi, bir PDF'yi de damgalayabilirsiniz. Önceden tanımlanmış bir
damgalar listesinden seçim yapabilir veya kendi damgalarınızı oluşturabilirsiniz. Dinamik damgalar
bilgisayarınızdan ve Tercihler iletişim kutusunun Kimlik panelinden bilgiler alarak, damganın üzerindeki ad,
tarih ve saat bilgilerini belirtebilmenizi sağlar.

Damga aracı, Yorum aracının ikincil araç çubuğunda görüntülenir.  

Damga aracı kategorileri

A. Dinamik damgalar B. Burayı İmzalayın damgası C. Standart iş damgası D. Özelleştirilmiş damga 

Dinamik damga oluşturma ile ilgili eğitim için Dynamic Stamp Secrets (Dinamik Damganın Sırları) başlıklı
konuya bakın (http://acrobatusers.com/tutorials/dynamic_stamp_secrets).

Damgalar paletini açma

Araçlar > Yorum > Damgalar > Damgalar Paletini Göster 'i seçin.

Damga uygulama

1. Aşağıdakilerden birini yaparak bir damga seçin:

Damga aracını tıklatın. En son kullanılan damga seçilidir.

Damgalar Paleti 'nde menüden bir kategori seçin, ardından damgayı seçin.

2. Damgayı yerleştirmek istediğiniz belge sayfasını seçin veya damganın boyutunu ve
yerleşimini tanımlamak için bir dikdörtgeni sürükleyin.
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Başa dön

Not:

3. Kimlik tercihlerinde bir ad belirtmediyseniz, Kimlik Kurulumu iletişim kutusunda sizden
bunu yapmanız istenir.

Damganın konumunu veya görünümünü değiştirme

Seçim aracını veya El aracını kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:

Damgayı taşımak için yeni bir konuma sürükleyin.

Damgayı yeniden boyutlandırmak için damgayı tıklatın ve bir köşe tutamacını
sürükleyin.

Bir damgayı döndürmek için damgayı tıklatın, işaretçiyi damganın üst kısmındaki
tutamaca götürün ve damgayı döndürme simgesi  belirdiğinde sürükleyin.

Damgayı silmek için damgayı sağ tıklatın ve Sil'i seçin.

Damganın opaklığını veya açılır notun rengini değiştirmek için, damgayı sağ tıklatın,
ardından Özellikler'i tıklatın. Görünüm sekmesinde opaklığı veya rengi değiştirin.

Damgayı sık kullanılanlar listesine taşıma

1. Seçim aracını veya El aracını kullanarak, sayfada bir damga işareti seçin.

2. Yorum aracının ikincil araç çubuğunda, Damga aracını tıklatın ve Geçerli Damgayı Sık
Kullanılanlara Ekle'yi seçin.

Özel damga oluşturma

PDF, JPEG, bit eşlem, Adobe® Illustrator® (AI), Adobe® Photoshop® (PSD) ve Autodesk AutoCAD (DWT,
DWG) dosyaları dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmayan) bir dizi farklı formattan özel damga
oluşturabilirsiniz. Acrobat Reader DC'de, Özel Damga Oluştur yalnızca PDF formatına izin verir.

PDF'ye yalnızca bir kez görüntü eklemek için görüntüyü belgeye yapıştırmanız yeterli olur. Yapıştırılan
görüntüler diğer damga yorumlarıyla aynı özelliklere sahip olur; her biri bir açılır not ve düzenlenebilir
özellikler içerir.

1. Araçlar > Yorum > Damgalar > Damgalar Paletini Göster

'i seçin.

2. İçe Aktar'ı tıklatıp dosyayı seçin.

3. Dosyada birden çok sayfa varsa kaydırarak istediğiniz sayfaya gidin ve Tamam 'ı tıklatın.

4. Menüden bir kategori seçin veya yeni kategori adını yazın, özel damgayı adlandırın ve
Tamam 'ı tıklatın.

Özel damganın adını veya kategorisini değiştirme

1. Araçlar > Yorum > Damgalar > Damgalar Paletini Göster 'i seçin.

2. Damga kategorisini seçin, damgayı sağ tıklatın ve Düzenle'yi seçin.

3. Damganın kategorisini veya adını düzenleyin veya görüntüyü değiştirin ve Tamam 'ı
tıklatın.

Özel damgayı silme
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Not:

Yalnızca oluşturduğunuz özel damgaları silebilirsiniz; önceden tanımlanmış damgalar silinemez. Damgayı
sildiğinizde, damga Damga aracı menüsünden kaldırılır ancak damga dosyası silinmez.

1. Araçlar > Yorum > Damgalar > Damgalar Paletini Göster 'i seçin.

2. Menüden damga kategorisini seçin, özelleştirilmiş damgayı sağ tıklatın ve Sil 'i seçin.

Özel damga kategorisi silme

1. Araçlar > Yorum > Damgalar > Özel Damgalar > Damgaları Yönet'i seçin.

2. Silmek istediğiniz kategoriyi seçin ve Sil 'i tıklatın.

Özel damga kategorisindeki tüm damgalar silindiğinde, özel damga kategorisi de
silinir.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
PDF incelemesine katılma
PDF incelemelerini izleme ve yönetme
Düzenlemelerle metni işaretleme
Yorumları içe ve dışa aktarma
Onay iş akışları
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Onay iş akışları

Başa dön

Not:

Başa dön

Onay iş akışları hakkında
PDF'yi onay için gönderme
Onay iş akışına katılma

Onay iş akışları hakkında

Acrobat DC kullanıcıları başkalarının onayı için PDF'leri e-posta eki olarak gönderebilirler (yalnızca
Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca ve Korece için). Katılımcılar Acrobat'ta onay isteği
açtıklarında (tüm diller), bir dijital kimlik damgası ekleyerek PDF'yi onaylayabilirler. Sonra PDF'yi başka
onaylayıcılara gönderebilir veya PDF'yi ilk gönderene ve diğer uygun katılımcılara gönderebilirler. İlk
gönderen kişi, PDF'nin her onaylanışında bilgilendirilmeyi seçerek bu süreci izleyebilir. Son katılımcı son
onayı eklediğinde iş akışı sona erer. Bir PDF onaylanmazsa, onay iş akışı yeniden başlatılmalıdır.

İş akışını başlatmak için Acrobat Pro DC kullanırsanız PDF'de yorum oluşturma seçeneğini
etkinleştirerek Reader 9 veya sonraki sürümlerini kullanan kişileri davet edebilirsiniz.

Sihirbaz onay iş akışlarını ayarlar (solda); Damgalar paleti belgelerin onaylanması için damgalar sunar
(sağda).

 

PDF'yi onay için gönderme

Onay için e-postayla PDF gönderdiğinizde (yalnızca Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca ve
Korece), onaylayanlar PDF'yi e-posta eki olarak alır. Alıcılar PDF ekini açtığında, Damgalar paletinden bir
dijital kimlik damgası uygulayabilir ve belge mesaj çubuğunda uygun seçimi yapabilir.

PDF'yi onaylanmak üzere göndermek için Acrobat DC'deki sihirbazı kullanın. Sihirbaz ekranda, onaylayanları
davet etmenize, talimatları özelleştirmenize ve PDF'yi göndermenize yardımcı olacak talimatlar sunar.
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Başa dön

Not:

Not:

Acrobat Pro DC'de, sihirbaz Acrobat Reader DC kullanıcılarının onay iş akışına katılabilmeleri için PDF'de
yorumlama seçeneğini etkinleştirir.

Onay iş akışı başlatmadan önce e-posta uygulamanızın Acrobat DC ile çalışacak şekilde yapılandırıldığından
emin olun.

1. Onay iş akışı başlatmak için Paylaş > Onay İçin E-Postayla Gönder'i seçin.

2. İstenirse Kimlik Oluşturma iletişim kutusuna e-posta adresinizi girin.

3. Bir PDF belirtip İleri'yi tıklatın.

4. Alıcı kutusuna, ilk onaylayanın e-posta adresini yazın.

5. (Acrobat Pro DC) Reader kullanıcılarının katılmasını sağlamak veya her katılımcının onay
durumu hakkında bilgilendirilmek isterseniz bu seçenekleri belirleyin.

6. (Acrobat Standard DC) Her katılımcının onay durumu hakkında bilgilendirilmek isterseniz
bu seçenekleri belirleyin.

7. (İsteğe bağlı) E-posta mesajının üst kısmına, ilk onaylayıcı için ek yönergeler yazın.

Sonraki onaylayıcılara sadece varsayılan metin mesajı ve yönergeler iletilir.

Davet e-postası, katılımcıların onay işlemini tamamlamalarına yardımcı olacak
yönergeler içerir. Bu metni değiştirmekten veya kaldırmaktan kaçının.

8. Davet Gönder'i tıklatın.

Onay iş akışına katılma

Bir onay iş akışına katılmaya davet edildiyseniz, ekli PDF'yi onaylamak için adım adım yönergelerin
bulunduğu bir e-posta mesajı alırsınız. PDF'yi açtığınızda, Damgalar paleti açılır ve PDF'nin üst kısmında
belge mesaj çubuğu belirir. Acrobat sürümünüz 7.0'dan daha eskiyse Reader uygulamasının en son
sürümünü indirmeniz istenir.

Belgeyi onaylamak için, Damgalar paletindeki dijital kimlik damgalarından birini seçebilirsiniz. Dijital kimlik
damgasında unvan, kuruluş ve e-posta adresi gibi sizin verdiğiniz kimlik bilgileri bulunur. Kimlik damgasını
imza yerine kullanabilirsiniz. Damga uyguladığınızda, bu damga belgenin sayfa içeriğinin parçası olur. Onay
işlemi sırasında kendi damganızı silebilirsiniz; ancak, onay işlemi tamamlandıktan sonra damganız kilitlenir.
Başka katılımcıların damgalarını taşıyamaz veya silemezsiniz.

Ölçütlerinize uymayan belgeleri de reddedebilirsiniz.

PDF'ye sayısal damgalar eklemekten başka, not yorumları, metin düzenlemeleri, özelleştirilmiş damgalar ve
dosya ekleri gibi, başka türden yorumlar da ekleyebilirsiniz.

PDF onaylama

1. Onay daveti e-posta mesajında PDF ekini açın.

Damgaya kimlik bilgileri eklemediyseniz, eklemeniz istenir.

2. Damgalar paletinden bir damga seçin (Araçlar > Damga > Damgalar paleti) . (Bütün
damgaları görüntülemek için pencereyi kaydırın veya yeniden boyutlandırmak için bir
köşesini sürükleyin.)

3. Onay damganızı uygulamak için belgeyi tıklatın.

Uygulamış olduğunuz bir dijital kimlik damgasını silmek için, damgayı seçip Delete
tuşuna basın. Onay işlemi sırasında Yazdır, Kopya Kaydet veya E-postayla Gönder
seçerseniz, damgayı silemezsiniz.

4. Aşağıdakilerden birini yapın:
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Not:

Belgeyi sonraki onaylayana göndermek için belge mesaj çubuğundaki Onayla
düğmesini tıklatın. Sonraki Onaylayana Gönder iletişim kutusunda, Alıcı kutusuna
sonraki onaylayanın e-posta adresini yazın, gereken diğer alıcıların adreslerini
ekleyin ve Gönder'i tıklatın.

Onay işlemini tamamlamak için belge mesaj çubuğundaki Son Onay düğmesini
tıklatın. Son Onayı Tamamla iletişim kutusunda, Son Onay Yöntemi menüsünde,
onay bildirimi gönderilip gönderilmeyeceğini belirleyin. Bildirim gönderecekseniz Alıcı
kutusuna bir e-posta adresi yazın, gereken diğer alıcıların adreslerini ekleyin ve
Gönder'i tıklatın. Bildirim göndermeyecekseniz Tamamla'yı tıklatın.

Başlatana E-postayla Onay Durumunu Bildir seçeneği işaretliyse başlatan kişiye
yönelik ayrı bir e-posta bildirimi görüntülenir. Bu bildirimi göndermek için Gönder'i
tıklatın.

5. PDF'yi kaydedin.

PDF'yi göndermek için araç çubuğundaki E-posta düğmesini  kullanırsanız PDF
artık iş akışının parçası olmaktan çıkar ve onay seçenekleri, bu e-posta mesajının alıcısı
tarafından kullanılamaz.

PDF'yi reddetme

Bir onay isteği içinde aldığınız PDF, onaylamanız için gereken ölçütleri karşılamıyorsa, belgeyi reddedip ve
onay başlatıcısına geri göndermek için, belge mesaj çubuğundaki seçenekleri kullanın. Bir PDF reddedilirse,
onay iş akışı yeniden başlatılmalıdır.

1. Onay daveti e-posta iletisindeki PDF ekini açın.

2. Belge mesajı çubuğunda Reddet düğmesini tıklatın.

3. Reddet Ve Bildirim Gönder iletişim kutusunda, Alıcı kutusuna başlatanın e-posta adresini
yazın. Başlatana E-postayla Onay Durumunu Bildir seçeneği işaretliyse başlatan
kişiye ayrı bir e-posta iletisi gönderilir. Gönder'i tıklatın.

4. Açılan e-posta iletisinde Gönder'i tıklatın.

Dijital damga için kimlik bilgileri ekleme veya değiştirme

1. Araçlar > Damgalar > Damgalar Paleti'ni seçin.

2. Damgalar paletinde, Dijital Kimlik Damgaları'nı seçin, damgayı sağ tıklatın ve Kimlik
Düzenle'yi seçin.

3. Kimlik Oluşturma iletişim kutusunda, adınızı, unvanınızı, şirketinizin adını, departmanınızı
ve e-posta adresinizi yazın ve Tamamla'yı tıklatın.

Kimlik bilgileriniz Tercihler iletişim kutusundan da değiştirebilirsiniz. Kategoriler'in altında Kimlik'i seçin.
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Büyük dosyaları çevrimiçi gönderme ve izleme

Başa dön

Başa dön

Video eğitimi: Belgeleri çevrimiçi gönderme ve izleme
Büyük dosya gönderme
Dosyaları çevrimiçi olarak izleme

Büyük belgeleri, görüntüleri, ses ve video dosyalarını e-posta sınırlamaları olmadan hızla gönderebilir ve
indirme işlemlerini izleyebilirsiniz. Dosyalarınız Adobe Document Cloud'da güvenli bir şekilde saklanır. Alıcılar
bağlantıyı tıklatarak dosyalarınızı görüntüleyebilir veya indirebilirler.

Video eğitimi: Belgeleri çevrimiçi gönderme ve izleme

Acrobat DC'yi kullanarak büyük dosyaları gönderme ve izleme hakkında bilgi edinin.

Video (04:06) | Hazırlayan: Rebecca Staley

Büyük dosya gönderme

1. Araçlar > Send & Track'i seçin veya belge açıkken sağ bölmedeki Send & Track'i
işaretleyin.

2. Daha önce bir belge açtıysanız bu belge Seçilen Dosyalar listesinde görüntülenir.

Veya Gönderilecek Dosyaları Seç'i tıklatıp bir ya da birkaç dosyaya gözatarak
seçebilirsiniz.
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3. Daha fazla dosya eklemek isterseniz Dosyaları Ekle'yi tıklatın ve dosyaları bulup seçin.

4. Genel veya kişiye özel bir bağlantı göndermek isteyip istemediğinizi seçin.

İsimsiz Bağlantı Oluştur: Genel bir bağlantı oluşturulur ve bağlantıyı tıklatan herkes
dosyalara erişebilir.

Bağlantı Oluştur'u tıklatın. Dosyalar Adobe Document Cloud'a yüklenir ve genel bir
bağlantı oluşturulur. Bağlantıyı kopyalamayı veya doğrudan e-posta ile göndermeyi
tercih edebilirsiniz.

Kişiye Özel Davetiyeler Gönder: Dosyaları belirli kişilerle paylaşmak için kişiye özel bir
bağlantı oluşturulur. Kişilere gönderilen dosyalar için ayrıntılı izleme bilgileri verilir. Ancak,
genel bağlantılarda bu geçerli değildir.

 

1. Dosyayı almasını istediğiniz kişinin e-posta adresini girin. E-posta adreslerini
seçmek için Adres Defteri'ni de kullanabilirsiniz. Her alıcı dosyaya yönlendirilen
kişiye özel bir bağlantı alır.

2. Konu ve İleti alanları e-posta göndermek için kullandıklarınızla aynıdır ve alıcılarınıza
aynı şekilde görünür. İstediğiniz bilgileri girip Gönder'i tıklatın. Alıcılarınız kendileriyle
bir dosya paylaşıldığını bildiren bir e-posta alırlar.

Dosyaları çevrimiçi olarak izleme

Paylaşılan dosyalarınızı Ana Sayfa > Gönderilenler görünümünden izleyebilirsiniz. Send & Track'i kullanarak
paylaştığınız tüm dosyalar gösterilir.

1. Ana Sayfa > Gönderilenler görünümümde bir dosya seçtiğinizde, mevcut seçenekleri
dosya listesinin üzerinde görürsünüz.
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Çevrimiçi İzle'yi tıklatın. Yeni bir tarayıcı penceresinde dosyanın ayrıntılarını içeren
önizleme görüntüsü açılır.

2. Yukarıdaki sayfadan şunları yapabilirsiniz:

Herhangi bir kişinin dosyayı görmesini veya indirmesini engellemek istiyorsanız
dosyayı paylaşımdan kaldırabilirsiniz. Sağ üst köşedeki Paylaşımdan Kaldır
simgesini tıklatın.
Dosyaları yeni alıcılara iletebilirsiniz. Sağ üst köşedeki İlet simgesini tıklatın.
E-posta bildirimlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Tercihinize göre
Alıcılar görüntülediğinde bildirim gönder onay kutusunu işaretleyin veya işaretini
kaldırın.
Bir dosya hakkındaki genel bilgileri görebilirsiniz. Dosyanın minik resmini veya adını
tıklatın.

3. Ayrıntılı izleme bilgilerini görmek için sağdaki bölmede Tüm Etkinliği Göster 'i tıklatın.
Dosya etkinliği açılır bir pencerede gösterilir.

Görebileceğiniz ayrıntılı dosya bilgileri şunlardır: Dosyanın önizlenme zamanı ve
önizleyen kişi (kişiye özel bağlantılarda); indirilip indirilmediği bilgisi ve indiren kişi.
İşlemde birden fazla dosya varsa hangi dosyaların indirilmiş olduğunu da görebilirsiniz.

Ayrıca bkz.
Outlook için Adobe Send & Track
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Yorumları yönetme

Başa dön

Yorumları görüntüleme
Yorumlara yanıt verme
Durum veya onay işareti ayarlama
Yorum özeti yazdırma
Yorum bulma
Yorumları silme
Yorumlardaki tüm metne yazım denetimi yapma

Yorumları görüntüleme

Yorumlar listesi belge penceresinin sağ bölmesinde görüntülenir. Yorumlar listesi PDF'deki tüm yorumları
gösterir; ayrıca, sıralama ve filtreleme gibi genel seçeneklerin yanı sıra yorumlarla çalışırken kullanılan diğer
seçenekleri içeren bir araç çubuğu da içerir.

Yorumlar listesi

Yorumlar listesini açma
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1. Araçlar > Yorum'u seçin.

Yorumlar araç seti ikincil araç çubuğunda; Yorumlar listesi ise sağdaki bölmede
görüntülenir.

2. Yorumlar listesinin sağ üst köşesindeki Seçenekler menüsünü  kullanarak
aşağıdakilerden birini yapın:

Yorumları genişletin veya daraltın. Yorumlar Listesi'nin seçenekler menüsünden
Tümünü Genişlet veya Tümünü Daralt'ı tıklatın. Tek bir yorumu genişletmek için
yorumu veya yorumdaki Daha Fazlasını Göster bağlantısını tıklatın. Tek bir yorumu
daraltmak için yorumdaki Daha Azını Göster bağlantısını tıklatın.

Yorumları İçe ve Dışa Aktarma.

Yorum Özeti Oluşturma veya Yazdırma.

Word veya AutoCAD'e Dışa Aktarma.

Yorumlama Tercihlerini Belirtme.

Yorum listesini genişletme

Uzun yorumların daha iyi okunabilmesi için Yorum listesini genişletebilirsiniz.

Bölmeyi yeniden ölçeklendirmek için imlecinizi bölmenin sol sınırına hizalayın ve sola
veya sağa doğru sürükleyin.

Yorumları sıralama

Yorum listesindeki yorumları, yazarına, sayfasına, türüne, denetlenme durumuna göre veya kişiye göre
durum seçeneğiyle sıralayabilirsiniz. Yanıt akışında yalnızca ilk mesaj sıralanır ve yanıt mesajları akıştaki ilk
mesajla aynı kategoride sıralanır.

1. Araçlar > Yorum'u seçin.

2. Yorum listesinde, Yorumları Sırala alanından bir menü  seçeneği belirleyin.

Yorumları filtreleme

Türüne, inceleyene (yazara), durumuna veya denetlenen durumuna göre yorumları gizleyebilir veya
görüntüleyebilirsiniz. Filtreleme, yorumların hem belge penceresindeki, hem de Yorumlar listesindeki
görünümünü etkiler. Yorumları yazdırırken veya özetlerken, gizli yorumların yazdırılıp yazdırılmayacağını veya
özetlenip özetlenmeyeceğini belirtebilirsiniz. Yanıtlanan bir not yorumunu gizlediğinizde, akıştaki diğer tüm
yanıtlar da gizlenir.

E-posta tabanlı incelemelerde yorumları başlatana gönderdiğinizde, gizli yorumlar dahil edilmez.

Yorumlar listesindeki Yorumları filtrele menüsünde  aşağıdakilerden birini yapın:

Tüm filtreleri temizlemek için Tüm Yorumları Göster 'i seçin. Alternatif olarak, Ctrl+8
(Windows) veya Command+8 (Mac OS) tuşlarını kullanabilirsiniz.

Tüm yorumları gizlemek için Tüm Yorumları Gizle'yi seçin. Alternatif olarak,
Ctrl+Shift+8 (Windows) veya Command+Shift+8 (Mac OS) tuşlarını kullanabilirsiniz.

Yorumları filtrelemek için görüntülenmesini istediğiniz kategorileri seçin. Örneğin,
belgenizde yalnızca kabul etmediğiniz yapışkan not yorumlarının görünmesini

istiyorsanız sadece yapışkan not yorumlarının görüntülenmesi için  > Tür >
Yapışkan Notlar'ı seçin, ardından da sadece kabul edilmemiş yapışkan not

yorumlarının görüntülenmesi için > Durum > Yok seçeneğini belirleyin.
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Not:

Bir filtreyi kaldırmak istiyorsanız gizli kategoriler için Tümü seçeneğini belirleyin.
Örneğin, yorumları yalnızca belirli bir inceleyenden gelen yorumlar görünecek şekilde

filtrelediyseniz > İnceleyen > Tümü 'nü seçin.

Tüm açılır notları açmak için bir ek açıklamayı sağ tıklatın ve Tüm Açılır Kutuları Aç'ı
seçin. (Yalnızca Yorumlar listesi kapalıysa kullanılabilir)

Tüm açılır notları kapatmak için bir ek açıklamayı sağ tıklatın ve Tüm Açılır Notları
Simge Durumuna Küçült'ü seçin. (Yalnızca Yorumlar listesi kapalıysa kullanılabilir)

Yorumlara yanıt verme
Acrobat Reader DC'de, yorum oluşturma özellikleri yalnızca yorumlama özelliğinin etkin olduğu

PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarına sahiptir.

Yorumları yanıtlama genellikle katılımcılar diğer kişilerin yorumlarını okuyabildiklerinde paylaşılan
incelemelerde kullanışlıdır. Ayrıca inceleyenlerin önerilerinin nasıl uygulandığını görmelerini sağlamak için
inceleme başlatıcıları tarafından da kullanılabilirler. Bir yoruma bir veya daha çok inceleyen yanıt verdiğinde,
yanıtlardan oluşan kümeye dizi denir. Açılır notta bir konunun ilk iki yanıtı görünür. Yorumlar listesinde, tüm
yanıtlar gösterilir. Yanıtlar orijinal yorumun altında girintili olarak görülür. Yorumun aldığı yanıt sayısı, işaretçiyi
yorumun üzerine getirdiğinizde bir kutu içinde görüntülenir.

Yanıtlar doğrudan açılır notta ve Yorumlar listesinde yorumun altında görünür.

A. Yanıt başlığı B. Seçenekler menüsü C. Yorumlar Listesindeki Yanıt seçeneği 

Açılır notta yanıtlama

1. Yorum için açılır notu açın.

2. Seçenekler menüsünden Yanıt'ı seçin.

3. Yanıtınızı açılan kutuya yazın.

Yorumlar listesinde yanıtlama

1. Yorumlar listesinden bir yorum seçin.

2. Yanıt bağlantısını tıklatın.  

3. Yanıtınızı açılan kutuya yazın.

Yanıt silme

Yanıtlanmış bir yorumu silerseniz, yalnızca yorumun kendisi silinir. Tüm yanıtlar PDF'de kalır ve konu
sürdürülür. İlk yanıt bir yoruma dönüştürülür.
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Not:

Başa dön

Açılır notta, yanıtı sağ tıklatın ve Sil 'i seçin.

Durum veya onay işareti ayarlama
Acrobat Reader DC'de, yorum oluşturma özellikleri yalnızca yorum oluşturma özelliğinin etkin olduğu

PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarına sahiptir.

Durumlar ve onay işaretleri, okuduğunuz veya ek işlem yapılması gereken yorumları izlemek bakımından
kullanışlıdır. Windows'ta hangi yorumları Word belgesine aktaracağınızı belirtmek için bir durum veya onay
işareti kullanabilirsiniz. İnceleme durumunu ayarlayarak, bir grup yorumu gösterebilir ya da gizleyebilir ve
katılımcılara yorumu nasıl işleyeceklerini bildirebilirisiniz. İnceleme durumu bir kez ayarlandığında, inceleme
durumunu Yok olarak değiştirseniz bile, Yorumlar listesinde inceleme durumu görünümünü yorumdan
kaldıramazsınız. Onay işaretleri kişisel kullanımınıza yöneliktir ve yorumların durumunu değiştirmediğiniz
sürece başkaları PDF'yi görüntülediğinde görünmez.

Durumu ayarlama

1. Yorumu Yorumlar listesinden seçin ve seçenekler menüsünün gösterilmesi için sağ
tıklatın. Ardından Durumu Ayarla menüsünden bir seçenek belirleyin.

İnceleme durumu, yorumda, inceleme durumunu ayarlayan kişinin adı ile birlikte
görüntülenir. Söz konusu yorumun inceleme durumu başka bir inceleyen tarafından da
ayarlanırsa, Yorumlar listesinde her iki inceleyenin de adları ve inceleme durumları
görüntülenir.

2. Yorumun değişiklik geçmişini görüntülemek için not simgesini, işaretlemeyi veya açılır
notun başlık çubuğunu sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin. İnceleme Geçmişi sekmesini
tıklatın.

Yorumları onay işareti ile işaretleme

Yorumlar listesinden bir yorum seçin, sonra da onay imi simgesinin  görüneceği
şekilde yorumun yanındaki onay kutusunu tıklatın.

Yorum özeti yazdırma

Yorumları özetlemek, PDF'yle ilişkilendirilmiş tüm yorumların genel bir özetini almak için kullanışlı bir yoldur.
Yorumları özetlediğinizde, yorumlar içeren ve yazdırabileceğiniz bir PDF oluşturursunuz veya doğrudan özeti
yazdırabilirsiniz. Özet, yorumların türetildiği PDF ile ilişkili veya bu PDF'ye bağlı değildir.
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Yorum özetleri için sayfa mizanpajı seçenekleri

A. Tek sayfada bağlantı çizgileri içeren belge ve yorumlar B. Ayrı sayfalarda bağlantı çizgileri içeren belge ve
yorumlar C. Yalnızca yorumlar D. Sıra numaraları içeren belge ve yorumlar 

Acrobat, varsayılan değer olarak, PDF'leri uygulanan damgalarla birlikte yazdırır. Yorumların nasıl

yazdırılacağını daha iyi kontrol etmek için Yorumlar listesinden  > Yorum Özeti ile Yazdır 'ı seçin.

1. Yorumları, sadece özette yer almasını istediğiniz yorumlar gösterilecek şekilde filtreleyin.

(Yorumlar listesinde Yorumları Filtrele 'yi  tıklatın ve gösterilmesini istediğiniz yorum
kategorilerini seçin.)

2. Yorumların nasıl yazdırılacağını daha iyi kontrol etmek için  > Yorum Özeti ile

Yazdır 'ı seçin. Alternatif olarak, yorumların ayrı bir PDF'sini oluşturmak için  > Yorum
Özeti Oluştur'u seçin.

3. Yorum Özeti Oluştur iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın:

Belge ve yorumlar için bir mizanpaj seçin. Mizanpaj, kullanılabilir seçenekleri belirler.

Yorumların nasıl sıralanacağını seçin.

Sayfa aralığını belirtin ve yorum içermeyen sayfaların dahil edilip edilmeyeceğini
seçin.

Özette tüm yorumların mı, yoksa yalnızca görüntülenmekte olan yorumların mı
görüneceğini seçin.

4. Yorum Özeti Oluştur'u tıklatın.

Yorum bulma

Belirli bir sözcüğü veya sözcük grubunu arayarak Yorumlar listesinde yorumu bulabilirsiniz.

1. Yorumlar listesini görüntülemek için Araçlar > Yorum'u tıklatın.

2. Arama alanında, aramak istediğiniz kelime veya kelime grubunu belirtin.

Yorumlar Listesi, arama ölçütleriyle eşleşen yorumları gösterir; yorumların numarası panel üstbilgisinde
gösterilir.
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Başa dön

Yorumları silme

Paylaşılan incelemede diğer inceleyenlerin yorumlarını veya kilitli yorumları silemezsiniz.

Bir PDF'deki yorumların tümünü silmek için Araçlar > Redaksiyon > Gizli Bilgileri Kaldır'ı seçin. Ardından
Sonuçlar bölmesinden Yorumlar ve işaretlemeler seçeneğini işaretleyin. Bu özellik Reader'da kullanılamaz.

Yorum silme

Aşağıdakilerden birini yapın:

Yorumu seçin ve Delete tuşuna basın.

Yorumlar listesinde, silmek istediğiniz yorumları sağ tıklatın ve bağlam menüsünden
Sil 'i seçin.

Not: Delete tuşuna basmadan önce yorumun seçili olduğundan emin olun.

Yorumun kilidini açma

1. Yorumu sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

2. Kilitli seçeneğinin işaretini kaldırın.

Yorumlardaki tüm metne yazım denetimi yapma

Not yorumlarına ve form alanlarına eklediğiniz metinde yazım denetimi yapabilirsiniz. Ancak ilgili Adobe
PDF'deki metinde yazım denetimi yapamazsınız.

1. Düzen > Yazım Denetimi > Yorumlar ve Alanlarda'yı seçin. PDF tarayıcıda açıksa
Düzenleme araç çubuğunun açık olduğundan emin olun ve Yazım Denetimi düğmesini 

 tıklatın.

2. Başlat 'ı tıklatın.

3. Sözcük değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

Seçili sözcüğü düzenleyin. Değişikliklerinizi geri almak için Düzenlemeyi Geri Al'ı
tıklatın. Yaptığınız değişikliği kabul etmek için Değiştir 'i tıklatın.

Önerilen bir düzeltmeyi çift tıklatın.

Önerilen bir düzeltmeyi seçin ve Değiştir 'i tıklatın. Tanınmayan bir sözcüğün her
örneğini önerilen düzeltmeyle değiştirmek için Tümünü Değiştir 'i tıklatın.

Ayrıca bkz.
PDF'leri paylaşma ve gerçek zamanlı işbirliği
PDF incelemesi için hazırlık
İnceleme başlatma
PDF incelemesine katılma
PDF incelemelerini izleme ve yönetme
PDF'ye damga ekleme
Düzenlemelerle metni işaretleme
PDF'lerde yorum yapma
Yorumları içe ve dışa aktarma
Onay iş akışları
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Yorumları içe ve dışa aktarma

Başa dön

Not:

Not:

Başa dön

Not:

Yorumları İçe Aktarma
Yorumları Dışa Aktarma
Yorumları Word uygulamasına dışa aktarma (Windows)
Yorumları AutoCAD'e dışa aktarma (Windows'ta Acrobat Pro DC)

Yorumları İçe Aktarma
Acrobat Reader DC'de, yorum oluşturma özellikleri yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan

PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarını içerir.

Yorumlar PDF belgesinden içe aktarılabilir. Ayrıca, FDF (Forms Data Format) dosyasından veya XML tabanlı
bir FDF dosyası olan XFDF dosyasından yorumları içe aktarabilirsiniz. FDF veya XFDF dosyalarını kendi
başlarına açamaz veya görüntüleyemezsiniz.

1. Yorumları almak istediğiniz belgede, yorumlar listesindeki Seçenekler  menüsünden
Veri Dosyasını İçe Aktar'ı seçin.

Yorumlar listesini açmak için Araçlar > Yorumlar'ı seçin.

2. Dosya türü menüsünden Tüm Dosyalar'ı (*.*) seçin. İçe aktarmak istediğiniz yorumların
dosya formatını biliyorsanız bu formatı seçin.

3. Yorumları içeren belgenin adını çift tıklatın.

Yorum konumu, içe aktarılmak için kullanıldıkları dosyadaki konumla eşleşir. Yorumların
yerleri doğru görünmüyorsa büyük olasılıkla kaynak ve alıcı PDF belgeleri farklıdır.
Örneğin, on sayfalık bir belgeden iki sayfalık bir belgeye yorum aktardığınızda yalnızca
ilk iki sayfadaki yorumlar görünür.

Yorumları Dışa Aktarma
Acrobat Reader DC'de, yorum oluşturma özellikleri yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan

PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarını içerir.

Yönetilen incelemenin parçası olmayan bir PDF'ye yorumlar eklerseniz, birine göndermek üzere yorumlarınızı
dışa aktarmanız veya aldığınız yorumları içe aktarmanız gerekebilir. (Yönetilen inceleme iş akışındaki
PDF'ler, yorumlarınızı dışa aktarmak yerine göndermenizi veya yayınlamanızı sağlayan özel seçenekler
içerir.)

Yorumları dışa aktardığınızda yalnızca yorumlarınızı içeren bir Forms Data Format (FDF) dosyası oluşturulur.
FDF dosyaları genellikle PDF'lerden daha küçüktür. Siz veya başka bir gözden geçiren daha sonra FDF
dosyasındaki yorumları orijinal PDF'ye aktarabilir.

Yorumları veri dosyasına dışa aktarma

1. Yorumlar listesindeki seçenekler menüsünden  Tümünü Veri Dosyasına Dışa Aktar'ı
seçin.
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Not:

Not:

Başa dön

Bu PDF dosyasından yorumları al

Yorumları bu Word dosyasına yerleştir

Tüm Yorumlar

Onay İşaretli Tüm Yorumlar

Sadece Metin Düzenlemeleri: Eklemeler, Silmeler ve Değişiklikler

2. Dosyayı adlandırın ve dosya türü için Acrobat FDF Dosyaları (*.fdf) veya Acrobat
XFDF Dosyaları (*.xfdf) seçeneğini işaretleyin.

3. Dosya için bir konum belirleyin ve Kaydet'i tıklatın.

Seçilen yorumları dışa aktarma

Acrobat Reader DC'de seçilen yorumları dışa aktarma işlevi yoktur.

1. Yorumlar listesinde dışa aktarmak istediğiniz yorumları seçin.

Yorumlar listesini açmak için Araçlar > Yorumlar'ı seçin.

2. Yorumlar listesindeki seçenekler menüsünden  Seçilenleri Veri Dosyasına Dışa
Aktar'ı seçin.

3. Dosyayı adlandırın ve dosya türü için Acrobat FDF Dosyaları (*.fdf) veya Acrobat
XFDF Dosyaları (*.xfdf) seçeneğini işaretleyin.

4. Dosya için bir konum belirleyin ve Kaydet'i tıklatın.

Yorumları Word uygulamasına dışa aktarma (Windows)

Bazı durumlarda gözden geçirenler, yorumlarını bir Microsoft Word belgesinden oluşturulan bir PDF'de
yaparlar. Bu yorumları PDF'ye aktararak orijinal Word belgesindeki yorumları düzeltebilirsiniz. Örneğin
PDF'deki araçlar kullanılarak araya eklenmiş, üzeri çizilmiş veya değiştirilmiş metinler silinebilir veya
doğrudan kaynak Word belgesine aktarılabilir. Yorumlara eklenen formatlama (örneğin kalın metin) bu işlem
sırasında kaybolur ve Word belgesine elle yeniden eklenmesi gerekir.

Yorum kullanan Word belgesini gözden geçirmek için Word belgesinden etiketli PDF oluşturmanız gerekir.
PDF'den metin düzenlemelerini aktarmadan önce fazla olan sözcükleri ve bilgileri kaldırıp tek PDF'de
birleştirin (birden çok gözden geçiren yorumunuz varsa). Yorumları birçok kez içe aktarmayı planlıyorsanız,
yorumların doğru şekilde içe aktarılabilmesi için içe aktarma işleminden önce Word belgesinin bir kopyasını
oluşturmak isteyebilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Yorumlar listesindeki seçenekler menüsünden  Word'e Dışa Aktar'ı seçin.

Word uygulamasında kaynak belgeyi açın ve Acrobat Yorumları > Yorumları
Acrobat DC'den İçe Aktar'ı seçin. Word 2013'te Acrobat'ı tıklatıp Acrobat
Yorumları > Yorumları Acrobat DC'den İçe Aktar'ı seçin.

2. Talimatları okuyun ve Tamam 'ı tıklatın.

3. Yorumları Adobe Acrobat'tan İçe Aktar iletişim kutusunda PDF ve Word dosyalarını
seçin ve aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyip Devam'ı tıklatın:

Yorumları içeren PDF dosyasına gözatın.

Yorumları içe aktarmak istediğiniz Word
belgesine gözatın.

Tüm yorumları içe aktarır.

Yalnızca onay işareti ile işaretlenmiş yorumları içe aktarır.

Yalnızca Ek
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Yorumlara Özel Filtreler Uygula

Yorumları İçe Aktarmadan Önce Değişiklikleri İzlemeyi Aç

Uygula

At

Sonraki

Tümünü Uygula Kalan

Sonuncuyu Geri Al

Başa dön

Açıklamalar panelindeki metin düzenleme komutlarını kullanarak eklediğiniz yorumları içe
aktarır.

Yalnızca yazara, türe veya duruma göre belirttiğiniz
yorumları içe aktarır.

Word'de içe aktarılan
yorumların yaptığı değişiklikleri gösterir.

4. (İsteğe Bağlı) Metin düzenlemelerini içe aktardıysanız her düzenlemeyi tek tek gözden
geçirmek ve uygulamak için Başarılı İçe Aktarma iletişim kutusundaki Metin
Düzenlemelerini Tümleştir 'i tıklatın. Her düzenleme için aşağıdakilerden birini seçin:

Belgedeki değişikliği yapar ve yorum balonunu siler. Yorum boş görünüyorsa,
bunun bir paragraf ya da paragraf sonu olduğunu görmek için tümleştirmek
isteyebilirsiniz.

Düzenlemeyi reddeder ve yorum balonunu siler.

Sonraki metin düzenlemesine geçer. Atlanan veya tümleştirilmeyen metin
düzenlemeleri Word belgesinde balon olarak görünmez.

Kalan tüm metin düzenlemelerini bütünleştirir ve yorum
balonlarını siler.

Elle yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, son düzenlemeyi geri
alır.

5. Word belgesinde görünen yorum balonlarını silme:

Yorum balonunu sağ tıklatın ve Yorumu Sil 'i seçin.

Acrobat Yorumları > Belgedeki Tüm Yorumları Sil 'i seçin. Bu seçenek, Word 2013
ve sonraki sürümlerdeki Acrobat şeridinde bulunur.

Yorumları AutoCAD'e dışa aktarma (Windows'ta Acrobat Pro DC)

Gözden geçirenlerin AutoCAD çiziminden oluşturulan bir PDF'ye yorum eklemesini sağlayabilirsiniz. PDF
oluşturmak için AutoCAD PDFMaker kullanıyorsanız AutoCAD ve Acrobat DC arasında geçiş yapmak yerine
yorumları AutoCAD çizimine aktarabilirsiniz. İşaretlemeler, yapışkan notlar, damgalar ve metin
düzenlemelerini de içeren en genel yorum türlerini içe aktarabilirsiniz.

1. En son eklenen yorumların dahil edildiğinden emin olmak için PDF'yi kaydedin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Yorum listesindeki seçenekler menüsünden  AutoCAD'e Dışa Aktar'ı seçin,
ardından Yorumları İçe Aktar iletişim kutusunda PDF dosyasını ve AutoCAD
dosyasını belirtin.

AutoCAD'de Acrobat İşaretlemeleri > Yorumları Acrobat DC'den İçe Aktar'ı seçin.

3. Yorumları İçe Aktar iletişim kutusunda, yorumları içeren PDF'yi belirleyin, hangi
yorumların içe aktarılacağını belirtin ve Devam'ı tıklatın. Bir yorum kümesini içe
aktarırsanız, yalnızca sizin istediğiniz özelliklerin seçildiğinden emin olarak kümeyi
belirtin. Her kategoriden en az bir seçenek seçmelisiniz.
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Gözden Geçirene Göre Göster

Türe Göre Göster

Duruma Göre Göster

Denetlenme Durumuna Göre Göster

Yorumları her bir gözden geçirene göre içe aktarır.

Yorumları türüne (örneğin, metin düzenlemeleri veya not yorumları)
göre içe aktarır.

Yorumları inceleme durumuna göre içe aktarır.

Denetlenen yorumları içe aktarır.
İçe aktarılan tüm yorumlar Adobe Acrobat İşaretlemeler katmanında
düzenleyebileceğiniz, filtreleyebileceğiniz veya silebileceğiniz özel nesneler olarak
görünür.

4. İçe aktarılan yorumu değiştirmek için (durumu değiştirmek, onay işareti eklemek veya
metni değiştirmek için) yorumu sağ tıklatın, Acrobat Yorumları'nı seçin ve bir seçenek
belirleyin.

Ayrıca bkz.
PDF incelemesine katılma
PDF incelemelerini izleme ve yönetme
Düzenlemelerle metni işaretleme
PDF'lerde yorum yapma
Yorumları yönetme
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PDF incelemelerini izleme ve yönetme

Başa dön

İzleyiciye genel bakış
İncelenen PDF'leri izleme
PDF'yi yorumlarla birlikte kaydetme
Ek inceleyenleri davet etme
Bitiş Tarihi ekleme veya değiştirme
İncelemeyi bitirme
Varolan incelemeden aynı inceleyenlerle paylaşılan bir inceleme başlatma
Mesaj gönderme
Profil güncelleme
Web yayını hizmetlerine abone olma
İzleyici tercihleri

İzleyiciye genel bakış

Belge incelemelerini ve dağıtılan formları yönetmek, inceleme ve form sunucularının durumunu görüntülemek,
web yayını aboneliğini (RSS beslemeleri olarak bilinir) yönetmek için İzleyici'yi kullanın. İzleyiciyi açmak için
Görünüm > İzleyici'yi seçin.

İncelemeleri, formları ve web yayını aboneliklerini (RSS beslemeleri) yönetmek için İzleyici'yi kullanın. Sol
panelde dosyaları, formları, sunucu durumu mesajlarını ve RSS beslemelerini incelemek için bağlantılar
bulunur. Sağ panelde, bol panelde seçili öğeyle ilgili ayrıntılar gösterilir.

En Son Güncellemeler

En Son Güncelleştirmeler paneli paylaşılan incelemeler, form dosyaları ve sunuculardaki en son değişikliklerin
özetini verir. Etkin inceleme veya formunuz yoksa bu panel yönetilen incelemeler oluşturma, form oluşturma
ve form dağıtmayla ilgili yönergeler ve bağlantılar sağlar. Ayrıca En Son Güncelleştirmeler panelinde
Acrobat'ın içinden (yalnızca Windows için, sistem tepsisinden) İzleyici bildirimlerini açabilir veya
kapatabilirsiniz.
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Not:

Başa dön

Gönderildi

Katıldı

Not:

İncelemeler

İzleyici paylaşılan incelemeye kimin katıldığını ve ne kadar yorum yayınladığını gösterir. İzleyici'den
incelemeye yeniden katılabilir ve katılımcılara e-posta gönderebilirsiniz. İncelemeleri başlattıysanız son tarih
ekleyebilir veya değiştirebilir, inceleyen ekleyebilir, incelemeyi bitirebilir ve varolan inceleyenlerle yeni
inceleme başlatabilirsiniz.

İzleyici'nin sol tarafında yönetilen incelemelerde tüm PDF belgeleri gösterilir. Sağdaki bilgi bölmesinde
PDF'nin gönderildiği tarih ve saat listelenir ve davet edilen inceleyenlerin listesi görüntülenir. Paylaşılan
PDF'lere olan bağlantılar, bitiş tarihini (ayarlanmışsa) inceleyen başına gönderilen yorum sayısını da içeren
ek bilgiler sağlar. İzleyici'de bir bağlantıyı silmek, PDF ve tüm incelemeleri sunucudan siler ve incelemeyi
kalıcı olarak bitirir.

Formlar

Dağıttığınız veya aldığınız formları yönetmek için İzleyici'yi kullanın. İzleyici yanıt dosyasının konumunu
görüntülemenizi ve düzenlemenizi ve hangi alıcının yanıtladığını izlemenizi sağlar. Daha fazla alıcı ekleyebilir,
tüm alıcılara e-posta gönderebilir ve formla ilgili yanıtları görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Form
İzleyici Hakkında.

Sunucu Durumu

Sunucu Durumu, incelemeler ve dağıtılan formlar için kullanılan tüm sunucuların durumunu gösterir. Sunucu
adının yanındaki onay işareti simgesi , son senkronizasyon girişiminin başarılı olduğunu gösterir. Uyarı
simgesi , son senkronizasyon girişiminin başarısız olduğunu gösterir. Uyarı simgesi sunucunun ağla
bağlantısının kesik olduğunu, diske veri yazma sorunu olduğunu veya başka sorunlar olduğunu belirtir.
Yardım için ağ yöneticinize başvurun.

RSS

Haber akışları veya müzik kanalları gibi RSS (Really Simple Syndication) formatını kullanan web içeriğine
abone olmak için İzleyici'yi kullanabilirsiniz. RSS formatı XML ve RDF formatlarıyla uyumludur.

RSS düğmesi İzleyici'de görüntülenmezse Acrobat DC'de Tercihler iletişim kutusunu açıp İzleyici'yi
seçin. İzleyici'de RSS Beslemelerini Etkinleştir'i seçip Tamam 'ı tıklatın. Ardından İzleyici'yi kapatıp yeniden
açın.

İncelenen PDF'leri izleme

1. İzleyici'de uygun klasörü genişletin:

Başlattığınız incelemelerdeki PDF'leri listeler. (Reader'da yoktur.)

Aldığınız incelemelerdeki PDF'leri içerir. PDF'ler bu listede ancak siz bunları
açtıktan sonra listelenir. E-posta ekinden PDF açarsanız ve PDF'yi kaydetmezseniz,
dosyayı kapattığınızda giriş İzleyici'den kaldırılır.

Koyu renkle gösterilen PDF'ler şu güncellemelerden birini veya daha fazlasını içerir:
Henüz okumadığınız yorumlar, inceleme başlatıcısına ait son tarih güncellemesi ve
incelemeye katılan inceleyenler.

2. PDF seçin.

Seçilen PDF incelemesine özgü bilgiler sağda görüntülenir. Paylaşımlı incelemeler son
tarih bilgilerini, katılan inceleyenleri ve yorum sayısını listeler.
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Başa dön

Başa dön

Başa dön

Başa dön

PDF'yi yorumlarla birlikte kaydetme

Tüm inceleyenlerin yayınladığı veya sizin içe aktardığınız (birleştirdiğiniz) tüm yorumları içeren inceleme
PDF'sinin bir kopyasını kaydedebilirsiniz.

PDF, paylaşılan bir incelemedeyse, arşiv kopyasını kaydedebilirsiniz. Kopya artık paylaşılan incelemeye dahil
değildir ve hem içeriğini hem de içindeki yorumları düzenleyebilirsiniz.

Başkalarına dağıtmak için paylaşılan PDF'nin bir kopyasını oluşturmak istiyorsanız Farklı Kaydet
komutunu kullanın. Oluşturulan dosya, o aşamaya kadar yayınlanmış tüm yorumları içerir. İnceleyenle
veya yorum sunucusuyla bağlantısı etkilenmeden taşınabilir, kopyalanabilir veya yeniden adlandırılabilir.

İnceleme PDF'sinin kopyasının tüm yorumlarla birlikte kaydetmek için dosyayı açın ve
aşağıdakilerden birini yapın:

Paylaşılan bir inceleme için Dosya > Arşiv Kopyası Olarak Kaydet'i seçin. Alternatif
olarak, belge mesaj çubuğundaki Durum düğmesini tıklatın ve Arşiv Kopyası Olarak
Kaydet'i seçin.

E-posta tabanlı incelemelerde PDF'nin yeni bir kopyasını kaydetmek için Dosya >
Farklı Kaydet'i seçin. Artık bu en son kaydedilen sürüm, izlenen PDF haline gelir.
Eski sürüm, arşiv kopyasıdır.

Ek inceleyenleri davet etme

İncelemeyi başlatan sizseniz, incelemeye katılmak üzere başkalarını davet edebilirsiniz. Bir inceleyenseniz ve
başka kişilerin katılmasını istiyorsanız incelemeyi başlatandan bu kişileri davet etmesini isteyin. Böylece,
başlatan otomatik olarak tüm katılımcıları izleyebilir ve bu kişilerin yorumları alındığında bildirim alabilir.

1. İzleyici'de Gönderilenler altından PDF'yi seçin ve sağ tarafta İnceleyen Ekle'yi tıklatın.

2. Eklemek istediğiniz inceleyenlerin e-posta adreslerini belirtin. Mesajı gerektiği gibi
değiştirin ve gönderin.

İnceleyenler, İzleyici'nin sağ bölmesinde diğer katılımcılarla birlikte görünür.

Bitiş Tarihi ekleme veya değiştirme

İnceleme başlatıcısı varolan incelemede son tarih ekleyebilir veya değiştirebilir.

1. İzleyici'de PDF'yi seçip şunlardan birini yapın:

İncelemede son tarih yoksa Son Tarih Ekle'yi tıklatın.

İncelemenin son tarihi varsa Son Tarihi Değiştir 'i tıklatın.

2. İnceleme Son Tarihi 'ni tıklatın, son tarihi gerektiği gibi değiştirin ve Tamam 'ı tıklatın.

3. E-posta alıcılarını, konuyu ve mesajı gerekli şekilde değiştirip Gönder'i tıklatın.

İncelemeyi bitirme

İncelemeyi başlatan kişi, varolan incelemeyi sonlandırabilir. İnceleme sona erdiğinde katılımcılar sunucuya
yorum yayınlayamaz. İncelemeyi yeniden başlatmak isterseniz inceleme son tarihini daha sonra da
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Başa dön

Başa dön

Başa dön

Başa dön

değiştirebilirsiniz.

İzleyici'de PDF'yi seçip İncelemeyi Bitir'i tıklatın.

Varolan incelemeden aynı inceleyenlerle paylaşılan bir inceleme
başlatma

1. İzleyici'de PDF'yi seçin ve Aynı İnceleyenlerle Yeni İnceleme Başlat 'ı seçin.

2. Paylaşılan incelemenin başlatılması için adımları uygulayın.

Mesaj gönderme

Bazen inceleme sırasında başka inceleyenlerle iletişim kurmak veya yaklaşan bitiş tarihlerine dair kendilerine
bir anımsatıcı göndermek isteyebilirsiniz.

1. İzleyici'de PDF'yi seçin ve Tüm İnceleyenlere E-Posta Gönder'i tıklatın.

2. E-posta mesajında, Kime ve Konu kutularını veya e-posta mesajını gerektiği gibi
değiştirip Gönder'i tıklatın.

Profil güncelleme

Yorumlarınız, adınızı (incelemeye katıldığınızda veya inceleme başlattığınızda verdiğiniz adı) veya sistem
oturum açma adınızı görüntüleyerek sizi yazar olarak tanımlar. Yazar adını ve diğer profil bilgilerini istediğiniz
zaman değiştirebilirsiniz. Değiştirirseniz, güncelleştirilen profiliniz sadece yeni yorumlarda görünür; eski
yorumlar etkilenmez.

İnceleme profilini güncelleme

1. Tercihler iletişim kutusunda (Düzen > Tercihler) Kategoriler altında, Yorum
Oluşturma 'yı seçin.

2. Yazar Adı İçin Daima Sisteme Giriş Adını Sor'un işaretini kaldırın.

3. Soldaki listeden Kimlik 'i seçin.

4. Profilinizi düzenleyin ve incelemelerde kullanacağınız e-posta adresini eklediğinizden
emin olun. Tamam 'ı tıklatın.

Paylaşılan inceleme için profil güncelleme

1. Tercihler iletişim kutusunda, Kategoriler altında Kimlik 'i seçin.

2. Profilinizi düzenleyin, geçerli bir e-posta adresi eklediğinizden emin olun ve Tamam 'ı
tıklatın.

Web yayını hizmetlerine abone olma

1. İzleyici penceresinin sol tarafındaki RSS düğmesini tıklatın.
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Not:

Başa dön

Otomatik Olarak Yeni Yorumları ve Form Verilerini Kontrol Et

Otomatik Olarak Yeni Yorumları ve Form Verilerini Beklet

Özel Sunucu Konumlarını Kaldır

Bildirimler

İzleyici'de RSS Beslemelerini Etkinleştir

Tüm Saklanan Kimlik Bilgilerini Temizle

RSS düğmesi İzleyici'de görüntülenmezse Acrobat DC'de Tercihler iletişim
kutusunu açıp İzleyici'yi seçin. İzleyici'de RSS Beslemelerini Etkinleştir'i seçip
Tamam 'ı tıklatın. Ardından İzleyici'yi kapatıp yeniden açın.

2. RSS Beslemesine Abone Ol'u tıklatıp URL kutusuna web adresini girin.

İzleyici tercihleri

İzleyici ayarlarını belirtmek için Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler altında İzleyici'yi seçin.

Yorumların ne sıklıkta senkronize
edileceğini belirtir. Otomatik senkronizasyonu devre dışı bırakmak için Hiçbir Zaman değeri görüntüleninceye
kadar sürgüyü sağa taşıyın.

İnceleme veya formlarda ne kadar süre işlem
yapılmadıktan sonra yorumların ve yeni form verilerinin kontrol edilmesinin durdurulacağını belirtir.

Sunucu profilini kaldırmak için listeden sunucu profilini seçip Sunucu
Profilini Kaldır'ı tıklatın.

İzleyici bildirimlerinin nerede görüntüleneceğini belirtir.

Bu seçenek seçili olduğunda, İzleyici'nin sol tarafında bir RSS
kategorisi görünür. RSS beslemelerine bu İzleyici içinden abone olabilirsiniz.

Paylaşılan incelemeler için kullanılan tüm saklanan kimlik
bilgilerini kaldırmak için tıklatın.

İlgili bağlantılar

PDF incelemesi için hazırlanma
İnceleme başlatma
PDF'ye damga ekleme
Düzenlemelerle metni işaretleme
PDF'lerde yorum yapma
Yorumları yönetme
Yorumları içe ve dışa aktarma
Onay iş akışları
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PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
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PDF'leri kaydetme

Başa dön

Not:

Başa dön

Başa dön

PDF kaydetme
En son kaydedilen sürümü kurtarma
Otomatik kaydetme özelliği hakkında
Kaybedilen değişiklikleri kurtarma
Kaydederek dosya boyutunu küçültme

Orijinal PDF'de ya da PDF kopyasında yaptığınız değişiklikleri Adobe PDF'ye ya da PDF Portföyüne
kaydedebilirsiniz. Bunun yanı sıra, tek tek PDF'leri metin, XML, HTML ve Microsoft Word gibi başka dosya
formatlarına kaydedebilirsiniz. PDF'nin metin formatında kaydedilmesi içeriği ekran okuyucu, ekran büyüteci
veya diğer yardımcı teknolojilerle kullanmanızı sağlar.

Adobe PDF'nin oluşturulduğu kaynak dosyalara erişiminiz yoksa, görüntüleri ve metni yine de PDF'den
kopyalayıp başka yerlerde kullanabilirsiniz. PDF'yi yeniden kullanılabilen bir formata dışa aktarabilir veya
PDF'deki görüntüleri başka bir formata dışa aktarabilirsiniz.

Adobe Acrobat Reader DC kullanıcıları belgeyi oluşturan kişi kullanım hakları verdiği takdirde PDF veya PDF
Portföyü kopyasını kaydedebilir. Belgede ek veya kısıtlanmış kullanıcı hakları varsa araç çubuğu alanının
altındaki belge mesajı atanan kısıtlamaları veya ayrıcalıkları açıklar.

PDF kaydetme

PDF Portföyleri ve yorum, form alanı girişi ve dijital imza eklediğiniz PDF'ler gibi PDF'leri kaydetmek için bu
yöntemi kullanın.

Dijital olarak imzalanmış PDF'nin kaydedilmesi imzayı geçersiz kılar.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Geçerli dosyadaki değişiklikleri kaydetmek için Dosya > Kaydet'i seçin.

PDF'nin kopyasını kaydetmek için Dosya > Farklı Kaydet'i seçin.

Acrobat Reader DC'de, Dosya > Farklı Kaydet > veya Dosya > Farklı Kaydet > Metin'i
seçin.

PDF Portföyünün bir kopyasını kaydetmek için Dosya > Farklı Kaydet > PDF
Portföyü'nü seçin.

PDF'yi web tarayıcısında görüntülüyorsanız Acrobat Dosya menüsü kullanılamaz.
PDF'yi kaydetmek için Acrobat araç çubuğundaki Kopyasını Kaydet düğmesini
kullanın.

En son kaydedilen sürümü kurtarma

Dosya > Geri Dön'ü seçtikten sonra Geri Dön'ü tıklatın.
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Not:

Başa dön

Başa dön

Otomatik kaydetme özelliği hakkında

Bir güç kesintisi olması durumunda Otomatik kaydetme özelliği, dosya değişikliklerini belirtilen konuma belli
aralıklarla kaydederek işinizi kaybetmenizi önler. Orijinal dosya değiştirilmez. Bunun yerine Acrobat en son
otomatik kaydetmeden itibaren açık dosyada yapılan değişiklikleri içeren otomatik kaydetme dosyası
oluşturur. Otomatik kaydetme dosyasının içerdiği yeni bilgi miktarı Acrobat'ın hangi sıklıkla otomatik kaydetme
dosyasını kaydettiğine bağlıdır. Otomatik kaydetme aralığını 15 dakika olarak ayarlarsanız, bir sorun olması
durumunda son 14 dakikalık işinizi kaybedersiniz. Sık otomatik kaydetme veri kaybını önler ve örneğin yorum
ekleyerek dosyada çok miktarda değişiklik yapıyorsanız, özellikle kullanışlıdır.

Acrobat yeniden başlatıldığında, otomatik kaydetme değişikliklerini orijinal dosyaya uygulayabilirsiniz.
Kapattığınızda, elle kaydettiğinizde veya dosyanın en son kaydedilen sürümüne geri döndüğünüzde, otomatik
kaydetme dosyası silinir.

Ekran okuyucu gibi yardımcı teknoloji kullanıyorsanız dosya yeniden yüklendiğinde bulunduğunuz yeri
kaybetmemek için Otomatik kaydetme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Otomatik kaydetme özelliği aşağıdaki durumlarda çalışmaz:

Güvenliği değiştirilmiş belge. Belgedeki değişikliklerin otomatik kaydedilmesini yeniden
etkinleştirmek için belgeyi kaydetmeniz gerekir.

Web Yakalama özelliği kullanılarak oluşturulan veya daha büyük PDF'den ayıklanan belge
(Araçlar > Sayfaları Organize Et > Ayıkla). Belgedeki değişikliklerin otomatik
kaydedilmesini etkinleştirmek için belgeyi kaydetmeniz gerekir.

Web tarayıcısından görüntülenen veya Nesne Bağlama ve Gömme (OLE) özelliğini
destekleyen kapsayıcı belgeye katıştırılan belge. Bu belge, varsayılan dosya sisteminin
dışında görüntülenir ve otomatik kaydetmeyi desteklemez.

Kaybedilen değişiklikleri kurtarma

Beklenmeyen bir kesilmeden sonra değişikliklerin kaybedilmesini önlemek için varsayılan ayar olan Otomatik
Kaydetme özelliğini etkinleştirin.

Otomatik kaydetmeyi ayarlama

1. Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler altında Belgeler'i seçin.

2. Belgedeki Değişiklikleri Geçici Dosyaya Her xx Dakikada Bir (1-99) Otomatik Olarak
Kaydet seçeneğini belirleyip dakika sayısını belirtin.

Beklenmeyen bir kapanmanın ardından kaybedilen değişiklikleri kurtarma

1. Acrobat'ı başlatın veya en son çalıştığınız dosyayı açın.

2. İstendiğinde, otomatik kaydetme dosyasını veya dosyalarını açmak için Evet'i tıklatın.
Birden fazla dosya açıksa Acrobat tüm dosyaları açar.

3. Dosya veya dosyaları, daha önce çalıştığınız dosyaların adlarıyla kaydedin.

Kaydederek dosya boyutunu küçültme

Kimi zaman yalnızca Farklı Kaydet komutunu kullanarak bir PDF dosyasının boyutunu küçültebilirsiniz.
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Not:

Not:

PDF'lerin boyutunu küçültme, özellikle Web'den açılıyorsa, görünümlerini değiştirmeden performanslarını
artırır.

Dosya Boyutunu Küçült komutu görüntüleri yeniden örnekleyip sıkıştırır, gömülü Base-14 fontlarını kaldırır ve
gömülü bırakılmış fontları alt kümede gömer. Belge yapısını da sıkıştırıp geçersiz yer imleri gibi öğeleri
temizler. Dosya boyutu olabildiğince küçükse, bu komutun bir etkisi olmaz.

Dijital olarak imzalanmış belgenin boyutunu küçültmek imzayı kaldırır.

1. Tek bir PDF açın ya da PDF Portföyünde bir veya daha fazla PDF seçin.

2. Dosya > Farklı Kaydet > Boyutu Küçültülmüş PDF'yi seçin.

3. Gereken sürüm uyumluluğunu seçin.

Tüm kullanıcıların Acrobat DC veya Adobe Acrobat Reader DC kullandığından eminseniz
uyumluluğu en son sürümle sınırlamak dosya boyutunu daha da küçültebilir.

4. (İsteğe bağlı) Aynı ayarları birden çok dosyaya uygulamak için Birden Çok Öğeye Uygula
seçeneğini tıklatıp dosyaları ekleyin. Tamam'ı tıklatın; Çıktı Seçenekleri iletişim
kutusunda klasörünüzü ve dosya adı tercihlerini belirtin.

Birden Çok Öğeye Uygula düğmesi PDF Portföylerinde bulunmaz.

Değişiklikleri ve kalite değişimlerini kontrol etmek için Acrobat Pro DC'de daha fazla seçeneğin kullanılabildiği
PDF İdealleştirici'yi kullanın.

İlgili bağlantılar
Form doldurma
PDF incelemesine katılma
PDF İdealleştirici (Acrobat Pro DC)
PDF dosya boyutunu ve kalitesini dengeleme (Acrobat Standard DC)

367

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr


PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma

Başa dön

Not:

PDF'leri Word, RTF, elektronik tablo, PowerPoint veya diğer formatlara dönüştürme
Bir PDF'deki görüntüleri başka bir formatta dışa aktarma
Bir PDF'de seçilen bölümleri başka bir formatta dışa aktarma

Bir veya birçok PDF'yi kolayca dışa aktarın veya Microsoft Word, Excel ve PowerPoint gibi farklı dosya
formatlarına dönüştürün. Kullanılabilecek formatlar hem metin hem de görüntü formatlarını içerir. (Dönüştürme
seçeneklerinin tam listesi için bkz. Dosya formatı seçenekleri.)

Bu belge Acrobat DC ile ilgili talimatlar içermektedir. Adobe Reader DC kullanıyorsanız bkz. Adobe
Reader DC ile yapılabilecek işlemler. Acrobat XI kullanıyorsanız bkz. Acrobat XI Yardım.

PDF'leri Word, RTF, elektronik tablo, PowerPoint veya diğer
formatlara dönüştürme

PDF Portföylerini ya da portföylerin içinde bulunan PDF'leri başka dosya formatlarında dışa
aktaramazsınız.

1. Araçlar > PDF'yi Dışa Aktar'ı seçin. 

PDF dosyasını dışa aktarabileceğiniz farklı formatlar görüntülenir.

PDF'nizi dışa aktarmak istediğiniz formatı seçin.

Dosya > Şuraya Dışa Aktar > [Dosya Türü] seçeneklerini belirleyerek de PDF
dosyasını istediğiniz bir formata dışa aktarabilirsiniz.  

2. PDF dosyasını dışa aktarmak istediğiniz dosya formatı ve bir versiyon veya format seçin
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Not:

Not:

Başa dön

Not:

(varsa). Örneğin, PDF dosyasını Word formatında dışa aktarmayı seçerseniz size PDF'yi
Word Belgesi (.docx) veya Word 97-2003 Belgesi (.doc) olarak dışa aktarma seçenekleri
sunulur. 

Seçilen dosya formatının yanındaki dişli çark simgesini  tıklatarak dönüştürme
ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Dönüştürme ayarları, Tercihler iletişim kutusundaki
PDF'den Dönüştür kategorisi seçilerek de düzenlenebilir.

3. Dışa Aktar'ı tıklatın.
Dışa Aktar iletişim kutusu görüntülenir.

PDF belgenizi yerel bir klasöre veya Adobe Document Cloud'a dışa aktarın.

4. Dışa Aktar iletişim kutusunda, dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.

5. PDF'yi seçilen dosya formatına dışa aktarmak için Kaydet'i tıklatın.

Varsayılan olarak, kaynak dosya adı yeni uzantıyla birlikte kullanılır ve dışa aktarılan
dosya kaynak dosyayla aynı klasöre kaydedilir.

Bir PDF'yi görüntü formatında kaydettiğinizde her sayfa ayrı bir dosya olarak
kaydedilir ve her dosya adına sayfa numarası eklenir.

Bir PDF'deki görüntüleri başka bir formatta dışa aktarma

Dosya > Dışa Aktarma Hedefi > Görüntü > [Görüntü Türü] komutunu kullanarak her sayfayı (sayfadaki tüm
metin, görüntü ve vektör nesneleri) bir görüntü formatında kaydetmenin yanı sıra bir PDF'deki her görüntüyü
ayrı bir görüntü dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.

Raster görüntülerini dışa aktarabilirsiniz, ancak vektör nesnelerini aktaramazsınız.

1. Araçlar > PDF'yi Dışa Aktar'ı seçin.

PDF dosyasını dışa aktarabileceğiniz farklı formatlar görüntülenir.

2. Görüntü'yü tıklatın ve görüntüleri kaydetmek istediğiniz görüntü dosyasının formatını
seçin.
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Not:

Başa dön

Dışa aktarılan görüntüleri kaydetmek istediğiniz formatı seçin.

3. Seçilen dosya formatının dönüştürme ayarlarını yapılandırmak için dişli çark simgesini 

 tıklatın.

4. Tüm Görüntüleri Farklı Dışa Aktar [seçilen dosya formatı] Ayarlar iletişim kutusunda,
dosya türü için Dosya Ayarları, Renk Yönetimi, Dönüştürme ve Dışarıda Bırakma
ayarlarını belirleyin.

5. Çıkarma ayarlarında, Şu Boyuttan Küçük Dosyaları Dışlaiçin çıkarılacak en küçük
görüntü boyutunu seçin. Tüm görüntüleri çıkarmak için Sınır Yok'u seçin.

6. PDF'nizi İstediğiniz Formatta Dışa Aktarma ekranına geri dönmek için Tamam 'ı
tıklatın.

7. Yalnızca PDF dosyasındaki görüntüleri dışarıda bırakmak ve kaydetmek için Tüm
Görüntüleri Dışa Aktar seçeneğini işaretleyin. 

Tüm Görüntüleri Dışa Aktar seçeneğini işaretlemediğinizde, PDF'deki görüntüler
seçilen görüntü dosyası formatında kaydedilir.  

8. Dışa Aktar'ı tıklatın.
Dışa Aktar iletişim kutusu görüntülenir.

9. Dışa Aktar iletişim kutusunda, dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.

10. Yalnızca PDF'deki görüntüleri seçilen dosya formatında kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.

Bir PDF'de seçilen bölümleri başka bir formatta dışa aktarma

PDF dosyasının yalnızca bir kısmına farklı bir formatta ihtiyacınız varsa dosyanın tamamını dönüştürüp ilgili
içeriği almanız gerekmez. PDF dosyasından bazı metinleri seçerek desteklenen formatlardan birinde
kaydedebilirsiniz: DOCX, DOC, XLSX, RTF, XML, HTML veya CSV.

1. Seçim aracını kullanın ve kaydedilecek içeriği işaretleyin.

2. Seçilen metni sağ tıklatın ve Seçimi Dışa Farklı Aktar'ı seçin.

Seçilen metni sağ tıklatın ve açılır menüden Seçimi Dışa Farklı Aktar'ı seçin.
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-->

PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri

Başa dön

Başa dön

Adobe PDF seçenekleri (Acrobat Pro)
Görüntü dönüştürme ayarları
Microsoft Word ve RTF seçenekleri
HTML seçenekleri
Elektronik tablo seçenekleri
PostScript veya Encapsulated PostScript (EPS) seçenekleri
Metin ve XML seçenekleri

PDF'leri farklı dosya formatlarına Farklı Kaydet komutuyla dışa aktardığınızda, her dosya formatı benzersiz dönüştürme ayarları içerir.

PDF'leri belirli bir formata dönüştürürken her zaman aynı ayarları kullanmak istiyorsanız, bu ayarları Tercihler iletişim kutusunda belirtin.
PDF'den Dönüştür panelinde listeden bir dosya formatı seçip Ayarları Düzenle'yi tıklatın. (Varsayılan ayarlara dönmek için istediğiniz zaman
Varsayılan düğmesini tıklatın.)

Adobe PDF seçenekleri (Acrobat Pro)
PDF'leri PDF İdealleştirici iletişim kutusundaki ayarları kullanarak en iyileştirilmiş PDF'ler olarak yeniden kaydedebilirsiniz. PDF İdealleştirici, eski
Acrobat veya Reader sürümlerinde görüntülenebilmeleri için PDF'lerinizin uyumluluk sürümlerini değiştirmenizi sağlar. Uyumluluk ayarlarını
değiştirdiğinizde PDF'de daha yeni özellikler bulunmayabilir. Her uyumluluk ayarının açıklaması için bkz. PDF uyumluluğu düzeyleri.

Görüntü dönüştürme ayarları

JPEG ve JPEG2000 seçenekleri
PDF'niz bir görüntü koleksiyonu içeriyorsa, Araçlar > Belge İşleme > Tüm Görüntüleri Dışa Aktar'ı seçerek bunları ayrı ayrı JPEG, PNG veya
TIFF dosyaları olarak dışa aktarabilirsiniz.

Kullanılabilecek seçeneklerin, belgeyi JPEG veya JPEG2000 formatlarından hangisinde dışa aktardığınıza bağlı olduğuna dikkat edin.

Gri Tonlama/Renkli Dosya boyutunu görüntü kalitesiyle dengeleyen bir sıkıştırma ayarı belirtir. Dosya ne kadar küçük olursa görüntü kalitesi de o
kadar düşük olur.
Döşeme Boyutu Sıkıştırılmakta olan görüntüyü verilen boyutta parçalara böler. (Görüntü yüksekliği veya genişliği döşeme boyutunun katlarında
değilse, kenarlara döşemelerin bir parçası yerleştirilir.) Her döşemeye ait görüntü verisi bağımsız olarak sıkıştırılır ve bağımsız olarak açılabilir.
Varsayılan değer olan 256 önerilir. Bu seçenek sadece JPEG2000 formatı için kullanılabilir.
Format Dosyanın nasıl görüntüleneceğini saptar. Yalnızca JPEG formatı için kullanılabilir.
Satır çizgisi (Standart) Görüntüyü tam olarak yüklendiğinde görüntüler. Bu JPEG formatı web tarayıcıların çoğu tarafından tanınır.
Satır çizgisi (En İyileştirilmiş) Görüntünün renk kalitesini en iyileştirip daha küçük dosya boyutları üretir; ancak tüm web tarayıcıları tarafından
desteklenmez.
Aşamalı (3 tarama-5 tarama)  Görüntüyü düşük çözünürlüklü bir görüntü olarak yüklemeye başlar ve yükleme ilerledikçe artan kalite geliştirmeleri
uygular.
RGB/CMYK/Gri Tonlama Çıktı dosyasına uygulanacak renk yönetimi türünü ve bir ICC profili gömülüp gömülmeyeceğini belirler.
Not: JPEG ve JPEG 2000 görüntülerini içeren bir PDF'de Farklı Kaydet veya Tüm Görüntüleri Dışa Aktar komutlarını kullanırsanız ve içeriği JPEG
veya JPEG 2000 formatında dışa aktarırsanız, sonuçta ortaya çıkan görüntü Acrobat uygulamasında açıldığında farklı görünebilir. Bu durum,
görüntüler görüntü verilerinin içinde değil sayfa düzeyinde eklenen bir renk profiline sahip olduğunda ortaya çıkabilir. Bu durumda, Acrobat sayfa
düzeyinde renk profilini sonuçta kaydedilen dosyaya taşıyamaz.
Renk Uzayı/Çözünürlük Çıktı dosyası için bir renk uzayı ve çözünürlük belirler. Bu ayarları Acrobat'ın otomatik olarak belirlemesine izin
verebilirsiniz. Dosyadaki renkli görüntüleri gri gölgeli olarak dönüştürmek için Gri Tonlama seçeneğini kullanın.
Not: 2400 piksel/inç (ppi) gibi daha yüksek çözünürlükler yalnızca küçük sayfa boyutları (en çok 6,826 inç veya 173,380 milimetre) için uygundur.

PNG seçenekleri
PNG formatı web'de kullanılacak görüntüler için kullanışlıdır.

Tarama Görüntünün taramalı olup olmayacağını belirler. Yok seçeneği, web tarayıcısında yalnızca yükleme tamamlandıktan sonra görüntülenen
bir görüntü oluşturur. Adam7 seçeneği, görüntünün tamamı yüklenmeye devam ederken tarayıcıda düşük çözünürlüklü sürümü görüntülenen bir
görüntü oluşturur. Adam7 yükleme süresinin daha kısa gibi algılanmasını sağlar ve kullanıcılar yüklemenin devam ettiğini görebilirler ancak dosya
boyutunu büyütür.

372



Başa dön

Başa dön

Başa dön

Filtre Filtreleme algoritması seçmenizi sağlar.
Yok Görüntüyü filtre olmadan sıkıştırır. Dizine alınmış renkler içeren ve bitmap modundaki görüntüler için önerilir.
Alt Görüntülerin sıkıştırmasını eşit yatay desenler veya karışımlarla en iyileştirir.
Yukarı Görüntülerin sıkıştırmasını eşit dikey desenlerle en iyileştirir.
Ortalama Bitişik piksellerin renk değerlerini ortalayarak düşük düzeyli parazitin sıkıştırmasını en iyileştirir.
Paeth Bitişik renk değerlerini yeniden atayarak düşük düzeyli parazitin sıkıştırmasını en iyileştirir.
Adaptif Görüntüye en uygun filtreleme algoritmasını uygular (Alt, Yukarı, Ortalama veya Paeth). Hangi filtreyi kullanacağınızdan emin değilseniz
Adaptif seçeneğini kullanın.
RGB/Gri Tonlama Çıktı dosyasına ilişkin renk yönetimi türünü ve bir ICC profili gömülüp gömülmeyeceğini belirler.
Renk Uzayı/Çözünürlük Çıktı dosyası için bir renk uzayı ve çözünürlük belirler. Bu ayarları Acrobat'ın otomatik olarak belirlemesine izin
verebilirsiniz. Dosyadaki renkli görüntüleri gri gölgeli olarak dönüştürmek için Gri Tonlama seçeneğini kullanın.
Not: 2400 ppi gibi daha yüksek çözünürlükler yalnızca küçük sayfa boyutları (en çok 6,826 inç veya 173,380 milimetre) için uygundur.

TIFF seçenekleri
TIFF, tüm boyama, görüntü düzenleme ve sayfa düzeni uygulamaları tarafından desteklenen, esnek bir bitmap görüntü formatıdır. Çözünürlük
otomatik olarak belirlenir.

Tek Renkli Sıkıştırma formatını belirler. CCITTG4 varsayılandır ve genellikle en küçük dosya boyutunu üretir. ZIP sıkıştırması da küçük dosyalar
üretir.
Not: Bazı uygulamalar JPEG veya ZIP sıkıştırmasıyla kaydedilen TIFF dosyalarını açamaz. Bu durumda LZW sıkıştırması önerilir.
RGB/CMYK/Gri Tonlama/Diğer Çıktı dosyası için renk yönetim türünü belirler.
Renk Uzayı/Çözünürlük Çıktı dosyası için bir renk uzayı ve çözünürlük belirler. Bu ayarları Acrobat'ın otomatik olarak belirlemesine izin
verebilirsiniz. Dosyadaki renkli görüntüleri gri gölgeli olarak dönüştürmek için Gri Tonlama seçeneğini kullanın.
Not: 2400 ppi gibi daha yüksek çözünürlükler yalnızca küçük sayfa boyutları (en çok 6,826 inç veya 173,380 milimetre) için uygundur.

Microsoft Word ve RTF seçenekleri
Bir PDF'yi Word formatına (DOCX veya DOC) ya da Zengin Metin Biçimine (RTF) dışa aktarabilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.
Akan Metni Koru Metin akışının korunması gerektiğini belirtir.
Sayfa Mizanpajını Koru Sayfa mizanpajının korunması gerektiğini belirtir.
Yorumları Dahil Et Yorumları çıktı dosyasına dışa aktarır.
Görüntüleri Dahil Et Görüntüleri çıktı dosyasına dışa aktarır.
Gerekirse OCR'yi çalıştır PDF metin içeren görüntüler içeriyorsa metni tanır.
Dili Ayarla OCR için dil ayarını belirtir.

HTML seçenekleri
Tekli HTML Sayfası HTML olarak dışa aktardığınızda tek bir HTML dosyasının oluşturulduğunu belirtir. Bir gezinme bölmesi eklemek için, şu
seçenekleri etkinleştirin:

Başlıklara Göre Gezinme Çerçevesi Ekle

Yer İmlerine Göre Gezinme Çerçevesi Ekle

Çoklu HTML Sayfaları HTML olarak dışa aktardığınızda birden fazla HTML dosyasının oluşturulduğunu belirtir. Belgeyi birden fazla HTML
dosyasına bölme ölçütlerinden birini seçin.

Belge Başlıklarına Göre Böl

Belge Yer İmlerine Göre Böl

Görüntüleri Dahil Et Bir PDF'yi HTML olarak dışa aktardığınızda görüntülerin de dışarı aktarılacağını belirtir.
Üst ve Alt Bilgileri Algıla ve Kaldır PDF'deki üstbilgi ve altbilginin silinmesi ve HTML dosyalarından kaldırılması gerektiğini belirtir.
Gerekirse OCR'yi çalıştır PDF metin içeren görüntüler içeriyorsa metni tanır.
Dili Ayarla OCR için dil ayarını belirtir.

Elektronik tablo seçenekleri
Sayısal Ayarlar Sayısal verilerin ondalık ve binlik basamak ayırıcılarını belirtir. Şunlardan birini seçin:

Ondalık ve binlik basamak ayırıcıları bölgesel ayarları kullanarak algıla

Aşağıdakileri ondalık ve binlik basamak ayırıcıları olarak kabul et. İlgili alanlarda ayırıcıları gir veya seç.

Gerekirse OCR'yi çalıştır PDF metin içeren görüntüler içeriyorsa metni tanır.
Dili Ayarla OCR için dil ayarını belirtir.
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PostScript veya Encapsulated PostScript (EPS) seçenekleri
Bir PDF dosyasını yazdırma ve baskı öncesi uygulamalarında kullanmak için PostScript® formatına dışa aktarabilirsiniz. PostScript dosyası tüm
DSC (Document Structuring Conventions) açıklamalarını ve Adobe Acrobat Distiller® tarafından korunan tüm diğer gelişmiş bilgileri içerir. Ayrıca
diğer uygulamalara yerleştirmek veya diğer uygulamalarda kullanmak için herhangi bir PDF'den EPS dosyası da oluşturabilirsiniz. Kullanılabilecek
seçenekler, belgeyi PostScript veya EPS formatlarından hangisine dönüştürdüğünüze bağlıdır.

Not: Acrobat Pro'da Renk ayırımları için EPS dosyaları oluşturuyorsanız, tüm görüntü renk uzayları CMYK olmalıdır.
Printer Description File (PDF) PostScript Printer Description (PPD) bir PostScript dosyasını belli bir çıktı aygıtı için formatlamak üzere gerekli
bilgileri sağlar. Aygıttan Bağımsız yalnızca bileşik (renk ayırımlı değil) PostScript veya EPS dosyaları oluşturur. Acrobat Default, tüm PostScript
türlerini oluşturmaya ilişkin bir başlangıç noktası ve referans sağlar ve dönüştürme için tüm varsayılan ayarları geri yükler. Adobe PDF 7.0 çoğu
aygıtla uyumludur. Bu seçenek sadece PostScript (PS) formatı için kullanılabilir.
ASCII veya İkili Görüntü verilerinin çıktı formatını belirler. İkili çıktı daha küçük dosyalar üretir ancak tüm iş akışları ikili çıktıyla uyuşmaz.
PostScript PostScript uyumluluğunun düzeyini belirler. Dil Düzeyi 3'ü yalnızca hedef çıktı tarafından destekleniyorsa kullanın. Dil Düzeyi 2 başka
bir belgeye yerleştirilecek ve belgenin parçası olarak renk ayırma uygulanacak EPS dosyaları için uygundur. Dil Düzeyi 2'yi Microsoft
uygulamalarına içe aktardığınız EPS dosyaları için kullanın.
Fontu Dahil Et PostScript'te dahil edilecek fontları belirtir. Gömülü fontlar PDF'den, referans gösterilmiş fontlar ise kullanılan bilgisayardan alınır.
Yorumları Dahil Et Elde edilen PostScript dosyasında yorumların görünümünü korur.
True Type'ı Type 1'e Dönüştür Elde edilen PostScript dosyasında TrueType fontları Type 1 fontlara dönüştürür.
Önizlemeyi Dahil Et Elde edilen EPS dosyası için bir TIFF önizlemesinin oluşturulup oluşturulmayacağını belirler. Bu seçenek PostScript olarak
kaydederken kullanılamaz.
Sayfa Aralığı Dışa aktarmak istediğiniz sayfaları belirler. Dosyaları EPS çıktısına dışa aktardığınızda, aralıktaki her sayfa ayrı bir EPS dosyası
olarak kaydedilir.

Metin ve XML seçenekleri
Kodlama Uluslararası standartları temel alan ve metin karakterlerini temsil etmek için kullanılan ikili değerleri ifade eder. UTF-8, karakter başına
bir veya daha fazla 8 bitlik bayt kullanan karakterlerin Unicode şeklinde temsilidir; UTF-16, 16 bit bayt kullanan karakterleri temsil eder. ISO-Latin-
1, ASCII'nin bir süper seti olan karakterlerin 8 bitlik temsilidir. UCS-4, 4 sekizli halinde kodlanmış Evrensel Karakter Kümesidir. HTML/ASCII, ANSI
tarafından geliştirilen karakterlerin 7 bitlik temsilidir.
Eşleme Tablosu Varsayılanını Kullan, Plug-ins/SaveAsXML/MappingTables klasöründe görünen eşleme tablolarında tanımlanmış varsayılan
karakter kodlamasını kullanır. Bu eşleme tabloları, aşağıdaki varsayılan karakter kodlamaları da dahil, verinin nasıl çıkacağına ilişkin birçok özelliği
belirler. UTF-8 (XML veya HTML 4.0.1 olarak kaydet) ve HTML/ASCII (HTML 3.2 olarak kaydet).

Yer İmleri Oluştur HTML veya XML belgeleri için içeriğe bağlantılar oluşturur. Bağlantılar sonuçta ortaya çıkan HTML veya XML belgesinin
başına yerleştirilir.
Etiketsiz Dosyalar için Etiket Oluştur Acrobat 4.0 ya da önceki bir sürümüyle oluşturulmuş PDF'ler gibi etiketlenmemiş dosyalar için etiket
oluşturur. Bu seçenek seçilmezse etiketsiz dosyalar dönüştürülmez.
Not: Etiketler yalnızca dönüştürme işleminin bir parçası olarak uygulanır ve dönüştürmeden sonra atılır. Bu, eski dosyalardan etiketli PDF
oluşturma yöntemi değildir.
Görüntü Oluştur Görüntülerin nasıl oluşturulduğunu denetler. Dönüştürülen görüntü dosyalarına XML ve HTML belgelerinin içinden referans
verilir.
Alt Klasör Kullan Oluşturulan görüntülerin depolanacağı klasörü belirler. Varsayılan klasör Images klasörüdür.
Önek Kullan Aynı görüntü dosyasının birkaç farklı sürümüne sahipseniz, görüntü dosyası adlarına eklenecek öneki belirler. Görüntülere atanan
dosya adları dosyaadı_img_no formatındadır.
Çıktı Formatı  Görüntülerin kesin formatını belirler. Varsayılan format JPG'dir.
Altörnekle Görüntü dosyalarını belirlenen çözünürlüğe altörnekler. Bu seçeneği seçmezseniz, görüntü dosyaları kaynak dosyayla aynı
çözünürlüğe sahip olur. Görüntü dosyaları hiçbir zaman altörneklenmez.
Daha fazla Yardım konusu

Yasal Bildirimler   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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PDF içeriğini yeniden kullanma
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Metin ve görüntüleri seçme ve kopyalama
Seçili içeriği diğer formatlara dönüştürme
Görüntü kopyalama
Nesneleri ayrı bir PDF'ye dışa aktarma
Sayfanın anlık görüntüsünü alma

Metin ve görüntüleri seçme ve kopyalama
Seçim aracı  PDF'deki yatay veya dikey metni ya da metin sütunlarını, görüntüleri, vektör nesnelerini ve tabloları seçmenizi sağlar. Seçim aracı 

, imlecin bulunduğu içerik metnini tanır ve otomatik olarak değişir. Seçilen metni başka bir uygulamaya kopyalamak için Kopyala, Formatlamayla
birlikte Kopyala, Seçimi Farklı Dışa Aktar ve Yapıştır komutlarını kullanabilirsiniz. Aşağıdakilere dikkat edin:

Metni seçemiyorsanız metin görüntünün bir parçası olabilir. Acrobat'ta görüntü metnini seçilebilecek metne dışa aktarmak için
Araçlar > Metni Tanı > Bu Dosyada'yı seçin.
Metni seçtiğinizde Kes, Kopyala, Formatlamayla birlikte Kopyala ve Yapıştır komutları kullanılamıyorsa, PDF'nin yazarı metin
kopyalamaya karşı kısıtlamalar koymuş olabilir.
Kopyaladığınız metin sisteminizde bulunmayan bir font kullanıyorsa bu font yakın bir benzeriyle veya varsayılan fontla
değiştirilir.

Bir ekleme noktasından bir uç noktaya kadar sürükleyerek (sol) veya metnin üzerinde çapraz şekilde sürükleyerek (sağ) metni
seçin.

Metin ve görüntüleri seçme
1. Seçim aracını tıklatın  ve sayfadaki boş bir bölümün üzerine getirin. Alternatif olarak, Ctrl (Windows) veya Command (Mac

OS) tuşlarına basın; imleç bir dikdörtgen görüntüleyecek şekilde değişir.
2. Sayfanın bir bölümünü seçmek için işaretleyiciyi sürükleyerek bir dörtgen çizin.

Metin sütunu seçme
1. Seçim aracını  kullanarak , işaretçiyi bir metin sütununa doğru hareket ettirin. İşaretçi kutu eklenmiş bir dikey çubuğa

dönüştüğünde Seçim aracı sütun seçme modundadır.
Sütun seçme modunu Alt tuşunu basılı tutarak sütun metni üzerinde dikdörtgeni sürükleyerek zorlayabilirsiniz.

2. Metin sütunu üzerinde bir dörtgen sürükleyin. Birden fazla sütundaki metni seçmek için bir sütundaki metnin başlangıcından
seçmek istediğiniz metnin sonuna kadar sürükleyin.

Sayfadaki tüm metni seçme
1. Görünüm > Sayfa Görüntüsü> Tek Sayfa Görünümü'nü seçin.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Düzen > Tümünü Seç'i seçin.

Metinde dört kez tıklatın. Bu yöntem, sayfa mizanpajını dikkate almadan sayfadaki tüm metni seçer.

Not: Başka herhangi bir sayfa mizanpajını seçerseniz belgedeki tüm metin seçilir.

Seçili metni kopyalama
1. Sayfadan herhangi bir miktarda metin seçmek için Seçim aracını  kullanın.
2. Metnin kopyası:
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Seçili metni başka bir uygulamaya kopyalamak için Düzen > Kopyala öğesini seçin.

Seçili metni sağ tıklatıp Kopyala'yı seçin.

Seçili metni sağ tıklatıp Formatlamayla Birlikte Kopyala'yı seçin.

Kopyalanan metni yorumlara, yer imlerine ve bunların yanı sıra başka uygulamalarda yazılmış belgelere de
yapıştırabilirsiniz.

Seçili içeriği diğer formatlara dönüştürme
Bir seçimi dışa aktararak seçilen içeriği başka formatlara dönüştürebilirsiniz. Örneğin, içeriği seçebilir ve Word belgesi, Excel elektronik tablosu
veya virgülle ayrılmış değerler olarak kaydedebilirsiniz.

1. Seçim aracını  tıklatın. Dikdörtgen şeklinde bir seçim oluşturmak için Ctrl(Windows) veya Command (Mac OS) tuşuna
basın.

2. Kopyalanacak içerik üzerinde bir dikdörtgen çizin. Sütunlardaki metni seçtiyseniz Alt tuşuna basın.
Bir sayfayı aşan tabloları seçmek için, tabloları seçmeden önce sayfa görünümünü Tek Sayfa Sürekli olarak değiştirmeyi
deneyin. (Görünüm > Sayfa Görüntüsü > Kaydırmayı Etkinleştir)

3. Seçimi sağ tıklatın ve Seçimi Dışa Aktarma Formatı'nı seçip bir dosya adı belirtin.
4. İçeriğin yapısına bağlı olarak, Kayıt Türü için aşağıdakilerden birini seçin:

Word Belgesi veya Word 97-2003 İçeriği bir Word dosyası olarak kaydeder.

Excel Çalışma Kitabı, XML Elektronik Tablosu veya CSV İçeriği bir tablo olarak kaydeder.

Zengin Metin Biçimi veya HTML İçeriği RTF veya HTML dosyası olarak kaydeder.
Tabloyu RTF'ye kopyalamak için seçili tabloyu hedef uygulamadaki açık belgeye sürükleyin.

PowerPoint İçeriği PowerPoint (.pptx) dosyası olarak kaydeder.

Görüntü kopyalama
Tek tek görüntüleri PDF'den kopyalayıp panoya, başka bir uygulamaya veya bir dosyaya yapıştırmak için Seçim aracını kullanın.

Çakışan metin nedeniyle görüntü seçemezseniz Tercihler iletişim kutusunu açıp Kategoriler altından Genel'i seçin. Ardından Seçim Aracının
Metinden Önceki Görüntüleri Seçmesine İzin Ver'i seçin.

1. Seçim aracını kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:

Tüm görüntüyü seçmek için görüntüyü tıklatın veya çevresinde bir dörtgen oluşturacak şekilde sürükleyin.

Görüntünün bir bölümünü seçmek için artı şeklinde bir simge  görünene kadar işaretçiyi görüntünün üstünde tutun ve
sonra o bölümün çevresinde dörtgen oluşturacak şekilde sürükleyin.

Not: Bir görüntüdeki seçimi kaldırmak ve baştan başlamak için görüntünün dışında tıklatın.
2. Görüntüyü kopyalayın:

Düzen > Kopyala'yı seçin; sonra da görüntüyü başka bir uygulamadaki açık bir belgeye yapıştırmak için Düzen > Yapıştır'ı
seçin.

Görüntüyü sağ tıklatın ve görüntüyü panoya ya da yeni bir dosyaya kopyalamak için bir seçenek belirleyin.

Görüntüyü sürükleyip, başka bir uygulamadaki açık belgenin üstüne bırakın.

Nesneleri ayrı bir PDF'ye dışa aktarma
Nesne Düzenleme aracını kullanarak nesneleri ayrı bir PDF'ye dışa aktarabilirsiniz.

1. Araçlar > Baskı Üretimi > Nesne Düzenle'yi seçin.

2. Nesneyi ya da nesneleri seçin.

3. Seçimi sağ tıklatın ve Seçimi Farklı Kaydet'i seçin.

4. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu belirtin, dosyayı adlandırın ve Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın anlık görüntüsünü alma
Anlık Görüntü aracını seçili içeriğin (metin, görüntü ya da her ikisi) tümünü panoya veya başka bir uygulamaya kopyalamak için kullanabilirsiniz.
Metin ve görüntüler görüntü olarak kopyalanır.
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Anlık görüntü almak için Seçim aracını veya Anlık Görüntü araçları gibi iki yöntem kullanabilirsiniz. Seçim aracını  kullanarak bir dikdörtgen çizin
ve sağ tıklatarak Anlık Görüntü Al'ı seçin.

Anlık Görüntü aracını kullanmak için şunları yapın:

1. Düzenle > Anlık Görüntü Al'ı tıklatarak Anlık Görüntü aracını  seçin.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Ekranda görüntülenen içeriğin tümünü kaydetmek için sayfada herhangi bir yeri tıklatın.

Metnin ya da görüntülerin ya da her ikisinin birleşiminin etrafında dörtgen oluşturacak şekilde sürükleyin.

Görüntünün sadece bir parçasını kopyalamak için görüntünün içinde dörtgen oluşturacak şekilde sürükleyin.

Seçili alandaki renkler seçimi vurgulamak için anlık olarak tersine çevrilir. Fare düğmesini serbest bıraktığınızda, seçim
otomatik olarak panoya kopyalanır. Başka bir uygulamada açık belge varsa, Düzenle > Yapıştır komutunu kullanarak
kopyalanan seçimi doğrudan hedef belgeye yapıştırabilirsiniz.

Anlık görüntü aracını Ortak Araçlar araç çubuğuna eklemek için araç çubuğunu sağ tıklatıp Düzen > Anlık Görüntüyü
Al seçeneğini belirtin. Ortak Araçlar araç çubuğu Araçlar, Yorum ve Paylaş bölmelerinin sol kısmında bulunur. Bkz.
Araç çubukları.

PDF'deki tüm görüntüleri kaydedebilirsiniz. Bkz. Görüntüleri başka bir formata dışa aktarma. Bu özellik Reader
uygulamasında kullanılamaz.

Daha fazla Yardım konusu

Yasal Bildirimler   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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Güvenlik
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PDF'ler için geliştirilmiş güvenlik ayarı

Başa dön

Başa dön

Geliştirilmiş güvenliği etkinleştirme
Geliştirilmiş güvenlik kısıtlamalarını atlama
Güvenilen içerikler için ayrıcalıklı konumlar belirtme
Etki alanları arası erişim

PDF'ler evrim geçirerek statik sayfalar olmaktan çıkıp, etkileşimli formlar, multimedya içerikler, komut dosyası
oluşturma özellikleri ve farklı özellikler barındıran karmaşık belgeler halini almıştır. Bu özellikler PDF'leri,
bilgisayarınıza zarar verebilecek ya da verilerinizi çalabilecek kötü niyetli komut dosyalarına ya da eylemlere
karşı savunmasız bırakır. Geliştirilmiş güvenlik, güvenilen konumlar ve dosyalar için seçtiğiniz eylemlere izin
vererek ya da belirli eylemleri engelleyerek, bilgisayarınızı bu tehditlere karşı korumanıza izin verir.

Geliştirilmiş güvenlik etkinleştirildiğinde ve bir PDF güvenilmeyen bir konum ya da dosyadan kısıtlı bir eylem
gerçekleştirmeyi denediğinde bir güvenlik uyarısı görüntülenir. Uyarının türü eyleme ve Acrobat ya da Reader
sürümünüze bağlıdır. (Bkz. Güvenlik uyarıları.)

Öncelikli olarak yöneticilere yönelik sunulmuş olan geliştirilmiş güvenlik hakkındaki teknik ayrıntılar için
www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_tr adresindeki belgelere bakın.

Geliştirilmiş güvenliği etkinleştirme

Acrobat ve Reader X 9.3 ve 8.2, geliştirilmiş güvenliği varsayılan olarak etkinleştirir. Adobe, varsayılan olarak
etkinleştirilmemişse geliştirilmiş güvenliği etkinleştirmenizi ve kısıtlamaları yalnızca güvenilen içerikler için
atlamanızı önermektedir.

1. Tercihler'i seçin.

2. Soldaki Kategoriler bölümünden Güvenlik (Geliştirilmiş) seçeneğini belirleyin.

3. Geliştirilmiş Güvenliği Etkinleştir seçeneğini belirleyin.

4. (İsteğe bağlı—yalnızca Windows) İş akışınız sunucu tabanlı bir ilke dosyası kullanarak
etki alanları arası erişim gerektiriyorsa, sorunları gidermek için Etki Alanları Arası Günlük
Dosyası'nı seçin.

Geliştirilmiş güvenlik kısıtlamalarını atlama

Geliştirilmiş güvenlik etkin durumdayken yalnız güvenilen dosyalar, klasörler ve konumlar geliştirilmiş
güvenliğe ait kısıtlamalardan hariç tutulur. PDF'nin gerçekleştirmeyi denediği eyleme bağlı olarak, güvenilen
konumları ve dosyaları farklı şekillerde belirtebilirsiniz.

Dosyalar, klasörler ve ana etki alanlarına (kök URL'ler) güvenmek için Geliştirilmiş
Güvenlik panelindeki ayrıcalıklı konumlar özelliğini kullanın.

Güvenlik Yöneticisi'ni kullanarak Internet erişimini yapılandırın. (Bkz. URL ayarları.)

Sertifikalı PDF'ler için ağ oluşturma, yazdırma ve dosya erişimi gibi ayrıcalıklı ağ
operasyonlarına yönelik imza sahibine ait sertifikaya güvenin. (Bkz. Sertifikanın güven
düzeyini ayarlama.)
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Başa dön

Başa dön

Sunucu tabanlı bir ilke dosyası kullanarak etki alanları arası erişimi kontrol edin.
(www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_tr adresindeki Cross Domain Security (Etki
Alanları Arası Güvenlik) belgesine bakın.)

Güvenilen içerikler için ayrıcalıklı konumlar belirtme

Geliştirilmiş güvenlik, güvenilen içerik için konum belirtmeye yönelik bir yol sunar. Bu ayrıcalıklı konumlar tek
dosyalar, klasörler veya ana etki alanları (kök URL'ler) olabilir. Ayrıcalıklı bir konum dahilinde yerleşik bulunan
içerik güvenilirdir. Örneğin, geliştirilmiş güvenlik PDF'lerin bilinmeyen web sitelerinden veri yüklemesini
normalde engeller. Verinin başlangıç noktasını (ana etki alanı) ayrıcalıklı konumlar listenize eklerseniz,
Acrobat ve Reader verinin yüklenmesine izin verir. Ayrıntılı bilgi için Enhanced Security (Geliştirilmiş
Güvenlik) belgesine (www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_tr) bakın.

1. Tercihler > Güvenlik (Geliştirilmiş)'i seçin.

2. Geliştirilmiş Güvenliği Etkinleştir seçeneğini belirleyin.

3. Ayrıcalıklı Konumlar bölümünde bir konumlar listesi belirleyin, ardından Tamam'ı tıklatın.

Internet Explorer'da güvenilir tüm sitelere güvenmek için, Win OS Güvenlik
Bölgelerimdeki Sitelere Otomatik Olarak Güven'i seçin.

Bir konumdan sadece bir veya iki PDF eklemek için Dosya Ekle'yi tıklatın.

Birden fazla PDF için güvenilir bir klasör oluşturmak üzere Klasör Yolu Ekle'yi veya
Ana Bilgisayar Ekle'yi tıklatın.

Bir web sitesinden verilerin yüklenmesine izin vermek için kök URL'nin adını girin.
Örneğin, www.adobe.com girebilirsiniz, ancak www.adobe.com/products
giremezsiniz. Yalnızca güvenli bağlantılardan alınan dosyalara güvenmek için,
Yalnızca Güvenli Bağlantılar (https:) seçeneğini belirleyin.

Etki alanları arası erişim

Geliştirilmiş güvenlik, ana etki alanındaki bir PDF'nin farklı bir etki alanıyla iletişim kurmasını önler. Bu eylem,
bir PDF'nin güvenilmeyen bir kaynaktan kötü niyetli veriler almasını önler. Bir PDF, etki alanları arası erişim
denemesi gerçekleştirdiğinde Acrobat ve Reader otomatik olarak bu etki alanından bir ilke dosyası yüklemeyi
dener. Verilere erişim sağlama girişiminde bulunan belgenin etki alanı ilke dosyasında bulunuyorsa, verilere
otomatik olarak erişilebilir.

Ayrıntılı bilgi için Application Security Guide (Uygulama Güvenlik Kılavuzu) belgesine
(www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_tr) bakın.
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PDF'lerin güvenliğini şifrelerle sağlama

Başa dön

Not:

Belge açma şifresi

İzin şifresi

Not:

Başa dön

Şifre güvenliği temel bilgileri
PDF'ye şifre ekleme
PDF düzenleme işlemini kısıtlama
Yazdırma, düzenleme ve kopyalama işlemlerini kısıtlama
Şifre güvenliğini kaldırma

Bu belge Acrobat DC ile ilgili talimatlar içermektedir. Adobe Reader DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat
Reader ile yapılabilecek işlemler. Acrobat XI kullanıyorsanız bkz. Acrobat XI Yardım. Acrobat 8, 9 ya da
10 kullanıyorsanız bkz. Önceki sürümler için Acrobat Yardım.

Şifre güvenliği temel bilgileri
Güvenlik hakkındaki makalelerin tam listesi için bkz. Acrobat DC ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış.

Şifreler belirleyip yazdırma ve düzenleme gibi belirli özellikleri kısıtlayarak, bir PDF belgesine erişimi
sınırlandırabilirsiniz. Ancak bir PDF kopyalarının kaydedilmesini engelleyemezsiniz. Kopyalar, orijinal PDF ile
aynı sınırlamalara sahip olabilir. İki tür şifre kullanılabilir:

Belge Açma şifresi (kullanıcı şifresi olarak da bilinir) kullanıcının açık PDF'ye bir şifre
girmesini gerektirir.

İzin şifresi (ana şifre olarak da bilinir) izin ayarlarının değiştirilebilmesi için bir şifre gerektirir. İzin
şifresini kullanarak PDF'deki içeriklerin yazdırılmasını, düzenlenmesini ve kopyalanmasını kısıtlayabilirsiniz.
Alıcıların belgeyi Reader veya Acrobat'ta açmaları için şifre girmelerine gerek yoktur. Alıcıların yalnızca
belirlediğiniz sınırlamaları değiştirmek için bir şifre girmesi gerekir.

PDF güvenliği her iki türden şifreyle de sağlanmışsa istenilen şifreyle açılabilir. Ancak, yalnızca izin şifresi
kullanıcının kısıtlı özellikleri değiştirmesine izin verir. Eklenen güvenlik nedeniyle her iki türden şifrenin
ayarlanması çoğunlukla yararlıdır.

İmzalı veya sertifikalı bir belgeye şifre ekleyemezsiniz.

PDF'ye şifre ekleme

1. PDF'yi açın ve Araçlar > Koruma > Şifrele > Şifreyle Şifrele'yi seçin.

2. Bir uyarı görüntülenirse güvenliği değiştirmek için Evet'i tıklatın.

3. Belgeyi Açmak İçin Şifre Gerekiyor'u seçin ve ilgili alana şifreyi girin. Şifre güvenliği
ölçer, girdiğiniz her bir karakter için girmiş olduğunuz şifreyi değerlendirir ve şifre güvenlik
düzeyini gösterir.
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Tüm Belge İçeriğini Şifrele

Meta Veriler Dışında Tüm Belge İçeriğini Şifrele

Not:

Sadece Dosya Eklerini Şifrele

Başa dön

Şifre Güvenliği - Ayarlar seçeneğini kullanarak PDF'yi açmak için bir şifre
belirleyebilirsiniz

4. Uyumluluk menüsünden Acrobat sürümünü seçin. Alıcıların sahip olduğu Acrobat veya
Reader sürümlerinin aynısını veya daha önceki sürümlerini tercih edin.

Seçenekler, önceki sürümlerle olan uyumluluğu ve şifreleme türünü denetler

Belirlediğiniz Uyumluluk seçeneği kullanılan şifreleme türünü belirler. Alıcıların sahip
olduğu Acrobat veya Reader sürümleriyle uyumlu bir sürüm seçmeniz önemlidir. Örneğin,
Acrobat 7 Acrobat X ve sonraki sürümlere göre şifrelenmiş bir PDF'yi açamaz.

Acrobat 6.0 ve Sonraki Sürümler (PDF 1.5) belgeyi 128 bit RC4 kullanarak şifreler.
Acrobat 7.0 ve Sonraki Sürümler (PDF 1.6), belgeyi 128 bit anahtar boyutlu AES
şifreleme algoritmasını kullanarak şifreler.
Acrobat X ve Sonraki Sürümler (PDF 1.7), belgeyi 256 bit AES kullanarak şifreler.
Acrobat 8 ve 9'da oluşturulan belgelere 256 bit AES şifrelemesi uygulamak için,
Acrobat X ve Sonraki Sürümleri seçin.

5. Bir şifreleme seçeneği belirleyin:

Belgeyi ve belge meta verilerini şifreler. Bu seçenek
belirlenmişse, arama motorları belge meta verilerine erişemez.

Bir belgenin içeriğini şifreler, ancak
arama motorlarının belgenin meta verilerine erişmesine izin verir.

iFilter ve Acrobat'ın Bul ve Gelişmiş Arama komutları Meta Veriler Dışında Tüm
Belge İçeriğini Şifrele seçeneği belirlendiğinde dahi PDF'in meta verilerinde arama
yapmaz. XMP meta verilerinden yararlanan bir arama aracı kullanabilirsiniz.

Dosya eklerini açmak için şifre gerektirir. Kullanıcılar
belgeyi şifre olmadan açabilir. Güvenlik zarfları oluşturmak için bu seçeneği kullanın.

6. Tamam 'ı tıklatın. Sorulduğunda, her şifreyi doğrulamak için uygun şifreyi kutuya yeniden
yazıp Tamam 'ı tıklatın.

PDF düzenleme işlemini kısıtlama

Kullanıcıların PDF'leri değiştirmelerini önleyebilirsiniz. Düzenlemeyi Kısıtla seçeneği, kullanıcıların metinleri
düzenlemesini, nesneleri taşımasını veya form alanları eklemesini önler. Ancak kullanıcılar form alanlarını
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Başa dön

Not:

doldurabilir, imzalayabilir veya yorum ekleyebilir.

1. PDF'yi açın ve Araçlar > Koruma > Düzenlemeyi Kısıtla 'yı seçin.

2. Bir uyarı görüntülenirse güvenliği değiştirmek için Evet'i tıklatın.

3. İlgili alana şifreyi yazın. Şifre güvenliği ölçer, girdiğiniz her bir karakter için girmiş
olduğunuz şifreyi değerlendirir ve şifre güvenlik düzeyini gösterir.

İzin şifresi düzenleme işlemlerini sınırlandırır

4. Tamam 'ı tıklatın ve sınırlamaları uygulamak için PDF'yi kaydedin.

Yazdırma, düzenleme ve kopyalama işlemlerini kısıtlama

Kullanıcıların bir PDF'deki içerikleri yazdırmasını, düzenlemesini veya kopyalamasını kısıtlayabilirsiniz.
PDF'ye uygulamak istediğiniz kısıtlamaları ayarlayabilirsiniz. Şifreyi kendilerine vermediğiniz sürece
kullanıcılar bu kısıtlamaları değiştiremez.

Illustrator, Photoshop veya InDesign'da yalnızca görünüm modu yoktur. Kısıtlı bir PDF'yi bu uygulamalarda
açmak için kullanıcının izin şifresini girmesi gerekir.

Şifreyi unutursanız, PDF'den geri yükleyemezsiniz. PDF'nin şifreyle korunmayan bir kopyasını
saklamaya dikkat edin.

1. PDF'yi açın ve Araçlar > Koruma > Şifrele > Şifreyle Şifrele'yi seçin.

2. Bir uyarı görüntülenirse güvenliği değiştirmek için Evet'i tıklatın.

3. Belgenin Düzenlenmesini ve Yazdırılmasını Kısıtla 'yı seçin.

Tüm Adobe ürünleri izinler şifresi tarafından belirlenen kısıtlamaları uygular. Ancak,
üçüncü taraf ürünleri bu ayarları desteklemiyorsa, belge alıcıları belirlediğiniz
kısıtlamaların tümünü ya da bazılarını atlayabilir.

4. İlgili alana şifreyi yazın. Şifre güvenliği ölçer, girdiğiniz her bir karakter için girmiş
olduğunuz şifreyi değerlendirir ve şifre güvenlik düzeyini gösterir.

Şifre Güvenliği - Ayarları kullanarak yazdırma, düzenleme ve kopyalama işlemlerini
kısıtlayabilirsiniz

5. İzin Verilen Yazdırma menüsünden kullanıcının yazdırabileceği seçenekleri belirleyin:
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Yok

Düşük Çözünürlük (150 dpi)

Yüksek Çözünürlük

Yok

Sayfa Ekleme, Silme ve Döndürme

Form Alanlarını Doldurma ve Varolan İmza Alanlarını İmzalama

Yorum Oluşturma, Form Alanlarını Doldurma ve Varolan İmza Alanlarını İmzalama

Sayfaların Ayıklanması Hariç Tümü

Metin, Görüntü ve Diğer İçeriğin Kopyalanması Özelliğini Etkinleştir

Görsel Olarak Zayıflamış Ekran Okuma Aygıtlarının Metin Erişimini Etkinleştir

Kullanıcıların belgeyi yazdırmasını engeller.

Kullanıcıların, 150 dpi çözünürlükten daha yüksek
çözünürlükte yazdırmasına izin vermez. Her sayfa bir bitmap görüntü olarak
yazdırılacağından, yazdırma işlemi daha yavaş olabilir. Bu seçenek yalnızca Uyumluluk
seçeneği Acrobat 5 (PDF 1.4) ve üstü olarak ayarlandıysa kullanılabilir.

Kullanıcıların, PostScript ve gelişmiş yüksek kaliteli yazdırma
özelliklerini destekleyen diğer yazıcılara yüksek kalitede vektör çıktısı yönlendirerek
istedikleri çözünürlükte yazdırmalarına izin verir.

6. İzin Verilen Değişiklikler menüsünden kullanıcının değiştirebileceği seçenekleri
belirleyin:

Kullanıcıların dosya üzerinde, İzin Verilen Değişiklikler menüsünde listelenen form
alanlarını doldurmak ve yorum eklemek gibi değişiklikleri yapmasını engeller.

Kullanıcıların sayfa eklemesine, silmesine ve
döndürmesine ve yer imleriyle minik resimler eklemesine izin verir. Bu seçenek yalnızca
yüksek (128 bitlik RC4 veya AES) şifrelemede kullanılabilir.

Kullanıcıların
formları doldurmasına ve dijital imza eklemesine izin verir. Bu seçenek, yorum
eklemelerine veya form alanları oluşturmalarına izin vermez. Bu seçenek yalnızca yüksek
(128 bitlik RC4 veya AES) şifrelemede kullanılabilir.

Kullanıcıların yorum ve dijital imza eklemesine ve formları doldurmasına izin verir. Bu
seçenek kullanıcıların sayfadaki nesneleri taşımasına veya form alanları oluşturmasına
izin vermez.

Kullanıcıların belgeyi düzenlemesine, form alanları
oluşturmasına ve doldurmasına, yorum ve dijital imza eklemesine izin verir.

7. Şu seçeneklerden birini belirleyin:

Kullanıcıların
PDF'nin içeriğini seçmesine ve kopyalamasına izin verir.

Görme engelli kullanıcıların belgeyi ekran okuyucularla okumasına izin verir, ama
kullanıcıların belgenin içeriğini kopyalamasına veya çıkartmasına izin vermez. Bu
seçenek sadece yüksek (128 bitlik RC4 veya AES) şifrelemeyle kullanılabilir.

8. Uyumluluk menüsünden Acrobat sürümünü seçin. Alıcıların sahip olduğu Acrobat veya
Reader sürümlerinin aynısını veya daha önceki sürümleri tercih edin. Belirlediğiniz
Uyumluluk seçeneği kullanılan şifreleme türünü belirler. Alıcıların sahip olduğu Acrobat
veya Reader sürümleriyle uyumlu bir sürüm seçmeniz önemlidir. Örneğin, Acrobat 7
Acrobat X ve sonraki sürümlere göre şifrelenmiş bir PDF'yi açamaz.
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Tüm Belge İçeriğini Şifrele

Meta Veriler Dışında Tüm Belge İçeriğini Şifrele

Not:

Sadece Dosya Eklerini Şifrele

Başa dön

Acrobat 6.0 ve Sonraki Sürümler (PDF 1.5) belgeyi 128 bit RC4 kullanarak şifreler.
Acrobat 7.0 ve Sonraki Sürümler (PDF 1.6), belgeyi 128 bit anahtar boyutlu AES
şifreleme algoritmasını kullanarak şifreler.
Acrobat X ve Sonraki Sürümler (PDF 1.7), belgeyi 256 bit AES kullanarak şifreler.
Acrobat 8 ve 9'da oluşturulan belgelere 256 bit AES şifrelemesi uygulamak için,
Acrobat X ve Sonraki Sürümleri seçin.

9. Şifrelemek istediğiniz öğeyi seçin:

Belgeyi ve belge meta verilerini şifreler. Bu seçenek
belirlenmişse, arama motorları belge meta verilerine erişemez.

Bir belgenin içeriğini şifreler, ancak
arama motorlarının belgenin meta verilerine erişmesine izin verir.

iFilter ve Acrobat'ın Bul ve Gelişmiş Arama komutları Meta Veriler Dışında Tüm
Belge İçeriğini Şifrele seçeneği belirlendiğinde dahi PDF'in meta verilerinde arama
yapmaz. XMP meta verilerinden yararlanan bir arama aracı kullanabilirsiniz.

Dosya eklerini açmak için şifre gerektirir. Kullanıcılar
belgeyi şifre olmadan açabilir. Güvenlik zarfları oluşturmak için bu seçeneği kullanın.

10. Tamam 'ı tıklatın. Sorulduğunda, her şifreyi doğrulamak için uygun şifreyi kutuya yeniden
yazıp Tamam 'ı tıklatın.

Şifre güvenliğini kaldırma

Güvenliği kaldırma izniniz varsa açık PDF'den bunu yapabilirsiniz. PDF güvenliği sunucu tabanlı güvenlikle
sağlanmışsa yalnızca ilkeyi yazan veya sunucu yöneticisi bunu değiştirebilir.

1. PDF'yi açın ve Araçlar > Koruma > Şifrele > Güvenliği Kaldır'ı seçin.

2. Seçenekleriniz belgeye eklenen şifre güvenliği türünüze göre değişir:

Belgede yalnızca Belge Açma şifresi varsa belgeden kaldırmak için Tamam 'ı tıklatın.
Belgede izin şifresi Şifre Gir kutusuna bu parolayı yazıp Tamam 'ı tıklatın. Eylemi
onaylamak için Tamam 'ı bir kez daha tıklatın.
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Dijital Kimlikler

Not:

Başa dön

Dijital kimlikler hakkında
Kendinden imzalı dijital kimlik oluşturma
Dijital kimlik kaydettirme
Varsayılan dijital kimliği belirleme
Şifreyi ve dijital kimlik için zaman aşımını değiştirme
Dijital kimliğinizi silme
Dijital kimlikleri koruma
Akıllı kartlar ve donanım simgeleri

Güvenlik hakkındaki makalelerin tam listesi için bkz. Acrobat DC ve PDF içeriğinde güvenliğe genel
bakış.

Dijital kimlikler hakkında

Dijital Kimliklerde gizliliğinizi koruyan özel bir anahtar ve paylaştığınız genel bir anahtar (sertifika) vardır.

Dijital kimlik nedir?

Dijital kimlik, kimliğinizi kanıtlayan elektronik bir sürücü belgesi veya pasaport gibidir. Dijital kimlik genellikle
adınızı ve e-posta adresinizi, kimliği yayınlayan kuruluşun adını, bir seri numarası ve zaman aşımı süresi
içerir. Dijital kimlikler sertifika güvenliği ve dijital imzalar için kullanılır.

Dijital kimlikler iki anahtar barındırır: genel anahtar verileri kilitler ve şifreler; özel anahtar ise verilerin kilidini
açar ve şifresini çözer. PDF'leri imzaladığınızda, dijital imzanızı uygulamak için özel anahtar kullanırsınız.
Genel anahtar, başkalarına dağıttığınız bir sertifikanın içinde bulunur. Örneğin, sertifikayı imzanızı veya
kimliğinizi doğrulamak isteyen kişilere gönderebilirsiniz. Başkalarının bilgilerinizin şifresini çözmek için
kullanabileceği özel anahtarınızı içerdiği için, dijital kimliğinizi güvenli bir yerde saklayın.

Neden dijital kimliğe ihtiyacım var?

PDF'lerde yaptığınız işlerin çoğunda bir dijital kimliğe ihtiyacınız olmaz. Örneğin, PDF oluşturmak, yorum
yapmak ve düzenlemek için bir dijital kimliğe gerek yoktur. Bir belgeyi imzalamak veya PDF'lerin şifresini bir
sertifika aracılığıyla kaldırmak için bir dijital kimliğe ihtiyacınız vardır.
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Başa dön

Yeni PKCS#12 Dijital Kimlik Dosyası

Windows Sertifika Deposu (Yalnızca Windows)

Not:

Başa dön

Nasıl dijital kimlik alırım?

Dijital kimliği bir üçüncü şahıs sağlayıcıdan edinebilir veya kendinden imzalı bir dijital kimlik oluşturabilirsiniz.

Kendinden imzalı dijital kimlikler

Kendinden imzalı dijital kimlikler, kişisel kullanım veya küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeterlidir. Bu kullanımlar, karşılıklı
olarak güven sağlamış taraflarla sınırlı olmalıdır.

Sertifika yetkililerinden alınan kimlikler

Çoğu ticari işlem, sertifika yetkilisi adlı güvenilen bir üçüncü taraf sağlayıcıdan alınan bir dijital kimlik gerektirir. Sertifika yetkilisi
diğerlerine karşı kimliğinizi doğrulamadan sorumlu olduğu için Internet üzerinden iş yapan birçok şirket tarafından güvenilen bir
yetkili seçin. Adobe web sitesi, dijital kimlikler ve diğer güvenlik çözümleri sunan Adobe güvenlik ortaklarının adlarını
vermektedir. Bkz. Adobe Onaylı Güvenilenler Listesi üyeleri.

Kendinden imzalı dijital kimlik oluşturma

İşletmeler arasındaki duyarlı işlemler, genellikle kendinden imzalı bir dijital kimlik yerine, bir sertifika
yetkilisinden alınmış bir kimlik gerektirir.

1. Düzen > Tercihler > İmzalar'ı seçin.

2. Kimlikler ve Güvenilir Sertifikalar 'ı seçin ve Daha Fazla'yı tıklatın.

3. Sol taraftan Dijital Kimlikler'i seçin, ardından Kimlik Ekle düğmesini  tıklatın.

4. Şimdi Oluşturmak İstediğim Yeni Dijital Kimlik seçeneğini belirleyip İleri'yi tıklatın.

5. Dijital kimliği saklayacağınız yeri belirleyin ve İleri'yi tıklatın.

Dijital kimlik bilgilerini Windows'ta .pfx uzantılı,
Mac OS'de ise .p12 uzantılı bir dosyada saklar. Dosyaları işletim sistemleri arasında
değiştirerek kullanabilirsiniz. Bir işletim sisteminde diğerine dosya taşırsanız Acrobat
bunu tanımayı sürdürür.

Dijital kimliği diğer Windows
uygulamalarının da erişebileceği ortak bir konuma depolar.

6. Dijital kimliğiniz için adınızı, e-posta adresinizi ve diğer kişisel bilgilerinizi yazın. Bir
belgeyi onayladığınızda veya imzaladığınızda ad, İmzalar panelinde ve İmza alanında
görüntülenir.

7. Anahtar Algoritması menüsünden bir seçenek belirleyin. 2048 bit RSA seçeneği, 1024 bit
RSA seçeneğine göre daha fazla güvenlik sunsa da, 1024 bit RSA genel olarak daha
uyumludur.

8. Şunun İçin Dijital Kimliği Kullan menüsünden imzalar, veri şifrelemesi veya her ikisi için
dijital kimlik kullanmak isteyip istemediğinizi belirtin.

9. Dijital kimlik dosyası için bir şifre girin. Girdiğiniz her bir karakter için şifre güvenliği ölçer
girmiş olduğunuz şifreyi değerlendirir ve renk kalıpları kullanarak şifre güvenliğini gösterir.
Şifrenizi yeniden doğrulayın.

Kişilerin imzanızı doğrulamak için kullandığı sertifika dosyanızı dışa aktarabilir ve
gönderebilirsiniz.

Dijital kimlik dosyanızın yedek kopyasını oluşturun. Dijital kimlik dosyanız kayıp ya
da bozuksa ya da şifrenizi unuttuysanız, imza eklemek için bu profili kullanamazsınız.
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Dosya

Sunucuda Depolanan Dolaşımdaki Dijital Kimlik

Bu Bilgisayara Bağlı Aygıt

Başa dön

Başa dön

Dijital kimlik kaydettirme

Dijital kimliğinizi kullanmak için, kimliğinizi Acrobat veya Reader'da kaydettirin.

1. Düzen > Tercihler > İmzalar'ı seçin. Kimlikler ve Güvenilir Sertifikalar alanında Daha
Fazla'yı tıklatın.

2. Sol taraftan Dijital Kimlikler'i seçin.

3. Kimlik Ekle düğmesini tıklatın.

4. Şu seçeneklerden birini belirleyin:

Dijital kimliğinizi elektronik dosya olarak aldıysanız bu seçeneği belirleyin. Dijital
kimlik dosyasını seçmek için uyarıları izleyin, şifrenizi yazın ve dijital kimliği listeye
ekleyin.

İmzalama sunucusunda depolanan
dijital kimliği kullanmak için bu seçeneği belirleyin. İstendiğinde, dolaşım kimliğinin
bulunduğu sunucu adını ve URL'sini yazın.

Güvenlik simgeniz veya bilgisayarınıza bağlı donanım
simgeniz varsa bu seçeneği belirleyin.

5. İleri'yi tıklatıp, ekrandaki yönergeleri uygulayarak dijital kimliğinizi kaydedin.

Varsayılan dijital kimliği belirleme

PDF'yi her imzaladığınızda ya da sertifika verdiğinizde dijital kimliği seçmenizin istenmesini engellemek için
varsayılan dijital kimliği seçebilirsiniz.

1. Düzen > Tercihler > İmzalar'ı seçin. Kimlikler ve Güvenilir Sertifikalar alanında Daha
Fazla'yı tıklatın.

2. Sol taraftan Dijital Kimlikler'i tıklatın ve varsayılan olarak kullanmak istediğiniz dijital
kimliği belirleyin.

3. Kullanım Seçenekleri düğmesini tıklatın ve dijital kimliğin varsayılan olmasını istediğiniz
bir görev seçin. Dijital kimliği iki görev için varsayılan olarak belirtmek için Kullanım

Seçenekleri düğmesini yeniden tıklatıp ikinci seçeneği belirleyin.

Belirlenen seçeneklerin yanında onay işareti görüntülenir. Yalnızca imzalama seçeneğini
belirlerseniz dijital kimliğin yanında İmza simgesi  görüntülenir. Yalnızca şifreleme
seçeneğini belirlerseniz Kilit simgesi  görüntülenir. Yalnızca onaylama seçeneğini veya
imzalama ve onaylama seçeneklerini belirlerseniz Mavi Kurdele simgesi  görüntülenir.

Varsayılan dijital kimliği silmek için bu adımları yineleyin ve seçmiş olduğunuz
kullanım seçeneklerinin seçimini kaldırın.

Şifreyi ve dijital kimlik için zaman aşımını değiştirme

Şifreler ve zaman aşımları PKCS #12 kimlikleri için ayarlanabilir. PKCS #12 kimliğinde birden fazla kimlik
varsa şifreyi ve zaman aşımını dosya düzeyinde yapılandırın.
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Not:

Her Zaman

Sonra

Oturum Başına Bir Defa

Hiçbir zaman

Başa dön

Not:

Başa dön

Kendinden imzalı dijital kimliklerin süresi beş yıl içinde sona erer. Sona erme tarihinden sonra, kimliği bir
belgeyi açmak için kullanabilirsiniz ancak bir belgeyi imzalayamaz ve şifreleyemezsiniz.

1. Düzen > Tercihler > İmzalar'ı seçin. Kimlikler ve Güvenilir Sertifikalar alanında Daha
Fazla'yı tıklatın.

2. Sol taraftaki Dijital Kimlikler alanını genişletin, Dijital Kimlik Dosyaları'nı seçin ve sağ
taraftan bir dijital kimlik seçin.

3. Şifreyi Değiştir'i tıklatın. Eski şifreyi ve yeni şifreyi yazın. Girdiğiniz her bir karakter için
şifre güvenliği ölçer girmiş olduğunuz şifreyi değerlendirir ve renk kalıpları kullanarak şifre
güvenliğini gösterir. Yeni şifreyi onaylayıp Tamam'ı tıklatın.

4. Kimlik seçili durumdayken Şifre Zamanaşımı düğmesini tıklatın.

5. Hangi sıklıkla şifre için uyarılmak istediğinizi belirtin:

Dijital kimliği her kullandığınızda uyarır.

Bir aralık belirlemenize olanak sağlar.

Acrobat'ı her açtığınızda uyarır.

Hiçbir zaman şifre uyarmaz.

6. Şifreyi yazın ve Tamam'ı tıklatın.

Şifrenizi güvenli bir yerde yedeklediğinizden emin olun. Şifrenizi kaybedersiniz, kendinden imzalı yeni bir
dijital kimlik oluşturarak eskisini silebilir veya bir üçüncü taraf sağlayıcıdan yeni bir tane satın alabilirsiniz.

Dijital kimliğinizi silme

Acrobat'ta bir dijital kimliği sildiğinizde özel anahtarı ve sertifikayı içeren geçerli PKCS #12 ID kimlik dosyası
silinir. Dijital kimliğinizi silmeden önce, söz konusu kimliğin başka programlar tarafından kullanılmadığından
veya başka belgelerin şifre çözme için bu kimliğe gereksinim duymadığından emin olun.

Yalnızca Acrobat'ta oluşturduğunuz kendinden imzalı dijital kimlikleri silebilirsiniz. Başka bir sağlayıcıdan
elde edilen dijital kimlik silinemez.

1. Düzen > Tercihler > İmzalar'ı seçin. Kimlikler ve Güvenilir Sertifikalar alanında Daha
Fazla'yı tıklatın.

2. Sol taraftan Dijital Kimlikler seçeneğini belirleyin, ardından kaldırılacak dijital kimliği seçin.

3. Kimliği Kaldır'ı, ardından da Tamam'ı tıklatın.

Dijital kimlikleri koruma

Dijital kimliklerinizi koruyarak gizli bilgilerinizi imzalarken veya şifresini açarken özel anahtarların yetkisiz
kullanımını engellersiniz. Dijital kimliğinizin çalınması veya kaybolması durumunda uygun yordama sahip
olduğunuzdan emin olun.

Dijital kimlikler nasıl korunur?
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Başa dön

Özel anahtarlar donanım simgelerinde, akıllı kartlarda ve şifre ya da PIN korumalı diğer donanım aygıtlarında
depolanır; zor bir şifre ya da PIN kullanın. Parolanızı başkalarına söylemeyin. Şifrenizi not almanız
gerekiyorsa güvenli bir yerde saklayın. Karmaşık bir şifre seçmeyle ilgili yönergeler için sistem yöneticinize
başvurun. Şifrenizi aşağıdaki kuralları izleyerek güçlü bir şekilde tutun:

Sekiz veya daha fazla karakter kullanın.

Büyük ve küçük harflerle sayıları ve özel karakterleri karıştırın.

Tahmin edilmesi veya kırılması zor, fakat bir yere yazmadan hatırlayabileceğiniz bir şifre
seçin.

Şifreleri dakikalar içinde kırabilecek "sözlük saldırıları"na maruz kalabileceği için herhangi
bir dilde doğru bir şekilde yazılmış bir sözcük kullanmayın.

Şifrenizi düzenli olarak değiştirin.

Karmaşık bir şifre seçmeyle ilgili yönergeler için sistem yöneticinize başvurun.

P12/PFX dosyalarında saklanan özel şifreleri korumak için, güçlü bir şifre kullanın ve şifre süresi
seçeneklerini uygun biçimde belirleyin. İmzalama için kullandığınız özel anahtarları depolamak için bir P12
dosyası kullanıyorsanız, şifre zaman aşımı seçeneği için varsayılan ayarı kullanın. Bu ayar, şifrenizin her
zaman gerekli olmasını sağlar. Belge şifrelerini çözme için kullanılan özel anahtarları depolamak için P12
dosyanızı kullanıyorsanız, özel anahtarınızın ya da P12 dosyanızın bir yedek kopyasını alın. Anahtarlarınızı
kaybetmeniz durumunda, P12 dosyasına ait yedeklediğiniz özel anahtarı şifreli belgeleri açmak için
kullanabilirsiniz.

Windows sertifika mağazasında depolanan özel anahtarları korumak için kullanılan sistemler, depo alanını
sağlayan firmaya bağlı olarak değişir. Bu anahtarların nasıl yedeği alınacağı ve yetkisiz erişimlerden nasıl
korunacağını saptamak için sağlayıcıyla görüşün. Genellikle kullanılabilen en sağlam kimlik doğrulama
mekanizmasını kullanın ve olabildiğinde güvenilir bir şifre ya da PIN oluşturun.

Dijital kimliğinizi kaybettiyseniz ya da çaldırdıysanız ne yapmalısınız?

Dijital kimliğiniz bir sertifika kurumu tarafından verildiyse, sertifikanızın iptal edilmesi talebi için sertifika
kurumunu derhal haberdar edin. Buna ek olarak özel anahtarınızı kullanmamalısınız.

Dijital kimliğinizi kendiniz belirlediyseniz özel şifreyi yok edin ve ilgili özel şifreyi (sertifika) gönderdiğiniz
herkesi bilgilendirin.

Akıllı kartlar ve donanım simgeleri

Akıllı kart, kredi kartına benzer ve dijital kimliğinizi gömülü mikro işlemci yongasında depolar. Akıllı kart
okuyucusuna bağlanabilen bilgisayarlardaki belgeleri imzalamak ve şifresini çözmek için akıllı kart üzerinden
dijital kimlik kullanın. bazı akıllı kart okuyucularında kişisel kimlik numarasının (PIN) yazılması için bir tuş
takımı vardır.

Aynı biçimde, güvenlik donanım simgesi, dijital kimliklerinizi ve kimlik denetimi verilerinizi depolamak için
kullanabileceğiniz küçük, anahtarlık boyutunda bir aygıttır. Simgeyi bilgisayarınızın veya mobil aygıtınızın USB
bağlantı noktasına bağlayarak dijital kimliğinize erişebilirsiniz.

Dijital kimliğinizi bir akıllı kartta ya da donanım belirtecinde depolarsanız kimliği belge imzalamak üzere
kullanmak için kartı ya da belirteci aygıtınıza bağlayın.

İlgili bağlantılar
Güvenilir kimliklerden sertifika silme
Diğer kişilerle sertifikaları paylaşma
Dijital imzalar hakkında
Belge güvenliğini sertifikalarla sağlama

390



  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

391

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr


PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama

Not:

Başa dön

Not:

Başa dön

Not:

Sertifika güvenliği
Bir PDF veya PDF Portföyünü sertifika ile şifreleme
Şifreleme ayarlarını değiştirme
Şifreleme ayarlarını kaldırma
Diğer kişilerle sertifikaları paylaşma
Diğer kullanıcılardan sertifikalar alma
Sertifikadaki bilgileri doğrulama
Güvenilir kimliklerden sertifika silme

Güvenlik hakkındaki makalelerin tam listesi için bkz. Acrobat DC ve PDF içeriğinde güvenliğe genel
bakış.

Sertifika güvenliği

Belgeleri şifrelemek ve dijital imza doğrulamak için sertifikaları kullanın. Dijital imza alıcılara belgenin sizden
geldiği güvencesini sağlar. Şifreleme içeriği yalnızca hedeflenen alıcının görebilmesini sağlar. Sertifika dijital
kimliğin ortak anahtar bileşenini saklar. Dijital kimlikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dijital Kimlikler.

Sertifika kullanarak PDF güvenliği sağladığınızda alıcıları belirtir ve her alıcı ya da grup için dosya erişim
düzeyi tanımlarsınız. Örneğin, bir grubun form doldurmasına ve formu imzalamasına, diğer grubun da metin
düzenlemesine veya sayfa silmesine izin verebilirsiniz. Güvenilen kimlikler listenizden, diskteki dosyalardan,
LDAP sunucusundan ya da Windows sertifika mağazasından (yalnızca Windows için) sertifika seçebilirsiniz.
Belgeyi daha sonra da açabilmeniz için, sertifikanızı her zaman alıcı listesine ekleyin.

Mümkünse, üçüncü şahıs dijital kimliklerden gelen sertifikaları kullanarak belgeleri şifreleyin. Sertifika
kaybolur veya çalınırsa, yayınlayan yetkili bunu değiştirebilir. Kendinden imzalı bir dijital kimliğin silinmesi
durumunda, bu kimlikten söz konusu sertifika kullanılarak şifrelenmiş PDF'lere hiçbir zaman erişilemeyecektir.

Bir PDF veya PDF Portföyünü sertifika ile şifreleme

Acrobat Pro DC'de birden çok PDF'yi şifrelemek için Eylem Sihirbazı'nı kullanın (Dosya > Eylem Sihirbazı) ve
ön tanımlı bir sıra uygulayın. Alternatif olarak, istediğiniz güvenlik özelliklerini eklemek için bir sırayı
düzenleyebilirsiniz. Sertifika ayarlarınızı güvenlik ilkesi olarak da kaydedebilir ve PDF'leri şifrelemek için
yeniden kullanabilirsiniz.

PDF Portföylerinde Eylem Sihirbazı bileşen PDF'lere güvenlik uygular, ancak PDF Portföyünün
kendisine uygulamaz. PDF Portföyünün tamamını güvenlik altına almak için, portföyün kapak sayfasına
güvenlik uygulayın.

1. Tek bir PDF Portföyü veya bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'si için PDF'yi açın. PDF
Portföyü için PDF Portföyünü açıp Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı seçin.

2. Araçlar > Koruma > Şifrele > Sertifikayla Şifrele'yi seçin. Koruma panelini
görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

3. İstendiğinde Evet'i tıklatın.

4. Sertifika Güvenlik Ayarları iletişim kutusunda şifrelenecek belge bileşenlerini seçin.
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Başa dön

Başa dön

5. Şifreleme Algoritması menüsünden şifreleme düzeyi seçip İleri'yi tıklatın.

Şifreleme algoritması ve anahtar boyutu sürüme özgüdür. Alıcıların belge şifresini çözüp
okumaları için Acrobat ya da Reader uygulamasının ilgili sürümüne (ya da sonraki
sürümleri) sahip olması gerekir.

128 bit AES seçeneğini belirlerseniz alıcıların belgeyi açması için Acrobat 7 veya
sonraki sürümleri ya da Reader 7 veya sonraki sürümlerine sahip olması gerekir.

256 bit AES seçeneğini belirlerseniz belgeyi açmak için Adobe Acrobat 9 veya
sonraki sürümlerini ya da Adobe Reader 9 veya sonraki sürümlerini kullanmanız
gerekir.

6. Şifreli PDF'ler için alıcı listesi oluşturun. Belgeyi daha sonra da açabilmeniz için, kendi
sertifikanızı her zaman alıcı listesine ekleyin.

Dizin sunucusunda ya da güvenli kimlikler listenizde kimlikleri bulmak için Ara'yı
tıklatın.

Güvenli kimliklere ait sertifikaların bulunduğu dosyayı bulmak için Gözat'ı tıklatın.

Belge için yazdırma ve düzenleme kısıtlamaları ayarlamak için listeden alıcıları seçin
ve İzinler'i tıklatın.

7. Ayarlarınızı gözden geçirmek için İleri'yi, sonra da Son'u tıklatın.

Alıcı PDF'yi veya PDF Portföyünü açtığında, bu kişi için belirlediğiniz güvenlik ayarları
kullanılır.

Şifreleme ayarlarını değiştirme

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Tek bir PDF Portföyü veya bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'si için PDF'yi açın.

PDF Portföyü için PDF Portföyü 'nü açıp Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı
seçin.

2. Araçlar > Koruma > Daha Fazla Seçenek > Güvenlik Özellikleri 'ni seçin. Koruma
panelini görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

3. Ayarları Değiştir'i tıklatın.

4. Aşağıdakilerden birini yapın ve ardından İleri'yi tıklatın.

Farklı belge bileşenlerini şifrelemek için bu seçeneği belirleyin.

Şifreleme algoritmasını değiştirmek için menüden seçim yapın.

5. Aşağıdakilerden birini yapın:

Güvenli kimliği kontrol etmek için alıcıyı seçip Ayrıntılar'ı tıklatın.

Alıcıları kaldırmak için bir veya daha fazla alıcıyı seçin ve ardından Kaldır'ı tıklatın.
Bu sertifikayı kullanarak dosyaya erişmek istemedikçe kendi sertifikanızı kaldırmayın.

Alıcıların izinlerini değiştirmek için bir veya daha fazla alıcıyı seçin ve ardından
İzinler'i tıklatın

6. İleri'yi, sonra Son'u tıklatın. Belge Özellikleri iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı
tıklatın ve değişikliklerinizi uygulamak için belgeyi kaydedin.

Şifreleme ayarlarını kaldırma

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Tek bir PDF Portföyü veya bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'si için PDF'yi açın.
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Başa dön

Not:

Başa dön

PDF Portföyü için PDF Portföyü 'nü açıp Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı
seçin.

2. Araçlar > Koruma > Şifrele > Güvenliği Kaldır'ı seçin. Koruma panelini görmüyorsanız
bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

3. İstenirse izin şifresini yazın. İzin şifresini bilmiyorsanız, PDF'nin yazarına başvurun.

Diğer kişilerle sertifikaları paylaşma

Güvenli iş akışları için sertifikaları kullanan işletmeler, çoğunlukla sertifikalarını katılımcıların kendi güvenilen
kimlikler listelerini genişletmek için arama yapabilecekleri bir dizin sunucusunda depolarlar.

Birisinden sertifika aldığınızda, bunu güvenilen kimlikler listenize ekleyebilirsiniz. Güven ayarlarınızı, belirli bir
sertifikayla oluşturulan tüm dijital imzalara ve sertifikalı belgelere güvenilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca
Windows sertifika deposu gibi bir sertifika deposundan da sertifikaları içe aktarabilirsiniz. Sertifika deposunda
çoğunlukla farklı sertifika yetkilileri tarafından yayınlanan çok sayıda sertifika bulunur.

Sertifikaları paylaşma ile ilgili kapsamlı bilgi için bkz.Dijital İmzalar Kılavuzu belgesi (PDF)
(www.adobe.com/go/learn_acr_security_tr).

Üçüncü taraf güvenlik sağlayıcıları genellikle ticari yöntemler kullanarak kimlik doğrulaması yaparlar;
Veya kendi doğrulama yöntemlerini Acrobat ile bütünleştirirler. Üçüncü taraf güvenlik sağlayıcılarından birini
kullanıyorsanız üçüncü taraf sağlayıcının belgelerine bakın.

Diğer kullanıcılardan sertifikalar alma

Başkalarından aldığınız sertifikalar, güvenilen kimlikler listesinde depolanır. Bu liste bir adres defterine benzer
ve kullanıcılara ait imzaları kendilerinden aldığınız belgelerde onaylamanızı sağlar.

E-postadan sertifika ekleme

İrtibat kişilerinden biri size e-posta içinde bir sertifika gönderdiğinde, bu sertifika içe aktarma/dışa aktarma
metodoloji dosyası eki olarak görüntülenir.

1. E-posta ekini çift tıklatın, ardından görüntülenen iletişim kutusunda Kişi Güvenini
Ayarla'yı tıklatın.

2. Kişiyi seçin ve İçe Aktar'ı tıklatın.

3. Gereken parolayı verin ve İleri'yi tıklatın. İçe aktarma ayrıntılarını görmek için Tamam'ı
tıklatın, ardından tekrar Tamam'ı tıklatın.

4. Konumu seçin ve İleri'yi tıklatın. Ardından Son'u tıklatın.

5. Tekrar Kişi Güvenini Ayarla'yı tıklatarak kişinin Sertifikalar'a eklenip eklenmediğini kontrol
edin. Ayrıntılar ve Güven bilgilerini görmek için sertifikayı seçin.

Güven için, dilediğiniz seçenekleri belirleyin.

Bu Sertifikayı Güvenli Kök Olarak Kullan seçeneğini, ancak bir dijital imzayı
doğrulamanız gerektiğinde kullanın. Sertifikayı güvenli bağlantı haline getirdiğinizde,
bunun (veya zincirdeki herhangi bir sertifikanın) üzerindeki iptal etme kontrolünü
engellemiş olursunuz.

Güvenlik riski doğurabilecek eylemlere izin vermek için Onaylı Belgeler'i tıklatın,
ardından izin vermek istediğiniz seçenekleri belirtin:

Dinamik İçerik
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FLV ve SWF dosyalarıyla birlikte dış bağlantıları da içerir.

Gömülü Yüksek Öncelikli JavaScript

Gömülü komut dosyalarına güvenir.

Ayrıcalıklı Sistem İşlemleri

Ağ kullanımı, yazdırma ve dosya erişimini içerir

PDF'de dijital imzadan sertifika ekleme

Sertifika oluşturucusuyla önce parmak izini onaylayarak imzalı PDF'den sertifikayı güvenilir kimliklere güvenle
ekleyebilirsiniz.

1. İmzanın bulunduğu PDF'yi açın.

2. İmzalar panelini açın ve imzayı seçin.

3. Seçenekler menüsünde İmza Özelliklerini Göster'i, ardından da İmzalayanın Sertifikasını
Göster 'i tıklatın.

4. Sertifika otomatik olarak imzalanmışsa, Ayrıntılar sekmesindeki parmak izi değerlerinin
doğruluğunu onaylatmak için sertifikayı oluşturan kişiyle görüşün. Sertifikaya yalnızca
değerler oluşturanın değerleriyle eşleşiyorsa güvenin.

5. Güven sekmesini, Güvenilir Kimliklere Ekle'yi ve Tamam'ı tıklatın.

6. Kişi Ayarlarını İçe Aktar iletişim kutusunda güven seçeneklerini belirleyip Tamam'ı tıklatın.

Windows sertifika deposunda arama yapmak için Acrobat'ı ayarlama
(yalnızca Windows)

1. Tercihler > İmzalar'ı seçin. Doğrulama içinDaha Fazla'yı tıklatın.
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Başa dön

2. Windows Bütünleştirmesi alanında dilediğiniz seçenekleri belirleyin ve iki kez Tamam'ı
tıklatın.

Windows sertifika deposundaki sertifikalara güvenilmesi önerilmez.

Windows Sertifika Sihirbazı'nı kullanarak sertifikaları içe aktarma (yalnızca
Windows)

Sertifikalarınızı düzenlemek için Windows sertifika deposunu kullanıyorsanız, sertifikaları Windows
Gezgini'ndeki sihirbazı kullanarak aktarabilirsiniz. Sertifikaları içe aktarmak için, içinde sertifika bulunan
dosyayı tespit edin ve dosyanın konumunu belirleyin.

1. Windows Gezgini'nde sertifika dosyasını sağ tıklatın ve PFX'i Yükle'yi seçin.

2. Sertifikayı Windows sertifika deposuna eklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

3. Yükleme yapmadan önce sertifikayı doğrulamanız istenirse, MD5 özeti ve SHA1 özeti
değerlerine (parmak izi) dikkat edin. Sertifikaya güvenmeden önce değerlerin doğru
olduğunu doğrulamak için sertifikanın kaynağı olan kişiyle iletişim kurun. Tamam'ı tıklatın.

Sertifikadaki bilgileri doğrulama

Sertifika Görüntüleyici iletişim kutusu, sertifikayla ilgili kullanıcı niteliklerini ve diğer bilgileri sağlar. Sizin
sertifikanızı içe aktaran başka kişiler, çoğunlukla parmak izi bilgilerinizi sertifikayla aldıkları bilgilerle
karşılaştırmak isterler. (Parmak izi, MD5 özeti ile SHA1 özeti değerlerini temsil eder.) Dijital kimlik dosyalarınız
ya da içe aktardığınız kimlik dosyalar için sertifika bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Sertifikaları doğrulama ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.Dijital İmzalar Kullanım Kılavuzu belgesi (PDF)
(www.adobe.com/go/learn_acr_security_tr).

Sertifika Görüntüleyici iletişim kutusunda şu bilgiler verilir:

Sertifika doğrulama süreci

Sertifikanın hedeflenen kullanımı

Seri numarası ve ortak anahtar yöntemi gibi sertifika verileri

Sertifika yetkilisinin sertifikayı iptal edip etmediğini de denetleyebilirsiniz. Sertifikalar genellikle bir çalışan
şirketten ayrıldığında veya güvenlik bir biçimde tehlikede olduğunda iptal edilir.

Kendi sertifikanızı doğrulama

1. Tercihler > İmzalar'ı seçin. Kimlikler ve Güvenilir Sertifikalar alanında Daha Fazla'yı
tıklatın.

2. Dijital kimliğinizi seçin ve Sertifika Ayrıntıları seçeneğini tıklatın.

Kişi sertifikasındaki bilgileri doğrulama

1. İmzalar bölmesini seçin. Seçenekler menüsünde, İmza Özelliklerini Göster 'i seçin.

2. Sertifikanın ayrıntılarını görmek için İmzalayanın Sertifikasını Göster 'i seçin.
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Başa dön

Güvenilir kimliklerden sertifika silme

1. Tercihler > İmzalar'ı seçin. Kimlikler ve Güvenilir Sertifikalar alanında Daha Fazla'yı
tıklatın.

2. Sertifikayı seçin ve Kimliği Kaldır'ı tıklatın.

İlgili bağlantılar
Dijital kimlikler hakkında
PDF Portföyleri hakkında
Sertifikalı PDF Portföyleri
Güvenlik ayarlarını dışa aktarma
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Güvenli PDF'leri açma

  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Not:

Parola korumalı

Onaylı

Adobe LiveCycleRights Management ES ile yapılandırılmış

Güvenlik hakkındaki makalelerin tam listesi için bkz. Acrobat ve PDF içeriğinde güvenliğe genel bakış.

Acrobat DC ve Acrobat Reader DC, URL'yi (web sitesi) ya da izin verilmemiş dosya türü kullanan dosya ekini
her açma denemenizde sizi uyarır. URL'ler ve izin verilmeyen dosya türleri, bilgisayarınıza zarar verebilecek
programları, makroları veya virüsleri aktarabileceği veya çalıştırabileceği için zararlı olabilirler. İzin verilmeyen
dosya türleri arasında .exe ve .zip dosyaları vardır.

Belgelerin güvenliği farklı yollardan sağlanır. Bir belgenin güvenlik ayarlarını görüntülemek için, Acrobat veya
Reader'da Dosya > Özellikler'i seçin. Belge Özellikleri iletişim kutusunda Güvenlik sekmesini tıklatın. Bir
PDF'yi açma konusunda sorun yaşıyorsanız ya da belirli özellikleri kullanmanız engellenmişse, PDF'nin yazarı
ile iletişime geçin.

Şifre korumalı PDF için açma amaçlı bir şifre ya da kısıtlı işlemleri değiştirme veya kaldırma
amaçlı bir şifre gerekir. Belgede sınırlandırılmış özellikler varsa, bu özelliklerle ilişkili araçlar ve seçenekler
soluk görüntülenir.

Belgeye sertifika verilmesi alıcıların belge kimlik doğrulamasına güvenmesini sağlar. Sertifika
imzalarında, form doldurmak ve belgede değişiklik yapmak gibi özel eylemlere izin verme ya da izin vermeme
gibi bilgiler de bulunur. Sertifikalı form gönderdiğinizde geçerli yazara geri geleceğinden emin olursunuz.
Geçerli bir sertifikaya sahip belge, Mavi Şerit simgesiyle  görüntülenir. Geçerli bir sertifikası olan bir PDF
Portföyü'nde, bir İmza Rozeti görüntülenir.

Sertifika imzası olan bir PDF Portföyü

Adobe LiveCycle Rights Management ES
(ALCRMS) kuruluşunuzun hesaplarını yönetmenizi ve güvenlik ilkelerini yapılandırmanızı sağlar. ALCRMS,
dijital imzalara ve sertifikalara gerek olmadan belgelere bir ilke uygulamanıza olanak sağlar.

İlgili bağlantılar
Sertifika imzaları hakkında | Dijital imzalar
Belge güvenliğini parolalarla sağlama
Sertifika güvenliği
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PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma

Not:

Başa dön

Başa dön

Not:

Neden hassas içeriklerde redaksiyon yapmalıyım veya bu içerikleri kaldırmalıyım?
Hassas içerikler üzerinde redaksiyon yapma (Acrobat Pro DC)
Metin arama ve kaldırma (Acrobat Pro DC)
Gizli bilgileri bulma ve kaldırma
Desenler için farklı bir dil sürümü seçme (Acrobat Pro DC)
Redaksiyon işaretlerinin görünümünü değiştirme (Acrobat Pro DC)
Redaksiyon kodları (Acrobat Pro DC)
Ek kaynaklar

Güvenlik hakkındaki makalelerin tam listesi için bkz. Acrobat DC ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış.

Neden hassas içeriklerde redaksiyon yapmalıyım veya bu içerikleri
kaldırmalıyım?

PDF'yi dağıtmadan önce size ulaşılmasına neden olabilecek hassas içerikler veya özel bilgiler için belgeyi
incelemek isteyebilirsiniz. PDF'de görünür olan hassas görüntüleri veya metinleri kaldırmak veya üzerlerinde
redaksiyon yapmak için Redaksiyon araçlarını kullanın.

Bir PDF'de gizli içerik bulmak ve bu içeriği kaldırmak için Gizli Bilgileri Kaldır özelliğini kullanın. Örneğin
PDF'yi siz oluşturduysanız, belge meta verileri normal olarak adınızı belgenin yazarı olarak listeler. İstemeden
belgenin görünümünün değiştirebilecek içeriği de kaldırmak isteyebilirsiniz. JavaScript, eylemler ve form
alanları değişebilecek içerik türleridir.

Hassas içerikler üzerinde redaksiyon yapma (Acrobat Pro DC)

Redaksiyon, bir belgede görünür olan metin ve grafikleri kalıcı olarak kaldırma işlemidir. İçerikleri kaldırmak
için Redaksiyon araçlarını kullanabilirsiniz. Kaldırılan öğelerin yerine renkli kutular olarak görünen redaksiyon
işaretleri olabilir veya alanı boş bırakabilirsiniz. Redaksiyon işaretlerinin üzerinde görüntülenen özel metin
veya redaksiyon kodları belirleyebilirsiniz.

Belirli sözcükleri, karakterleri veya tümcecikleri bulmak ve kaldırmak isterseniz bunun yerine Metin Bul

aracını  kullanın.
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Redaksiyon için işaretlenen (sol) ve redaksiyonu yapılmış (sağ) metin

1. Araçlar > Redaksiyon'u seçin.

Redaksiyon araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda, Redaksiyon için İşaretle > Metin ve Görüntüler'i seçin. 

3. (İsteğe bağlı) Redaksiyon işaretlerinin görünümünü belirlemek için ikincil araç çubuğunda
Özellikler'i tıklatın.  (Bkz. Redaksiyon işaretlerinin görünümünü değiştirme.)

4. Aşağıdakilerden birini yaparak kaldırmak istediğiniz öğeleri işaretleyin.

Sözcük veya görüntü seçmek için çift tıklatın.
Çizgi, metin bloğu, nesne veya alan seçmek için sürükleyin.
Taranmış bir belgedeki bir sayfanın alanlarını seçmek için sürüklerken Ctrl tuşuna
basın.

Redaksiyon işaretlerinizin nasıl göründüğünü önizlemek için işaretçiyi işaretli alanın
üzerinde tutun.

5. Tek bir redaksiyona birden fazla kod girişi uygulamak için bir redaksiyon işaretini sağ
tıklatın ve bir seçenek belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Redaksiyona birden fazla kod
girişi uygulama.

6. (İsteğe bağlı) Bir redaksiyon işaretini tekrarlamak için işareti sağ tıklatın ve İşareti Tüm
Sayfalarda Tekrarla'yı seçin. Bu özellik, birden fazla sayfada aynı konumda belirli bir
üstbilgi, altbilgi ya da filigran bulunuyorsa kullanışlıdır.

7. Redaksiyon yapmak istediğiniz öğeleri işaretleme işlemini tamamladığınızda, öğeleri
kaldırmak için ikincil araç çubuğunda Uygula'yı ve ardından Tamam 'ı tıklatın.

Kaydedene kadar öğeler belgeden kalıcı olarak kaldırılmaz.

8. Gizli Bilgileri Kaldır özelliğini kullanarak belgedeki gizli bilgileri aramak ve kaldırmak
istiyorsanız iletişim kutusundaki Evet seçeneğini tıklatın. Aksi takdirde, Hayır 'ı tıklatın.

9. Dosya > Kaydet'i seçip dosya adı ve konumunu belirtin. Dosya adına “_Redacted”
soneki eklenir. Orijinal dosyanın üzerine yazmak istemiyorsanız dosyayı farklı ad, konum
veya her ikisiyle kaydedin.

Metin arama ve kaldırma (Acrobat Pro DC)
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Not:

Aranabilir metinlerin bulunduğu bir veya daha fazla PDF'de sözcükleri ya da tümcecikleri bulup kaldırmak için
Metin Bul aracını kullanın.

Metin Bul aracı, güvenli (şifrelenmiş) PDF'lerde arama yapmaz.

1. Araçlar > Redaksiyon'u seçin.

Redaksiyon araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda, Redaksiyon için İşaretle > Metin Bul'u seçin.

3. Arama iletişim kutusunda,  mevcut PDF'de mi yoksa başka bir konumdaki tüm PDF'lerde
mi arama yapmak istediğinizi belirtin.

4. Aşağıdakilerden birini yapın:

Yalnızca bir sözcük ya da tümcecik aramak için Tek Sözcük veya Tümcecik'i seçin
ve sözcüğü veya tümceciği metin alanına girin.
Birden çok sözcük aramak için Birden Fazla Sözcük veya Tümcecik'i seçin ve
Sözcük Seç'i tıklatın. Her bir sözcüğü Yeni Sözcük veya Tümcecik metin alanına
girin ve Ekle'yi tıklatın. Aranan sözcüklerin ve tümceciklerin listesi bulunan bir metin
dosyasını da içe aktarabilirsiniz.
Telefon numarası, kredi kartı numarası, e-posta adresi, vatandaşlık numarası ya da
tarih gibi bir öğe aramak için Desenler 'i tıklatın. Kullanılabilir desenlerden birini seçin.
Desenlerin dil sürümünü değiştirebilirsiniz. (Bkz. Desenler için farklı bir dil sürümü
seçme.)

5. Metin Ara ve Kaldır'ı tıklatın.

6. Arama sonuçlarında, sözcüğün ya da tümceciğin geçtiği her yeri görmek için belge adının
yanındaki artı işaretini (+) tıklatın. Ardından, redaksiyon için işaretlemek istediğiniz
örnekleri seçin:

Listedeki örneklerin tümünü seçmek için Tümünü İşaretle 'yi tıklatın.
Tek başına örnekleri seçmek için redaksiyon yapmak istediğiniz her birinin onay
kutusunu tıklatın. Sayfadaki örneğini görmek için onay kutusunun yanındaki metni
tıklatın.
Örneklerden hiçbirini işaretlememek için Arama iletişim kutusunu kapatın veya
yeniden başlamak üzere Yeni Arama'yı tıklatın.
Redaksiyon için tam sözcükleri veya kısmi sözcükleri (karakterleri) işaretlemek
istiyorsanız Redaksiyon İşaretleme Seçenekleri'nin altındaki seçeneği belirleyin.
Kısmı sözcükler için Kısmı Sözcükleri Redaksiyon için İşaretle 'yi seçin; Ayarlar
iletişim kutusu görüntülenir. Ayarlar iletişim kutusunda, redaksiyonu yapılacak
karakterlerin sayısını ve konumunu belirtin. Karakter redaksiyonu, kredi kartı
numarası gibi bir desen arıyor ve numaranın bir bölümünü tanıma amacıyla görünür
şekilde bırakmak istiyorsanız faydalıdır.

7. Redaksiyon için işaretlemek istediğiniz örnekleri seçtiyseniz Onaylı Sonuçları
Redaksiyon için İşaretle 'yi tıklatın.

Listede seçtiğiniz öğeler redaksiyon için işaretli olarak gösterilir.

Dosyayı kaydetmediyseniz, belgedeki redaksiyon işaretlerini seçebilir ve Delete
tuşuna basarak redaksiyon işaretini kaldırabilirsiniz. Dosyayı kaydettikten sonra
redaksiyon işaretleri kalıcı olur.

8. İşaretli öğeleri kaldırmak için ikincil araç çubuğunda Uygula'yı ve ardından Tamam 'ı
tıklatın.

Kaydedene kadar öğeler belgeden kalıcı olarak kaldırılmaz.

9. Gizli Bilgileri Kaldır özelliğini kullanarak belgedeki gizli bilgileri aramak ve kaldırmak
istiyorsanız Evet'i tıklatın. Aksi takdirde, Hayır 'ı tıklatın.

10. Dosya > Kaydet'i seçip dosya adı ve konumunu belirtin. Orijinal dosyanın üzerine
yazmak istemiyorsanız dosyayı farklı ad, konum veya her ikisiyle kaydedin.
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Gizli bilgileri bulma ve kaldırma

Belgedeki gizli metin, meta veriler, yorumlar ve ekler gibi istemediğiniz içerikleri bulmak ve belgeden
kaldırmak için Gizli Bilgileri Kaldır özelliğini kullanın. Öğeleri kaldırdığınızda, ek öğeler belgeden otomatik
olarak kaldırılır. Kaldırılan öğeler arasında dijital imzalar, üçüncü taraf eklentileri ve uygulamaları tarafından
eklenen belge bilgileri ve Adobe Reader kullanıcılarına PDF belgelerini inceleme, imzalama ve doldurma
olanağı tanıyan belirli özellikler yer alır.

Kapatmadan ya da e-posta ile göndermeden önce her PDF'de gizli içerik aratmak için Tercihler iletişim
kutusunu kullanarak Belge tercihlerinde bu seçeneği belirleyin.

1. Araçlar > Redaksiyon'u seçin.

Redaksiyon araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda, Gizli Bilgileri Kaldır'ı tıklatın. 

Öğeleri bulunursa yanlarında işaretli birer onay kutusuyla birlikte Gizli Bilgileri Kaldır
panelinde listelenir.

3. Onay kutularının yalnızca belgeden kaldırmak istediğiniz öğeler için seçili olduğundan
emin olun. (Bkz. Gizli Bilgileri Kaldırma seçenekleri.)

4. Seçilen öğeleri dosyadan silmek için Kaldır'ı, ardından da Tamam 'ı tıklatın.

5. Dosya > Kaydet'i seçip dosya adı ve konumunu belirtin. Orijinal dosyanın üzerine
yazmak istemiyorsanız dosyayı farklı ad, konum veya her ikisiyle kaydedin.

Dosyayı kaydettiğinizde seçili içerik kalıcı olarak kaldırılır. Dosyayı kaydetmeden kapatırsanız, dosyayı
kaydettiğinizden emin olarak bu işlemi tekrarlayın.

Gizli Bilgileri Kaldır seçenekleri

Meta Veri

Meta veriler yazarın adı, anahtar sözcükler ve telif hakkı bilgileri gibi belge ve içerikleri hakkında bilgiler
barındırır. Meta verileri görmek için Dosya > Özellikler'i seçin.

Dosya Ekleri

Herhangi bir formattaki dosyalar PDF'ye ek olarak dahil edilebilir. Ekleri görmek için Görünüm >
Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Ekler'i seçin.

Yer İmleri

Yer imleri, PDF'de belirli sayfaları açan temsili metinler içeren bağlantılardır. Yer imlerini görmek için
Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Yer İmleri'ni seçin.

Yorumlar ve İşaretlemeler

Bu öğe, yorum olarak eklenen dosyalar da olmak üzere yorum ve işaretleme aracı kullanılarak PDF'ye
eklenen tüm yorumları içerir. Yorumları görmek için Araçlar > Yorumlar'ı seçin.

Form Alanları

Bu öğe, Form Alanları'nı (İmza alanları da olmak üzere) ve form alanlarıyla ilgili tüm Eylemler ve
hesaplamaları içerir. Bu öğeyi kaldırırsanız, tüm form alanları düzleştirilir ve artık doldurulamaz,
düzenlenemez veya imzalanamaz.

Gizli Metin

Bu öğe, PDF'deki metnin saydam olduğunu, diğer içerik tarafından kapsandığını veya arka planla aynı renkte
olduğunu belirtir.

Gizli Katmanlar

PDF'ler görünür veya gizli çok sayıda katman içerebilir. Gizli katmanları kaldırma, bunları PDF'den kaldırır ve
diğer katmanları tek bir katmana düzleştirir. Katmanları görmek için Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme
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Bölmeleri > Katmanlar'ı seçin.

Gömülü Arama Dizini

Gömülü arama dizini, PDF dosyası içindeki aramaları hızlandırır. PDF'nin bir arama dizini içerip içermediğini
belirlemek için Araçlar > Dizin'i seçin ve ikincil araç çubuğunda Gömülü Dizini Yönet'i tıklatın. Dizinleri
kaldırma dosya boyutunu küçültür ancak PDF'de arama süresini arttırır.

Silinmiş Veya Kırpılmış İçerik

PDF'ler bazen kırpılmış veya silinmiş sayfalar ya da silinmiş görüntüler gibi daha önce kaldırılmış ve artık
görünür olmayan içerikleri korur.

Bağlantılar, Eylemler ve JavaScript'ler

Bu öğe, web bağlantıları, Eylem sihirbazı tarafından eklenen eylemler ve belge genelindeki JavaScript'leri
içerir.

Üst Üste Binen Nesneler

Bu öğe, üst üste binen nesneler içerir. Bu nesneler, görüntüler (piksellerden oluşan), vektörel grafikler
(yollardan oluşan), degradeler veya desenler olabilir.

Desenler için farklı bir dil sürümü seçme (Acrobat Pro DC)

Yerelleştirilmiş desenler Arama panelinde (Redaksiyon > Redaksiyon için İşaretle > Metin Bul)
görüntülenir.

1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Acrobat > Tercihler (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

2. Soldaki Kategoriler bölümünden Belgeler'i seçin.

3. Redaksiyon alanında, Metin Deseni Ara ve Kaldır İçin Yerelleştirme Seç menüsünden
bir dil seçin. Ardından Tamam 'ı tıklatın.

Redaksiyon işaretlerinin görünümünü değiştirme (Acrobat Pro DC)

Varsayılan olarak, redaksiyon için işaretlediğiniz görüntü ve metinlerin çevresinde ince kırmızı dış çizgiler,
redaksiyonu yapılan görüntü ve metinlerin yerine de siyah kutular görünür. Öğeleri redaksiyon için
işaretlemeden önce, redaksiyon işaretlerinin varsayılan görünümünü belirleyebilirsiniz. Redaksiyon
işaretlerinin görünümünü redaksiyonları uygulamadan önce de değiştirebilirsiniz.

Tüm işaretlerin varsayılan görünümünü ayarlama

1. Araçlar > Redaksiyon'u tıklatın.

Redaksiyon araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda, Özellikler'i seçin.

Redaksiyon Aracı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

3. Görünüm sekmesinde değiştirmek istediğiniz seçenekleri belirleyin ve Tamam 'ı tıklatın:

Redaksiyon Alanı Dolgu Rengi simgesini tıklatın ve kaldırılan öğelerin yerini alan
kutular için renk paletinden dolgu rengini seçin. Redaksiyonu yapılmış alanı boş
bırakmak için Renk Yok'u seçin.
Özel metin seçmek veya redaksiyon kodu seçeneklerini belirlemek istiyorsanız
Kaplama Metni Kullan'ı seçin. Fontu, boyutu ve metin hizalamasını seçin.
Özel Metin'i seçin ve redaksiyonu yapılmış alanda görünmesini istediğiniz metni
yazın.
Redaksiyon Kodu'nu seçin, ardından varolan bir setin içinden kod seçin ya da yeni
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Özel metin

Font

Font Boyutu

Redaksiyon Alanına Sığdırmak İçin Metni Otomatik Boyutlandır

Font Rengi

Kaplama Metnini Yinele

Metin Hizalama

Başa dön

Not:

kod seti veya yeni kod tanımlamak için Kodu Düzenle'yi tıklatın. (Bkz. Redaksiyon
kodları ve kod setleri oluşturma.)
Redaksiyon İşareti Görünümü alanında, Anahat Rengi simgesini, Dolgu Rengi
simgesini veya her ikisini birden tıklatın. Renk paletinden redaksiyon için
işaretlediğiniz görüntüler ve metinler için bir renk seçin. Rengin opaklığını ayarlamak
için kaydırıcıyı hareket ettirin. Seçilen alanı boş bırakmak için Renk Yok'u seçin.

Redaksiyon metni özellikleri (Acrobat Pro DC)

Redaksiyon işaretinin üzerinde Özel Metin seçeneğine yazdığınız metni görüntüler.

Seçili fontla özel metni görüntüler.

Seçili punto boyutunda özel metni görüntüler.

Redaksiyonu yapılmış alana sığdırmak
için özel metni yeniden boyutlandırır. Bu seçenek belirlendiğinde, kaplama metni için Font Boyutu ayarını
geçersiz kılar.

Renk örneğini tıklatarak değiştirebileceğiniz, seçili renkte özel metni görüntüler.

Redaksiyonu yapılmış alanı, font boyutunu değiştirmeden istediğiniz kadar sayıda
özel metinle doldurur. Örneğin, özel metin olarak x veya kısa çizgi (-) belirlediyseniz, bu karakterler
redaksiyonu yapılan tüm alanlarda yinelenir.

Metni sola, sağa veya ortaya hizalar.

Redaksiyon kodları (Acrobat Pro DC)

Acrobat, redaksiyon için seçilen alanlara üst baskı yapmak için kaplama metin kullanır. Kaplama metnine
örnek olarak, kod setinden elde edilen bir veya daha fazla kod girişinden oluşan redaksiyon kodu
gösterilebilir. Acrobat, kullanmanız için ABD Bilgi Erişimi Özgürlüğü Yasası ve ABD Gizlilik Yasası kod
gruplarını içermektedir. Kaplama metin oluşturmak için kodları veya özel metinleri kullanabilirsiniz. Fark,
redaksiyon kodları kaydedebileceğiniz, dışa aktarabileceğiniz ve içe aktarabileceğiniz metin girişleridir. Bir kod
setinde birden fazla kod bulunabilir.

Kodlar, üst baskı metinlerinin renkler, font karakteristikleri ve metnin boyutu veya yinelemesi gibi geçerli
niteliklerini kod açıklamasının bir parçası olarak kaydetmez. Kodlar üst baskı metinlerini yalnızca ileriki
oturumlarda ve kod setlerini paylaştığınız diğer kullanıcılar için yeniden kullanılabilir yapar. Kodla ilgili diğer
nitelikleri Redaksiyon Aracı Özellikleri iletişim kutusundan ayarlayabilirsiniz.

Redaksiyon kodları ve kod setleri oluşturma

1. Araçlar > Redaksiyon'u tıklatın.

Redaksiyon araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda, Özellikler'i seçin.

Redaksiyon Aracı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.
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Redaksiyon Aracı Özellikleri iletişim kutusunu kullanarak redaksiyon kodları oluşturun.

3. Kaplama Metni Kullan'ı seçin.

4. Redaksiyon Kodu'nu seçin.

Bir redaksiyon koduna birden fazla kod girişi eklemek için Kod Girişleri listesinden
bir giriş seçin ve Seçilen Girişi Ekle'yi tıklatın. İstediğiniz şekilde tekrarlayın.
Redaksiyon Kodu listesinde bulunan bir kod girişini silmek için Seçilen Girişi
Kaldır'ı seçin.
Ek değişiklikler yapmak için Kodları Düzenle'yi tıklatın.

5. Redaksiyon Kodu Düzenleyicisi iletişim kutusunda, Set Ekle'yi tıklatın.

6. (İsteğe bağlı) Kod setleri listesinin altında bulunan metin alanındaki set için yeni bir ad
girin, ardından Seti Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

7. Kod Ekle'yi tıklatın, kaplama metin olarak görüntülenmesini istediğiniz metni kod girişleri
listesinin altındaki metin alanına girin, ardından Kodu Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

8. Kod setine başka kod girişi eklemek için önceki adımı yineleyin veya ek kod setleri ve
kodlar oluşturmak için önceki üç adımı yineleyin.

Redaksiyon kodlarını ve kod setlerini düzenleme (Acrobat Pro DC)

1. Araçlar > Redaksiyon'u tıklatın.

Redaksiyon araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda, Özellikler'i seçin.

Redaksiyon Aracı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

3. Kaplama Metni Kullan'ı ve ardından Redaksiyon Kodu'nu seçin.

4. Soldaki listeden bir Kod Seti seçin ve Kodları Düzenle'yi tıklatın.

5. Redaksiyon Kodu Düzenleyicisi iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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Bir kod setini ve bu set içindeki tüm kod girişlerini kaldırmak için Kod Seti'ni seçin ve
Seti Kaldır'ı tıklatın.
Bir kod setini farklı PDF'lerde yeniden kullanabileceğiniz ya da başkalarıyla
paylaşabileceğiniz bağımsız bir XML dosyasına dışa aktarmak için kod setini seçin.
Ardından Seti Dışa Aktar'ı tıklatın, bir dosya adı ve konum belirtin ve Kaydet'i
tıklatın.
Önceden kaydedilmiş bir kod setini içe aktarmak için Seti İçe Aktar'ı tıklatın, dosyayı
bulup seçin ve Aç'ı tıklatın.
Bir kod setini yeniden adlandırmak için Kod Seti'nden bir giriş seçin, listenin altındaki
kutuya yeni bir ad yazın ve Seti Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

6. Kod Seti işaretliyken düzenlemek istediğiniz kod girişini seçin ve aşağıdakilerden birini
yapın:

Bir kod girişini kaldırmak için Kodu Kaldır'ı tıklatın.
Kod girişini yeniden adlandırmak için listesinin altındaki kutuya yeni bir ad yazın ve
Kodu Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

Tek bir redaksiyona birden fazla kod girişi uygulama

1. Redaksiyon işaretçisini sağ tıklatın. 

2. Bağlam menüsünün en alt kısmındaki listeden bir Kod Seti seçin, ardından açılır
menüden bir kod girişi seçin. Kod uygulandığında, kod girişinin yanında bir onay işareti
görünür.

3. Redaksiyona başka bir kod girişi eklemek için önceki adımları tekrarlayın.

Birbirinden virgülle ayrılan kod girişlerini görmek için işaretçinizi redaksiyon işaretinin üzerinde tutun.

Aynı kodu birden fazla redaksiyona uygulamak için içeriği işaretlemeden önce redaksiyon özelliklerini
ayarlayın. İkincil araç çubuğunda, Özellikler'i tıklatın. Kaplama Metni Kullan ve Redaksiyon Kodu
seçeneklerini belirleyin. Bir Kod Seti ve kod girişi seçip Seçilen Girişi Ekle'yı tıklatın.

Ek kaynaklar

Using the redaction tools in legal situations (Yasal durumlarda redaksiyon araçlarını
kullanma): blogs.adobe.com/acrolaw/
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PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme

Not:

Başa dön

Başa dön

Güvenlik ilkesi türleri
Kurumsal ilkelerin kimliğini doğrulama
Kullanıcı güvenlik ilkesi oluşturma
Güvenlik ilkelerini PDF'lere uygulama
Güvenlik ayarlarını dışa aktarma
İlkeyi kopyalama, düzenleme veya silme
İlkeyle korunan PDF'yi iptal etme

Güvenlik hakkındaki makalelerin tam listesi için bkz. Acrobat DC ve PDF içeriğinde güvenliğe genel
bakış.

Güvenlik ilkesi türleri

Çok sayıda PDF'ye aynı güvenlik ayarlarını sıklıkla uyguluyorsanız, yeniden kullanabileceğiniz ilke olarak
ayarlarınızı kaydedebilirsiniz. Güvenlik ilkeleri, tutarlı güvenlik iş akışı sağlayarak zamandan tasarruf sağlar.
Şifre ve sertifika güvenliği için ilke oluşturulması istediğiniz kadar PDF'de aynı güvenlik ayarlarını yeniden
kullanmanızı sağlar. İki tür güvenlik ilkesi kullanılabilir:

Kurumsal ilkeler özellikle başka kişilerin PDF'lere sınırlı bir süre erişim sağlamasını
istediğinizde kullanışlıdır. Adobe LiveCycle Rights Management ES ilkeleri bir sunucuda
saklanır. Bu ilkeleri kullanabilmek için kullanıcıların sunucuya erişim yetkilerinin olması
gerekir. Bu ilkelerin oluşturulması için Adobe LiveCycle Rights Management ES'deki
listeden belge alacak olan kişilerin belirtilmesi gerekir. Adobe LiveCycle Rights
Management ES, güvenlik ilkelerinde belirtildiği gibi PDF'lere erişimi ve denetim
etkinliklerini kontrol eder. Şirketinizde lisanslı yazılım varsa ve Adobe LiveCycle Rights
Management ES'yi kullanım hakkına sahipseniz bu hizmetten yararlanabilirsiniz.

Kullanıcı ilkeleri bireyler tarafından oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Çok sayıda
belgeye aynı güvenlik ayarlarını uyguluyorsanız, kullanıcı ilkesi oluşturarak zaman
kazanabilirsiniz. Sonra da kullanıcı ilkesini belgelere uygulayın. Şifreler ve genel anahtar
sertifikaları için kullanıcı ilkeleri yerel bilgisayarınızda depolanır. Adobe LiveCycle Rights
Management ES erişimiyle Adobe LiveCycle Rights Management ES'de saklanan bir
kullanıcı ilkesi oluşturabilirsiniz. Bu ilkeyi yalnızca siz kullanabilirsiniz.

Kurumsal ilkelerin kimliğini doğrulama

Adobe LiveCycle Rights Management ES uygulamasında saklanan ilkeler, güvenlik ayarlarını yeniden
kullanmanıza ek olarak, belgelerin süresini sonlandırabilmenize ve belgeleri iptal edebilmenize olanak sağlar.
Korunan belgeleri açan kullanıcıları denetleyerek sorumluluğu korur.
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Adobe LiveCycleRights Management ES'yi Yapılandırma

Güvenlik ilkesiyle belge yayınlama

Güvenlik ilkesi uygulanmış belgeyi görüntüleme

Etkinlikleri yönetme ve erişimi değiştirme

Başa dön

Güvenlik İlkeleri

A. İlkeler sunucuda saklanır. B. İlkeler PDF'ye uygulanır. C. İlke izin veriyorsa, kullanıcılar belgeyi açabilir,
düzenleyebilir ve yazdırabilir. 

Sunucu tabanlı güvenlik ayarlarının yapılması dört ana aşamadan oluşur:

Adobe LiveCycle Rights Management ES'yi
genellikle şirketinizin veya grubunuzun sistem yöneticisi yapılandırır, hesapları yönetir ve kurumsal ilkeleri
oluşturur. Adobe LiveCycle Rights Management ES'yi yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için Adobe web
sitesine bakın.

Yazar bir PDF oluşturup bu PDF'ye Adobe LiveCycle Rights
Management ES'de depolanan bir ilke uygular. Sunucu PDF için lisans ve benzersiz şifreleme anahtarı
oluşturur. Acrobat lisansı PDF'ye gömer ve şifreleme anahtarını kullanarak şifreler. Yazar veya yönetici bu
lisansı PDF'yi izlemek ve denetlemek için kullanabilir.

Kullanıcılar güvenli PDF'yi Acrobat 9 (veya Reader 9)
programlarında açmayı denediklerinde kimliklerini doğrulamaları gerekir. Kullanıcıya PDF için erişim verilirse,
söz konusu PDF'nin şifresi çözülür ve PDF ilkede belirtilen izinlerle açılır.

Yazar veya yönetici, Adobe LiveCycle Rights Management ES
hesabında oturum açarak etkinlikleri izleyebilir ve ilkelerle korunan PDF'lere erişimi değiştirebilir. Yöneticiler
tüm PDF'leri ve sistem etkinliklerini görebilir, yapılandırma ayarlarını ve ilkelerle korunan PDF'lere erişimi
değiştirebilir.

Kullanıcı güvenlik ilkesi oluşturma

Kullanıcı ilkeleri, belgelerin kimliklerini doğrulamak amacıyla parolalardan, sertifikalardan ya da Adobe
LiveCycle Rights Management ES'den faydalanabilir.

Parola ve sertifika güvenliğiyle ilgili ilkeler yerel bir bilgisayarda saklanabilir. Adobe LiveCycle Rights
Management ES kullanılarak oluşturulan güvenlik ilkeleri bir sunucuda saklanır. Güvenlik ayarlarını dinamik
olarak değiştirebilir ve eylemleri denetleyebilirsiniz. Şirketinizde lisanslı yazılım varsa ve Adobe LiveCycle
Rights Management ES'yi kullanım hakkına sahipseniz bu hizmetten yararlanabilirsiniz.

Parola ilkesi oluşturma

1. Acrobat DC'de, Araçlar > Koruma > Şifrele > Güvenlik İlkelerini Yönet'i seçin. Koruma
panelini görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

2. Yeni'yi tıklatın.

3. Parolalar Kullan'ı seçin ve İleri'yi tıklatın.

4. İlke için bir ad ve açıklama girin, aşağıdakilerden birini yapın ve İleri'yi tıklatın.

Parolaları ve kısıtlamaları belirtmek için bu ilkeyi belgeye her uygulayışınızda
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Parolaları İlkeyle Birlikte Kaydet seçeneğini temizleyin.

Parolayı ve kısıtlama ayarlarını ilkeyle kaydetmek için Parolaları İlkeyle Birlikte
Kaydet'i seçin.

5. Uyumluluk ayarını ve parola seçenekleri belirtin. Şifreleri İlkeyle Birlikte Kaydedin'i
seçtiyseniz, parolayı ve kısıtlamaları belirtin. Tamam'ı tıklatın.

6. İlke ayrıntılarını gözden geçirip önce Son'u, ardından da Kapat'ı tıklatın.

Sertifika ilkesi oluşturma

1. Acrobat DC'de, Araçlar > Koruma > Şifrele > Güvenlik İlkelerini Yönet'i seçin. Koruma
panelini görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

2. Yeni'yi tıklatın.

3. Genel Anahtar Sertifikalarını Kullan'ı seçin ve İleri'yi tıklatın.

4. İlke için bir ad ve açıklama girin ve şifrelenecek belge bileşenlerini belirleyin.

Sertifikaların geçerli olması ve şifrelemeyi sağlayan anahtar kullanımına sahip olması
gerekir.

5. İlkenin nasıl zorlanacağını saptayın:

Tek tek alıcılarla ilişkili ilke oluşturmak için Bu İlkeyi Uygularken Alıcılara Sorun'u
seçmeyin.

Ayrı belgelerle ilişkili bir ilke oluşturmak için Bu İlkeyi Uygularken Alıcılara Sor'u
seçin.

6. Alıcıların Acrobat sürümüyle uyumlu menüden şifreleme algoritmasını seçip İleri'yi
tıklatın.

7. Aşağıdakilerden birini yapın:

Bu İlkeyi Uygularken Alıcılara Sorun'u seçtiyseniz ilke ayarlarını gözden geçirip Son'u
tıklatın.

Bu İlkeyi Uygularken Alıcılara Sorun'u seçmediyseniz dijital kimlikleri seçerek (kendi
dijital kimliğiniz dahil) alıcıları belirtin. Ardından İleri'yi tıklatın.

8. Son'u tıklatın.

Güvenli dosya ekleri için ilke oluşturma

Bir veya daha fazla belgeyi bir güvenlik zarfına gömerek ve e-posta eki olarak göndererek güvenlik
ekleyebilirsiniz. Dosyaları şifrelemeden güvenli bir dosya eklentisi göndermek isterseniz bu yöntem
kullanışlıdır. Belgeleri dosya eklentileri olarak bir güvenlik zarfına gömebilir, zarfı şifreleyip alıcılara
gönderebilirsiniz. Alıcılar zarfı açtığında, dosya eklerini ayıklar ve kaydederler. Kaydedilen dosyalar, orijinal
dosya ekleriyle aynıdır ve kaydedildiklerinde artık şifreli olmazlar.

Örneğin, PDF dışı belgelerin de bulunduğu gizli belgeleri gönderdiğinizde alıcının yalnızca belgeyi
görüntülemesini isteyebilirsiniz. Bu belgeleri bir güvenlik zarfına ek olarak gömebilir, zarfı şifreleyip e-posta
yoluyla gönderebilirsiniz. Zarfı herkes açabilir, kapak sayfasını görüntüleyebilir ve hatta zarf içeriğinin bir
listesini de görüntüleyebilir. Ancak, gömülü eklentileri yalnız alıcı görüntüleyebilir ve dışa aktarabilir.
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Başa dön

Güvenli aktarım için dosya eklerini güvenlik zarflarına yerleştirin.

1. Araçlar > Koruma > Daha Fazla Koruma > Güvenlik Zarfı Oluştur'u seçin. Koruma
panelini görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

2. Gönderilecek Dosyayı Ekle'yi, ardından da eklemek istediğiniz belgeleri seçin ve Aç
düğmesini tıklatın. İleri'yi tıklatın.

3. Bir zarf şablonu seçin ve İleri'yi tıklatın.

4. Bir teslim yöntemi seçin ve İleri'yi tıklatın.

5. Bir zarf ilkesi oluşturulmuşsa bu ilkeyi veya Yeni İlke'yi seçin. Ardından, bir ilke oluşturma
adımlarını izleyin.

6. Bilgileri gözden geçirip Tamam'ı tıklatın.

7. Bazı ilkeler için sizden, zarfın üzerinde görüntülenmesini istediğiniz bilgileri girmeniz
istenir. Alıcıların zarfın göndericisini tanımalarına izin verecek kadar bilgi girin.

8. Güvenlik bilgilerini (şifre, sertifika veya ilke) tamamlayın.

9. Zarf görüntülendiğinde alıcıların isimlerini girin. Ardından, araç çubuğunda Kaydet ya da
E-posta simgesini tıklatın.

Posta simgesini tıklatırsanız varsayılan e-posta programınız güvenlik zarfı ekli olarak
açılır. Alıcıların e-posta adreslerini yazıp e-posta mesajını gönderin.

Adobe LiveCycle Rights Management ES ile kullanıcı güvenlik ilkesi
oluşturma

Adobe LiveCycle Rights Management ES sistemine erişiminiz varsa, belge erişimini ve kayıtlı kişilerin
haklarını kısıtlayabilirsiniz. Adobe LiveCycle Rights Management ES kullanarak kullanıcı ilkesi oluştururken
Adobe LiveCycle Rights Management ES web sayfasına yönlendirilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Tek bir PDF Portföyü veya bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'si için PDF'yi açın.

PDF Portföyü için PDF Portföyü 'nü açıp Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı
seçin.

2. Araçlar > Koruma > Şifrele > Yönet'i seçin. Koruma panelini görmüyorsanız bkz. Görev
bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

3. Yeni'yi tıklatın.

4. Adobe LiveCycle Rights Management Kullan'ı seçip İleri'yi tıklatın.

5. Adobe LiveCycle Rights Management web sayfasında İlkeler'i ve Yeni'yi tıklatın.

6. Bir ad ve açıklama yazın, geçerlilik süresini ve diğer seçenekleri ayarlayın.

7. Kullanıcıları veya grupları seçin, bunlar için izinleri ayarlayın ve Tamam'ı tıklatın.

8. Şifrelemek istediğiniz belge bileşenleri ve filigran isteyip istemediğinizi belirleyin.

9. Tamamladığınızda, sayfanın üstündeki Kaydet'i tıklatın.

Güvenlik ilkelerini PDF'lere uygulama

PDF'ye kuruluş ilkesi veya kullanıcı ilkesi uygulayabilirsiniz. Belgeye sunucu ilkesi uygulamak için Adobe
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Başa dön

LiveCycle Rights Management ES'ye bağlanın. Adobe LiveCycle Rights Management güvenlik ilkelerinin bir
sunucuda saklanması gerekir; ancak ilke uygulanan PDF'ler için bu gerekli değildir. Acrobat'ı, sunucu tarafı
toplu işlem sıralarını veya Microsoft Outlook gibi başka uygulamaları kullanarak PDF'lere ilke
uygulayabilirsiniz.

Kurumsal ilkeleri yalnızca ilke yöneticisi düzenleyebilir ya da kaldırabilir. Güvenlik ilkelerini düzenleme
konusunda daha ayrıntılı bilgi için Araçlar > Koruma > Daha Fazla Koruma > Hak Yönetimi > Hesabı Yönet'i
seçin. Ardından, sağ üst köşedeki Yardım'ı tıklatın.

PDF’ye güvenlik ilkesi uygulama

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Tek bir PDF Portföyü veya bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'si için PDF'yi açın.

PDF Portföyü için PDF Portföyü 'nü açıp Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı
seçin.

2. Bir sunucu ilkesi kullanıyorsanız Araçlar > Koruma > Şifrele > Güvenlik İlkelerini
Yönet'i seçin. Bir ilke seçin. Listeden bir Adobe LiveCycle Rights Management ilkesi
seçin ve Yenile'yi tıklatın.

Güvenlik ilkelerinin yenilenmesi en güncel sunucu ilkelerine sahip olmanızı sağlar.

3. Araçlar > Koruma > Şifrele > Güvenlik İlkelerini Yönet'i seçin. İlkeyi seçip Belgeye
Uygula'yı tıklatın. Koruma panelini görmüyorsanız bkz.Görev bölmeleri'nde yer alan
panel ekleme talimatları.

Outlook'taki eklere ilke uygulama

Microsoft Outlook'ta farklı dosya türlerini güvenli PDF ekleri olarak gönderebilirsiniz. Bu seçenek yalnızca
Adobe LiveCycle Rights Management ES ayarlandıysa ve Acrobat'ta kullanılabilir durumdaysa kullanılabilir.

1. Outlook'ta, Ana Sayfa şeridinde Yeni Posta İletisi'ni seçin.

2. Adobe PDF şeridinde Güvenli Adobe PDF Olarak Ekle düğmesini tıklatın.

3. Dosya yolunu yazarak veya Gözat'ı tıklatarak eklemek istediğiniz dosyayı seçin.

4. Belgenin güvenliğini nasıl sağlamak istediğinizi belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

Dosya PDF'ye dönüştürülür ve seçtiğiniz güvenlik yöntemi kullanılarak şifrelenir.

5. E-posta mesajını tamamlayın ve Gönder'i tıklatın.

PDF’den kullanıcı güvenlik ilkesi kaldırma

Uygun izniniz varsa PDF'den güvenlik ilkesini kaldırabilirsiniz. Genel olarak, belge sahibi PDF'den güvenlik
ilkesini kaldırabilir.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Tek bir PDF Portföyü veya bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'si için PDF'yi açın.

PDF Portföyü için PDF Portföyü 'nü açıp Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı
seçin.

2. Araçlar > Koruma > Şifrele > Güvenliği Kaldır'ı seçin. Koruma panelini görmüyorsanız
bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.
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Başa dön

Not:

Kopyala

Düzenle

Sil

Sık Kullanılan

Başa dön

Güvenlik ayarlarını dışa aktarma

1. Tercihler > Güvenlik > Dışa Aktar'ı seçin.

2. Hangi ayar gruplarını paylaşmak istediğinizi seçip Tamam'ı tıklatın.

3. Güvenlik ayarlarını gereken şekilde gözden geçirip değiştirin ve Dışa Aktar'ı tıklatın.

4. Güvenlik ayarlarını şifrelemekte kullanılacak yöntemi seçin (istenirse) ve Tamam'ı tıklatın.

5. Alıcılar'ı seçin ve iki kez Tamam'ı tıklatın.

6. Dosyaları imzalayın.

İlkeyi kopyalama, düzenleme veya silme

1. Araçlar > Koruma > Şifrele > Güvenlik Ayarlarını Yönet'i seçin. Koruma panelini
görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

2. Göster menüsünden organizasyon ilkelerini mi, oluşturduğunuz kullanıcı ilkelerini mi,
yoksa erişiminiz olan tüm ilkeleri mi görüntülemek istediğinizi seçin.

3. İlkeyi seçip istediğiniz seçenekleri kullanın:

Adobe LiveCycle Rights Management ES'de yönetici haklarınız olmadıkça kurumsal
ilkeleri düzenleme veya silme seçenekleri kullanılamaz. Bu ilkelerdeki değişiklikler
yalnızca, ilgili seçeneği belirlediğinizde otomatik olarak açılan Adobe LiveCycle Rights
Management ES'de yapılabilir.

Var olan ilkenin ayarlarını temel alan ilkeyi oluşturmak için kullanılır.

Yerel bilgisayarda saklanan kullanıcı ilkesinin düzenlenmesi, yalnızca ilke
düzenlendikten sonra ilkenin uygulandığı belgeleri etkiler. Sunucuda depolanan kullanıcı
ilkelerinde izin ayarlarını ve diğer seçenekleri düzenleyebilirsiniz. Bu seçenek kurumsal
ilkeler için kullanılamaz.

Bu seçenek genellikle kurumsal ilkeler için uygun değildir.

Bu seçenek seçilmişse, ilkenin yanında bir yıldız görüntülenir. İlkeyi sık
kullanılanlardan kaldırmak için Sık Kullanılan'ı yeniden tıklatın. Sık Kullanılan seçeneğini
birden fazla ilkeye uygulayabilirsiniz. Bir ilkenin alınmasını daha kolay hale getirmek için
bu seçeneği kullanın.

İlkeyle korunan PDF'yi iptal etme

Bir grup kullanıcı için erişilebilir hale getirdiğiniz ilke korumalı PDF'ye erişimi sınırlamak için belgeyi iptal
edebilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Tek bir PDF veya bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'si için, PDF'yi açın ve Adobe
LiveCycle Rights Management ES hizmetine giriş yapın.

PDF Portföyü için PDF Portföyü 'nü açıp Adobe LiveCycle Rights Management ES'de
oturum açın ve Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı seçin.

2. Araçlar > Koruma > Daha Fazla Koruma > Hak Yönetimi > İptal'i seçin. Koruma panelini
görmüyorsanız bkz.Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

3. Web sayfasındaki menüden, belgeyi neden iptal ettiğinizi açıklayan bir seçenek belirleyin
ya da bir mesaj girin. İptal edilen belgeyi başka bir belgeyle değiştiriyorsanız, yeni
belgenin URL konumunu yazın.

4. Değişiklikleriniz kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

İlgili bağlantılar
Belge güvenliğini sertifikalarla sağlama
Belge güvenliğini parolalarla sağlama
Belge güvenliğini Adobe LiveCycle Rights Management ES ile sağlama
Adobe LiveCycle Rights Management ES
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PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları

Başa dön

Başa dön

Uyarı ne demek?
Yapılacak doğru eylem nedir?
Seçenekler, İzin Ver veya Oynat düğmesi yok mu?
Güvenlik uyarıları ne zaman görüntülenir?

Bazen bir PDF'yi açtığınızda bir uyarı görürsünüz. Uyarı, birçok şekilde verilebilir (aşağıda bunlardan üçü
gösterilmektedir).

Güvenlik uyarıları

Uyarı ne demek?

Uyarı, PDF'yi gönderen kişiye veya PDF'nin görüntülendiği siteye güvenip güvenmeyeceğinizin sorulmasıdır.
Uyarı, PDF içeriği bilgisayarınıza zarar verme olasılığı taşıdığı için görünür. Örneğin, program ve makro
aktarabilecek veya çalıştırabilecek PDF'ler için uyarı görüntülenir. Bu uyarı PDF'nin zararlı olduğu anlamına
gelmez.

Yapılacak doğru eylem nedir?

Bazı ürün özellikleri, kendi Tercihler panelleri aracılığıyla güvenlik atar. Örneğin, Güvenlik Yöneticisi, URL
Erişimi yönetimine, Multimedya Güvenliği (Eski) ise gömülü multimedyayı oynatmaya yönelik seçenekler içerir.
Geliştirilmiş güvenlik etkinleştirildiğinde etkilenen özellikler için Geliştirilmiş güvenlik kısıtlamalarını atlama
belgesinde açıklanan bir yöntemi kullanarak kısıtlanmış eylemlere izin verebilirsiniz.

Tercihler'i açmak için Düzen > Tercihler (Windows) veya Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader DC >
Tercihler (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

Göndereni tanıyor ve güveniyorsanız

PDF'ye veya PDF'yi gönderen şirket veya kişiye güveniyorsanız, Seçenekler, İzin Ver veya Oynat düğmesini
tıklatın. (Düğmeler uyarıya göre değişiklik gösterebilir.) Artık PDF'yi görüntüleyebilirsiniz.
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Başa dön

Not:

Başa dön

Göndereni tanımıyor ve güvenmiyorsanız

PDF'ye güvenmiyor veya oluşturan kişiyi ya da geldiği yeri tanımıyorsanız Seçenekler, İzin Ver veya Oynat
düğmesini tıklatmayın. Acrobat DC ve Adobe Acrobat Reader DC, şüpheli içeriği veya eylemleri engellemeye
devam eder. Uyarıyı gizlemek için, Kapat veya İptal düğmesini tıklatın. Engellenen içeriklerden herhangi birini
tıklatırsanız, uyarı yeniden görüntülenir.

Seçenekler, İzin Ver veya Oynat düğmesi yok mu?

Uyarı Seçenekler, İzin Ver veya Oynat düğmelerinden birini içermiyorsa, yöneticiniz bu özelliği devre dışı
bırakmıştır. Bu içeriğe güvenmeyi veya izin vermeyi seçemezsiniz. Uyarıyı gizlemek için Kapat veya İptal
düğmesini tıklatın. PDF'yi görüntüleyebilir, ancak engellenmiş içeriklerin hiçbirine erişemezsiniz. Daha fazla
bilgi için yöneticinizle irtibat kurun.

Güvenlik hakkındaki makalelerin tam listesi için bkz. Acrobat ve PDF içeriğinde güvenliğe genel bakış.

Güvenlik uyarıları ne zaman görüntülenir?

Güvenlik uyarıları, aşağıdaki durumlarda görüntülenebilir:

Kara listeye alınmış JavaScript

JavaScript, yaygın olarak kullanılan bir bilgisayar dilidir. JavaScript kodu saldırılara karşı güvenlik açıkları
içerebilir ve JavaScript web siteleri açmak için kullanılabilir Adobe, bilinen JavaScript güvenlik açıkları içeren
kara listeyi düzenli olarak günceller. Bir PDF kara listeye eklenmiş JavaScript'e erişmeye çalışırsa, en üstteki
sarı belge çubuğunda bir mesaj görürsünüz.

Yöneticiler için:

JavaScript'i yürütmeyi yönetme ile ilgili talimatlar için Güvenlik riski olarak PDF'lerdeki
JavaScript'ler

başlıklı makaleye bakın.
JavaScript uyarılarını tetikleyen ve JavaScript'in engellenmesine neden olan durumlar
hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/go/acroappsecurity_tr.

 

Güvenlik ayarları güncellemeleri

Adobe, güvenlik amacıyla düzenli olarak sertifikalar dağıtmaktadır. Bu indirmeler, güvenilir kaynaklarca dijital
olarak imzalanan PDF'lerin güvenli durumlarını korumalarını sağlamaya yardımcı olur. Bilinmeyen bir
kaynaktan güncelleştirme alırsanız, devam etmeden önce güvendiğiniz bir adresten aldığınızdan emin olun.
Güvenilmez web sitelerine ait güncelleştirmeler bilgisayarınızda hasara neden olabilir.

 

Akış nesnelerine (XObjects) erişme

Acrobat ve Reader, bir PDF dosyası akış nesnesi olarak tanımlanmış dış içeriğe erişim sağlamaya
çalıştığında bir uyarı görüntüler. Örneğin, bir URL dış bir görüntüye işaret edebilir. Verilerin sessiz bir şekilde
aktarılması, Acrobat ve Reader harici bir kaynakla iletişim kurabileceğinden, bir güvenlik riski arz edebilir.

 

PDF'lere ve formlara veri ekleme

Güvenilmeyen bir kaynak bir PDF formuna veri eklemeye çalıştığında bir uyarı görüntülenir. Bu veri ekleme
özelliği, kuruluşunuzdaki iş akışlarını standart hale getirse de bir PDF'ye kötü niyetli veri eklemek için de
kullanılabilir.

 

Sessiz yazdırma
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Not:

Sessiz yazdırma, bir dosya veya yazıcı için onayınız olmadan yapılan yazdırma işlemidir. Yazıcı kaynaklarını
meşgul ederek, kötü niyetli dosya defalarca yazıcınıza sessizce yazılacağından olası güvenlik riskidir.
Yazıcıyı meşgul ederek diğer belgelerin yazdırılmasını da engeller.

Sessiz yazdırmaya ne zaman izin verileceğini belirlemek için sistem yöneticinizle görüşün.

 

Web bağlantıları

PDF belgesindeki görünür web bağlantılarının yanı sıra, form alanları bir sayfayı tarayıcıda açan veya
Internet'ten sessizce veri talep eden gizli JavaScript çağrıları içerebilir.

Acrobat ve Reader X 9.3 ve 8.2, geliştirilmiş güvenliği varsayılan olarak etkinleştirir. Adobe, önceden
etkinleştirilmemişse geliştirilmiş güvenliği etkinleştirmenizi ve kısıtlamaları yalnızca güvenilen içerikler için
atlamanızı önermektedir.

İlgili bağlantılar
Geliştirilmiş güvenlik
Belge mesaj çubuğu
Multimedya oynatma
Multimedya Güvenilirliği tercihleri
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PDF güvenliğini Adobe LiveCycle Rights Management ES ile
sağlama

Not:

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Adobe LiveCycle Rights Management ES
Adobe LiveCycle Rights Management ES'ye bağlanma
Adobe LiveCycle Rights Management ES ilkelerini görüntüleme

Güvenlik hakkındaki makalelerin tam listesi için bkz. Acrobat ve PDF içeriğinde güvenliğe genel bakış.

Adobe LiveCycle Rights Management ES PDF'ler üzerinde dinamik kontrol sağlayan sunucu tabanlı bir
güvenlik sistemidir. Adobe LiveCycle Rights Management ES sistemi LDAP, ADS ve diğer şirket sistemleriyle
birlikte çalışacak şekilde yapılandırılabilir. Adobe LiveCycle Rights Management ES tarafından sağlanan
ilkeler sunucuda saklanır ve sunucudan yenilenebilir. Kullanıcılar, bu ilkelerle çalışmak için Adobe LiveCycle
Rights Management ES sistemine bağlanır.

Adobe LiveCycle Rights Management ES

Güvenlik ilkeleri Adobe LiveCycle Rights Management ES çalıştıran bir sunucuda saklanır; ancak PDF'ler
saklanmaz. Bazı durumlarda, güvenlik ilkesi uygulanmış PDF'leri açmak ya da kullanmaya devam etmek için
kullanıcıların sunucuya bağlanmaları gerekir. Adobe LiveCycle Rights Management ES'yi yapılandırma
hakkında bilgi için Adobe LiveCycle Rights Management ES web sitesinde hesabınızda oturum açtıktan sonra
Yardım'ı tıklatın.

Adobe LiveCycle Rights Management ES'ye bağlanma

1. Araçlar > Koruma > Daha Fazla Koruma > Güvenlik Ayarları 'nı seçin. Koruma
panelini görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

2. Adobe LiveCycle Rights Management Sunucularını (Güvenlik Yöntemi alanında) seçin.
Evet'i tıklatın ve bir sunucu seçin.

3. Yeni düğmesini tıklatın.

4. Ad kutusuna bir ad ve Sunucu Adı kutusuna URL'yi yazın. Bağlantı noktası numarasını
ekleyin ve Bu Sunucuya Bağlan'ı seçin.

5. Hesabınızın kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın ve Tamam'ı tıklatın.

Adobe LiveCycle Rights Management ES ilkelerini görüntüleme

1. Araçlar > Koruma > Daha Fazla Koruma > Hak Yönetimi > Hesabı Yönet'i seçin.
Koruma panelini görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme
talimatları.

Web tarayıcınızda Adobe LiveCycle Rights Management sayfası açılır.

2. Sizden istendiğinde, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin ve Oturum Aç'ı tıklatın.
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3. Sayfada İlkeler bağını tıklatın.

Adobe LiveCycle Rights Management hizmetini kullanma hakkında daha fazla bilgi için
sağ üst köşedeki Yardım bağlantısını tıklatın.
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PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği (yalnızca Windows)

Not:

Bağımsız Acrobat DC'de PDF

Başa dön

Kapalı

Güvenli Olmayabilecek Konumlardan Dosyalar

Korumalı Görünümü etkinleştirme veya devre dışı bırakma
Korumalı Görünüm kısıtlamalarını atlama

Güvenlik hakkındaki makalelerin tam listesi için bkz. Acrobat ve PDF içeriğinde güvenliğe genel bakış.

Korumalı Görünüm, ek bir güvenlik düzeyi sağlar. Korumalı Görünüm etkinleştirildiğinde, PDF'ler korumalı
alan adı verilen sınırlı bir ortamda görüntülenir. PDF'lerin ayrılması sanal alanın dışındaki alanlarda güvenlik
ihlali riskini azaltır. Adobe, güvenlik konusunda endişeleriniz varsa ya da Internet'te yer alan PDF'lerle sıklıkla
çalışıyorsanız Acrobat DC'yi Korumalı Görünüm'de kullanmanızı önerir.

Adobe Acrobat Reader DC, Korumalı Mod adlı benzer bir sınırlı ortam içerir. Reader Korumalı Mod hakkında
bilgi için bkz. Reader Yardım.

Korumalı Görünüm etkinleştirildiğinde, sadece temel gezinmeye izin verilir. Örneğin, PDF'leri açabilir, sayfalar
arasında gezinebilir ve bağlantıları tıklatabilirsiniz. Bağımsız Acrobat DC'de veya bir web tarayıcısında
görüntülediğiniz bir PDF'de Korumalı Görünüm'ü etkinleştirebilirsiniz.

Acrobat DC, Korumalı Görünüm'de, kaynağı güvenilir bir konum olmayan
PDF'ler için bir uyarı görüntüler. Uyarı, belgeye güvenip güvenmemeye karar vermenizi sağlar.

Tarayıcıda açılan bir PDF'nin Korumalı Görünüm'de olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Tarayıcıdaki belgeyi
sağ tıklatın ve Belge Özellikleri'ni seçin. Gelişmiş sekmesini tıklatın. Korumalı Görünüm etkinken, durum
bölümünde Korumalı Mod: Açık yazar. 

PDF'ye ve dosyanın kaynağına güveniyorsanız Tüm Özellikleri Etkinleştir seçeneğini tıklatın. PDF ayrıcalıklı
konumlar listenize eklenir ve bundan sonra bu PDF'ye güvenilir.

Korumalı Görünümü etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Acrobat Reader DC'deki Korumalı Mod'un aksine, Acrobat DC'de Korumalı Görünüm varsayılan olarak
kapalıdır.

1. Tercihler'i seçin.

2. Soldaki Kategoriler bölümünden Güvenlik (Geliştirilmiş) seçeneğini belirleyin.

3. Geliştirilmiş Güvenliği Etkinleştir seçeneğini belirleyin.

4. Şu seçeneklerden birini belirleyin:

Etkinleştirdiyseniz, Korumalı Görünüm'ü devre dışı bırakır. Korumalı Görünüm
varsayılan olarak kapalıdır.

Korumalı Görünüm'ü etkinleştirir ve
kaynağı güvenilir konumdan olmayan tüm dosyalar için uyarı görüntüler. Geliştirilmiş
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Tüm Dosyalar

Başa dön

Güvenlik panelindeki Ayrıcalıklı Konumlar alanına eklediğiniz dosyalar ve konumlar,
Korumalı Görünüm'ün dışında tutulur.

Bağımsız Acrobat'ta veya bir tarayıcıda açtığınız tüm PDF'lerde Korumalı
Görünüm'ü etkinleştirir.

Korumalı Görünüm kısıtlamalarını atlama

Şu seçeneklerden birini seçin:

Güvenlik (Geliştirilmiş) tercihlerindeki Geliştirilmiş Güvenlik panelinde Kapalı seçeneğini
belirleyin.

Geliştirilmiş Güvenlik panelinin Ayrıcalıklı Konumlar alanına dosya, klasör ve konumlar
ekleyin. (Bkz. Güvenilen içerik için ayrıcalıklı konumlar belirtme.)

Ek kaynaklar

Korumalı Görünüm hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara göz atın:

Korumalı Görünüm ile ilgili sorunları giderme: Korumalı Görünüm ile ilgili sorunları
giderme.

Uygulama Güvenlik Kılavuzu: www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_tr.

İlgili bağlantılar
Geliştirilmiş güvenlik
Geliştirilmiş güvenlik kısıtlamalarını atlama
Güvenilen içerikler için ayrıcalıklı konumlar belirtme
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Güvenlik, uygulama (yazılım) güvenliği ve içerik güvenliği olmak üzere iki genel bağlamda uygulanır.

Uygulama güvenliği, Acrobat ve Reader'ı güvenlik açıklarına, kötü amaçlı saldırılara ve diğer risklere karşı
korumayı amaçlayan güvenlik özelliklerinin özelleştirilmesini kapsar. Gelişmiş kullanıcılar, kullanıcı arabirimi
aracılığıyla uygulamayı özelleştirebilir. Şirket yöneticileri kayıt defterini de yapılandırabilir. Ayrıntılı bilgi için
aşağıdaki makalelere bakın.

Uygulama güvenliği ile ilgili makaleler
Güvenlik uyarıları (PDF açıldığında)
PDF'ler için geliştirilmiş güvenlik ayarı
PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği (yalnızca Windows)
PDF'lerde Internet bağlantılarına izin verme veya engelleme
Reader ve Acrobat'ta güvenlik riski olarak ekler
PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler

İçerik güvenliği, ürün özelliklerinin PDF içeriğinin bütünlüğünü korumaya yönelik olarak kullanılmasını kapsar.
Bu özellikler, PDF'lerde istenmeyen değişiklikler yapılmasına karşı koruma sağlar, hassas bilgileri gizli tutar,
PDF'lerin yazdırılmasını önler ve benzeri korumalar sunar. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki makalelere bakın.

İçerik güvenliği ile ilgili makaleler
Güvenli belgeleri açma
PDF'ler için güvenlik yöntemi
Belge güvenliğini parolalarla sağlama
Belge güvenliğini sertifikalarla sağlama
Belgelerin güvenliğini Adobe LiveCycle Rights Management ES ile sağlama
Güvenlik ilkelerini ayarlama
Dijital Kimlikler
Hassas içeriği kaldırma

İlgili diğer bir konu da, PDF göndericilerinin ve alıcılarının kimliğini garanti etmeyi amaçlayan dijital imzalardır.
Dijital imzalarla ilgili konuların listesi için bkz. Dijital imzalar ve ıslak imzalar.
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Not:

Acrobat JavaScript'i Etkinleştir

JavaScript Yürütme Ayrıcalıkları Menü Öğelerini Etkinleştir

Global Nesne Güvenlik İlkesini Etkinleştir

Güvenlik hakkındaki makalelerin tam listesi için bkz. Acrobat DC ve PDF içeriğinde güvenliğe genel
bakış.

Acrobat DC ve Acrobat Reader DC, uygulama davranışını JavaScript'i istediğiniz güvenlik düzeyinde
çalıştıracak şekilde ayarlamanıza izin verir. Bu işlem, JavaScript API'lerine erişimi sınırlandırır ve JavaScript
API gerektirmeyen iş akışlarını ayırır.

1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Tercihler 'i (Mac
OS) seçin.

2. Soldaki Kategoriler alanından JavaScript'i seçin.

3. JavaScript Güvenlik panelinde, seçenekleri JavaScript'i yönetme seçeneğini
"gerektiğinde" olarak ayarlayın.

JavaScript'i tamamen devre dışı bırakmak veya API'ler
aracılığıyla sınırlamak için işaretini kaldırın.

Menü öğeleri tıklatılarak
JavaScript'in yürütülmesini sağlar. Kapalı olduğunda, ayrıcalıklı JavaScript çağrıları menü
yoluyla yürütülebilir. Ayrıcalıklı olmayan JavaScript çağrılarını menü öğeleri yoluyla
yürütme işlemi, bu kutu işaretli olsa da olmasa da engellenir.

API'ler aracılığıyla JavaScript'e global
olarak izin verir veya JavaScript içeren belirli belgelere güvenir.

Alternatif olarak, sistem kayıt defteri ayarlarınızı JavaScript yürütmesini yönetecek şekilde değiştirebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Uygulama Güvenlik Kılavuzu (www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_tr).
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PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme

Not:

Başa dön

Başa dön

Zarf ilkesi

Kullanılacak güvenlik türünü seçme
Güvenlik İlkeleri
Güvenlik yöntemlerini FIPS modunda seçme (Windows)

Güvenlik hakkındaki makalelerin tam listesi için bkz. Acrobat DC ve PDF içeriğinde güvenliğe genel
bakış.

Belgelere güvenlik ekleyerek görüntülenmesini, düzenlenmesini, yazdırılmasını ve diğer seçenekleri belirli
kullanıcılarla sınırlayabilirsiniz.

Kullanılacak güvenlik türünü seçme

Güvenlik özellikleri, nispeten basit önlemlerle kurumlar ve kuruluşlar tarafından benimsenen gelişmiş sistemler
arasında değişir. Seçtiğiniz özellik, ulaşmak istediğiniz amaca göre farklılık gösterir. Aşağıda birkaç örnek
sunulmuştur:

PDF'nizi sadece belirli kişilerin görüntülemesini istiyorsunuz.En kolay çözüm, PDF'ye
bir şifre koymak ve belgeyi ilgili alıcılara göndermektir. (Bkz. Parola güvenliği ekleme.)

PDF'nizi hiç kimsenin yazdıramamasını veya düzenleyememesini istiyorsunuz.Şifre
koymak için kullandığınız iletişim kutusundan yazdırmayı ve düzenlemeyi
engelleyebilirsiniz. (Bkz. Parola güvenliği ekleme.)

Alıcılarınızı PDF'nin gerçekten sizin tarafınızdan gönderildiği konusunda temin
etmek istiyorsunuz. Bunun en iyi yolu, bir sertifika yetkilisinden dijital kimlik satın
almaktır. Alternatif olarak, güvendiğiniz bir grupla iletişim kuruyorsanız, kendinden imzalı
bir dijital kimlik oluşturabilirsiniz. (Bkz. Dijital Kimlikler hakkında ve Belge güvenliğini
sertifikalarla sağlama.)

PDF'ler için kuruluş genelinde bir güvenlik çözümü istiyorsunuz. Duyarlı veriler
kullanan bir şirket için özel olarak bir çözüm oluşturabilirsiniz. Bazı kuruluşlar, belgelere
bir ilke uygulamak için Adobe LiveCycle Rights Management ES'i kullanmaktadır. İlkede
alıcılar listesi ve tek tek kendilerine ait izin kümeleri bulunur. Kişiler aynı güvenlik
ayarlarını çeşitli belgelere uygulamak için bir ilke kullanabilirler. (Bkz. Belgelerin
güvenliğini Adobe LiveCycle Rights Management ES ile sağlama.)

Güvenlik İlkeleri

Bir güvenlik ilkesi, bir kuruluş içindeki bilgi akışı ve alışverişi konusunda sistematik sınırlamalar uygular. Dijital
imzalara ve sertifikalara gerek kalmadan belgelere ilke uygulamak için Adobe LiveCycle Rights Management
ES'i kullanabilirsiniz. PDF'ler için genellikle aynı güvenlik ayarlarını uyguluyorsanız, iş akışınızı basitleştirmek
için güvenlik ilkesi oluşturmayı düşünün. Farklı gereksinimleri denkleştirme amacıyla farklı ilkeler yararlıdır.

PDF zarfına gömerek birden çok belgenin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Yetkisiz kullanıcıların
içeriğe ve sertifikaya erişmesini engellemek için zarfları şifreleyebilir ve kaynak kanıtı sağlamak için zarflara
sertifika verebilirsiniz. Yetkili alıcılar zarfı açabilir ve görmek için dosyaları ayıklayabilir.
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LiveCycle Rights Management ES ilkesi

Parola ve sertifika ilkeleri

Başa dön

Adobe LiveCycle Rights Management ES ilkeleri bir sunucuda
saklanır; kullanıcıların bunları kullanmak için sunucuya erişimleri olması gerekir. Bu ilkelerin oluşturulması için
Adobe LiveCycle Rights Management'taki listeden belge alıcılarının belirtilmesi gerekir.

Parola veya sertifikayı her örnek için ayarlamadan PDF'leri şifrelemek için
parolanızı veya sertifika ayarlarınızı kaydedip yeniden kullanın.

Acrobat Pro DC'de, bileşen dosyaları da dahil olmak üzere bir PDF Portföyüne güvenlik ayarları
uygularsanız adımları Eylem Sihirbazı'nı kullanarak otomatikleştirebilirsiniz (Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı
seçin).

Gerekli
koruma:

Eylem:

PDF'yi açmak
veya içeriğini
kopyalamak
veya
yazdırmak için
parola isteme

Araçlar > Koruma > Şifrele > Şifreyle Şifrele'yi seçin. PDF
Portföyünde, Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı seçin. Ardından
Araçlar > Koruma > Şifrele > Şifreyle Şifrele'yi seçin. Koruma panelini
görmüyorsanız bkz.Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme
talimatları.

Şirketiniz Adobe LiveCycle Rights Management ES'ye kayıtlıysa belge
güvenliğini sağlamak için bu hizmeti de kullanabilirsiniz.

Acrobat Pro DC'de PDF Portföylerine güvenlik uygulamak için Eylem
Sihirbazı'nı kullandığınızda, alt belgelerin güvenliği sağlanır; ancak
kapak sayfasının güvenliği sağlanmaz.

PDF içeriğini
onayladığınızı
belirtme

PDF'yi onaylama ve imzalama. Ek dijital imzalar eklemek için dijital
kimlik almanız gerekir. Bir dijital kimlik satın alın (güvenlik ortakları için
bkz. Adobe web sitesi) veya kendinden imzalı bir dijital kimlik
oluşturun. Bkz. Kişisel imzalı dijital kimlik oluşturma.

Asya dilleri için onay damgası ekleyebilirsiniz.

Formların
kurcalanmasını
önleme

Formların güvenliğini sağlamak ve kilitli imza alanları oluşturmak için
LiveCycle Designer 'ı kullanın. Bkz. Adobe LiveCycle Designer
Yardım.

E-posta ile
güvenli dosya
ekleri
gönderme

Güvenlik zarflarını kullanın. (Araçlar > Koruma > Daha Fazla Koruma
> Güvenlik Zarfı Oluştur.

Yalnızca
PDF'yi
görmeleri için
belirlenen
kişilere izin
verme

Araçlar > Koruma > Şifrele > Sertifikayla Şifrele'yi seçin veya Adobe
LiveCycleRights Rights Management ES'yi kullanarak güvenlik
uygulayın. Belgeleri görebilen kullanıcılar için sertifikalarınızın olması
gerekir. Koruma panelini görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer
alan panel ekleme talimatları.

Ek kaynaklar

Güvenlik özelliklerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara bakın:

Hukuk Profesyonelleri: blogs.adobe.com/acrolaw/

Güvenlik blogu: blogs.adobe.com/security

Güvenlik yöntemlerini FIPS modunda seçme (Windows)

424

http://idiom-q-win-1/tr/acrobat/using/workspace-basics.html#task_panes
http://idiom-q-win-1/tr/acrobat/using/digital-ids.html#create_a_self_signed_digital_id
http://idiom-q-win-1/tr/acrobat/using/workspace-basics.html#task_panes
http://blogs.adobe.com/acrolaw/
http://blogs.adobe.com/security


  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Acrobat ve Reader Federal Bilgiler İşleme Standardı (FIPS) ile veri korumayı sınırlamak için FIPS modu
sağlar. FIPS modu RSA BSAFE Crypto Micro Edition (ME) 3.0.0.1 şifreleme modülünü kullanarak FIPS 140-2
onaylı algoritmalarını kullanır.

FIPS modunda aşağıdaki güvenlik seçenekleri kullanılamaz:

Belgelere parola tabanlı güvenlik ilkeleri uygulama. Belgeyi korumak için genel anahtar
sertifikalarını ya da Adobe LiveCycle Rights Management ES uygulamasını
kullanabilirsiniz. Ancak belgenin güvenliğini sağlamak için şifreyle şifreleme
kullanamazsınız.

Kendinden imzalanan sertifikalar oluşturma. Kendinden imzalanan dijital kimliği oluşturmak
için bunun Windows sertifika deposuna kaydedilmiş olması gerekir. Dosyaya kaydedilmiş
kendinden imzalı dijital kimlik oluşturamazsınız.

RC4 şifrelemesi. PDF dosyası yalnızca, FIPS modundayken AES şifreleme algoritması
kullanılarak şifrelenebilir.

MD5 veya RIPEMD160 özet yöntemleri. FIPS modunda dijital imza oluşturulurken,
yalnızca SHA-1 ve SHA-2 özet algoritma aileleri kullanılabilir.

FIPS modunda, FIPS uyumlu olmayan algoritmalarla korunmuş belgeleri açabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Ancak, şifre güvenliğini kullanarak belgedeki değişiklikleri kaydedemezsiniz. Belgeye güvenlik ilkeleri
uygulamak için ortak anahtar sertifikaları ya da Adobe LiveCycle Rights Management ES'yi kullanın.

FIPS modu Windows kayıt defterinde sistem yöneticisi tarafından yapılandırılır. Daha fazla bilgi için bkz.
Dijital İmza Kılavuzu(PDF), www.adobe.com/go/learn_acr_security_tr.

İlgili bağlantılar
Hassas içeriği kaldırma
Güvenlik ilkelerini ayarlama
Form alanı özelliklerini değiştirme (Acrobat Pro)
Eylem yürütme (Acrobat Pro)
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Acrobat Reader DC ve Acrobat DC'de güvenlik riski olarak ekler

Not:

Başa dön

Bu Dosyayı Aç:

Bu Türden Dosyaların Açılmasına Daima İzin Ver:

Bu Türden Dosyaların Açılmasına İzin Verme:

Not:

Başa dön

Kara veya beyaz listeye el ile dosya ekleme
Ek izinlerini sıfırlama (geri yükleme)
Eklerin uygulamaları başlatmasına izin verme

Güvenlik hakkındaki makalelerin tam listesi için bkz. Acrobat ve PDF içeriğinde güvenliğe genel bakış.

Ekler, kötü niyetli içerikler barındırabileceği, farklı tehlikeli dosyalar açabileceği veya uygulamalar
başlatabileceği için potansiyel bir güvenlik riski oluşturur. Acrobat DC ve Acrobat Reader DC, PDF ve FDF
dosya eklerini açmanıza ve kaydetmenize her zaman izin verir. Acrobat DC ve Acrobat Reader DC, adları
.bin, .exe ve .bat ile bitenler gibi belirli dosyaları tehdit olarak algılar. Bu dosyalar eklenemez. Acrobat DC,
ZIP dosyaları gibi Acrobat DC'ye kaydedilemeyen veya Acrobat DC'de açılmayan dosyaları eklemenize izin
verir. Ancak bu uygulama önerilmez.

Acrobat DC ve Acrobat Reader DC açılabilen veya kaydedilebilen dosya türlerini içeren bir beyaz liste ile
kaydedilemeyen veya açılamayan dosyaları içeren bir kara liste tutar. İki listede de bulunmayan dosyaları
iliştirmenize izin verilir. Ancak “tanınmayan” türde bir dosyayı açtığınızda veya kaydettiğinizde dosya türüne
güvenip güvenmediğinizi soran bir iletişim kutusu görürsünüz.

Ayrıntılı bilgi için Application Security Guide (Uygulama Güvenlik Kılavuzu) belgesine
(www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_tr) bakın.

Kara veya beyaz listeye el ile dosya ekleme

Yöneticiler kara veya beyaz listeyi kayıt defteri aracılığıyla değiştirebilir. Kullanıcılar, dosyayı iliştirip açmayı
deneyerek kara veya beyaz listeye el ile yeni bir dosya türü ekleyebilir.

1. Araçlar > PDF'yi Düzenle > Dosya Ekle'yi seçin.

2. Kara veya beyaz listede olmayan bir dosya türü ekleyin.

3. Soldaki Ekler bölmesinde dosyayı sağ tıklatın ve Eki Aç'ı seçin.

4. Eki Başlat iletişim kutusunda, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyip Tamam 'ı tıklatın:

Dosyayı kayıt defteri listesini değiştirmeden açar.

Dosya türünü beyaz listeye ekler
ve ileride uyarı verilmesini önler.

Dosya türünü kara listeye ekler ve
dosyayı açmaz. Bir PDF'ye bu tür bir dosyayı iliştirebilirsiniz, ancak dosyayı açamazsınız.

Geçmişte izin verdiğiniz bir dosyayı sınırlamak için Güvenlik Yöneticisi Tercihlerinde ek izinlerini
sıfırlayın (geri yükleyin).

Ek izinlerini sıfırlama (geri yükleme)
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Başa dön

İzin verilen ve izin verilmeyen dosya eki türleri listesi zaman içinde büyüyebileceğinden, listeleri orijinal
durumlarına sıfırlayabilirsiniz. Bu durum, bazen en yüksek güvenlik düzeyini sağlayabilir.

1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Tercihler'i (Mac
OS) seçin.

2. Soldaki Kategoriler alanından Güvenlik Yöneticisi 'ni seçin.

3. PDF Ekleri panelinde, Geri Yükle'yi tıklatın. Geri Yükle düğmesi, yalnızca ek
varsayılanlarını değiştirdiğinizde kullanılabilir.

Eklerin uygulamaları başlatmasına izin verme

Güvenlik Yöneticisi, PDF olmayan eklerin ilgili uygulamaları başlatıp başlatmamasını denetlemenizi sağlar.

1. Tercihler iletişim kutusunda soldaki Kategoriler alanından Güvenlik Yöneticisi'ni seçin.

2. PDF Olmayan Dosya Eklerinin Dış Uygulamalarda Açılmasına İzin Ver'i seçin.
Dosyaları açmak için harici uygulamalarınızın olması gerekir.
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PDF'lerde Internet bağlantılarına izin verme veya engelleme
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Not:

Not:

Not:

Güvenlik hakkındaki makalelerin tam listesi için bkz. Acrobat ve PDF içeriğinde güvenliğe genel bakış.

Herhangi bir Internet bağlantısını tıklatmak olası bir güvenlik riski arz eder. Kötü niyetli web siteleri zararlı
içerikler aktarabilir veya fark ettirmeden veri toplayabilir. Bu risklerle ilgili çekinceleriniz varsa Acrobat DC ve
Acrobat Reader DC'yi bir PDF bir Internet sitesine bağlanmayı denediğinde uyarı görüntüleyecek şekilde
yapılandırabilirsiniz.

Web sitelerinin adreslerini (URL'leri) Güvenlik Yöneticisi'nin tercihler bölümündeki güvenilir web siteleri
listenize ekleyerek Acrobat DC ve Acrobat Reader DC'nin belirli web siteleriyle iletişim kurmasına izin
verebilirsiniz. İsterseniz tüm URL'lere de izin verebilirsiniz.

Internet Erişimini Yönet iletişim kutusundaki seçenekler devre dışıysa Özel Ayar'ı seçin. Seçenekler
halen devre dışı durumdaysa, ürününüz söz konusu kısıtlamalar devredeyken bir yöneticinin kontrolü altında
olabilir.

1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Tercihler 'i (Mac
OS) seçin.

2. Soldaki Kategoriler alanından Güvenlik Yöneticisi 'ni seçin.

3. PDF'lerden Internet'e erişmeye ilişkin varsayılan davranışı belirlemek için Ayarları
Değiştir 'i tıklatın.

4. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Tüm URL'lere erişime izin vermek için PDF Dosyalarının Tüm Web Sayfalarına
Erişmesine İzin Ver'i seçin.

Tüm URL'lere erişimi sınırlamak için PDF Dosyalarının Tüm Web Sayfalarına
Erişimini Engelle'yi seçin.

Erişimi yalnızca belirttiğiniz URL'lerle sınırlandırmak için Özel Ayar 'ı seçin.

Bir web sitesi eklemek için Ana Bilgisayar Adı metin kutusuna URL'sini yazın ve İzin
Ver veya Engelle'yi tıklatın.

Artık ziyaret etmek istemediğiniz bir URL'yi kaldırmak için listeden web sitesini seçip
Sil 'i tıklatın.

Programın özel listenizde bulunmayan web siteleri konusunda ne yapacağını
belirlemek için şu seçeneklerden birini belirleyin: Her Zaman Sor, Erişime İzin Ver,
Erişimi Engelle.

Daha fazla bilgi için Application Security Guide (Uygulama Güvenlik Kılavuzu) belgesine
(www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_tr) bakın.

Korunan bir PDF'yi açarsanız ve URL'yi engellemeniz ya da izin vermeniz istenirse Bu Site İçin
Eylemimi Hatırla'yı seçin. Bu yanıt URL'yi bu listeye ekler.
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Elektronik imzalar

Adobe Acrobat'ta sertifika imzaları hakkında
Referans (20 mart 2016)
Adobe Acrobat'ta elektronik ve dijital imza kullanım durumları hakkında bilgi edinin.

Adobe Onaylı Güvenilenler Listesi
(21 mart 2016)
Adobe Onaylı Güvenilenler Listesi'nin ne olduğunu ve Acrobat'ta nasıl çalıştığını öğrenin.
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PDF belgelerini imzalama

Başa dön

PDF imzalama
İmzalanan PDF'leri gönderme ve izleme
Adobe Sign'ı kullanarak PDF'leri başka kişilere imzalatma

Bir belgeyi, içeriğini onaylamak ya da doğrudan belgeyi onaylamak için imzalayabilirsiniz. Amaca bağlı olarak
farklı imza türleri kullanabilirsiniz.

Bu belge Acrobat DC ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat Reader kullanıyorsanız bkz. Adobe Reader
ile yapılabilecek işlemler. Acrobat XI kullanıyorsanız bkz. Acrobat XI Yardım. Acrobat 8, 9 ya da 10
kullanıyorsanız Acrobat'ın önceki sürümleri için Yardım sayfalarına bakın.

PDF imzalama

Bir PDF belgesi veya formunu imzanızı yazarak, çizerek veya elle atılmış imzanızın resmini ekleyerek
imzalayabilirsiniz. Ayrıca belgeye adınız, şirketinizin adı, unvanınız veya tarih gibi metinler de ekleyebilirsiniz.
Belgeyi kaydettiğinizde, imza ve metin PDF'nin bir parçası olur.

Ayrıca mobil aygıtta Adobe Acrobat Reader DC mobil uygulamasını kullanarak imzanızın fotoğrafını çekip
Adobe Document Cloud'a kaydedebilirsiniz, böylece imza eşitlenerek masaüstünüzde ve diğer mobil
aygıtlarınızda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde
kullanma.

1. İmzalamak istediğiniz PDF belgesi veya formunu açın.

2. Araçlar > Fill & Sign'ı seçin.

3. Adınız, şirketiniz, unvanınız veya tarih gibi bir metin eklemek için sağdaki bölmede kişisel
olarak kaydedilen bilgileri sürükleyerek form alanına bırakın.

Dilerseniz araç çubuğundaki Metin Ekle  komutunu da kullanabilirsiniz. Belgede metin
eklemek istediğiniz yeri tıklatın ve yazmaya başlayın. İlgili değişiklikleri yapmak için alan
araç çubuğunu kullanın.

4. Araç çubuğunda İmzala simgesini  tıklatın ve imzanızı mı, yoksa sadece parafınızı mı
eklemek istediğinizi belirleyin.

Daha önce eklemiş olduğunuz imza veya paraflar, aralarından tercih yapabileceğiniz
seçenekler olarak görüntülenir.

5. İmzanızı veya parafınızı zaten eklediyseniz İmzala seçenekleri arasından seçin ve
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Yazım

Çiz

Görüntü

İmzayı Kaydet

Başa dön

PDF'de imzanızı eklemek istediğiniz yeri tıklatın. Sonraki adıma geçin.

İlk kez imzalıyorsanız İmza veya Paraf panelini göreceksiniz. İmza panelinin örneği
aşağıda gösterilmektedir.

İmzayı yazma, çizme veya içe aktarma seçenekleri arasından tercihinizi yapabilirsiniz.
Eklenen imza ve paraflar daha sonra kullanılmak üzere saklanır.

Adınızı alana yazın. İmza stillerini içeren küçük bir koleksiyondan seçim
yapabilirsiniz; farklı bir stili görmek için Stili Değiştir 'i tıklatın.

İmzanızı alana çizin.

İmzanızın görüntüsünü bulup seçin.

Bu onay kutusu işaretlendiğinde ve Acrobat Reader DC veya Acrobat
DC'de oturum açtığınızda eklenen imza yeniden kullanılmak üzere Adobe Document
Cloud'da güvenle saklanır.
Uygula'yı tıklatın; ardından, PDF'de imza veya parafı yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

6. Yerleştirilen imza veya parafı taşımak için alanı tıklatarak imza veya parafı vurgulayın ve
ok tuşlarını kullanın. Alanı yeniden boyutlandırmak veya silmek için alan araç
çubuğundaki seçenekleri kullanın .

İmza olarak görüntü kullanmak istiyorsanız:

Temiz ve boş bir kağıda imzanızı atın. Kağıdın ortasını imzalarsanız kağıdın
kenarlarını fotoğrafa dahil etmek ya da taramak zorunda kalmazsınız.
İmzanızın fotoğrafını çekin veya imzayı tarayın. İmzanızın fotoğrafını çekecekseniz
sayfanın ışık almasını sağlayın ve imzanın üzerine herhangi bir gölge düşmediğinden
emin olun.
Fotoğrafı ya da taramayı bilgisayarınıza aktarın. Acrobat/Reader; JPG, JPEG, PNG,
GIF, TIFF, TIF ve BMP dosya türlerini destekler. Görüntüyü kırpmanıza gerek yoktur.
Acrobat/Reader, fotoğraf ya da tarama çok net olmasa da yalnızca imzayı aktarır.

İmzalanan PDF'leri gönderme ve izleme

Send & Track hizmetini kullanarak imzalanan PDF'leri başka kişilere gönderebilir ve alıcılar belgeyi
görüntülediklerinde bildirim alabilirsiniz. Belgenizin bir kopyası, daha sonra kolayca erişebilmeniz için Adobe
Document Cloud hesabında saklanır. Adobe ID'inizi kullanarak hesapta oturum açabilirsiniz.

Belge tamamlandığında sağ panelde Gönder seçeneklerinin altındaki Send & Track
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seçeneğini tıklatın. Diğer talimatlar için bkz. Send & Track yardım.   

Adobe Sign'ı kullanarak PDF'leri başka kişilere imzalatma

Adobe Sign tarafından sağlanan bulut hizmetlerinden yararlanan İmza için Gönderme aracını kullanarak
belgeleri başkalarına imzalatabilirsiniz. Bu araç, alıcıların belgeleri bir web tarayıcısı veya mobil bir aygıt
kullanarak diledikleri yerden hızla imzalamalarını sağlar.

Ayrıca tüm süreci izlemenize de yardımcı olur. Bir belgeyi imzalamasını istediğiniz tüm imza yetkililerine e-
posta gönderir. Belge imzalandığında, imzalanan PDF size ve imza yetkililerine e-postayla gönderilir.
İmzalanan dosyalarınız Adobe Document Cloud'da güvenli bir şekilde saklanır.

Daha fazla bilgi için bkz. PDF belgelerini imza için gönderme.

Ayrıca bkz.

Dijital Kimlikler
Sertifika tabanlı imzalar oluşturma
İmzaları doğrulama
Adobe Systems Bilgi Güvence girişimleri
Adobe'de Güvenlik  
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Not:

İmzanızı telefonunuzla yakalama
Masaüstü, web ve mobil ile kullanma

Yepyeni imza eşitleme özelliği sayesinde artık Adobe Acrobat Reader DC mobil uygulamasını kullanarak hızlı
bir şekilde imzanızın fotoğrafını çekerek masaüstü, web ve mobil deneyimlerinizde imza atarken
kullanabilirsiniz.

Kaydettiğiniz imzanız arka planda otomatik olarak Adobe Document Cloud'a yüklenir ve tüm aygıt veya
uygulamalarınızla eşitlenir. İmzalamak için bir dosya açtığınızda imzanız yerel olarak mevcut değilse gerçek
zamanlı olarak indirilir ve kullanıma uygun hale gelir.

İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma

İmzanızı telefonunuzla yakalama

Adobe Acrobat Reader mobil uygulamasıyla telefonunuzun kamerasını kullanarak bir imza yakalayıp
masaüstü, web ve diğer mobil aygıtlar arasında eşitlenmesi için kaydedin.

İmzanızı yakalamadan önce Adobe Document Cloud hesabınızla oturum açtığınızdan emin olun.
(Herhangi bir görünümün sol üstünde bulunan araçlar simgesine dokunun veya aygıtınızın sol tarafından sağa
doğru kaydırın, ardından Hesabım/Oturum Aç simgesine dokunun.)

iOS veya Android aygıtlarınızda şunları yapın:

1. Adobe Acrobat Reader mobil uygulamasında bir PDF açın ve menüler gizlenmişse
açmak için PDF'de herhangi bir yere dokunun.

2.  ve  simgesine dokunun.

3. Aygıtta saklanan bir imza yoksa İmza Oluştur'a, mevcut bir imzayı değiştirmek içinse

Kaydedilen İmzayı Temizle ve sonra tekrar  > İmza Oluştur'a dokunun.

4. İmzanızın fotoğrafını çekmek üzere kameranızı kullanmak için  simgesine dokunun.
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(Ayrıca imzanızı elle de çizebilir veya  simgesine dokunarak aygıtınızdan bir görüntü
de seçebilirsiniz.)

5. İmzayı Kaydet'e ve ardından Bitti'ye dokunun.

İmzayı Yakalama ve Kaydetme

İmza aygıtınızda saklanır ve ayrıca masaüstü, web ve diğer mobil aygıtlarınızla eşitlenir.

Masaüstü, web ve mobil ile kullanma

İmzanız buluta kaydedildikten sonra deneyiminiz; Acrobat Reader, Fill & Sign ve eSign Manager da dahil
olmak üzere tüm masaüstü ve web uygulamaları ile mobil uygulamalarda tutarlı hale gelir.

Kusursuz bir deneyim için aygıtlarınızda veya web'de oturum açmanız yeterlidir. Acrobat DC, Acrobat Reader
DC, mobil uygulamalar veya web üzerinden imza iş akışına ulaştığınız her an imzanız kullanıma hazırdır.

Ayrıca bkz.
PDF belgelerini imzalama
PDF formlarını doldurma ve imzalama
PDF'leri imzaya gönderme
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Not:

PDF'leri başka kişilere imzalatma
İmza için gönderilen belgeleri izleme

Adobe Sign tarafından sağlanan bulut hizmetlerinden yararlanan İmza için Gönderme aracını kullanarak
belgeleri başkalarına imzalatabilirsiniz. Bu araç, alıcıların belgeleri bir web tarayıcısı veya mobil bir aygıt
kullanarak diledikleri yerden hızla imzalamalarını sağlar.

Ayrıca tüm süreci izlemenize de yardımcı olur. Bir belgeyi imzalamasını istediğiniz tüm imza yetkililerine e-
posta gönderir. Belge imzalandığında, imzalanan PDF size ve imza yetkililerine e-postayla gönderilir.
İmzalanan dosyalarınız Adobe Document Cloud'da güvenli bir şekilde saklanır.

PDF'leri başka kişilere imzalatma

İmza için desteklenen dosya türleri

İmza için PDF'nin dışında, MS Office dosyaları, çeşitli görüntü dosyaları, HTML dosyalar ve metin dosyaları
gönderebilirsiniz. Desteklenen dosya türleri şunlardır: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT,
HTML, HTM, CSV, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG ve PNG.

İmzalamadan önce düzenlemelerinizi tamamlayın. İmzalandıktan sonra belgede yapılan değişiklikler,
imzayı geçersiz kılabilir.

1. İmzalanmasını istediğiniz PDF belgesini açın.

2. Sağ paneldeki İmza için Gönder'i tıklatın veya Araçlar > İmza için Gönder'i seçin.

3. Daha fazla dosya eklemek isterseniz Dosya Ekle'yi tıklatın ve dosyaları bulup seçin.

4. İmza için ayrılan alanlar varsayılan olarak son sayfada belgenin en sonuna eklenir.

Belgeye imza için ayrılmış alanlar eklemek veya bu tip alanları değiştirmek isterseniz
aşağıdaki adımlarla (a, b ve c) devam edin; aksi durumda bir sonraki adıma (5) geçin.

a. Unvan, Şirket, Tarih, İmzalayanın e-posta adresi gibi imza için ayrılmış bir alan
eklemek için Form Hazırla'yı tıklatın.

Birden çok belge eklediyseniz belgeler PDF'ye dönüştürülerek tek bir dosyada
birleştirilir. Birleştirilen dosya form için ayrılmış ilgili alanları eklemeniz için açılır.

b. Gereken bilgi ve imza alanlarını ekledikten sonra belgeyi kaydedin. (Dosya adı
varsayılan olarak Binder1.pdf adıyla saptanmıştır. Dosyayı kaydederken başka bir ad
verebilirsiniz.)

c. Sağ bölmenin sağ alt köşesindeki İmza İçin Gönder seçeneğini tıklatın.

5. Gönderime Hazır'ı tıklatın. Belge Adobe Document Cloud'a yüklenir.

6. Belgenizi imzalamasını istediğiniz kişilerin e-posta adreslerini girin. İsterseniz bir de
mesaj ekleyin.

Belgeyi hazırlarken imzalayan kişilerin e-posta kimliklerini eklediyseniz kimlikler
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burada otomatik olarak "Alıcı" alanına girilir.

7. Gönder'i tıklatın.

Adobe Sign'dan belgelerin imzalanmak üzere ilk kullanıcıya gönderildiğini bildiren bir e-
posta alırsınız. Birinci kullanıcı da imzalanacak belgeye ilişkin bir e-posta alır. Kullanıcı,
imzasını İmza alanına ekleyip İmzalamak için tıklatın düğmesini tıklattığında, belge
imza için bir sonraki kullanıcıya gönderilir ve işlem bu şekilde sürer.

Herkes imzalanan belgenin bir kopyasını alır ve dosya Adobe Document Cloud'da
güvenle saklanır.

İmza için gönderilen belgeleri izleme

İmza için gönderilen, imzalanan veya imzalamanızı bekleyen belgeleri takip edebilirsiniz.

Ana Sayfa > Gönderilenler görünümünde, İmza İçin Gönderilen Belgeleri Yönet'i
tıklatın. Yeni bir tarayıcı penceresinde Adobe Sign Manage sayfası görüntülenir.

Ayrıca bkz.
Video eğitimi: E-imza için gönderme
PDF belgelerini veya formlarını imzalama
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Belgeleri onaylama ve imzalama
Sertifika tabanlı imzalar oluşturma
Sertifika tabanlı imza için görünüm oluşturma
Dolaşım kimliği hesabı ayarlama
PKCS#12 modülleri ve simgeleri
Sertifikaları dizin sunucusunda saklama
Sertifika tabanlı imzalara zaman damgası ekleme
Adobe LiveCycle Rights Management (ALCRM) sunucuları

Sertifika tabanlı imza, tıpkı elle atılmış klasik bir imza gibi, belgeyi imzalayan kişiyi tanımlar. Elle atılan bir imzadan farklı olarak, imzayı atan kişiye
özel benzersiz şifreli bilgiler barındırdığından dolayı sertifika tabanlı bir imzanın taklit edilmesi zordur. Dijital imza kolaylıkla doğrulanabilir ve
imzalayan kişi başta belgeyi imzaladıktan sonra belge üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı konusunda alıcıyı bilgilendirir.

Bir belgeyi sertifika tabanlı imzayla imzalamak için bir dijital kimlik edinmeniz veya Acrobat ya da Adobe Reader'da otomatik olarak imzalanmış bir
dijital kimlik oluşturmanız gerekir. Dijital kimlik bir özel anahtar, genel anahtarlı bir sertifika ve diğer unsurları barındırır. Sertifika tabanlı imzayı
oluşturmak için özel anahtar kullanılır. Sertifika, imzalanmış belgeye otomatik olarak uygulanan kimlik bilgileridir. İmza, alıcılar belgeyi açtığında
doğrulanır.

Sertifika tabanlı bir imza uyguladığınızda, Acrobat uygulaması özel anahtarınızı kullanarak şifrelediği mesaj özetini üretmek için karma bir algoritma
kullanır. Adobe şifrelenmiş mesaj özetini, sertifika ayrıntılarını, imza görüntüsünü ve belgenin ilk imzalandığı andaki bir sürümünü PDF'ye gömer.

PDF formunda sertifika tabanlı imza

Belgeleri onaylama ve imzalama
İmzala > Sertifikalarla Çalış paneli, iki tür sertifika tabanlı imza uygulamanızı sağlar. Bir belgeyi içeriğini doğrulayarak ya da Sertifikayla İmzala
seçeneğini kullanarak onaylayabilirsiniz.

Onayla Onay seçenekleri, Sertifikayla İmzala seçeneğinden daha yüksek düzeyde belge kontrolü sağlar. Sertifika gerektiren belgeler için, diğer
kişiler imzalamadan önce belgeleri onaylamanız gerekir. Belge önceden imzalanmışsa, Onayla seçenekleri devre dışı bırakılır. Bir belgeyi
onayladığınızda, diğer kişilerin yapabileceği değişikliklerin türlerini kontrol edebilirsiniz. Onay işlemlerini bir imza göstermeden ya da göstererek
yapabilirsiniz.
Sertifikayla İmzala Belgeyi sertifikayla imzaladığınızda, imza bir onay imzası olarak kabul edilir.
Onayla veya Sertifikayla İmzala seçenekleri kullanılarak oluşturulan imzalar, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından
belirlenen veri koruma standartlarına uygundur. Ayrıca her iki imza türü de PDF Gelişmiş Elektronik İmza (PadES) standardıyla uyumludur. Acrobat
ve Reader, varsayılan imzalama formatını CAdES formatına dönüştürme seçeneği sunar. Bu seçenek, PAdES standardına ait Kısım 3 ile
uyumludur. Zaman damgası yetkinliği ve imzaların uzun vadeli doğrulanmasına yönelik yerel destek (Acrobat 9.1'de sunuldu) PAdES standardına
ait Kısım 4 ile uyumludur. Uygun ayarlama yapıldığında, varsayılan imzalama formatı PAdES standardı Kısım 2 ile uyumludur. Varsayılan
imzalama yöntemini veya formatını, Tercihler İletişim kutusundaki İmzalar panelinden değiştirebilirsiniz. Oluşturma ve Görünüm alanında, Daha
fazla'yı tıklatın.

Sertifika tabanlı imzalar oluşturma
Önceden aşağıdaki hazırlıkları gerçekleştirerek imzalama sürecini hızlandırabilir ve sonuçlarınızı en iyileştirebilirsiniz.

Not: Bazı durumlarda, imzalama için belirli bir dijital kimlik gerekir. Örneğin, kuruluş veya resmi yönetim birimi için resmi belgelerin imzalanmasında
yalnızca bu birimin yayınladığı dijital kimlikleri kullanan kişiler gerekir. Dijital kimliğinize ait uygun kaynağı belirlemek için kurumunuzun dijital imza
ilkelerini araştırın.

Kendi kuruluşunuzdan bir dijital kimlik edinin, bir dijital kimlik satın alın (güvenlik ortakları için bkz. Adobe web sitesi) veya
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kendinden imzalı bir dijital kimlik oluşturun. Bkz. Kendinden imzalı dijital kimlik oluşturma. Dijital bir kimliğiniz olmadan bir
sertifika tabanlı imza oluşturamazsınız.
Not: FIPS modundan kendinden imzalanan dijital kimlik oluşturamazsınız.

Varsayılan imzalama yöntemi ayarlayın.

Sertifika tabanlı imzanız için bir görünüm oluşturun. (Bkz. Sertifika tabanlı imza için görünüm oluşturma.)

Belgenin görünümünü değiştirebilecek ve uygunsuz bir belgeyi yanlışlıkla imzalamanıza neden olabilecek dinamik içeriği
yasaklamak için Belge Önizleme modunu kullanın. Belge Önizleme modunu kullanma hakkında bilgi için bkz. Belge Önizleme
modunda imzalama.

İmzalamadan önce belgedeki tüm sayfaları inceleyin. Belgelerde birden fazla sayfada imza alanı olabilir.

İmzalama uygulamasını yapılandırma: Belgeyi hem oluşturanlar hem de imzalayanlar uygulama ortamını yapılandırmalıdır.
(Bkz. İmza tercihlerini ayarlama.)

Kurumsal ayarlardaki tam kapsamlı yapılandırma seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi için, Digital Signature Guide (Dijital İmza
Kılavuzu) belgesine (PDF) (learn.adobe.com/wiki/display/security/Document+Library) bakın.

Bir imza türü seçme: Belgenizi imzalamak için seçmeniz gereken türü belirlemek üzere imza onaylama ve doğrulama hakkında
bilgi edinin. (Bkz. Belgeleri onaylama ve imzalama.)

İmza tercihlerini ayarlama
İş akışı tercihlerinin imzalanması, imzalama iletişim kutusu açıldığında neleri görebileceğinizi ve yapabileceğinizi denetler. Belirli eylemlere izin
verebilir, veri alanlarını gösterebilir ya da gizleyebilir ve içeriğin imzalama sürecini nasıl etkilediğini değiştirebilirsiniz. İmzalama tercihlerini
ayarlamak, imzaladığınız nesneyi hangi ölçüde görebileceğinizi etkiler. Kullanılabilir imzalama tercihleri hakkında bilgi için, Digital Signature Guide
(Dijital İmza Kılavuzu) (PDF) (www.adobe.com/go/learn_acr_security_tr) belgesinin “Signing Workflow Preferences” (İmzalama İş Akışı Tercihleri)
bölümüne bakın.

Çekirdek değerleri kullanarak imza akışlarını özelleştirme
Çekirdek değerler, belgeyi imzalayan şahısların hangi seçenekleri uygulayabileceklerinin belge yazarları tarafından belirtilmesine izin vererek,
belge yazarları için ek denetim olanağı sunmaktadır. Yazarlar, çekirdek değerleri imzalanmamış PDF'lerde imza alanlarına uygulayarak seçenekleri
kişiselleştirebilir ve görevleri otomatikleştirebilir. Sertifikalar ve zaman damgası sunucuları gibi öğelerle ilgili imza gereksinimlerini de belirtebilirler.
Çekirdek değerler kullanılarak imza özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için www.adobe.com/go/learn_acr_security_tr adresindeki Digital
Signature Guide (Dijital İmza Kılavuzu) (PDF) belgesine bakın.

Sertifika tabanlı imza için görünüm oluşturma
Tercihler iletişim kutusundaki İmzalar panelinde bulunan seçenekleri belirleyerek sertifika tabanlı imzanızın görünümünü ayarlayabilirsiniz. Örneğin,
el yazısı imzanızın görünümünü, şirket logosunuz veya bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Ayrıca farklı amaçlarla farklı imzalar oluşturabilirsiniz. Bazıları
için çok miktarda ayrıntı sağlayabilirsiniz.

İmzada ayrıca imzalama nedeni, iletişim bilgileri ve daha fazlası gibi diğer kişilerin imzanızı doğrulamasına yardım eden bilgiler de bulunabilir.

İmza biçimleri
A.  Metin imza B.  Grafik imza

1. (İsteğe bağlı) Sertifika tabanlı imzanıza elle atılan imzanızın görünümünü eklemek istiyorsanız, imzanızı tarayın ve görüntü
dosyası olarak kaydedin. Görüntüyü belgenin kendisine yerleştirin ve belgeyi PDF'ye dönüştürün.

2. İmza alanını sağ tıklatın, Belgeyi İmzala ya da Görünür İmzayla Onayla'yı seçin.
İmzalar tercihlerini kullanarak da bir görünüm oluşturabilirsiniz: Düzen > Tercihler> İmzalar (Windows) veya Acrobat >
Tercihler > İmzalar (Mac OS).

3. İmzala iletişim kutusundaki Görünüm menüsünden Yeni Görünüm Oluştur'u seçin.
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4. İmza Görünümünü Onayla iletişim kutusuna oluşturduğunuz imza için bir ad yazın. İmza atarken, imzanızı bu ada göre seçin.
Bu nedenle kısa ve tanımlayıcı bir başlık kullanın.

5. Grafiği Yapılandır için bir seçenek belirleyin:
Grafik Yok Yalnızca varsayılan simgeyi ve Metni Yapılandır bölümünde belirlediğiniz diğer bilgileri görüntüler.

İçe Aktarılan Grafik Sertifika tabanlı imzanızı içeren bir görüntü gösterir. El yazısı imzanızın bir görüntüsünü eklemek için bu
seçeneğini belirleyin. Görüntü dosyasını içe aktarmak için sırasıyla Dosya'yı, Gözat'ı tıklatıp görüntü dosyasını seçin.

Ad Yalnızca varsayılan imza simgesini ve dijital kimlik dosyanızda görüntülendiği biçimiyle adınızı görüntüler.

6. Metni Yapılandır için imzanızda görüntülenmesini istediğiniz seçenekleri belirleyin. Özel Ad, adınız, organizasyonunuz ve
ülkeniz olmak üzere dijital kimliğinizde tanımlanan kullanıcı niteliklerini gösterir.

7. Metin Özellikleri için yazma yönü ve kullanılan rakam türünü belirtip Tamam'ı tıklatın. Ayrıca bkz. Sağdan sola dilleri
etkinleştirme.

8. (İsteğe bağlı) İletişim kutusunda Ek İmza Bilgileri kısmı varsa belgenin imzalanma nedenini, konumunu ve kişi bilgilerinizi
belirtin. Bu seçenekler, ancak Oluşturma ve Görünüm Tercihleri iletişim kutusunda tercihleriniz olarak ayarlandığında
kullanılabilir (Düzen > Tercihler > İmzalar > Oluşturma ve Görünüm > Daha Fazla).

Dolaşım kimliği hesabı ayarlama
Dolaşım kimliği, bir sunucuda depolanan dijital kimliktir ve bu kimliğe ilgili abone tarafından erişim sağlanabilir. Bir dolaşım kimliğine erişebilmek
için Internet bağlantınız ve dolaşım dijital kimliklerini temin eden kurumdan bir hesabınız olmalıdır.

1. Tercihler iletişim kutusunu açın.
2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.
3. Kimlikler ve Güvenilen Sertifikalar için, Daha Fazla'yı tıklatın.
4. Sol taraftaki Dijital Kimlikler'i genişletip Dolaşım Kimliği Hesapları'nı seçin ve Hesap Ekle'yi tıklatın.
5. Dolaşım kimliği sunucusunun adını ve URL'sini yazın ve İleri'yi tıklatın.
6. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin ya da bir hesap oluşturmak için talimatları izleyin. İleri'yi, ardından Son'u tıklatın.

Dolaşım kimliği eklendiğinde, imzalama ve şifreleme için kullanılabilir. Dolaşım kimliğinizi kullanan bir görevi gerçekleştirirken, kimlik denetimi
onayınızın süresi sona ermediyse otomatik olarak dolaşım kimliği sunucusuna oturum açarsınız.

PKCS#12 modülleri ve simgeleri
Özellikle farklı rollerde veya farklı sertifika yöntemleri kullanarak belgeleri imzalıyorsanız, değişik amaçlar için kullandığınız birden fazla dijital
kimliğiniz olabilir. Dijital kimlikler genellikle parola korumalıdır. Bunlar, bilgisayarınızda PKCS #12 dosya formatında saklanabilirler. Dijital kimlikler
ayrıca akıllı kartta, donanım belirtecinde ya da Windows sertifika deposunda saklanabilir. Dolaşım kimlikleri bir sunucuda depolanabilir. Acrobat,
dijital kimliklere farklı konumlardan erişim sağlayabilecek varsayılan bir imza işleyicisi içerir. Kullanılabilmesini sağlamak için dijital kimliği Acrobat
içinde kaydedin.

Sertifikaları dizin sunucusunda saklama
Dizin sunucuları genellikle organizasyon içinde merkezileştirilmiş kimlik havuzları olarak kullanılır. Bu sunucu, sertifika şifreleme kullanan
kurumlarda kullanıcı sertifikalarının depolanması için ideal bir konumdur. Dizin sunucuları, Hafif Dizin Erişim Protokolü (LDAP) sunucuları gibi ağ
sunucularından sertifika konumu belirtmenize izin verir. Bir sertifikayı bulduktan sonra bunu güvenilir kimlikler listenize ekleyebilirsiniz, böylece
tekrar aramanız gerekmez. Güvenilir sertifikalar depolama alanını geliştirerek, siz veya çalışma grubunuzun üyesi çalışma grubunda şifreleme
kullanımını kolaylaştırabilir.

Dizin sunucuları hakkında daha fazla bilgi için,Digital Signature Guide (Dijital İmza Kılavuzu) belgesine (PDF)
(www.adobe.com/go/learn_acr_security_tr) bakın.

Dizin sunucusu ayarlarını içe aktarma (yalnızca Windows)
Güvenlik içe aktarma/dışa aktarma metodolojisi veya bir güvenlik ayarları dosyası kullanarak dizin sunucusu ayarlarını içe aktarabilirsiniz. Önce, içe
aktarma/dışa aktarma metodolojisi kullanarak bir dosyada ayarları içe aktarın, açmadan önce dosya sağlayıcısına güvendiğinizden emin olun.

1. Tercihler iletişim kutusunu açın.
2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.
3. Belge Zaman Damgası için, Daha Fazla'yı tıklatın.
4. Sol taraftan Dizin Sunucuları'nı seçip İçe Aktar'ı tıklatın.
5. İçe aktarma/dışa aktarma metodoloji dosyasını seçin ve Aç'ı tıklatın.
6. Dosya imzalıysa geçerli imza durumunu kontrol etmek için İmza Özellikleri düğmesini tıklatın.
7. Arama Dizini Ayarlarını İçe Aktar'ı tıklatın.
8. Seçiminizi doğrulamak üzere istenirse Tamam'ı tıklatın.
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Güvenlik Ayarları iletişim kutusunda dizin sunucusu görüntülenir.

Dizin sunucusu ayarlarını dışa aktarma (yalnızca Windows)
Güvenlik ayarlarını dışa aktarmanız tercih edilse de, dizin ayarlarını içe aktarma/dışa aktarma metodoloji dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Dizin
sunucusunu başka bir bilgisayarda yapılandırmak için dosyasını kullanın.

1. Tercihler iletişim kutusunu açın.
2. Kategoriler alanında Kimlik'i seçin.
3. Profilinizi oluşturmak için adınızı, kuruluşunuzu ve e-posta adresinizi girin.
4. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.
5. Belge Zaman Damgası için, Daha Fazla'yı tıklatın.
6. Sol taraftan Dizin Sunucuları seçeneğini belirleyin, sağ taraftan da bir veya daha çok sunucu seçin.
7. Dışa Aktar'ı tıklatıp hedef seçin ve İleri'yi tıklatın.
8. Dosyanın sizin tarafınızdan gönderildiğini kanıtlamak için, İmzala'yı tıklatın, imzanızı ekleyin ve İleri'yi tıklatın.
9. Aşağıdakilerden birini yapın:

Dosyayı kaydetmek için, adını ve konumunu belirtip Kaydet'i tıklatın.

Dosyayı e-posta eki olarak göndermek için Kime: kutusuna e-posta adresini girip İleri'yi, ardından da Son'u tıklatın.

Not: Ayrıca bkz. Güvenlik ayarlarını dışa aktarma.

Sertifika tabanlı imzalara zaman damgası ekleme
İmzaladığınız belgeye sertifika tabanlı imzanızın bir parçası olarak tarih ve saat ekleyebilirsiniz. Güvenilen bir zaman damgası yetki sertifikasıyla
ilişkilendirildiklerinde zaman damgalarının doğrulanması daha kolaydır. Zaman damgası, belgeyi ne zaman imzaladığınızı tespit etmenize yardımcı
olur ve geçersiz imza olasılığını azaltır. Üçüncü taraf zaman damgası yetkilisinden ya da dijital kimliğinizi temin etmiş olan sertifika yetkilisinden bir
zaman damgası edinebilirsiniz.

Zaman damgaları İmza Özellikleri iletişim kutusunun imza alanında görüntülenir. Bir zaman damgası sunucusu yapılandırılmışsa, zaman damgası
İmza Özellikleri iletişim kutusunun Tarih/Saat sekmesinde görüntülenir. Yapılandırılmış zaman damgası yoksa, imza alanları, bilgisayarın imzalama
sırasındaki yerel saatini görüntüler.

Not: Belgeyi imzaladığınızda bir zaman damgasını gömmediyseniz, daha sonra imzanıza bir zaman damgası ekleyebilirsiniz. (Bkz. Uzun süreli
imza doğrulama oluşturma.) Belge imzalandıktan sonra uygulanan zaman damgası, zaman damgası sunucusu tarafından sağlanan zamanı
kullanır.

Zaman damgası sunucusu yapılandırma
Bir zaman damgası sunucusu yapılandırmak için sunucu adına ve URL'ye ihtiyacınız bulunmaktadır; bu öğeleri bir yöneticiden ya da bir güvenlik
ayarları dosyasından edinebilirsiniz.

Güvenlik ayarları dosyanız varsa sunucuyu yapılandırmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın; dosyayı yüklemeniz yeterlidir. Güvenlik ayarları
dosyasını güvenilen bir kaynaktan edindiğinizden emin olun. Sistem yönetiminiz veya BT departmanıyla kontrol etmeden yüklemeyin.

1. Tercihler iletişim kutusunu açın.
2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.
3. Belge Zaman Damgası için, Daha Fazla'yı tıklatın.
4. Sol taraftan Zaman Damgası Sunucuları'nı seçin.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:

Zaman damgası sunucu ayarları bulunduran bir içe aktarma/dışa aktarma metodoloji dosyasına sahipseniz, İçe Aktar

düğmesini  tıklatın. Dosyayı seçip Aç düğmesini tıklatın.

Zaman damgası sunucusu için bir URL'niz varsa, Yeni düğmesini  tıklatın. Bir ad ve ardından sunucusunun URL'sini
yazın. Sunucunun bir kullanıcı adı ve şifre gerektirip gerektirmediğini belirtin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Varsayılan olarak zaman damgası sunucusu ayarlama
İmzaları zaman damgalamak üzere bir zaman damgası sunucusunu kullanabilmek için, sunucuyu varsayılan sunucu olarak ayarlayın.

1. Tercihler iletişim kutusunu açın.
2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.
3. Belge Zaman Damgası için, Daha Fazla'yı tıklatın.
4. Sol taraftan Zaman Damgası Sunucuları'nı seçin.

5. Zaman damgası sunucusunu seçin ve Varsayılan Olarak Ata düğmesini  tıklatın.
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6. Seçiminizi onaylamak için Tamam'ı tıklatın.

Adobe LiveCycle Rights Management (ALCRM) sunucuları
Adobe LiveCycleRights Management (ALCRM) sunucuları, belgelere erişimi kontrol etmek üzere merkezileştirilmiş ilkeler tanımlamanıza izin verir.
Bu ilkeler ALCRM sunucusunda depolanır. Bunları kullanmak için sunucu erişimi gereklidir.

ALCRM sunucuları kullanıcı erişim bilgilerini belgelere gömer. Bu nedenle, ALCRM ilkelerinde belge alıcılarını belirtin. Alternatif olarak, ALCRM
sunucusunun alıcı listesini LDAP dizinlerinden almasına izin verin.

Bağımsız belge görevlerine yönelik, açma, düzenleme ve yazdırma gibi izinler belirlemek için ALCRM sunucularını kullanın. Ayrıca ALCRM
sunucularında belge denetleme ilkeleri de tanımlayabilirsiniz.

Daha fazla Yardım konusu

Yasal Bildirimler   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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Dijital imzaları doğrulama
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Dijital imza doğrulamayı ayarlama
Dijital imzalar için imzalar paneli
Belge Önizleme modunda imzalama
PDF'yi onaylama
Belgeye zaman damgası uygulama
Dijital imzayı doğrulama
Dijital imzayı kaldırma
Dijital olarak imzalanan belgenin önceki versiyonlarını görüntüleme
İmzalanmış belgenin sürümlerini karşılaştırma
İmzalayanın sertifikasına güvenme
PDF Portföyleri ve dijital imzalar
XML veri imzaları
Uzun süreli imza doğrulama oluşturma

Doğrulama tercihlerinizi önceden ayarlayın. Bu işlem, bir PDF açtığınızda ve imzayla birlikte doğrulama
ayrıntıları görüntülendiğinde Dijital İmzaların geçerli kaldığından emin olunmasına yardımcı olur. Ayrıntılı bilgi
için bkz. İmza doğrulama tercihlerini ayarlama.

Dijital İmzalar doğrulandığında, imza durumunu belirtmek için belge mesaj çubuğunda bir simge görüntülenir.
Diğer durum ayrıntıları İmza panelinde ve İmza Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenir.

Dijital imza doğrulamayı ayarlama

İmzalı bir belge aldığınızda, imzalayan kişi ve imzalanan içeriği doğrulamak için bu belgeye ait
imzayı/imzaları doğrulamak isteyebilirsiniz. Uygulamanızı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak, doğrulama
otomatik olarak yürütülebilir. İmza geçerliliği, imzaya ait dijital kimlik sertifika durumunun ve belge
bütünlüğünün gerçekliği kontrol edilerek belirlenir.

Gerçeklik doğrulaması, imzalayan kişiye ait sertifikanın veya bu sertifikanın bağlı olduğu
ana sertifikanın, doğrulayıcıya ait güvenilen kimlikler listesinde bulunduğunu onaylar.
Ayrıca imzalama sertifikasının, kullanıcıya ait Acrobat ya da Reader yapılandırmasına
göre geçerli olup olmadığını da doğrular.

Belge bütünlüğü doğrulaması, imzalanan içeriğin imzalandıktan sonra değiştirilip
değiştirilmediğini doğrular. İçerik değişirse, belge bütünlüğü doğrulaması, içeriğin
imzalayan kişinin izin verdiği bir şekilde değiştirilip değiştirilmediğini doğrular.

İmza doğrulama tercihlerini ayarlama

1. Tercihler iletişim kutusunu açın.

2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.

3. Doğrulama içinDaha Fazla'yı tıklatın.

4. Belgeyi açtığınızda PDF'deki tüm imzaları otomatik olarak doğrulamak için Belge
Açıldığında İmzaları Doğrula'yı seçin. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir.
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Doğrularken

İmza Doğrulamasında Her Zaman Başarılı Olacak Onay İptal Denetimi
İste...

İmzaları Doğrularken Şunu Kullan

Süresi Dolan Zaman Damgaları Kullan

Doğrulama Bilgileri

Windows Entegrasyonu

Not:

5. Doğrulama seçeneklerini gereken şekilde belirtip Tamam'ı tıklatın.

Doğrulama Davranışı

Bu seçenekler, imzayı doğrularken hangi eklentinin seçileceğini
belirleyen yöntemleri belirtir. Uygun eklenti genellikle otomatik olarak seçilir.
İmzaları doğrulama için gereken özel eklentiler hakkında sistem yöneticinize
danışın.

Doğrulama sırasında hariç tutulan sertifikalar listesiyle sertifikaları denetler. Bu
seçenek varsayılan olarak seçilidir. Bu seçeneği kaldırırsanız, onay imzaları için
kaldırma durumu yok sayılır. Kaldırma durumu her zaman imzalara sertifika
eklemek için denetlenir.

Doğrulama Zamanı

Dijital imzanın doğruluğunun nasıl kontrol
edileceğini belirtmek için seçenek belirleyin. Varsayılan olarak, imzanın ne
zaman oluşturulduğunu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu kontrol, belge
imzalandığında zaman damgası sunucusu tarafından ayarlanan zamana veya
güncel zamana dayalı olarak yapılır.

İmzaya ait sertifikanın geçerlilik süresi
sona ermiş bile olsa zaman damgası tarafından sağlanan ya da imzada gömülü
bulunan güvenli süreyi kullanır. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir. Bu
seçeneği kaldırmak süresi dolan zaman damgalarının atılmasına olanak sağlar.

İmzalanan PDF belgesine doğrulama bilgileri eklenip
eklenmeyeceğini belirtir. Varsayılan seçenek, doğrulama bilgileri çok uzun olduğunda
kullanıcıyı uyarmaktır.

İmzaları ve onaylanmış belgeleri doğrularken, Windows
Sertifikaları içindeki tüm kök sertifikalara güvenilip güvenilmeyeceğini belirleyin. Bu
seçeneklerin belirlenmesi güvenliği tehlikeye atabilir.

Windows Sertifikası özelliğindeki tüm kök sertifikalara güvenmeniz önerilmez.
Windows ile dağıtılan birçok sertifika güvenilir kimlikler oluşturma dışında amaçlar için
tasarlanmıştır.

Sertifikanın güven düzeyini ayarlama

Acrobat veya Reader'da sertifikalı ya da imzalı belgenin imzası siz ve imzalayan arasında güvenli ilişki varsa
geçerlidir. Sertifikaya ait güven düzeyi, imzalayan kişiye güvendiğiniz eylemleri temsil eder.

Sertifikaların güven ayarlarını, belirli eylemlere izin verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin, dinamik içeriği
ve sertifikalı belgeye gömülü JavaScript'i etkinleştirmek için ayarları değiştirebilirsiniz.

1. Tercihler iletişim kutusunu açın.

2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.

3. Kimlikler ve Güvenilen Sertifikalar için, Daha Fazla'yı tıklatın.

4. Sol taraftan Güvenilen Sertifikalar 'ı seçin.

5. Listeden bir sertifika seçin ve Güveni Düzenle'yi seçin.

6. Güven sekmesinde bu sertifikaya güvenmek için aşağıdaki öğelerden birini seçin:
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Bu Sertifikayı Güvenli Kök Olarak Kullan

İmzalı Belgeler Veya Veriler

Onaylı Belgeler

Dinamik içerik

Gömülü Yüksek Öncelikli JavaScript

Ayrıcalıklı Sistem İşlemleri

Not:

Başa dön

Sertifikayı çıkaran sertifika yetkileri
zincirinde, yetkinin ilk çıkış noktası kök sertifikadır. Kök sertifikaya güvenerek bu sertifika
yetkilisi tarafından yayınlanan tüm sertifikalara güvenirsiniz.

İmzalayanın kimliğini değerlendirir.

Yazanın imzayla belgeye sertifika verdiği belgelere güvenir. Belgelerin
sertifika alması için imzalayana güvenir, sertifikalı belgelerin gerçekleştirdiği eylemleri
kabul edersiniz.
Bu seçenek işaretliyken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Onaylı belgede yürütülmesi amacıyla film, ses ve diğer dinamik
öğelere izin verir.

Çalışması amacıyla PDF dosyalarına
gömülü ayrıcalıklı JavaScript'e izin verir. JavaScript dosyaları kötü niyetle
kullanılabilir. Bu seçeneği yalnızca gerekli olduğunda, güvendiğiniz sertifikalardan
seçmek bir tedbirdir.

Onaylı belgelerde Internet bağlantılarına, etki
alanları arası komut dosyası yazmaya, sessiz yazdırmaya, dış nesne
referanslarına ve içe aktarma/dışa aktarma metodolojisi işlemlerine izin verir.

Sadece güvendiğiniz ve yakın çalıştığınız kaynaklar için Gömülü Yüksek Ayrıcalıklı
JavaScript ve Ayrıcalıklı Sistem Operasyonları'na izin verin. Örneğin bu seçenekleri
işvereniniz ya da servis sağlayıcınız için kullanın.

7. Tamam'ı tıklatın, Dijital Kimlik ve Güvenilen Sertifika Ayarları iletişim kutusunu kapatın ve
Tercihler iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

Daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/go/acrodigsig_tr adresinden Dijital İmza Kılavuzu.

Dijital imzalar için imzalar paneli

İmzalar panelinde, geçerli belgedeki her dijital imza ile ilgili bilgileri ve ilk dijital imzadan bu yana belgede
yapılan değişikliklerin geçmişi görüntülenir. Her dijital imzanın doğrulama durumunu belirten bir simgesi
vardır. Doğrulama ayrıntıları her imzanın altında listelenir ve imza genişletildiğinde görüntülenebilir. İmzalar
paneli, belgenin imzalanma zamanı, güvenlik ve imzalayan ayrıntıları hakkında da bilgiler sağlar.

İmzalar panelinde imzaları doğrulama

Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İmzalar'ı seçin veya belge mesaj
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çubuğunda İmza Paneli düğmesini tıklatın.

İmzaları ekleme, silme ve onaylama gibi imzalarla ilgili en sık gerçekleştirilen görevleri gerçekleştirmek için
İmzalar panelinde bir imza alanını sağ tıklatabilirsiniz. Bununla birlikte kimi durumlarda, imza alanı siz
imzaladıktan sonra kilitlenir.

Belge Önizleme modunda imzalama

İmza iş akışınız için belge bütünlüğü kritik önem taşıdığında, belgeleri imzalamak için Belge Önizleme
özelliğini kullanın. Bu özellik, belgenin görünümünü değiştirebilecek içerikle ilgili olarak belgeyi analiz eder.
Sabit ve güvenli bir durumda belgeyi görüntüleyip imzalamanıza izin verirken içeriği de engeller.

Belge Önizleme özelliği, belgede herhangi bir dinamik içerik ya da dışa bağımlı öğe bulunup bulunmadığını
tespit etmenizi sağlar. Aynı zamanda belgede form alanları, multimedya ya da görünümü etkileyebilecek
JavaScript bulunup bulunmadığını tespit etmenize de izin verir. Raporu inceledikten sonra, raporda listelenen
sorunlar hakkında belge yazarıyla görüşebilirsiniz.

Belge Önizleme modunu, belgenin bütünlüğünü denetlemek için imzalama iş akışının dışında da
kullanabilirsiniz.

1. Tercihler iletişim kutusunu açın.

2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.

3. Oluşturma ve Görünüm için Daha Fazla'yı tıklatın.

4. İmzalarken seçeneği için Belgeleri Önizleme Modunda Görüntüle'yi seçip Tamam'ı
tıklatın.

5. PDF'de imza alanını tıklatın ve Belgeyi İmzala'yı seçin.

Belge mesaj çubuğu uyumluluk durumu ve seçenekleriyle görüntülenir.

6. (İsteğe bağlı) Belge mesajı çubuğunda (varsa) Raporu Görüntüle'yi tıklatın ve ayrıntılarını
görüntülemek üzere listedeki öğeleri teker teker seçin. İşlemi tamamladığınızda PDF
İmza Raporu iletişim kutusunu kapatın.

7. Belgenin uyumluluk durumu sizin için yeterliyse belge mesaj çubuğundaki Belgeyi
İmzala'yı tıklatıp dijital imzanızı ekleyin.

8. Orijinal adından farklı bir ad kullanarak PDF'yi kaydedin ve başka değişiklik yapmadan
belgeyi kapatın.

PDF'yi onaylama

PDF'ye sertifika eklediğinizde ayladığınızı belirtirsiniz. Belgenin sertifikalı olarak kalmasına izin vermek için
izin verilen değişiklik türlerini de belirtirsiniz. Örneğin, bir devlet kurumunun imza alanları olan form
oluşturduğunu düşünün. Form tamamlandığında kurum, kullanıcıların yalnızca form alanlarını değiştirmesine
ve belgeyi imzalamasına izin vererek belgeye sertifika ekler. Kullanıcılar form doldurabilir ve belgeyi
imzalayabilirler. Ancak sayfa kaldırıldığında veya yorum eklendiğinde belge, sertifikalı durumunu korumaz.

PDF'de zaten başka imza yoksa sertifika imzası uygulayabilirsiniz. İmzaların sertifikası görünür veya gizli

olabilir. İmzalar panelindeki mavi şerit simgesi  geçerli sertifika imzasını belirtir. Dijital kimlik için sertifikalı
dijital imzanın eklenmesi gerekir.

1. Belgenin güvenliğini tehlikeye atacak JavaScript'ler, eylemler veya gömülü medya gibi
içerikleri kaldırın.

2. Araçlar > Sertifikalar'ı seçerek paneli açın.

3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
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Onayla (Görünür)

Onayla (Görünmez)

Not:

Başa dön

Başa dön

 Varolan bir dijital imza alanına (varsa) ya da sizin belirlediğiniz bir
konuma onaylı bir imza yerleştirir.

 Belgeyi onaylar, ancak imza yalnızca İmzalar panelinde görünür.

4. İmza yerleştirmek (varsa), bir dijital kimlik belirlemek ve Onaylamadan Sonra İzin Verilen
Eylemler için bir seçenek belirlemek üzere ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

İmza Tercihleri alanında, İmzalarken: Belgeleri Önizleme Modunda Göster 'i
seçerseniz belge mesaj çubuğunda Belgeyi İmzala'yı tıklatın.

5. Orijinal adından farklı bir dosya adı kullanarak PDF'yi kaydedin ve başka değişiklik
yapmadan belgeyi kapatın. Orijinal imzasız belgeyi saklayabilmek için belgeyi farklı bir
dosya olarak kaydetmek doğru olacaktır.

Belgeye zaman damgası uygulama

Acrobat, kullanıcılara ayrıca kimlik tanımlı bir imza gerekmeden belge zaman damgasını PDF'ye ekleme
özelliği sunar. PDF'ye zaman damgası eklemek için bir zaman damgası sunucusu gerekir. (Bkz. Zaman
damgası sunucusu yapılandırma.) Zaman damgası, bir belgenin orijinalliğini ve belirli bir dönemde
varolduğunu gösterir. Bu zaman damgaları, ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES)
standardının 4. Bölümü'nde açıklanan zaman damgası ve iptal etme özellikleriyle uyumludur. Belge uygun
Reader Etkinleştirme özellikleri içeriyorsa, Reader X (ve üzeri) kullanıcıları belgeye bir zaman damgası da
ekleyebilir.

PAdES hakkında daha fazla bilgi için bkz.
blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html

1. Zaman damgası uygulamak istediğiniz belgeyi açın.

2. Araçlar > Sertifikalar > Zaman Damgası'nı seçin.

3. Varsayılan Zaman Damgası Sunucusunu Seç iletişim kutusunda, listedeki varsayılan bir
zaman damgası sunucusu seçin ya da yeni bir varsayılan zaman damgası sunucusu
ekleyin.

4. İleri'yi tıklatın ve belgeyi zaman damgasıyla kaydedin.

Dijital imzayı doğrulama

İmza durumu bilinmiyor veya doğrulanmamışsa, sorunu ve olası çözümlerini saptamak için imzayı elle
doğrulayın. İmza durumu geçersizse sorun hakkında imza sahibiyle görüşün.

İmza uyarıları, geçerli ve geçersiz imzalar hakkında daha fazla bilgi için bkz.www.adobe.com/go/acrodigsig_tr
adresinden Dijital İmza Kılavuzu.

Dijital İmza ve Zaman Damgası'nın geçerliliğini İmza Özellikleri'ni kontrol ederek değerlendirebilirsiniz.

1. İmza doğrulama tercihlerinizi ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. İmza doğrulama
tercihlerini ayarlama.

2. İmzayı içeren PDF'yi açıp imzayı tıklatın. İmza Geçerlilik Durumu iletişim kutusu imzanın
geçerliliğini belirtir.

3. İmza ve Zaman Damgası hakkında daha fazla bilgi için İmza Özellikleri'ni tıklatın.

4. İmza Özellikleriiletişim kutusunda Geçerlilik Özeti'ni inceleyin. Özet aşağıdaki
mesajlardan birini görüntüleyebilir:
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İmza tarihi/saati imza sahibinin bilgisayarındaki saati esas alır

İmza zaman damgalıdır

İmza zaman damgalıdır; ancak zaman damgası doğrulanamamıştır

İmza zaman damgalı ama zaman damgasının geçerlilik süresi dolmuş

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Saat, imza sahibinin
bilgisayarındaki yerel saati esas alır.

İmza sahibi Zaman Damgası Sunucusu kullanmıştır ve
ayarlarınız zaman damgası sunucusuyla güvenilir bir ilişkiniz olduğunu belirtmektedir.

Zaman damgası
doğrulama, güvenilen kimlikler listenize eklemek için zaman damgası sunucusuna ait
sertifikayı edinmenizi gerektirir. Sistem yöneticinizle kontrol edin.

Acrobat ve
Reader, mevcut saate göre zaman damgasını doğrular. Zaman damgası imzalayana ait
sertifikanın geçerlilik süresi mevcut saatten önce dolmuşsa bu mesaj görüntülenir.
Acrobat veya Reader'ın süresi geçmiş bir zaman damgasını kabul etmesini sağlamak
için, İmza Doğrulama Tercihleri iletişim kutusunda (Tercihler > İmzalar > Doğrulama:
Daha Fazla) Süresi Dolmuş Zaman Damgaları Kullan'ı seçin. Acrobat ve Reader,
imzaları süresi dolan bir zaman damgası ile doğrularken bir uyarı mesajı görüntüler.

5. İmzalayan kişinin sertifika bilgileri ile ilgili, imzanın güven ayarları veya yasal sınırlamaları
gibi ayrıntılar için İmza Özellikleri iletişim kutusunda İmzalayanın Sertifikasını Göster 'i
tıklatın.

Belge imzalandıktan sonra değiştirilmişse belgenin imzalı sürümünü denetleyin ve geçerli
sürümle karşılaştırın.

Dijital imzayı kaldırma

Sizin tarafınızdan yerleştirilmediği ve imza için yüklü bir dijital kimliğe sahip olmadığınız sürece dijital bir
imzayı kaldıramazsınız.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Dijital bir imzayı kaldırmak için imza alanını sağ tıklatın İmzayı Temizle 'yi seçin.
Bir PDF'deki tüm imzaları kaldırmak için İmzalar panelindeki seçenekler menüsünden
Tüm İmzaları Kaldır'ı seçin. (İmzalar panelini açmak için, Görünüm > Göster/Gizle >
Gezinme Bölmeleri > İmzalar'ı seçin.)

Dijital olarak imzalanan belgenin önceki versiyonlarını görüntüleme

Bir belge sertifika kullanılarak her imzalandığında, PDF'nin o sırada imzalanan versiyonu PDF ile birlikte
kaydedilir. Her sürüm "yalnızca iliştir" olarak kaydedilir ve orijinali değiştirilemez. Tüm dijital imzalara ve ilgili
versiyonlarına İmzalar panelinden erişilebilir.

1. İmzalar panelinde imzayı seçip genişletin ve Seçenekler menüsünden İmzalı Sürümü
Görüntüle 'yi belirleyin.

Önceki sürüm yeni bir PDF dosyasında, sürüm bilgileri ve imzalayan kişinin adı başlık
çubuğunda olacak biçimde açılır.

2. Orijinal belgeye dönmek için Pencere menüsünden belgenin adını seçin.

İmzalanmış belgenin sürümlerini karşılaştırma

Belge imzalandıktan sonra en son sürümün ardından belgede yapılan değişikliklerin listesini
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Başa dön

Başa dön

görüntüleyebilirsiniz.

1. İmzalar panelinde imzayı seçin.

2. Seçenekler menüsünden İmzalanmış Sürümü Geçerli Sürümle Karşılaştır 'ı seçin.

3. İşlemi bitirdiğinizde geçici belgeyi kapatın.

İmzalayanın sertifikasına güvenme

Bir sertifikaya güvenmek, sertifikayı Güvenilen Kimlik Yöneticisi'nde kullanıcıya ait güvenilen kimlik listesine
eklemek ve güven düzeyini el ile ayarlamak anlamına gelir. Son kullanıcılar sertifika güvenliği kullanılırken
gerektiğinde sık aralıklarda sertifika değiştirirler. Alternatif olarak, doğrudan imzalanan belgelerdeki
imzalardan sertifika eklerler ve güven düzeylerini bundan sonra ayarlarlar. Ancak kurumlar genellikle
çalışanlarından, başkalarının imzalarını herhangi bir görevi elle yürütmeden doğrulamalarını istemektedir.
Acrobat, imzalama ve onaylama için bir güven bağlantısına dahil olan tüm sertifikalara güvenir. Bu nedenle
yöneticiler, istemci kurulumları için ön yapılandırma yapmalı ve son kullanıcılarının bir güven bağlantısı veya
bağlantıları eklemelerine izin vermelidir. Sertifikalara güvenme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sertifika
tabanlı imzalar hakkında.

PDF Portföyleri ve dijital imzalar

Bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'leri veya bütün olarak PDF Portföyünü imzalayabilirsiniz. Bir bileşen
PDF'si imzalandığında, PDF düzenlemeye karşı kilitlenir ve içeriği koruma altına alınır. Tüm bileşen PDF'ler
imzalandıktan sonra, PDF Portföyünün tamamını imzalayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Alternatif olarak,
PDF Portföyünü bir bütün olarak imzalayıp tüm bileşen PDF'lerinin içeriğini aynı anda kilitleyebilirsiniz.

Bir bileşen PDF'sini imzalamak için bkz. PDF'leri imzalama. İmzalanan PDF otomatik
olarak PDF Portföyü'ne kaydedilir.

Bir PDF Portföyünü bütün olarak imzalamak için, kapak sayfasını (Görünüm > Portföy >
Kapak Sayfası) imzalayın. PDF Portföyünü bütün olarak imzaladıktan sonra, bileşen
belgelere imza ekleyemezsiniz. Ancak, kapak sayfasına daha fazla imza ekleyebilirsiniz.

Bileşen PDF'lerin eklerindeki dijital imzalar

Kapak sayfasını imzalamadan önce eklentilere imza ekleyebilirsiniz. İliştirilmiş PDF'lere imza eklemek için,
PDF'yi ayrı bir pencerede açın. Eki sağ tıklatıp bağlam menüsünden Dosya Aç'ı seçin. PDF Portföyündeki
imzaları görüntülemek için, kapak sayfasına giderek belge mesaj çubuğu ve imza bölmesini görüntüleyin.

İmzalanmış ve onaylanmış PDF Portföyleri

Doğru bir şekilde imzalanmış veya onaylanmış bir PDF Portföyü, PDF Portföyünü onaylayan veya tasdik eden
bir veya daha fazla imza içerir. En önemli imza, araç çubuğundaki İmza Rozeti alanında görünür. Tüm
imzaların ayrıntıları kapak sayfasında görünür.

İmza Rozeti, PDF Portföyünün onay veya sertifikasını doğrulamak için hızlı bir yöntem sağlar.
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Başa dön

Başa dön

Not:

PDF Portföyü 'nü imzalayan kuruluş veya kişinin adını görüntülemek için işaretçiyi İmza
Rozeti'nin üzerine getirin.

İmza Rozeti'nde görünen imzaya ilişkin ayrıntıları görüntülemek için İmza Rozeti'ni
tıklatın. Kapak sayfası ve soldaki İmzalar bölmesi ayrıntılarla birlikte açılır.

PDF Portföyündeki onay veya tasdik geçersiz veya sorunluysa, İmza Rozeti'nde bir uyarı simgesi gösterilir.
Sorunun açıklamasını görüntülemek için işaretçiyi bir uyarı simgesi içeren İmza Rozeti'nin üzerine getirin.
Farklı durumlarda farklı uyarı simgeleri görünür.

Her bir uyarının listesi ve açıklaması için bkz.www.adobe.com/go/acrodigsig_tr adresinden DigSig Yönetici
Kılavuzu.

XML veri imzaları

Acrobat ve Reader, XFA (XML Form Mimarisi) formlarındaki verileri imzalamak için kullanılan XML veri
imzalarını destekler. Form yazarı form etkinlikleri için, düğme tıklatma, dosya kaydetme ya da gönderme gibi
XML imzalama, doğrulama ya da kaldırma talimatları sunar.

XML veri imzaları W3C XML İmza standardıyla uyumludur. PDF dijital imzaları gibi XML dijital imzaları da
belgeler dahilinde bütünlük, özgünlük ve kabul edilebilirlik sağlar.

Ancak PDF imzaları birden fazla veri doğrulama durumuna sahiptir. Bazı durumlar, kullanıcı PDF imzalı içerik
üzerinde değişiklik yaptığı zaman çağrılır. Buna karşın XML imzaları yalnızca iki adet veri doğrulama
durumuna sahiptir: geçerli ve geçersiz. Kullanıcı XML imzalı belge üzerinde bir değişiklik yaptığında geçersiz
durum çağrılır.

Uzun süreli imza doğrulama oluşturma

Uzun süreli imza doğrulama, belge imzalandıktan uzun süre sonra bile imzanın geçerliliğini kontrol etmenizi
sağlar. Uzun süreli doğrulama için imza doğrulamada gerekli olan tüm öğelerin imzalanmış PDF'de gömülü
olması gerekir. Bu öğeler, belge imzalandığında veya imza oluşturulduktan sonra gömülebilir

PDF'ye bazı bilgiler eklenmediyse, imza yalnızca sınırlı bir süre için geçerli olur. Bu sınırlama imzayla ilişkili
sertifikaların süresi dolacağı veya iptal edileceği için gerçekleşir. Sertifikanın süresi dolduğunda, yayınlayan
yetkili, artık sertifikanın iptal etme durumunu sunmakla sorumlu değildir. İptal etme durumuna uymadan imza
doğrulanamaz.

Bir imzayı doğrulamak için sertifika zinciri imzalama, sertifika iptal etme durumu ve zaman damgası gibi
öğeler gerekir. Gerekli öğeler kullanılabiliyorsa ve imzalama esnasında gömülü durumdaysa, doğrulama
sürecinde imza, dış kaynaklara gereksinim duyularak doğrulanabilir. Bu öğeler kullanılabilir durumdaysa,
Acrobat ve Reader gerekli öğeleri gömebilir. PDF'yi oluşturan kişi, Reader kullanıcıları için kullanım haklarını
etkinleştirmelidir (Dosya > Farklı Kaydet > Reader Genişletilmiş PDF).

Zaman damgası bilgilerinin gömülmesi için uygun şekilde yapılandırılmış bir zaman damgası sunucusu
gereklidir. Ayrıca imza doğrulama zamanı Güvenli Saat olarak ayarlanmalıdır (Tercihler > Güvenlik > Gelişmiş
Tercihler > Doğrulama sekmesi). CDS sertifikaları, imzalayan kişiden herhangi bir yapılandırma
gerektirmeksizin, belgeye iptal ve zaman damgası durumu gibi doğrulama bilgileri ekleyebilir. Ancak
imzalayan, uygun bilgileri edinebilmek için çevrimiçi olmalıdır.

Zaman damgası sertifikasını doğrulama
Zaman damgası sunucusu yapılandırma

Doğrulama bilgisini imzalarken ekleme

1. Bilgisayarınızın uygun ağ kaynaklarına bağlanabildiğinden emin olun.

2. İmzanın İptal Durumunu Ekle tercihi halen işaretli olduğundan emin olun (Tercihler >
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

İmzalar > Oluşturma ve Görünüm: Daha Fazla). Bu tercih varsayılan olarak seçilidir.

3. PDF'yi imzalayın.

Sertifika zincirinin öğeleri mevcutsa bilgi PDF'ye otomatik olarak eklenir. Zaman damgası sunucusu
yapılandırıldıysa zaman damgası da eklenir.

Doğrulama bilgisini imzaladıktan sonra ekleme

Bazı iş akışlarında, imza doğrulama bilgisi, imzalarken kullanılamayabilir ancak daha sonra alınabilir. Örneğin
bir firma yetkilisi uçak yolculuğu sırasında dizüstü bilgisayarını kullanarak bir sözleşme imzalayabilir.
Bilgisayar, imzaya eklemek için zaman damgası ve kaldırma bilgisi almak üzere Internet'le iletişim kuramaz.
Daha sonra Internet erişimi uygun olduğunda, imzayı doğrulayan kişi bu bilgiyi PDF'ye ekleyebilir. İzleyen
tüm imza doğrulamaları da bu bilgiyi kullanabilir.

1. Bilgisayarınızın uygun ağ kaynaklarına bağlanabilir durumda olduğundan emin olun ve
sonra PDF'deki imzayı sağ tıklatın.

2. Doğrulama Bilgisi Ekle'yi seçin.

Bu LTV (uzun vadeli doğrulama) bilgilerini PDF'ye eklemek için kullanılan bilgi ve yöntemler, ETSI 102 778
PAdES (PDF Gelişmiş Elektronik İmzalar) standardı Kısım 4 ile uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz.
blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html. İmza geçersizse ya da kendinden
imzalı bir sertifikayla imzalanmışsa komut kullanılamaz. Ayrıca doğrulama saati içinde bulunulan saatle
aynıysa da komut kullanılamaz.

İlgili bağlantılar
Sertifika tabanlı imzalar
Dijital Kimlikler
PDF'leri imzalama
Güvenilen kimlikleri yönetme
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Güvenilen kimlikleri yönetme

Başa dön

Başa dön

Sertifika içe ve dışa aktarma
Sertifika güvenini ayarlama
Adobe Onaylı Güven Listesi (AATL)

Bir dijital kimlik, bir genel anahtar ve bir özel anahtara sahip bir sertifika içerir. İmzalama ve sertifika güvenliği
iş akışlarında yer alan katılımcılar, dijital kimliklerinin genel kısmını (sertifikayı) değiştirirler. Birinden sertifika
aldığınızda ve bu sertifikayı güvenilen kimlikler listenize eklediğinizde, belgeleri bunlar için şifreleyebilirsiniz.
Sertifikanın, belirtmiş olduğunuz bir güven bağlantısı ile ilişkilendirilmediği durumlar olabilir. Böyle durumlarda
sertifikanın güven düzeyini, sertifika sahibinin imzasını doğrulayabileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.
Güvenilen bir kimliğin ne olduğunu ve güven düzeylerinin nasıl ayarlandığını kavramak, iş akışlarını
hızlandırmanıza ve sorunları tespit etmenize izin verir. Örneğin önceden güvenilen kimlikler ekleyebilir ve her
bir sertifika için bağımsız olarak güven belirleyebilirsiniz. Kurumsal ayarlarda güvenilen kimlikler listesi
üzerinde ön yapılandırma yapılabilir. Ayrıca ek sertifikalar için bir dizin sunucusu da aratabilirsiniz.

Sertifika içe ve dışa aktarma

Sertifikanızı ve iletişim verilerinizi imza doğrulama ve sertifika güvenliği iş akışlarında kullanmak üzere dışa
aktarabilirsiniz. Diğer kullanıcılar bu verileri kendi güvenilen kimlik listelerine içe aktarabilir. Bu şekilde eklenen
iletişim verileri, güvenli belge iş akışlarına katılabilecek kullanıcı sayısının artırılmasına yardımcı olur.
Sertifikaları dışa aktarma hakkında bilgi için bkz.Dijital İmza Kılavuzu belgesi (PDF)
(www.adobe.com/go/learn_acr_security_tr).

1. Tercihler iletişim kutusunu açın (Düzen > Tercihler).

2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.

3. Kimlikler ve Güvenilen Sertifikalar için, Daha Fazla'yı tıklatın.

4. Sol taraftan Dijital Kimlikler'i seçin.

5. Aşağıdakilerden birini yapın:

Bir kimliği içe aktarmak için Kimlik Ekle düğmesini  tıklatıp ekranda görüntülenen
talimatları izleyin.

Bir sertifikayı dışa aktarmak için Dışa Aktar düğmesini  tıklatıp ekranda
görüntülenen talimatları izleyerek sertifikayı e-postayla gönderin veya bir dosyaya
kaydedin.

Sertifika güvenini ayarlama

İmzalayan katılımcılardan ve sertifika güvenliği iş akışlarından dijital kimlik sertifikaları alarak bir güvenilen
kimlik listesi oluşturursunuz. Bu bilgi bir sunucudan, dosyadan ya da imzalanmış bir belgeden alınabilir. İş
akışlarını imzalamak için, bu bilgiyi imza doğrulama sürecinde alabilirsiniz. Şifreleme içeren sertifika güvenlik
iş akışları için bilgileri önceden talep edin. Bu, belgeyi belge alıcısına ait genel anahtarla şifrelemenize olanak
tanır. Sertifika güveni oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz.Dijital İmza Kılavuzu (PDF) belgesi
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Başa dön

Not:

(www.adobe.com/go/learn_acr_security_tr).

Adobe Onaylı Güven Listesi (AATL)

Adobe Onaylı Güven Listesi (AATL), imzalanmış belge Acrobat 9 ya da Reader 9 ve sonraki sürümlerde her
açıldığında, kullanıcıların güvenilen sertifika tabanlı imzalar oluşturmalarına izin verir. Hem Acrobat hem de
Reader, her 30 günde bir defa güvenilen kök dijital sertifikaların bir listesini indirmek için Adobe tarafından
barındırılan bir web sayfasına bağlanır. Bir ilişkiyi bu listedeki bir sertifikaya kadar izleyebilen bir kimlik
bilgisiyle oluşturulmuş bir sertifika tabanlı imza, güvenilir niteliktedir. Güvenilen kök sertifikalar Adobe ve belirli
teknik gereksinimleri karşılayan diğer yetkililer tarafından onaylanmıştır. Kimlik bilgileri imzalama ve yüksek
güvenceli kimlik temsil ederler. Bu sertifikalar dünyanın her köşesinden devlet görevlileri ve vatandaşlara ait
kimlik bilgilerini içerir. Ayrıca global ticari sertifika yetkililerinden ve Avrupa'daki yetkin sertifikasyon hizmeti
sağlayıcılarından (CSP) kimlik bilgilerini de içerir.

Bu özellik ve bir imzayı doğrulamanın neden önemli olduğu hakkındaki ayrıntılar için
www.adobe.com/security/approved-trust-list.html adresindeki AATL web sayfasına bakın.

AATL varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. İmzalanmış bir belgeyi ilk açtığınızda veya oluşturduğunuzda ya da
çeşitli güvenlik tercihleri iletişim kutularına erişim sağladığınızda bu liste indirir. AATL'deki otomatik
güncellemenin sizin için kabul edilebilir olup olmadığını doğrulamanız istenir. Güncelleme almak istiyorsanız
Evet'i tıklatın.

Kurumunuz herhangi bir nedenden dolayı AATL erişimini devre dışı bıraktıysa yöneticinize danışın.

AATL'nin etkinleştirilmiş olduğunu doğrulamak için:

1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Tercihler 'i
seçin.

2. Soldaki Kategoriler alanından Güvenlik Yöneticisi'ni seçin.

3. Bir Adobe Sunucusundan Güvenilen Kök Sertifikaları Yükle seçeneğini belirleyin.

Bu seçenek, Acrobat veya Reader'ın bir Adobe sunucusundan otomatik olarak güvenilen
ayarları indirmesini sağlar. Bu güven ayarları, sertifikayla ilgili kullanıcı veya kuruluşun
Adobe Onaylı Güven Listesi programının güvence düzeylerini karşılamasını sağlar.

4. Aşağıdakilerden birini yapın:

Adobe yeni kök sertifikaları sunduğunda sorulması için Güncellemeden Önce Sor'u
seçin.

Adobe'den Güven Listesi'nin en yeni sürümünü indirmek için Şimdi Güncelle'yi
tıklatın.

İlgili bağlantılar
Dijital Kimlikler
Dijital imzalar oluşturma
PDF'leri imzalama
İmzaları doğrulama

452

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr
http://www.adobe.com/devnet/acrobat/security.html
http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html


Dijital imzaları doğrulama

Başa dön

Dijital imza doğrulamayı ayarlama
Dijital imzalar için imzalar paneli
Belge Önizleme modunda imzalama
PDF'yi onaylama
Belgeye zaman damgası uygulama
Dijital imzayı doğrulama
Dijital imzayı kaldırma
Dijital olarak imzalanan belgenin önceki versiyonlarını görüntüleme
İmzalanmış belgenin sürümlerini karşılaştırma
İmzalayanın sertifikasına güvenme
PDF Portföyleri ve dijital imzalar
XML veri imzaları
Uzun süreli imza doğrulama oluşturma

Doğrulama tercihlerinizi önceden ayarlayın. Bu işlem, bir PDF açtığınızda ve imzayla birlikte doğrulama
ayrıntıları görüntülendiğinde Dijital İmzaların geçerli kaldığından emin olunmasına yardımcı olur. Ayrıntılı bilgi
için bkz. İmza doğrulama tercihlerini ayarlama.

Dijital İmzalar doğrulandığında, imza durumunu belirtmek için belge mesaj çubuğunda bir simge görüntülenir.
Diğer durum ayrıntıları İmza panelinde ve İmza Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenir.

Dijital imza doğrulamayı ayarlama

İmzalı bir belge aldığınızda, imzalayan kişi ve imzalanan içeriği doğrulamak için bu belgeye ait
imzayı/imzaları doğrulamak isteyebilirsiniz. Uygulamanızı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak, doğrulama
otomatik olarak yürütülebilir. İmza geçerliliği, imzaya ait dijital kimlik sertifika durumunun ve belge
bütünlüğünün gerçekliği kontrol edilerek belirlenir.

Gerçeklik doğrulaması, imzalayan kişiye ait sertifikanın veya bu sertifikanın bağlı olduğu
ana sertifikanın, doğrulayıcıya ait güvenilen kimlikler listesinde bulunduğunu onaylar.
Ayrıca imzalama sertifikasının, kullanıcıya ait Acrobat ya da Reader yapılandırmasına
göre geçerli olup olmadığını da doğrular.

Belge bütünlüğü doğrulaması, imzalanan içeriğin imzalandıktan sonra değiştirilip
değiştirilmediğini doğrular. İçerik değişirse, belge bütünlüğü doğrulaması, içeriğin
imzalayan kişinin izin verdiği bir şekilde değiştirilip değiştirilmediğini doğrular.

İmza doğrulama tercihlerini ayarlama

1. Tercihler iletişim kutusunu açın.

2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.

3. Doğrulama içinDaha Fazla'yı tıklatın.

4. Belgeyi açtığınızda PDF'deki tüm imzaları otomatik olarak doğrulamak için Belge
Açıldığında İmzaları Doğrula'yı seçin. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir.
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Doğrularken

İmza Doğrulamasında Her Zaman Başarılı Olacak Onay İptal Denetimi
İste...

İmzaları Doğrularken Şunu Kullan

Süresi Dolan Zaman Damgaları Kullan

Doğrulama Bilgileri

Windows Entegrasyonu

Not:

5. Doğrulama seçeneklerini gereken şekilde belirtip Tamam'ı tıklatın.

Doğrulama Davranışı

Bu seçenekler, imzayı doğrularken hangi eklentinin seçileceğini
belirleyen yöntemleri belirtir. Uygun eklenti genellikle otomatik olarak seçilir.
İmzaları doğrulama için gereken özel eklentiler hakkında sistem yöneticinize
danışın.

Doğrulama sırasında hariç tutulan sertifikalar listesiyle sertifikaları denetler. Bu
seçenek varsayılan olarak seçilidir. Bu seçeneği kaldırırsanız, onay imzaları için
kaldırma durumu yok sayılır. Kaldırma durumu her zaman imzalara sertifika
eklemek için denetlenir.

Doğrulama Zamanı

Dijital imzanın doğruluğunun nasıl kontrol
edileceğini belirtmek için seçenek belirleyin. Varsayılan olarak, imzanın ne
zaman oluşturulduğunu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu kontrol, belge
imzalandığında zaman damgası sunucusu tarafından ayarlanan zamana veya
güncel zamana dayalı olarak yapılır.

İmzaya ait sertifikanın geçerlilik süresi
sona ermiş bile olsa zaman damgası tarafından sağlanan ya da imzada gömülü
bulunan güvenli süreyi kullanır. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir. Bu
seçeneği kaldırmak süresi dolan zaman damgalarının atılmasına olanak sağlar.

İmzalanan PDF belgesine doğrulama bilgileri eklenip
eklenmeyeceğini belirtir. Varsayılan seçenek, doğrulama bilgileri çok uzun olduğunda
kullanıcıyı uyarmaktır.

İmzaları ve onaylanmış belgeleri doğrularken, Windows
Sertifikaları içindeki tüm kök sertifikalara güvenilip güvenilmeyeceğini belirleyin. Bu
seçeneklerin belirlenmesi güvenliği tehlikeye atabilir.

Windows Sertifikası özelliğindeki tüm kök sertifikalara güvenmeniz önerilmez.
Windows ile dağıtılan birçok sertifika güvenilir kimlikler oluşturma dışında amaçlar için
tasarlanmıştır.

Sertifikanın güven düzeyini ayarlama

Acrobat veya Reader'da sertifikalı ya da imzalı belgenin imzası siz ve imzalayan arasında güvenli ilişki varsa
geçerlidir. Sertifikaya ait güven düzeyi, imzalayan kişiye güvendiğiniz eylemleri temsil eder.

Sertifikaların güven ayarlarını, belirli eylemlere izin verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin, dinamik içeriği
ve sertifikalı belgeye gömülü JavaScript'i etkinleştirmek için ayarları değiştirebilirsiniz.

1. Tercihler iletişim kutusunu açın.

2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.

3. Kimlikler ve Güvenilen Sertifikalar için, Daha Fazla'yı tıklatın.

4. Sol taraftan Güvenilen Sertifikalar 'ı seçin.

5. Listeden bir sertifika seçin ve Güveni Düzenle'yi seçin.

6. Güven sekmesinde bu sertifikaya güvenmek için aşağıdaki öğelerden birini seçin:
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Bu Sertifikayı Güvenli Kök Olarak Kullan

İmzalı Belgeler Veya Veriler

Onaylı Belgeler

Dinamik içerik

Gömülü Yüksek Öncelikli JavaScript

Ayrıcalıklı Sistem İşlemleri

Not:

Başa dön

Sertifikayı çıkaran sertifika yetkileri
zincirinde, yetkinin ilk çıkış noktası kök sertifikadır. Kök sertifikaya güvenerek bu sertifika
yetkilisi tarafından yayınlanan tüm sertifikalara güvenirsiniz.

İmzalayanın kimliğini değerlendirir.

Yazanın imzayla belgeye sertifika verdiği belgelere güvenir. Belgelerin
sertifika alması için imzalayana güvenir, sertifikalı belgelerin gerçekleştirdiği eylemleri
kabul edersiniz.
Bu seçenek işaretliyken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Onaylı belgede yürütülmesi amacıyla film, ses ve diğer dinamik
öğelere izin verir.

Çalışması amacıyla PDF dosyalarına
gömülü ayrıcalıklı JavaScript'e izin verir. JavaScript dosyaları kötü niyetle
kullanılabilir. Bu seçeneği yalnızca gerekli olduğunda, güvendiğiniz sertifikalardan
seçmek bir tedbirdir.

Onaylı belgelerde Internet bağlantılarına, etki
alanları arası komut dosyası yazmaya, sessiz yazdırmaya, dış nesne
referanslarına ve içe aktarma/dışa aktarma metodolojisi işlemlerine izin verir.

Sadece güvendiğiniz ve yakın çalıştığınız kaynaklar için Gömülü Yüksek Ayrıcalıklı
JavaScript ve Ayrıcalıklı Sistem Operasyonları'na izin verin. Örneğin bu seçenekleri
işvereniniz ya da servis sağlayıcınız için kullanın.

7. Tamam'ı tıklatın, Dijital Kimlik ve Güvenilen Sertifika Ayarları iletişim kutusunu kapatın ve
Tercihler iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

Daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/go/acrodigsig_tr adresinden Dijital İmza Kılavuzu.

Dijital imzalar için imzalar paneli

İmzalar panelinde, geçerli belgedeki her dijital imza ile ilgili bilgileri ve ilk dijital imzadan bu yana belgede
yapılan değişikliklerin geçmişi görüntülenir. Her dijital imzanın doğrulama durumunu belirten bir simgesi
vardır. Doğrulama ayrıntıları her imzanın altında listelenir ve imza genişletildiğinde görüntülenebilir. İmzalar
paneli, belgenin imzalanma zamanı, güvenlik ve imzalayan ayrıntıları hakkında da bilgiler sağlar.

İmzalar panelinde imzaları doğrulama

Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İmzalar'ı seçin veya belge mesaj
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Başa dön

çubuğunda İmza Paneli düğmesini tıklatın.

İmzaları ekleme, silme ve onaylama gibi imzalarla ilgili en sık gerçekleştirilen görevleri gerçekleştirmek için
İmzalar panelinde bir imza alanını sağ tıklatabilirsiniz. Bununla birlikte kimi durumlarda, imza alanı siz
imzaladıktan sonra kilitlenir.

Belge Önizleme modunda imzalama

İmza iş akışınız için belge bütünlüğü kritik önem taşıdığında, belgeleri imzalamak için Belge Önizleme
özelliğini kullanın. Bu özellik, belgenin görünümünü değiştirebilecek içerikle ilgili olarak belgeyi analiz eder.
Sabit ve güvenli bir durumda belgeyi görüntüleyip imzalamanıza izin verirken içeriği de engeller.

Belge Önizleme özelliği, belgede herhangi bir dinamik içerik ya da dışa bağımlı öğe bulunup bulunmadığını
tespit etmenizi sağlar. Aynı zamanda belgede form alanları, multimedya ya da görünümü etkileyebilecek
JavaScript bulunup bulunmadığını tespit etmenize de izin verir. Raporu inceledikten sonra, raporda listelenen
sorunlar hakkında belge yazarıyla görüşebilirsiniz.

Belge Önizleme modunu, belgenin bütünlüğünü denetlemek için imzalama iş akışının dışında da
kullanabilirsiniz.

1. Tercihler iletişim kutusunu açın.

2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.

3. Oluşturma ve Görünüm için Daha Fazla'yı tıklatın.

4. İmzalarken seçeneği için Belgeleri Önizleme Modunda Görüntüle'yi seçip Tamam'ı
tıklatın.

5. PDF'de imza alanını tıklatın ve Belgeyi İmzala'yı seçin.

Belge mesaj çubuğu uyumluluk durumu ve seçenekleriyle görüntülenir.

6. (İsteğe bağlı) Belge mesajı çubuğunda (varsa) Raporu Görüntüle'yi tıklatın ve ayrıntılarını
görüntülemek üzere listedeki öğeleri teker teker seçin. İşlemi tamamladığınızda PDF
İmza Raporu iletişim kutusunu kapatın.

7. Belgenin uyumluluk durumu sizin için yeterliyse belge mesaj çubuğundaki Belgeyi
İmzala'yı tıklatıp dijital imzanızı ekleyin.

8. Orijinal adından farklı bir ad kullanarak PDF'yi kaydedin ve başka değişiklik yapmadan
belgeyi kapatın.

PDF'yi onaylama

PDF'ye sertifika eklediğinizde ayladığınızı belirtirsiniz. Belgenin sertifikalı olarak kalmasına izin vermek için
izin verilen değişiklik türlerini de belirtirsiniz. Örneğin, bir devlet kurumunun imza alanları olan form
oluşturduğunu düşünün. Form tamamlandığında kurum, kullanıcıların yalnızca form alanlarını değiştirmesine
ve belgeyi imzalamasına izin vererek belgeye sertifika ekler. Kullanıcılar form doldurabilir ve belgeyi
imzalayabilirler. Ancak sayfa kaldırıldığında veya yorum eklendiğinde belge, sertifikalı durumunu korumaz.

PDF'de zaten başka imza yoksa sertifika imzası uygulayabilirsiniz. İmzaların sertifikası görünür veya gizli

olabilir. İmzalar panelindeki mavi şerit simgesi  geçerli sertifika imzasını belirtir. Dijital kimlik için sertifikalı
dijital imzanın eklenmesi gerekir.

1. Belgenin güvenliğini tehlikeye atacak JavaScript'ler, eylemler veya gömülü medya gibi
içerikleri kaldırın.

2. Araçlar > Sertifikalar'ı seçerek paneli açın.

3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
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Onayla (Görünür)

Onayla (Görünmez)

Not:

Başa dön

Başa dön

 Varolan bir dijital imza alanına (varsa) ya da sizin belirlediğiniz bir
konuma onaylı bir imza yerleştirir.

 Belgeyi onaylar, ancak imza yalnızca İmzalar panelinde görünür.

4. İmza yerleştirmek (varsa), bir dijital kimlik belirlemek ve Onaylamadan Sonra İzin Verilen
Eylemler için bir seçenek belirlemek üzere ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

İmza Tercihleri alanında, İmzalarken: Belgeleri Önizleme Modunda Göster 'i
seçerseniz belge mesaj çubuğunda Belgeyi İmzala'yı tıklatın.

5. Orijinal adından farklı bir dosya adı kullanarak PDF'yi kaydedin ve başka değişiklik
yapmadan belgeyi kapatın. Orijinal imzasız belgeyi saklayabilmek için belgeyi farklı bir
dosya olarak kaydetmek doğru olacaktır.

Belgeye zaman damgası uygulama

Acrobat, kullanıcılara ayrıca kimlik tanımlı bir imza gerekmeden belge zaman damgasını PDF'ye ekleme
özelliği sunar. PDF'ye zaman damgası eklemek için bir zaman damgası sunucusu gerekir. (Bkz. Zaman
damgası sunucusu yapılandırma.) Zaman damgası, bir belgenin orijinalliğini ve belirli bir dönemde
varolduğunu gösterir. Bu zaman damgaları, ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES)
standardının 4. Bölümü'nde açıklanan zaman damgası ve iptal etme özellikleriyle uyumludur. Belge uygun
Reader Etkinleştirme özellikleri içeriyorsa, Reader X (ve üzeri) kullanıcıları belgeye bir zaman damgası da
ekleyebilir.

PAdES hakkında daha fazla bilgi için bkz.
blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html

1. Zaman damgası uygulamak istediğiniz belgeyi açın.

2. Araçlar > Sertifikalar > Zaman Damgası'nı seçin.

3. Varsayılan Zaman Damgası Sunucusunu Seç iletişim kutusunda, listedeki varsayılan bir
zaman damgası sunucusu seçin ya da yeni bir varsayılan zaman damgası sunucusu
ekleyin.

4. İleri'yi tıklatın ve belgeyi zaman damgasıyla kaydedin.

Dijital imzayı doğrulama

İmza durumu bilinmiyor veya doğrulanmamışsa, sorunu ve olası çözümlerini saptamak için imzayı elle
doğrulayın. İmza durumu geçersizse sorun hakkında imza sahibiyle görüşün.

İmza uyarıları, geçerli ve geçersiz imzalar hakkında daha fazla bilgi için bkz.www.adobe.com/go/acrodigsig_tr
adresinden Dijital İmza Kılavuzu.

Dijital İmza ve Zaman Damgası'nın geçerliliğini İmza Özellikleri'ni kontrol ederek değerlendirebilirsiniz.

1. İmza doğrulama tercihlerinizi ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. İmza doğrulama
tercihlerini ayarlama.

2. İmzayı içeren PDF'yi açıp imzayı tıklatın. İmza Geçerlilik Durumu iletişim kutusu imzanın
geçerliliğini belirtir.

3. İmza ve Zaman Damgası hakkında daha fazla bilgi için İmza Özellikleri'ni tıklatın.

4. İmza Özellikleriiletişim kutusunda Geçerlilik Özeti'ni inceleyin. Özet aşağıdaki
mesajlardan birini görüntüleyebilir:
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İmza tarihi/saati imza sahibinin bilgisayarındaki saati esas alır

İmza zaman damgalıdır

İmza zaman damgalıdır; ancak zaman damgası doğrulanamamıştır

İmza zaman damgalı ama zaman damgasının geçerlilik süresi dolmuş

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Saat, imza sahibinin
bilgisayarındaki yerel saati esas alır.

İmza sahibi Zaman Damgası Sunucusu kullanmıştır ve
ayarlarınız zaman damgası sunucusuyla güvenilir bir ilişkiniz olduğunu belirtmektedir.

Zaman damgası
doğrulama, güvenilen kimlikler listenize eklemek için zaman damgası sunucusuna ait
sertifikayı edinmenizi gerektirir. Sistem yöneticinizle kontrol edin.

Acrobat ve
Reader, mevcut saate göre zaman damgasını doğrular. Zaman damgası imzalayana ait
sertifikanın geçerlilik süresi mevcut saatten önce dolmuşsa bu mesaj görüntülenir.
Acrobat veya Reader'ın süresi geçmiş bir zaman damgasını kabul etmesini sağlamak
için, İmza Doğrulama Tercihleri iletişim kutusunda (Tercihler > İmzalar > Doğrulama:
Daha Fazla) Süresi Dolmuş Zaman Damgaları Kullan'ı seçin. Acrobat ve Reader,
imzaları süresi dolan bir zaman damgası ile doğrularken bir uyarı mesajı görüntüler.

5. İmzalayan kişinin sertifika bilgileri ile ilgili, imzanın güven ayarları veya yasal sınırlamaları
gibi ayrıntılar için İmza Özellikleri iletişim kutusunda İmzalayanın Sertifikasını Göster 'i
tıklatın.

Belge imzalandıktan sonra değiştirilmişse belgenin imzalı sürümünü denetleyin ve geçerli
sürümle karşılaştırın.

Dijital imzayı kaldırma

Sizin tarafınızdan yerleştirilmediği ve imza için yüklü bir dijital kimliğe sahip olmadığınız sürece dijital bir
imzayı kaldıramazsınız.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Dijital bir imzayı kaldırmak için imza alanını sağ tıklatın İmzayı Temizle 'yi seçin.
Bir PDF'deki tüm imzaları kaldırmak için İmzalar panelindeki seçenekler menüsünden
Tüm İmzaları Kaldır'ı seçin. (İmzalar panelini açmak için, Görünüm > Göster/Gizle >
Gezinme Bölmeleri > İmzalar'ı seçin.)

Dijital olarak imzalanan belgenin önceki versiyonlarını görüntüleme

Bir belge sertifika kullanılarak her imzalandığında, PDF'nin o sırada imzalanan versiyonu PDF ile birlikte
kaydedilir. Her sürüm "yalnızca iliştir" olarak kaydedilir ve orijinali değiştirilemez. Tüm dijital imzalara ve ilgili
versiyonlarına İmzalar panelinden erişilebilir.

1. İmzalar panelinde imzayı seçip genişletin ve Seçenekler menüsünden İmzalı Sürümü
Görüntüle 'yi belirleyin.

Önceki sürüm yeni bir PDF dosyasında, sürüm bilgileri ve imzalayan kişinin adı başlık
çubuğunda olacak biçimde açılır.

2. Orijinal belgeye dönmek için Pencere menüsünden belgenin adını seçin.

İmzalanmış belgenin sürümlerini karşılaştırma

Belge imzalandıktan sonra en son sürümün ardından belgede yapılan değişikliklerin listesini
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Başa dön

Başa dön

görüntüleyebilirsiniz.

1. İmzalar panelinde imzayı seçin.

2. Seçenekler menüsünden İmzalanmış Sürümü Geçerli Sürümle Karşılaştır 'ı seçin.

3. İşlemi bitirdiğinizde geçici belgeyi kapatın.

İmzalayanın sertifikasına güvenme

Bir sertifikaya güvenmek, sertifikayı Güvenilen Kimlik Yöneticisi'nde kullanıcıya ait güvenilen kimlik listesine
eklemek ve güven düzeyini el ile ayarlamak anlamına gelir. Son kullanıcılar sertifika güvenliği kullanılırken
gerektiğinde sık aralıklarda sertifika değiştirirler. Alternatif olarak, doğrudan imzalanan belgelerdeki
imzalardan sertifika eklerler ve güven düzeylerini bundan sonra ayarlarlar. Ancak kurumlar genellikle
çalışanlarından, başkalarının imzalarını herhangi bir görevi elle yürütmeden doğrulamalarını istemektedir.
Acrobat, imzalama ve onaylama için bir güven bağlantısına dahil olan tüm sertifikalara güvenir. Bu nedenle
yöneticiler, istemci kurulumları için ön yapılandırma yapmalı ve son kullanıcılarının bir güven bağlantısı veya
bağlantıları eklemelerine izin vermelidir. Sertifikalara güvenme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sertifika
tabanlı imzalar hakkında.

PDF Portföyleri ve dijital imzalar

Bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'leri veya bütün olarak PDF Portföyünü imzalayabilirsiniz. Bir bileşen
PDF'si imzalandığında, PDF düzenlemeye karşı kilitlenir ve içeriği koruma altına alınır. Tüm bileşen PDF'ler
imzalandıktan sonra, PDF Portföyünün tamamını imzalayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Alternatif olarak,
PDF Portföyünü bir bütün olarak imzalayıp tüm bileşen PDF'lerinin içeriğini aynı anda kilitleyebilirsiniz.

Bir bileşen PDF'sini imzalamak için bkz. PDF'leri imzalama. İmzalanan PDF otomatik
olarak PDF Portföyü'ne kaydedilir.

Bir PDF Portföyünü bütün olarak imzalamak için, kapak sayfasını (Görünüm > Portföy >
Kapak Sayfası) imzalayın. PDF Portföyünü bütün olarak imzaladıktan sonra, bileşen
belgelere imza ekleyemezsiniz. Ancak, kapak sayfasına daha fazla imza ekleyebilirsiniz.

Bileşen PDF'lerin eklerindeki dijital imzalar

Kapak sayfasını imzalamadan önce eklentilere imza ekleyebilirsiniz. İliştirilmiş PDF'lere imza eklemek için,
PDF'yi ayrı bir pencerede açın. Eki sağ tıklatıp bağlam menüsünden Dosya Aç'ı seçin. PDF Portföyündeki
imzaları görüntülemek için, kapak sayfasına giderek belge mesaj çubuğu ve imza bölmesini görüntüleyin.

İmzalanmış ve onaylanmış PDF Portföyleri

Doğru bir şekilde imzalanmış veya onaylanmış bir PDF Portföyü, PDF Portföyünü onaylayan veya tasdik eden
bir veya daha fazla imza içerir. En önemli imza, araç çubuğundaki İmza Rozeti alanında görünür. Tüm
imzaların ayrıntıları kapak sayfasında görünür.

İmza Rozeti, PDF Portföyünün onay veya sertifikasını doğrulamak için hızlı bir yöntem sağlar.
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Başa dön

Başa dön

Not:

PDF Portföyü 'nü imzalayan kuruluş veya kişinin adını görüntülemek için işaretçiyi İmza
Rozeti'nin üzerine getirin.

İmza Rozeti'nde görünen imzaya ilişkin ayrıntıları görüntülemek için İmza Rozeti'ni
tıklatın. Kapak sayfası ve soldaki İmzalar bölmesi ayrıntılarla birlikte açılır.

PDF Portföyündeki onay veya tasdik geçersiz veya sorunluysa, İmza Rozeti'nde bir uyarı simgesi gösterilir.
Sorunun açıklamasını görüntülemek için işaretçiyi bir uyarı simgesi içeren İmza Rozeti'nin üzerine getirin.
Farklı durumlarda farklı uyarı simgeleri görünür.

Her bir uyarının listesi ve açıklaması için bkz.www.adobe.com/go/acrodigsig_tr adresinden DigSig Yönetici
Kılavuzu.

XML veri imzaları

Acrobat ve Reader, XFA (XML Form Mimarisi) formlarındaki verileri imzalamak için kullanılan XML veri
imzalarını destekler. Form yazarı form etkinlikleri için, düğme tıklatma, dosya kaydetme ya da gönderme gibi
XML imzalama, doğrulama ya da kaldırma talimatları sunar.

XML veri imzaları W3C XML İmza standardıyla uyumludur. PDF dijital imzaları gibi XML dijital imzaları da
belgeler dahilinde bütünlük, özgünlük ve kabul edilebilirlik sağlar.

Ancak PDF imzaları birden fazla veri doğrulama durumuna sahiptir. Bazı durumlar, kullanıcı PDF imzalı içerik
üzerinde değişiklik yaptığı zaman çağrılır. Buna karşın XML imzaları yalnızca iki adet veri doğrulama
durumuna sahiptir: geçerli ve geçersiz. Kullanıcı XML imzalı belge üzerinde bir değişiklik yaptığında geçersiz
durum çağrılır.

Uzun süreli imza doğrulama oluşturma

Uzun süreli imza doğrulama, belge imzalandıktan uzun süre sonra bile imzanın geçerliliğini kontrol etmenizi
sağlar. Uzun süreli doğrulama için imza doğrulamada gerekli olan tüm öğelerin imzalanmış PDF'de gömülü
olması gerekir. Bu öğeler, belge imzalandığında veya imza oluşturulduktan sonra gömülebilir

PDF'ye bazı bilgiler eklenmediyse, imza yalnızca sınırlı bir süre için geçerli olur. Bu sınırlama imzayla ilişkili
sertifikaların süresi dolacağı veya iptal edileceği için gerçekleşir. Sertifikanın süresi dolduğunda, yayınlayan
yetkili, artık sertifikanın iptal etme durumunu sunmakla sorumlu değildir. İptal etme durumuna uymadan imza
doğrulanamaz.

Bir imzayı doğrulamak için sertifika zinciri imzalama, sertifika iptal etme durumu ve zaman damgası gibi
öğeler gerekir. Gerekli öğeler kullanılabiliyorsa ve imzalama esnasında gömülü durumdaysa, doğrulama
sürecinde imza, dış kaynaklara gereksinim duyularak doğrulanabilir. Bu öğeler kullanılabilir durumdaysa,
Acrobat ve Reader gerekli öğeleri gömebilir. PDF'yi oluşturan kişi, Reader kullanıcıları için kullanım haklarını
etkinleştirmelidir (Dosya > Farklı Kaydet > Reader Genişletilmiş PDF).

Zaman damgası bilgilerinin gömülmesi için uygun şekilde yapılandırılmış bir zaman damgası sunucusu
gereklidir. Ayrıca imza doğrulama zamanı Güvenli Saat olarak ayarlanmalıdır (Tercihler > Güvenlik > Gelişmiş
Tercihler > Doğrulama sekmesi). CDS sertifikaları, imzalayan kişiden herhangi bir yapılandırma
gerektirmeksizin, belgeye iptal ve zaman damgası durumu gibi doğrulama bilgileri ekleyebilir. Ancak
imzalayan, uygun bilgileri edinebilmek için çevrimiçi olmalıdır.

Zaman damgası sertifikasını doğrulama
Zaman damgası sunucusu yapılandırma

Doğrulama bilgisini imzalarken ekleme

1. Bilgisayarınızın uygun ağ kaynaklarına bağlanabildiğinden emin olun.

2. İmzanın İptal Durumunu Ekle tercihi halen işaretli olduğundan emin olun (Tercihler >
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

İmzalar > Oluşturma ve Görünüm: Daha Fazla). Bu tercih varsayılan olarak seçilidir.

3. PDF'yi imzalayın.

Sertifika zincirinin öğeleri mevcutsa bilgi PDF'ye otomatik olarak eklenir. Zaman damgası sunucusu
yapılandırıldıysa zaman damgası da eklenir.

Doğrulama bilgisini imzaladıktan sonra ekleme

Bazı iş akışlarında, imza doğrulama bilgisi, imzalarken kullanılamayabilir ancak daha sonra alınabilir. Örneğin
bir firma yetkilisi uçak yolculuğu sırasında dizüstü bilgisayarını kullanarak bir sözleşme imzalayabilir.
Bilgisayar, imzaya eklemek için zaman damgası ve kaldırma bilgisi almak üzere Internet'le iletişim kuramaz.
Daha sonra Internet erişimi uygun olduğunda, imzayı doğrulayan kişi bu bilgiyi PDF'ye ekleyebilir. İzleyen
tüm imza doğrulamaları da bu bilgiyi kullanabilir.

1. Bilgisayarınızın uygun ağ kaynaklarına bağlanabilir durumda olduğundan emin olun ve
sonra PDF'deki imzayı sağ tıklatın.

2. Doğrulama Bilgisi Ekle'yi seçin.

Bu LTV (uzun vadeli doğrulama) bilgilerini PDF'ye eklemek için kullanılan bilgi ve yöntemler, ETSI 102 778
PAdES (PDF Gelişmiş Elektronik İmzalar) standardı Kısım 4 ile uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz.
blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html. İmza geçersizse ya da kendinden
imzalı bir sertifikayla imzalanmışsa komut kullanılamaz. Ayrıca doğrulama saati içinde bulunulan saatle
aynıysa da komut kullanılamaz.

İlgili bağlantılar
Sertifika tabanlı imzalar
Dijital Kimlikler
PDF'leri imzalama
Güvenilen kimlikleri yönetme

461

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr
http://blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html


Yazdırma
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Temel PDF yazdırma görevleri

Başa dön

Başa dön

Yazıcınız çift taraflı (dupleks baskı) baskı özelliğini destekliyorsa sayfanın her iki

Yazdır düğmesinin görünmemesi
Sık kullanılan yazdırma görevleri
Yazdır iletişim kutusundaki seçenekler
Katmanları Yazdırma
Yazdırma hazır ayarları oluşturma
Belgemi neden yazdıramıyorum?
Bir belge yazdırırken Acrobat Reader DC dosyayı kaydetmemi isterse ne yapmalıyım?
PDF belgesinde bulunan yorumları yazdırmak için ne yapmalıyım?
Acrobat Reader DC'nin yazdırma sırasında çökmesi / Yazdır düğmesini tıklattıktan
sonra Acrobat Reader DC'nin yazdırmaması

Yazdır düğmesinin görünmemesi

Yazdır ve İptal düğmelerini göremiyorsanız, monitörünüz düşük ekran çözünürlüğüne göre ayarlanmıştır.
Acrobat DC ve Acrobat Reader DC, düşük çözünürlüklü ekranlar için tasarlanmamıştır (önerilen minimum
ekran çözünürlüğü 1024 x 768'dir). Ancak bu kısıtlama sabit değildir. Belgenizi yazdırmak için
aşağıdakilerden birini yapın:

Enter veya Return tuşuna basın.
İletişim kutusunun sağında bir kaydırma çubuğu görünürse düğmelere erişmek için ayar
düğmesini aşağı sürükleyin.

(Windows) Bazı monitörlerde, Windows görev çubuğunda Yazdır düğmesi de yer alır. Görev çubuğunu,
fareyi yalnızca ekranın alt kısmına getirdiğinizde görünecek şekilde gizleyebilirsiniz. Görev çubuğunu sağ
tıklatın ve Özellikler'i seçin. Özellikler iletişim kutusunda, Görev Çubuğunu Otomatik Gizle'yi seçin ve
Tamam'ı tıklatın.

Görev Çubuğu gizleme özelliklerini Yazdır düğmesini seçebileceğiniz şekilde ayarlayın.

Sık kullanılan yazdırma görevleri

Çift taraflı yazdırma
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tarafına da yazdırabilirsiniz.  

Not: Çift taraflı baskı aynı zamanda dupleks, arka arkaya, ön ve arka ya da iki
taraflı yazdırma olarak da adlandırılır.

Seçenekleri Adobe Acrobat veya Adobe Reader değil, yazıcı sürücüsü kontrol
eder. Yazıcınızın desteklediği özellikleri yazıcınızın belgelerine bakarak kontrol
edebilirsiniz.

Yazdır iletişim kutusunda, kağıdın her iki yüzüne de Yazdırma özelliğini
etkinleştirin ve Çevir işlemi için bir kenar seçin.

Not: Yazıcı çift taraflı baskıyı desteklediği halde bu seçeneğin Yazdır iletişim
kutusunda görünmediği durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda, yazıcı özelliklerini
tıklatarak bu seçeneğe doğrudan yazıcı tercihleri alanından erişebilirsiniz.

Gri tonlar içeren renkli bir PDF (aynı zamanda gri tonlama ya da bileşik gri
olarak da adlandırılır) yazdırabilirsiniz.

Yazdır iletişim kutusunda, Gri Tonlama (Siyah-Beyaz) İle Yazdır'ı
etkinleştirin.

Yazdırırken sayfaları küçültecek ya da büyütecek şekilde ölçekleyebilirsiniz.
Kağıda sığdıracak şekilde otomatik olarak ölçekleyebilir veya yüzdelere göre
elle ölçekleme yapabilirsiniz

Yazdır iletişim kutusunda, Boyut'u tıklatın ve ölçekleme seçeneklerini
belirleyin.

Siyah-beyaz yazdırma

Farklı bir boyutta yazdırma
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Sığdır Her sayfayı, o sırada seçili kağıt boyutunun yazdırılabilir alanına
sığdıracak şekilde küçültür veya büyütür. PostScript® yazıcılarda, kağıdın
yazdırılabilir alanını PPD belirler.

Gerçek Boyut  Sayfaları ölçeklemeden yazdırır. Kağıda sığmayan sayfalar veya
seçimler kırpılır. Yok yazdırma hazır ayarını kullanarak varsayılan olarak
ayarlayabilirsiniz. Bkz. Yazdırma hazır ayarları oluşturma.

Büyük Sayfaları Küçült Büyük sayfaları, o sırada seçili kağıt boyutuna sığacak
şekilde küçültür, ancak küçük sayfaları büyütmez. Bir alan seçiliyse ve o sırada
seçili kağıdın yazdırılabilir alanından daha büyükse, yazdırılabilir alana sığacak
şekilde ölçeklenir. Bu seçenek, N sayfalı yazdırma sırasında her zaman
etkindir. Varsayılan yazdırma hazır ayarını kullanarak bu seçeneği varsayılan
olarak ayarlayabilirsiniz. Bkz. Yazdırma hazır ayarları oluşturma.

Özel Ölçek  Sayfayı belirttiğiniz yüzdeye göre yeniden boyutlandırır.

Kağıt Kaynağını PDF Sayfa Boyutuna Göre Seç (Windows) Çıktı tepsisini
belirlemek için sayfa yapısı seçeneği yerine PDF sayfa boyutunu kullanır. Bu
seçenek, birden çok kağıt boyutu içeren PDF'lerin farklı boyutlarda çıktı
tepsilerine sahip yazıcılarda yazdırılmasında yararlıdır.

Sayfayı birden çok kağıda bölerek, poster veya afiş gibi geniş formatlı bir belgeyi
yazdırabilirsiniz (bu işleme “ döşeme” adı verilir). Poster seçeneği, kaç yaprak
kağıt gerekeceğini hesaplar. Orijinal belgenin boyutunu, kağıda en iyi şekilde
sığacak biçimde ayarlayabilir ve her bir “döşeme parçasının” ne ölçüde üst üste
bineceğini belirtebilirsiniz. Ardından döşeme parçalarını birbiriyle
birleştirebilirsiniz.

Yazdır iletişim kutusunda, Poster'i tıklatın ve döşeme seçeneklerini
belirleyin.

Döşeme Ölçeği  Sayfaları belirttiğiniz miktara göre ölçekler.

Çakıştır Her bir döşemenin yanındaki döşemelerle çakışma miktarını belirler.

Kesme İşaretleri Çakışmayı kesmenize yardımcı olmak için her bir sayfaya
kılavuz işaretleri ekler.

Etiketler Her bir "döşeme" üzerine dosya adını ve sayfa numarasını ekler.

Yalnızca Geniş Sayfaları Döşe  Döşemeyi, belirtilen ölçekte seçilen sayfa
boyutundan büyük olan sayfalara uygular. Bu sayfalar birden çok kağıda
bölüştürülür.

Poster ve bant reklam yazdırma

Birden fazla sayfayı tek bir yaprağa yazdırma
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PDF'deki birden fazla sayfayı tek bir yaprağa yazdırabilirsiniz. Her yaprağa
birden fazla yazdırma işlemine n-up yazdırma da denir (2-up veya 6-up gibi).
Sayfaları sayfa boyunca yatay olarak veya dikey sütunlar halinde sıralama
seçenekleri arasında tercih yapabilirsiniz.

Kağıt Başına Sayfa Sayısı  Önceden tanımlanmış olan sayfa sayısını veya özel
olarak belirtilen sayfa sayısını (en fazla 99), yatay veya dikey yönde yazdırır.
Menüden önceden tanımlanmış sayılardan birini seçerseniz Acrobat otomatik
olarak en iyi kağıt yönünü seçer.

Sayfa Sırası  Sayfaların kağıt üzerindeki sıralama düzenini belirler. Yatay ayarı,
sayfaları soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru yerleştirir. Yatay Ters ayarı,
sayfaları sağdan sola, yukarıdan aşağıya doğru yerleştirir. Dikey ayarı, sayfaları
yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru yerleştirir. Dikey Ters ayarı, sayfaları
yukarıdan aşağıya ve sağdan sola doğru yerleştirir. Her iki Ters ayarı, Asya
dillerindeki belgeler için uygundur.

Sayfa Kenarlığını Yazdır  Kırpma kutusunu yazdırır (PDF sayfalarının sayfa
sınırı).

Not: Acrobat'ta kağıt başına birden fazla yazdırma işlemi, yazıcı sürücülerindeki
N-up (çoklu yazdırma) özelliklerinden bağımsız olarak gerçekleştirilir. Acrobat
yazdırma ayarları, yazıcı sürücülerinin N-up ayarlarını yansıtmaz. Birden fazla
sayfa yazdırma seçeneğini Acrobat ya da yazıcı sürücüsünde tek tek belirleyin;
her ikisinde birden bu seçeneği işaretlemeyin.

Çok sayfalı bir belgeyi bir kitapçık şeklinde yazdırabilirsiniz. Sayfaların mizanpajı
her yaprakta iki sayfa görünecek şekilde düzenlenir. Çift taraflı sayfaları
harmanlayıp katladığınızda ve zımbaladığınızda, ortaya doğru sayfa sırasına
konmuş tek bir kitapçık çıkar.

Yazdır iletişim kutusunda, Kitapçık seçeneğini tıklatın ve kitapçık
seçeneklerini belirleyin. 

Daha fazla bilgi için bkz. Kitapçık ve PDF Portföyleri Yazdırma.

Kitapçık yazdırma
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Bir özet listesinde veya belirli bir yerde bulunan yorumları (bir sayfadaki
yapışkan notlar gibi) yazdırabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Özet - Yorumlar ve Formlar alanında, Yorumları Özetle'yi tıklatın.

Çizim İşaretleyicileri - Yorumlar ve Formlar alanında, Belge ve İşaretleyiciler'i
seçin.

Sayfadaki yorumlar - Şu adımları izleyin:

1. Tercihler iletişim kutusunu açın, soldaki Yorumlar kategorisini tıklatın ve
Notları ve Açılır Pencereleri Yazdır'ı seçin. 

2. Yorum Listesi Açıkken Yorum Açılır Pencerelerini Gizle'nin işaretini kaldırın.

3. Yazdırmak istediğiniz açılır yorumları açın.
4. Sayfada birbirinin üstüne binmesini ya da sayfa dışına taşmasını önlemek

için açılır yorumların yerlerini sayfa üzerinde ayarlayın.

5. Yazdır aracını  tıklatın.
6. Yorumlar ve Formlar alanında, Belge ve İşaretleyiciler'i seçin.

PDF'deki bir sayfanın bir kısmını yazdırabilirsiniz. Yalnızca yazdırmak istediğiniz
alanı seçmek için Anlık Görüntü Aracı'nı kullanın (Düzen > Anlık Görüntü
Al). Yazdırmak istediğiniz alan metin, grafik ya da her ikisini içerebilir. Seçilen
alanı tam boyutlu olarak yazdırabilir veya kağıda sığacak şekilde yeniden
boyutlandırabilirsiniz.

1. Düzen > Anlık Görüntü Al'ı seçin
2. Sayfanın istediğiniz kısmını bir dikdörtgen çizerek seçin
3. Dosya > Yazdır'ı seçin
4. Yazdır iletişim kutusunda, Seçilen grafik seçeneğini tıklatın.

Yorum yazdırma

Sayfanın bir kısmını yazdırma
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Bir belgenin aygıttan bağımsız bir PostScript dosyasını oluşturabilirsiniz.
Sonuçta oluşturulan dosya, belirli aygıt özelliklerinin etkinleştirilmesi ve kontrol
edilmesi için kodlar içerir; bu da dosyayı, hedef aygıttan başka aygıtlarla daha
az uyumlu hale getirir. PostScript dosyalarını oluştururken daha iyi sonuçlar elde
etmek için, Farklı Kaydet > Daha Fazla Seçenek > PostScript komutlarını
kullanın.

Gelişmiş düğmesini tıklatın, Dosyaya Yazdır'ı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Başa dön

Belge

Belge Ve İşaretleyiciler

Belge Ve Damgalar

Sadece Form Alanları

Yorumları Özetle

Dosyaya yazdırma

Yazdır iletişim kutusundaki seçenekler

Acrobat Yazdır iletişim kutusundaki çoğu seçenek diğer uygulamalardaki seçeneklerle aynıdır. Ancak, bazı
seçenekler yazıcıya ve yazdırmayı seçtiğiniz öğelere göre değişir.

Yorumlar ve Formlar

Yorumlar ve Formlar seçenekleri görünen içeriklerin hangilerinin yazdırılacağını kontrol eder.

Belge içeriğini ve form alanlarını yazdırır.

Belge içeriğini, form alanlarını ve yorumları yazdırır.

Belgeyi, form alanlarını ve damgaları yazdırır ama not yorumları ve kalem çizgileri gibi
diğer işaretleyicileri yazdırmaz.

Etkileşimli form alanlarını yazdırır ama belge içeriğini yazdırmaz.

Bir belgedeki yorumlardan, yazdırılabilir nitelikte ayrı bir PDF oluşturur. Web tarayıcıdan
yazdırdığınızda ya da PDF Portföylerinde birden fazla belge yazdırdığınızda bu seçenek kullanılamaz.

Yazdırılacak Sayfalar
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Geçerli Sayfa

Sayfalar

Daha Fazla Seçenek

Geçerli Görünüm/Seçili Grafik

Tek veya Çift Sayfalar

Sayfaları Ters Çevir

Otomatik Dikey/Yatay

Başa dön

Yazdırılacak Sayfalar seçenekleri, yazdırılacak sayfaları ya da sayfa aralığını belirler.

Mevcut görünümde görünür durumdaki sayfayı yazdırır.

Yazdırılacak sayfa aralığını belirtir. Sayfa aralığındaki numaraları tire kullanarak ayırabilirsiniz.
Sayfaları ya da sayfa aralıklarını tek tek ayırmak için virgül kullanabilirsiniz (örneğin, 6, 10-31, 42).
Numaraların nasıl belirleneceği Sayfa Görüntüleme tercihlerine bağlıdır. Mantıksal Sayfa Numaraları Kullan
seçeneği işaretlenmişse, sayfalardaki numaralarla eşleşen numaraları girin. Örneğin, bir belgenin ilk sayfası iii
olarak numaralandırılmışsa o sayfayı yazdırmak için iii girmelisiniz.

Belirli bir sayfadan belgenin sonuna kadar yazdırmak için, sayfa sayısını bir tireyle birlikte girin. Örneğin,
"11-" yazdığınızda, sayfa 11'den belgenin son sayfasına kadar yazdırılır.

Yazdırılacak sayfaları kontrol etmek için diğer seçenekleri görüntüler.

(Yazdırılacak Sayfalar alanında Daha Fazla Seçenek öğesini
tıklatın.) O anda görünen alanı, seçilen sayfaları veya Anlık Görüntü aracıyla kopyalanan metin veya
grafikleri yazdırır. Seçeneğin adı, sayfa seçip seçmediğinize veya Anlık Görüntü aracını kullanıp
kullanmadığınıza göre değişir.

Yazdırılacak sayfaları seçin: Aralıktaki Tüm sayfalar,  Yalnızca Tek Sayfalar
veya Yalnızca Çift Sayfalar. Örneğin, sayfa aralığını 2, 7–10 olarak ayarlayıp Yalnızca Çift Sayfalar'ı
seçtiğinizde, yalnızca 2, 8 ve 10. sayfalar yazdırılır.

Sayfaları ters sırayla yazdırır. Sayfa aralıkları girilmişse, sayfalar, girildikleri
sıranın tersi sırayla yazdırılır. Örneğin, Sayfalar kutusunda 3-5, 7-10 görünüyorsa Sayfaları Ters Çevir
komutu önce sayfa 10-7'yi sonra 5-3'ü yazdırır.

Yön

İçeriğe ve kağıda en uygun sayfa yönünü otomatik olarak seçer. Örneğin, bir
elektronik tablo yatay olarak, bir bülten ise dikey olarak yazdırılabilir. Otomatik Dikey/Yatay seçeneği, Sayfa
Yapısı'nda seçilen yönü geçersiz kılar.

Ek kaynaklar

Yazdırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. yazdırma ve baskı öncesi forumları.

Katmanları Yazdırma

Normalde, katmanlar içeren bir PDF'yi yazdırırken, sadece ekranda görünen içerik yazdırılır. Ancak,
katmanlar içeren PDF'yi oluşturan kişi, ekranda ne görünürse görünsün yazdırılan her şeyi kontrol edebilir.
PDF oluşturucu, filigranların yazdırılmasını isteyebilir ya da gizli bilgilerin yazdırılmasını önleyebilir. Belge
ekranda göründüğünden farklı şekilde yazdırılmak üzere tasarlanmışsa Yazdır iletişim kutusunda bir mesaj
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Not:

Not:

Her Zaman Yazdırılabilir

Hiçbir Zaman Yazdırılamaz

Görülebilirken Yazdırılabilir

Not:

Başa dön

Not:

çıkabilir. Yazdır iletişim kutusundaki Önizleme görüntüsü sayfayı her zaman yazdırılacağı şekilde gösterir.

Acrobat'ta katmanlarla çalışmak için kaynak dosyayı, Acrobat 6 (PDF 1.5) gibi, katmanları koruyan bir
PDF hazır ayarını kullanarak PDF'ye dönüştürün.

Katmanların nasıl yazdırılacağını görüntüleme

1. Gezinme panelinde Katmanlar simgesini  tıklatın. (Katmanlar simgesi görünmüyorsa
Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Katmanlar'ı seçin.)

2. Seçenekler menüsünde, Yazdırma Geçersiz Kılmalarını Uygula'yı seçin.

PDF oluşturulduğu sırada belirlenmiş olan görünürlük ayarlarına bağlı olarak
Seçenekler menüsünde Yazdırma Geçersiz Kılmalarını Uygula seçeneği bulunmayabilir.

Katman için yazdırma seçeneklerini değiştirme

1. Gezinme panelinde Katmanlar simgesini  tıklatın. (Katmanlar simgesi görünmüyorsa
Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Katmanlar'ı seçin.)

2. Katmanlar alanını genişletin, bir katman seçin, ardından Seçenekler menüsünden 
Katman Özellikleri'ni seçin.

3. Katman Özellikleri iletişim kutusundaki Yazdır açılır menüsünde aşağıdakilerden birini
seçin:

Katmanı yazdırılmaya zorlar.

Katmanı yazdırılmamaya zorlar.

Yazılı çıktının ekranda görünen çıktıyla aynı olmasını
sağlar.

Reader'da Katman Özellikleri iletişim kutusunu açabilir, ancak ayarları
değiştiremezsiniz.

Yazdırma hazır ayarları oluşturma

Bir PDF, bir yazdırma hazır ayarları kümesi içerebilir; bu küme, temel yazdırma seçeneklerini içeren, belgeye
özgü değerlerden oluşur. Bir belge için yazdırma hazır ayarı oluşturarak o belgeyi her yazdırdığınızda Yazdır
iletişim kutusundaki belirli seçeneklerin elle ayarlanmasını önleyebilirsiniz. Bir PDF oluşturduğunuzda PDF
yazdırma ayarlarını da tanımlamanız en iyi yöntemdir. Bununla birlikte, yazdırma önayarları bir PDF'ye
dilediğiniz zaman temel yazdırma ayarları eklemeniz için bir araç görevi görür.

1. Dosya > Özellikler'i seçip Gelişmiş sekmesini tıklatın.

2. Yazdır İletişim Kutusu Hazır Ayarları kısmındaki seçenekleri ayarlayıp Tamam'ı tıklatın.

Yazdır iletişim kutusunu bir daha açtığınızda değerler otomatik olarak hazır ayar değerlerine getirilecektir. Bu
ayarlar PDF Portföyündeki PDF'leri teker teker yazdırdığınızda da kullanılır.

Bir PDF'nin yazdırma hazır ayarlarını korumak için hazır ayarı oluşturduktan sonra PDF'yi kaydedin.

Yazdır İletişim Kutusu Hazır Ayarları
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Sayfa Ölçekleme

Varsayılan

Yok

Not:

Çift Yüzlü Mod

Tek Yönlü

Çift Yönlü Uzun Kenarı Çevir

Çift Yönlü Kısa Kenarı Çevir

Sayfa Boyutuna Göre Kağıt Kaynağı

Sayfa Aralığını Yazdır

Kopya Sayısı

Başa dön

Yazdır iletişim kutusundaki Sayfa Ölçekleme seçeneğini, belirlediğiniz seçenekle önceden
doldurur:

Uygulamanın varsayılan ayarı olan Yazdırılabilir Alana Küçült'ü kullanır.

Yazdırılabilir alana sığdırmak için otomatik ölçeklemeyi önler. Mühendislik belgelerindeki
ölçeklemeyi korumak veya yasal nedenlerle boyutu göstermek için bu ayarı kullanın.

Yazdır iletişim kutusundaki Sayfa Ölçekleme menüsü, ek seçenekleri gösterir; ancak iletişim kutusunu
bu seçeneklerin herhangi biriyle önceden dolduramazsınız. Yazdırırken bu seçeneklerden birini belirleyin.

Çift yüzlü seçeneklerinden birini belirlerseniz en iyi sonucu almak için, seçili yazıcının çift
yüzlü yazdırmayı desteklemesi gerekir.

Kağıdın tek yüzüne yazdırır.

Kağıdın her iki yüzüne birden yazdırır; kağıt, uzun kenarından ters
döndürülür.

Kağıdın her iki yüzüne birden yazdırır; kağıt, kısa kenarından ters
döndürülür.

Yazdır iletişim kutusundaki aynı adlı seçeneği işaretler. Çıktı tepsisini
belirlemekte, sayfa yapısı seçeneği yerine PDF sayfa boyutunu kullanır. Bu seçenek, birden çok kağıt boyutu
içeren PDF'lerin farklı boyutlarda çıktı tepsilerine sahip yazıcılarda yazdırılmasında yararlıdır.

Yazdır iletişim kutusunun Yazdırma Aralığı bölümündeki Sayfalar kutusunu, buraya
girilen sayfa aralıklarıyla önceden doldurur. Bu seçenek, belgelerin hem yönerge sayfalarını hem de yasal
bildirim sayfalarını içerdiği iş akışlarında yararlıdır. Örneğin, 1–2. sayfalar form doldurma talimatlarını
yansıtıyorsa yazdırma işinizi yalnızca formu yazdıracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yazdır iletişim kutusundaki Kopya Sayısı kutusunu önceden doldurur. 2 ile 5 arasında bir sayı
belirtin veya uygulamanın varsayılan değeri olan tek kopyayı kullanmak için Varsayılan'ı seçin. Bu kısıtlama,
birden çok istenmeyen kopya yazdırılmasını önler.

Belgemi neden yazdıramıyorum?

Şu sorun giderme ipuçlarıyla işe başlayın

Yazdırma sorunları çeşitli nedenlere dayanabilir. Sorunu belirlemek için, şu teknik nottan yararlanabilirsiniz:
PDF yazdırma sorunlarını çözme | Acrobat, Reader.

PDF'nin parola korumalı olması ve yazdırmaya izin verilmemesi

Şifre korumalı bir PDF alırsanız, belgeyi yazdırmak için belirtilen şifreyi girin. Bazı korumalı belgelerde,
belgenin içeriğini yazdırmanızı, düzenlemenizi veya kopyalamanızı engelleyen kısıtlamalar bulunur. Belgede
yazdırmayı engelleyen sınırlamalar varsa PDF'yi oluşturan kişiye başvurun.

(Yalnızca Windows) Korumalı Modun engellemesi

Varsayılan Korumalı Mod, Reader'ın güvenliğini arttırır. Korumalı Mod'un yazdırma işi nedeniyle engellenip
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Not:

Başa dön

Başa dön

Başa dön

engellenmediğini belirlemek için geçici olarak devre dışı bırakın: Belgeyi sağ tıklatın ve Sayfa Görüntüleme
Tercihleri'ni seçin. Soldaki Genel seçeneğini tıklatın ve Başlangıçta Korumalı Modu Etkinleştir'i devre dışı
bırakın. Reader'ı kapatıp yeniden başlatın ve belgeyi bir kez daha yazdırmayı deneyin.

En yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için yazdırma işini tamamladığınızda Başlangıçta Korumalı
Modu Etkinleştir'i yeniden seçin.

Bir belge yazdırırken Acrobat Reader DC dosyayı kaydetmemi
isterse ne yapmalıyım?

Yazdır'ı tıklattığınızda Adobe Reader bir dosyayı kaydetmek istiyorsa Yazdır iletişim kutusunda Gelişmiş'i
tıklatın ve Dosyaya Yazdır seçeneğinin işaretini kaldırın.

Not:

Adobe PDFXPS/Send note veya başka bir sanal yazıcıyı değil, fiziksel bir yazıcıyı
seçtiğinizden emin olun.
Acrobat 10.X sürümlerine kadar Dosyaya Yazdır seçeneği Yazdır iletişim kutusunun
içinde bulunuyordu.

PDF belgesinde bulunan yorumları yazdırmak için ne yapmalıyım?

PDF belgesinde bazı ek açıklamalar (açılır notlar gibi) bulunabilir. Bu ek açıklamalar, siz yazdırmak
istemediğiniz sürece varsayılan olarak yazdırılmaz.

Bu özellik, bu gibi ek açıklamaların arkalarında bulunan içerikleri engellemesini önlemek amacıyla özel olarak
tasarlanmıştır.

Bununla birlikte, bazı durumlarda bu ek açıklamaları yazdırmak isteyebilirsiniz. Açılır notları ve diğer ek
açıklamaları yazdırma:

1. Düzen > Tercihler'e gidin.
2. Yorum Oluşturma'yı tıklatın.
3. "Notları ve açılır pencereleri yazdır" seçeneğini etkinleştirin.

Acrobat Reader DC'nin yazdırma sırasında çökmesi / Yazdır
düğmesini tıklattıktan sonra Acrobat Reader DC'nin yazdırmaması

Bu durum, Adobe Acrobat yükleme dosyasının bozuk olmasından dolayı oluşabilir. Bu sorunu çözmek için
Adobe Reader/Acrobat uygulamasının en son sürümünü kullanın.

En son sürümü kullandığınız halde bu sorunla karşılaşıyorsanız:

1. Acrobat cleaner yardımcı programını kullanarak Acrobat Reader'ı kaldırın.
2. Adobe Reader'ı yeniden yükleyin.

Ayrıca bkz.
Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
Özel boyutlarda PDF yazdırma
Karmaşık PDF'leri yazdırma
Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro DC)
Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
PDF yazdırma ile ilgili  sorunları giderme | Acrobat, Reader
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma

Başa dön

Başa dön

Kitapçıklar hakkında
Kitapçık yazdırma
PDF Portföyündeki PDF'leri yazdırma
Yer İmleri sekmesinden yazdırma

Tüm yazdırma konularına yönlenen bağlantıyı içeren makale
Temel PDF yazdırma görevleri

Kitapçıklar hakkında

Kitapçıklar, kağıt üzerinde, katlandığında sayfalar doğru sırada olacak şekilde yerleştirilmiş, birden çok sayfalı
belgelerdir. Üstte 2 sayfalı tel dikişli kitapçıklar oluşturabilirsiniz. Bunlarda her iki yüze yazdırılan yan yana
ikişer sayfa bir kez katlanır ve kat yerinden bağlanır. İlk sayfa, aynı baskı sayfasına son sayfa olarak yazdırılır.
İkinci sayfa, aynı yaprağa ikinci sayfadan son sayfaya kadar olmak üzere yazdırılır ve işlem bu şekilde devam
eder. Her sayfa kağıtta otomatik olarak ortalanır, büyük sayfalar yazdırılabilir alana sığacak şekilde ölçeklenir
(küçültülür). Çift taraflı sayfaları harmanlayıp katladığınızda ve zımbaladığınızda, ortaya doğru sayfa sırasına
konmuş tek bir kitapçık çıkar.

Kitapçık yazdırmak için, yazıcınızın ya otomatik ya da elle çift yüzlü yazdırmayı (kağıdın iki tarafına birden
yazdırmayı) desteklemesi gerekir. Elle çift yüzlü yazdırma işlemi, iki ayrı yazdırma geçişi gerektirir: birinde ön
yüz, diğerinde arka yüz yazdırılır. Yazıcınızın çift taraflı baskıyı destekleyip desteklemediğini öğrenmek için,
yazıcı kılavuzuna bakın veya yazıcı üreticisiyle görüşün.

Çok sayfalı belge (solda), kitaplık mizanpajında ayarlanan sayfalar (ortada) ve yeni kitapçık olarak basılan ve
katlanan sayfalar (sağda)

Kitapçık yazdırma

1. Dosya > Yazdır seçeneğini belirleyin ve yazıcıyı seçin.

2. Hangi sayfaların yazdırılacağını belirtin:

Sayfaları önden arkaya doğru yazdırmak için Tümü'nü seçin.
Büyük bir kitapçığı daha küçük gruplara bölmek için Sayfalar'ı seçin ve ilk grup için
bir sayfa aralığı belirleyin. Her sayfa aralığını ayrı ayrı yazdırın.

3. Kitapçık'ı tıklatın.

4. Belirli sayfaları farklı bir kağıda veya farklı bir kağıt kaynağından yazdırmak için, Sayfa
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Kitapçık Altkümesi

Her Yapraktaki Sayfaları Otomatik Döndür

İlk Sayfa

Ciltleme

Başa dön

Kaynağı / Hedefi seçeneğini kullanarak ilgili sayfaları belirleyin. Özellikler düğmesini
tıklatın ve gerektiği şekilde doğru kağıt tepsisini seçip diğer seçenekleri belirleyin.

5. Ek sayfa işleme seçeneklerini belirleyin. Siz seçenekleri belirledikçe, Önizleme görüntüsü
değişir.

Kağıdın hangi yüzlerine yazdırılacağını belirler. Otomatik olarak
kağıdın her iki yüzüne birden yazdırmak için Her İki Yüze'yi seçin (yazıcınızın otomatik
çift taraflı yazdırmayı desteklemesi gerekir). Sadece kağıdın ön yüzünde görünen bütün
sayfaları yazdırmak için Sadece Ön Taraf'ı seçin. Bu sayfaları yazdırıldıktan sonra ters
çevirin, tekrar Dosya > Yazdır seçeneğini belirleyin ve Sadece Arka Taraf'ı seçin. Yazıcı
modeline bağlı olarak, arka yüzlerini yazdırmak için kağıtları döndürüp yeniden
harmanlamanız gerekebilir.

Paylaşımlı yazıcı ortamlarında siz arka yüzü yazdırmadan önce başkalarının sizin
kağıtlarınız üzerine başka şeyler yazdırmasını engellemek için arka taraf sayfalarını
farklı bir kağıt tepsisi kullanarak yazdırabilirsiniz.

Her sayfayı, yazdırılabilir alana en uygun
biçimde sığacak şekilde otomatik olarak döndürür.

Yazdırılacak ilk ve son yaprağı belirler. Acrobat, yazdırma işine uyması için
hangi yaprakların yazdırılması gerektiğini belirler. Örneğin, 16 sayfalık bir belgeniz varsa,
1'den 4'e kadar olan yapraklar yazdırılır.

Ciltlemenin yönlendirmesini belirler. Soldan sağa okunan metin için Sol'u seçin;
uzun kenarından katlanan kağıt için Sol (Uzun) 'u seçin (yazdırılabilir alan dar ve uzun
olur). Sağdan sola doğru veya Asya tipi dikey yönde okunan metinler için Sağ'ı seçin;
uzun kenarından katlanan kağıt için Sağ (Uzun) 'u seçin.

Sağdan ciltlemeyi Sağ (Uzun) ile karşılaştırın.

PDF Portföyündeki PDF'leri yazdırma

PDF Portföyünde tek PDF'ye sarılı birden çok belge bulunur. Bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'leri teker
teker veya birlikte yazdırabilirsiniz. Belgeler, dosyaların sırasına bakılmaksızın, alfabetik sıraya göre yazdırılır.

Bir dosyanın adını değiştirmek veya bir PDF Portföyü 'ndeki dosyaların sırasını değiştirmek için Ayrıntılar
görünümünü kullanın. Bkz. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma.

1. PDF Portföyünü açın. Yalnızca belirli PDF'leri yazdırmak için bu PDF'leri seçin.

2. Dosya > Yazdır 'ı, sonra da aşağıdakilerden birini seçin:
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Tüm PDF Dosyaları

Seçili PDF dosyaları

Not:

Başa dön

Not:

PDF Portföyündeki tüm PDF'leri yazdırır.

Seçili PDF'leri yazdırır. Bu seçenek sadece, bileşen belgeler
listesinde birden çok dosya seçildiyse kullanılabilir.

3. Gereken yazdırma seçeneklerini belirleyip Tamam 'ı tıklatın.

PDF olmayan bileşen dosyaları yazdırmak için asıl uygulamayı kullanmanız gerekir. Bileşen dosyasını
doğal uygulamasında açmak için dosyayı sağ tıklatıp Dosyayı Asıl Uygulamada Aç'ı seçin. (Dosyayı açmak
için doğal uygulamanın yüklenmiş olması gerekir.)

Yer İmleri sekmesinden yazdırma

Yer imleriyle ilişkilendirilmiş olan sayfaları, doğrudan Yer İmleri sekmesinden yazdırabilirsiniz. Yer imleri, ana
yer imleri ve alt (bağımlı) yer imleri şeklinde bir hiyerarşi içinde görünür. Bir ana yer imini yazdırırsanız, bu yer
iminin alt düzey yer imleriyle ilişkilendirilmiş olan bütün sayfalar da yazdırılır.

Her yer imi bir sayfa içeriğini görüntülemeyebilir, bu yüzden de yazdırılamayabilir. Örneğin, bazı yer imleri bir
dosyayı açar veya bir ses çalar. Yazdırılabilir ve yazdırılamaz yer imlerinden oluşan bir grup seçerseniz,
yazdırılamaz nitelikteki yer imleri yoksayılır.

Etiketli yer imleri, başlıklar veya şekiller gibi, belge yapısında yer alan yazdırılabilir öğeleri temsil ettiği
için etiketli içerikten oluşturulan yer imleri her zaman sayfa içeriğini görüntüler.

1. Yer imleri içeren bir PDF açın. Gerekirse Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme
Bölmeleri > Yer İmleri'ni seçerek yer imlerinin gezinme bölmesinde görünmesini
sağlayın.

2. Bir veya birden çok yer imini seçin ve seçimi sağ tıklatın.

3. Menüden, Sayfa Yazdır 'ı seçin.
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Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Renklerin üst baskısını önizleme (Acrobat Pro DC)
Renk yönetimi (Acrobat Pro DC)
Bileşik yazdırma hakkında (Acrobat Pro DC)
Bileşik renk yazdırma (Acrobat Pro DC)
Renk ayrımları hakkında (Acrobat Pro DC)
Renk ayrımlarını yazdırma (Acrobat Pro DC)
Bindirme bilgilerinin varlığını bildirme (Acrobat Pro DC)
Renk ayrımlarını PostScript olarak kaydetme (Acrobat Pro DC)

Tüm yazdırma konularına yönlenen bağlantıyı içeren makale
Temel PDF yazdırma görevleri

Renklerin üst baskısını önizleme (Acrobat Pro DC)

Üst baskı önizlemesi renk ayrımı çıktısında karıştırma ve üst baskıyı yaklaştıran ekranda benzetim sağlar. Üst
baskı efektlerinin simülasyonu ayrıca, bileşik bir yazıcı aygıtına çıktı gönderdiğinizde de yapılabilir. bu
yöntemlerin her ikisi de prova renk ayrımı belgeleri için yararlıdır.

Resmin ekrandaki (solda) görünümünü, basılı resimle (sağda) karşılaştırın.

Renk yönetimi (Acrobat Pro DC)

Renk yönetimli bir RGB veya CMYK belge yazdırırken, çıktıda renk tutarlılığı sağlamak için ek renk yönetim
seçenekleri belirleyebilirsiniz. Örneğin, belgenin baskı öncesi çıktı için hazırlanmış bir profil içerdiğini ama
renklerin provasını masaüstü yazıcıda almak istediğinizi varsayın. Gelişmiş Yazdırma ayarları iletişim
kutusunun Renk Yönetimi panelinde, belgenin renklerini geçici olarak masaüstü yazıcının renk uzayına
dönüştürebilirsiniz; yazdırma sırasında, geçerli belge profili yerine yazıcı profili kullanılır. Ayrıca, çeşitli RGB
profillerini kullanarak, renk verilerini yazıcılara RGB değerleri olarak da gönderebilirsiniz.

Bileşik yazdırma hakkında (Acrobat Pro DC)

Renkli bir PDF'yi yazdırdığınızda, dosyada kullanılan renklerin hepsi aynı kalıpta yazdırılır. Bu işleme bileşik
yazdırma denir. Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun Çıktı panelindeki seçenekler, seçilen yazıcıya
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Not:

Başa dön

Başa dön

bağlıdır.

Ticari olarak basılacak olan ve tek renkten fazlasını içeren resim, her renk için ayrı birer kalıpta
yazdırılmalıdır. Bu işleme renk ayrımı denir. Renk ayrımı yapıyorsanız çalışmanızı kontrol etmek için renkli
veya gri tonlamalı bir prova baskı alabilirsiniz.

Bileşik yazdırma sırasında şu noktaları göz önüne alın:

Belirlediğiniz üst baskı seçenekleri ancak üst baskıyı destekleyen bir yazıcıda düzgün
olarak yazdırılır. Çoğu masaüstü yazıcısında üst baskı desteği olmadığından, Gelişmiş
Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun Çıktı panelinde Üst Baskıya Benzet'i seçerek, üst
baskının etkilerini simüle edebilirsiniz. Üst Baskıya Benzet seçeneği belirlendiğinde, spot
renklerin yazdırma için proses renklere dönüştürüldüğünü unutmayın. Nihai çıktı için
dosya kullanmayı düşünüyorsanız bu seçeneği işaretlemeyin.

Siyah-beyaz bir yazıcıda yazdırdığınızda, sayfaların gri tonlamalı bileşik versiyonu
oluşturulur (ana Yazdır iletişim kutusunda Renkleri Siyah Olarak Yazdır'ı seçmediyseniz;
bu seçenek, beyaz dışındaki bütün renkleri siyah olarak yazdırır). Belgede renkler varsa o
rengin simülasyonu için görsel olarak benzer griler kullanılır. Örneğin, % 20'lik yeşil
tonunu taklit eden gri, % 20 siyah tonundan daha açıktır, çünkü yeşil, görsel olarak
siyahtan daha açıktır.

Tıpkı monitörler gibi, renkli yazıcılar da yeniden renk üretimi kalitesi bakımından çok değişkenlik
gösterir. Dolayısıyla, baskının sonuçta nasıl görüneceğini kontrol etmenin en iyi yolu, hizmet sağlayıcınızın
hazırlayacağı provalardır.

Bileşik renk yazdırma (Acrobat Pro DC)

1. Dosya > Yazdır'ı seçin ve yazıcı seçin.

2. Sayfa işleme seçeneklerini belirleyin.

3. Görünür durumdaki tüm içeriği yazdırmak için Yorumlar Ve Formlar menüsünden Belge
Ve Damgalar'ı seçin.

4. Gelişmiş'i tıklatın ve iletişim kutusunun sol tarafında Çıktı'yı seçin.

5. Renk menüsünden bir bileşik seçeneği belirleyin.

6. Diğer renk ve çıktı ayarlarını belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.

7. Belge, saydamlık ayarlarına sahip nesneler içeriyorsa Saydamlık Düzleştirme Hazır Ayarı
menüsünden bir seçenek belirleyin.

8. (Sadece PostScript yazdırma için) PostScript Seçenekleri panelinde, seçenekleri belirtin.

Renk ayrımları hakkında (Acrobat Pro DC)

Yüksek kaliteli renk ayrımları üretmek için çizgi tramı, çözünürlük, proses renkler ve spot renkler gibi temel
yazdırma kavramlarını bilmek yararlı olacaktır.

Renk ayrımlarını üretmek için baskı servis sağlayıcısı kullanıyorsanız işe başlamadan önce veya işlem
sırasında uzmanlarla yakın çalışmak isteyebilirsiniz.

Renkli ve sürekli tonlu görüntüleri yeniden üretmek için yazıcılar genellikle resmi dört kalıba ayırır - resmin
siyan (C), sarı (Y), macenta (M) ve siyah (K) bölümlerinin her biri için bir kalıp belirlenir. Uygun renkle
mürekkeplendiğinde ve birbirleriyle çakıştırıldığında bu renkler orijinal resmi yeniden üretmek için birleşir.
Görüntüyü iki veya daha fazla renge ayırma işlemini renk ayrımı denir ve kalıpların oluşturulduğu filmler de
renk ayırımları olarak adlandırılır.
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Başa dön

Not:

Bileşik (sol) ve renk ayırımları (sağ)

Renk ayrımlarını yazdırma (Acrobat Pro DC)

Acrobat, ana bilgisayar tabanlı renk ayrımlarını ve in-RIP renk ayrımlarını destekler. Bunlar arasındaki temel
fark, renk ayrımının nerede oluşturulduğundadır; ana bilgisayarda mı (Acrobat uygulamasının ve yazıcı
sürücüsünün bulunduğu sistemde mi) yoksa çıktı aygıtının RIP'inde mi.

Ana bilgisayar tabanlı renk ayrımlarında Acrobat, belge için gereken renk ayrımlarının her biri için PostScript
bilgileri oluşturur ve bu bilgileri çıktı aygıtına gönderir. In-RIP renk ayrımlarında, dosyanın renk ayrımı RIP
tarafından yapılır. Bu yöntem çoğunlukla, ana bilgisayar tabanlı renk ayrımlarından daha az vakit alır ama in-
RIP renk ayrımı yeteneğine sahip bir PostScript 3 çıktı aygıtı gerektirir. In-RIP renk ayrımları oluşturmak için
in-RIP renk ayrımlarını destekleyen bir PPD dosyasına ve herhangi bir PostScript 3 çıktı aygıtına ya da RIP'i
in-RIP renk ayrımlarını destekleyen bir PostScript Düzey 2 aygıta ihtiyacınız vardır.

Renk ayrımlarını yazdırmaya hazırlık

Renk ayrımlarını yazdırmadan önce, aşağıdakileri yapın:

Monitörünüzü kalibre edin. Bkz. Monitörü kalibre etme ve profilinizi oluşturma.
Biliniyorsa belgenin bindirme bilgileri içerip içermediğini belirtin. Bkz. Bindirme bilgilerinin
varlığını bildirme.
Renk ayrımlarının ve saydamlık düzleştirme sonuçlarının önizlemesini yapın. Bkz. Renk
ayrımlarını önizleme ve Resmin hangi alanlarının düzleştirileceğini önizleme.
İstenen ölçütleri kullanarak ön kontrol incelemeleri yürütün. Bkz. Profil ön kontrolleri.

Renk ayrımlarını üretmek için baskı servis sağlayıcısı kullanırsanız her işe başlamadan önce ve işlem
boyunca uzmanlarla yakın bir çalışma yapmak istersiniz.

Renk ayrımlarını yazdırma

1. Dosya > Yazdır'ı seçin ve yazıcı seçin.

2. Yorumlar ve Formlar menüsünden bir seçenek belirleyin.

3. Yazdırma aralığını ve sayfa işleme seçeneklerini belirleyin.

4. Gelişmiş'i tıklatın.

5. Önceden, uygun renk ayrımı ayarlarını içeren bir yazıcı ayar dosyası oluşturduysanız
Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun üst kısmından bu dosyayı seçin.

6. Soldaki Çıktı'yı seçin ve ardından Renk menüsünden bir seçenek belirleyin:

PPD in-RIP ayrımlarını desteklemiyorsa Renk Ayrımları'nı seçin.

PPD in-RIP ayrımlarını destekliyorsa In-RIP Ayrımları'nı seçin. Bindirme seçenekleri
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Başa dön

Evet

Hayır

Bilinmiyor

Başa dön

çıkar. Bindirme menüsünden Adobe In-RIP veya Kapalı'yı seçin. Adobe In-RIP'i
seçtiyseniz Bindirme Hazır Ayarları'nı tıklatıp bir hazır ayar seçin. Tamam'ı tıklatın.

7. Yarım ton ekran sıklığı ve seçili mürekkebin yarım ton ekran döndürme açısı için ayarları
belirleyin.

8. Belge, saydamlık ayarlarına sahip nesneler içeriyorsa Saydamlık Düzleştirme Hazır Ayarı
menüsünden bir seçenek belirleyin.

9. Mürekkep Yöneticisi alanında, renk ayrımına girmesini istemediğiniz renklerin işaretini
kaldırın.

Dört proses renk (siyan, macenta, sarı ve siyah) daima renk kalıbı listesinin en üstünde
yer alır; bunları spot renkler alfabetik sırayla takip eder.

10. Renk ayrımları mürekkep ayarlarında değişiklik yapmak için Mürekkep Yöneticisi'ni
tıklatın.

11. Sol tarafta İşaretler Ve Taşmalar'ı tıklatıp Tüm İşaretler'i seçin.

12. Sol tarafta PostScript Seçenekleri 'ni tıklatıp gereken ayarları seçin. Tamam düğmesini
tıklatıp iletişim kutusunu kapatın, sonra renk ayrımlarını yazdırmak için tekrar Tamam
düğmesini tıklatın.

Ek kaynaklar

Yüksek kaliteli PDF yazdırma hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara bakın:

Adobe PDF (Baskı Üretimi İş Akışında):
www.adobe.com/studio/print/pdfs/PDF_wp_A9_updates_july08.pdf.

 

Bindirme bilgilerinin varlığını bildirme (Acrobat Pro DC)

PDF dosyalarınızı baskı servis sağlayıcısına gönderiyorsanız PDF'nin bindirme bilgileri içerip içermediğini
belirtmek için Belge Özellikleri iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Bu ayrıntı, hizmet sağlayıcısın dosyaya,
mevcut olanlarla uyuşmazlık yaratabilecek bindirme komutları eklemesini önlemeye yardımcı olabilir. Bindirme
bilgileri diğer PostScript bilgileriyle birlikte, dosyayı oluşturan uygulamadan içe aktarılabilir veya Adobe In-Rip
Yakalama tarafından desteklenen bindirme hazır ayarları kullanılarak Acrobat'ta oluşturulabilir.

1. PDF belgesini açıp Dosya > Özellikler'i seçin.

2. Gelişmiş sekmesini tıklatın.

3. Bindirme menüsünden bir seçenek belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.

Dosya, bindirme bilgileri içerir.

Dosya, bindirme bilgileri içermez.

Belgenin bindirme bilgisi içerip içermediğini bilmiyorsunuz.

Renk ayrımlarını PostScript olarak kaydetme (Acrobat Pro DC)

Kullanılacak yayına hazırlama yazılımına bağlı olarak, hizmet sağlayıcı, çıkış aygıtının RIP'ine, bindirme,
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montaj ve OPI değiştirme gibi yayına hazırlama işlemleri uygulayabilir. Bu nedenle hizmet sağlayıcınız, renk
ayrımı önceden yapılmış bir PostScript dosyası yerine, belgenin, in-RIP renk ayrımı için en iyileştirilmiş bileşik
PostScript dosyasını vermenizi tercih edebilir.

Dosyayı PostScript olarak kaydettiğinizde, renk ayrımı ayarları, PPD bilgileri ve Gelişmiş Yazdırma Ayarı
iletişim kutusunda belirlemiş olduğunuz renk dönüştürmeleri korunur.

Yazdırma üretim iş akışında tekrar kullanılmak üzere PostScript oluştururken en iyi sonucu almak için Yazdır
iletişim kutusunda bulunan Dosyaya Yazdır yerine Farklı Kaydet komutunu kullanın.

İlgili bağlantılar
Renk yönetimini anlama
Renk profilleriyle çalışma
Mürekkep Yöneticisi'ne genel bakış
Düzleştirme hakkında
Çıktıyı önizleme
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Özel boyutlarda PDF yazdırma

Başa dön

Döşeme Ölçeği

Çakışma

Etiketler

Kesme İşaretleri

Yalnızca Büyük Sayfaları Döşe

Başa dön

Büyük boyutlu belge yazdırma
Belgeyi yazdırmak için ölçekleme

Tüm yazdırma konularına yönlenen bağlantıyı içeren makale
Temel PDF yazdırma görevleri

Büyük boyutlu belge yazdırma

Sayfayı birden çok kağıda bölerek, poster veya afiş gibi geniş formatlı bir belgeyi yazdırabilirsiniz (bu işleme
“döşeme” adı verilir). Döşeme seçeneği, kaç yaprak kağıt gerekeceğini hesaplar. Orijinal belgenin boyutunu,
kağıda en iyi şekilde sığacak biçimde ayarlayabilir ve her bir “döşeme parçasının” ne kadar üst üste
bineceğini belirtebilirsiniz. Ardından döşeme parçalarını birbiriyle birleştirebilirsiniz.�

Bunun yanı sıra, standart boyutta bir belgeyi ölçekleyerek birden çok sayfaya yazdırabilirsiniz.

1. Dosya > Yazdır 'ı seçin.

2. Poster'i tıklatın.

3. (İsteğe bağlı) Çıktı sonuçlarını kontrol etmek için Önizleme görüntüsüne bakarak, şu
seçeneklerden istediklerinizi ayarlayın:

Ölçeklemeyi ayarlar. Ölçekleme, PDF sayfasının parçalarının, fiziksel
bir kağıt yaprağı üzerinde nasıl bölüştürüleceğini etkiler. (Önizlemenin yeni ölçek
değeriyle yeniden çizilmesini sağlamak için Çakışma alanını tıklatın.)

Birleştirmeyi kolaylaştırmak için, her döşemede en az ne kadar bilginin
örtüştürüleceğini belirler. Çakışma seçeneğinde, belge için belirlenmiş olan ölçü birimi
kullanılır. Değer, yazıcının minimum yazdırılamaz kenar boşluğundan daha büyük
olmalıdır. Belge sayfasının kısa kenarının yarısına kadar olan miktarı çakışma için
belirleyebilirsiniz. Örneğin, 279,4 mm x 431,8 mm (11 x 17 inç) büyüklüğündeki bir
sayfanın döşemeleri, en çok 139,7 mm (5,5 inç) çakışabilir.

Her yaprağa PDF adını, yazdırma tarihini ve döşeme koordinatlarını da
yazdırır. Örneğin, Sayfa 1 (1,1), ilk sayfa, satır 1, sütun 1 anlamına gelir. Döşeme
koordinatları, döşemelerin birleştirilmesinde kullanılır.

Kolay birleştirilmesi için, her döşeme sayfasının köşelerine işaretler
koyar. Bu seçeneği, Çakışma seçeneğiyle birlikte kullanın. Çakışan kenarları belirleyip bu
kenarları birbirinin üzerine getirdiğinizde, döşemeleri bir hizaya getirmek için kesme
işaretlerinden yararlanabilirsiniz.

Yalnızca büyük sayfaları döşer, standart sayfalarıysa
olduğu gibi yazdırır.
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Sığdır

Çok Büyük sayfaları Küçült

Özel ölçek

Not:

Belgeyi yazdırmak için ölçekleme

Acrobat, bir PDF'yi kağıda sığacak şekilde otomatik olarak ölçekleyebilir veya belirli bir yüzde değeri seçerek
sayfaları kendiniz boyutlandırabilirsiniz.

1. Dosya > Yazdır 'ı seçin.

2. Boyut'u tıklatın ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Küçük sayfaları büyüterek, büyük sayfaları ise küçülterek kağıda sığdırır.

Yalnızca büyük sayfaları kağıda sığacak şekilde yeniden
boyutlandırır; küçük sayfalarıysa oldukları gibi yazdırır.

Sayfaları belirttiğiniz yüzdeye göre yeniden boyutlandırır.

Sayfa Ölçekleme seçeneklerini göremiyorsanız Yazdır iletişim kutusundaki diğer
kontrolleri görmek için Yazıcı menüsünün yanındaki oku tıklatın.
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Gelişmiş PDF yazdırma ayarları

Başa dön

Başa dön

Not:

Başa dön

Gelişmiş yazdırma ayarları hakkında
Gelişmiş yazdırma seçeneklerini ayarlama (Acrobat Standard)
Gelişmiş yazdırma seçeneklerini ayarlama (Acrobat Pro DC)
PostScript seçenekleri
Asya türü fontları yazıcıya indirme
Çıktı seçenekleri (Acrobat Pro DC)
Yarım ton ekran frekansını belirtme (Acrobat Pro DC)
Emülsiyon ve görüntü pozlamasını belirtme (Acrobat Pro DC)
İşaretleri ve taşmaları dahil etme (Acrobat Pro DC)
Renk yönetimi seçenekleri (Acrobat Pro DC)

Tüm yazdırma konularına yönlenen bağlantıyı içeren makale
Temel PDF yazdırma görevleri

Gelişmiş yazdırma ayarları hakkında

Normal yazdırma ayarları beklediğiniz sonuçları vermiyorsa, Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusundaki
seçenekleri belirlemeniz gerekebilir. Örneğin, yazılı çıktınız belgenin ekrandaki görünümüne uymuyorsa,
belgeyi bir görüntü olarak yazdırmayı denemeniz gerekebilir (Yalnızca PostScript yazıcılarında). Ya da bir
PDF'de, gömülü olmayan fontlar kullanılmışsa, belgeyi yazdırırken fontları yazıcıya indirmeniz gerekir.

Acrobat Pro DC'deki diğer gelişmiş yazdırma ayarları, yazdırdığınız çıktıya yazıcı işaretleri eklemenize ve
renklerin işlenme şeklini seçmenize olanak verir.

Gelişmiş yazdırma seçeneklerini ayarlama (Acrobat Standard)

Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusu, PostScript yazıcılar ve PostScript olmayan yazıcılar için kullanılabilir.

1. Yazdır iletişim kutusunda Gelişmiş'i tıklatın.

Bir seçenek hakkında daha fazla bilgi edinmek için, o seçeneği seçin. İletişim
kutusunun alt kısmında bir açıklama belirir.

2. Seçenekleri ayarlayıp Tamam 'ı tıklatın.

Acrobat, PostScript düzeyini seçilen yazıcıya göre seçilen yazıcıya göre otomatik
olarak ayarlar.

Gelişmiş yazdırma seçeneklerini ayarlama (Acrobat Pro DC)

Yazdırma ayarları siz onları değiştirene kadar korunur. Bir seçeneği değiştirdiğinizde, Ayarlar değeri otomatik
olarak Acrobat Varsayılanı değiştirilerek Özel şeklinde güncellenir ve yeni ayarlar korunur. Benzersiz bir ad
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Not:

Not:

Başa dön

Font ve Kaynak İlkeleri

Başlangıçta Gönder

Aralığa Göre Gönder

Her Sayfa İçin Gönder

kullanarak da özel ayarları kaydedebilirsiniz.

1. Yazdır iletişim kutusunda Gelişmiş'i tıklatın.

2. İstediğiniz ayarları içeren bir yazıcı ayar dosyası varsa Ayarlar menüsünden seçin.
Yoksa Acrobat Varsayılan Ayarları 'nı seçin.

Bir seçenek hakkında daha fazla bilgi edinmek için, o seçeneği seçin. İletişim
kutusunun alt kısmında, seçenek hakkında bir açıklama belirir.

3. Normal yazdırma ile istenen sonuçlar alınamıyorsa Resim Olarak Yazdır 'ı işaretleyin ve
açılır menüden bir çözünürlük seçin.

4. Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun sol tarafındaki panellerden istediğinizi seçip
çıktı olarak ya bileşik ya da renk ayrımlarını seçin.

Genel Yazdır iletişim kutusundaki bazı seçenekler Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim
kutusundaki ayarları etkiler. Örneğin, Renkleri Siyah Olarak Yazdır seçeneğinin
belirlenmesi (Windows), Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusundaki ayarları etkiler.

Renk ve diğer çıktı durumlarını ayarlayın. Bkz. Çıktı seçenekleri.

Yazıcı işaretleri seçeneklerini ayarlayın. Bkz. İşaretleri ve taşmaları dahil etme.

PostScript yazıcılar için seçenekleri ayarlayın. Bkz. PostScript seçenekleri.

Acrobat, PostScript düzeyini seçilen yazıcıya göre seçilen yazıcıya göre otomatik
olarak ayarlar.

Renkleri yönetmek için seçenekleri ayarlayın. Bkz. Renk yönetimi seçenekleri.

5. Ayarları benzersiz bir ad kullanarak kaydetmek için Farklı Kaydet'i tıklatın, bir dosya adı
belirleyin ve Tamam 'ı tıklatın.

6. Tamam düğmesini tıklatıp ayarları onaylayın ve Yazdır iletişim kutusuna geri dönün.

PostScript seçenekleri

Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunda belirli PostScript Seçeneklerini ayarlamak için PostScript
Seçenekleri panelini kullanın. Bu seçeneklerde yerleşik olmayan yazıcı fontlarının nasıl işleneceği ve Asya
fontlarının indirilip indirilmeyeceği vardır. PDF'de yarı tonlar ve transfer işlevleri gibi aygıtla bağlantılı ayarlar
varsa, bu ayarlar yazıcıdaki varsayılan ayarları geçersiz kılmak için PostScript çıktısına gönderilir. Bu
seçenekleri kullanmak için, bir PostScript yazıcısına bağlı olmanız veya bir PPD dosyası seçili olarak
PostScript yazıcısı kurulu olmalıdır.

Belgedeki fontlar ve kaynaklar yazıcıda mevcut değilse bu fontların ve kaynakların
yazıcıya nasıl gönderileceğini belirler.

Yazdırma işinin başlangıcında bütün fontları ve kaynakları indirir. Fontlar ve
kaynaklar, işin yazdırılması tamamlanana kadar yazıcıda kalır. Bu seçenek en hızlısıdır, ama en fazla
yazıcı belleği harcayan seçenektir.

Fontları ve kaynakları kullanan ilk sayfa yazılmadan önce fontları ve
kaynakları indirir, sonra artık gerekmediklerinde atar. Bu seçenek daha az yazıcı belleği harcar.
Ancak, PostScript işlemcisi iş akışında sayfaları daha sonra yeniden sıralarsa indirilen font doğru
olmayabilir; bu da eksik fontlara neden olur. Bu seçenek bazı yazıcılarda çalışmaz.

Belirli bir sayfa yazdırılmadan önce o sayfada kullanılan bütün fontları ve
kaynakları indirir, sayfanın yazdırılması tamamlandıktan sonra fontları atar. Bu seçenek en az yazıcı
belleğini harcar.
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Yazdırma Yöntemi (Acrobat Pro DC)

Dil (Acrobat Pro DC)

Asya Tipi Fontları İndir

Alt Renk Yok Etme/Siyah Oluşturma Yayımla (Acrobat Pro DC)

Yarım Tonları Yayımla (Acrobat Pro DC)

Aktarma İşlevlerini Yayımla (Acrobat Pro DC)

Düzlük Yayımla (Acrobat Pro DC)

PS Form Nesnelerini Yayımla (Acrobat Pro DC)

Rengi Bozulmuş Arka Plan Düzeltmesi

Her Zaman Ana Bilgisayar Harmanlamasını Kullan (Acrobat Pro DC)

Resim Olarak Yazdır

Başa dön

Sayfalar için oluşturulacak PostScript düzeyini belirler. Yazıcınız için
uygun olan bir PostScript düzeyi seçin.

Sayfalar için oluşturulacak PostScript düzeyini belirler. Yazıcınız için uygun olan bir
PostScript düzeyi seçin.

Yazıcıda kurulu olmayan veya PDF'ye gömülü olmayan Asya türü fontları olan
belgeleri yazdırır. Asya türü fontların sistemde mevcut olması gerekir.

Siyah Oluşturma belirli bir rengi yeniden
oluştururken kullanılacak siyah miktarını hesaplar. Alt renk kaldırma (UCR), siyan, macenta ve sarı bileşenleri
miktarını siyah üretimi tarafından eklenen siyahın dengelemesi için azaltır. Daha az renk kullandığından UCR
yeni baskı ve kaplanmamış kağıt için uygundur.

Çıktı aygıtındaki yarımtonları kullanma yerine gömülü yarımtonları
yayımlamanızı sağlar. Yarım ton bilgileri kağıtta belirli konumda ne kadar mürekkep bırakılacağını kontrol
eder. Nokta boyutu ve yoğunluğun değiştirilmesi gri ve sürekli renk çeşitlemeleri yanılsaması oluşturur. CMYK
görüntü için dört yarım ton ekranı kullanılır: yazdırma işleminde kullanılan her mürekkep için bir tane.

Gömülü transfer işlevlerini yayımlar. Görüntü filme transfer
edildiğinde oluşan nokta kazancı veya nokta kaybını dengelemek amacıyla genellikle transfer işlevleri
kullanılır. Nokta kazancı, yazdırılan görüntüyü oluşturan mürekkep noktaları yarım tonlu ekrandan büyük
olduğunda gerçekleşir (örneğin, kağıda yayılma nedeniyle). Nokta kaybı ise, noktalar daha küçük
yazdırıldığında oluşur. Bu seçenekle transfer işlevleri dosyaya dosya çıktı olduğunda uygulanır.

PDF'de zaten düzgünlük ayarları varsa PDF düzgünlük değerini
kullanmanızı sağlar. PDF'de düzgünlük ayarı yoksa Acrobat PostScript baskı için bunu kontrol eder.
Düzgünlük değeri Acrobat'ın eğime ne kadar yaklaşacağı sınırını ayarlar.

PostScript form nesnelerini, PDF'de Form XObjects için
yayar. bu seçeneğin belirlenmesi baskı işinin tamamında boyutu küçültür; ancak, kullanılan yazıcı belleğini
artırabilir. Form XObject PDF'de grafik nesnelerin (yol nesneleri, metin nesneleri ve örnek görüntüler dahil)
kabıdır. Form XObject'ler, arka plan görüntüleri ya da şirket logoları gibi tek bir belgede birçok kez
görüntülenebilen karmaşık nesneler için tek bir açıklama oluşturur.

Grafikler üzerinde kırmızı kutular veya yazdırılan sayfaların
yansıtılması veya baş aşağı çevrilmesi gibi baskı sorunlarını önler. Bu sorunlar, Acrobat veya Reader bazı
PostScript yazıcılarda varsayılan Renk İşleme Sözlüklerini (CRD) kullanamadığında oluşabilir.

Acrobat'ın her zaman, yazıcı
sürücüsünü kontrol etmeden baskı için ana bilgisayar harmanlaması isteyip istemediğinizi belirtir. Acrobat
varsayılan olarak yazıcı harmanlaması kullanır. Yazıcı harmanlaması baskı işlerini ayrı olarak yazıcıya
gönderir ve yazıcının sayfaları nasıl harmanlayacağını şekillendirmesini sağlar. Örneğin, iki sayfalık bir işin iki
kopyasını gönderirseniz yazıcı iki sayfalık iki iş alır. Ana bilgisayar harmanlaması Acrobat'ta sayfaların nasıl
harmanlanacağını şekillendirir ve bu işi yazıcıya gönderir. Örneğin, iki sayfalık bir işin iki kopyasını
gönderirseniz yazıcı dört sayfalık yeniden düzenlenmiş bir iş alır.

Sayfaları bit eşlem görüntüler olarak yazdırır. Normal yazdırma işlemiyle istediğiniz
sonucu alamazsanız, bu seçeneği kullanın ve bir çözünürlük belirleyin. Bu seçenek sadece PostScript
yazıcılarda kullanılabilir.

Asya türü fontları yazıcıya indirme

Yazıcıda yüklü bulunmayan ve belgede gömülü olmayan Asya türü fontlar içeren bir PDF'yi yazdırmak için,
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Not:

Başa dön

Renk

Çevir

Negatif

Tramlama

Bindirme

Saydamlık Düzleştirici Hazır Ayarları

Üst Baskıyı Benzet

Not:

Mevcut Maksimum JPEG2000 Görüntü Çözünürlüğünü Kullan

Mürekkep Yöneticisi

Başa dön

Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusundaki Asya Türü Fontları İndir seçeneğini kullanın. Bu seçenek işaretli
olsun olmasın, gömülü fontlar indirilir. Bu seçeneği, PostScript Düzey 2 veya üstü yazıcılarda kullanabilirsiniz.
Asya türü fontları yazıcıya indirilmek üzere kullanılır duruma getirmek için, Acrobat'ın kurulumu sırasında
Özelleştirilmiş veya Tam kurulum seçeneğini kullanarak, fontları bilgisayarınıza indirdiğinizden emin olun.

Asya Türü Fontları İndir seçeneği işaretli değilse, PDF ancak, kullanılan fontlar yazıcıda yüklüyse düzgün bir
şekilde yazdırılabilir. Yazıcıda benzer fontlar varsa, yazıcı, bulunmayan fontların yerine bunları kullanır.
Yazıcıda uygun fontlar yoksa, metinde Courier kullanılır.

Asya Türü Fontları İndir seçeneği, istediğiniz sonucu vermezse, PDF'yi bit eşlem görüntüsü olarak yazdırın.
Bir belgenin görüntü olarak yazdırılması, eşleştirme yazıcı fontları kullanılarak yazdırmaktan daha uzun süre
alır.

Font bir görüntü olduğundan veya o belgede font gömme işlemi sınırlandırıldığından, bazı fontlar
yazıcıya indirilemez. Bu gibi durumlarda, yazdırma işleminde bir eşleştirme fontu kullanılır ve yazılı çıktı ekran
görüntüsüyle aynı olmayabilir.

Çıktı seçenekleri (Acrobat Pro DC)

Çıktı seçeneklerini ayarlamak için Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun Çıktı panelini kullanın.

Bileşik ve renk ayrımları seçeneklerini içerir. Bu menüdeki seçiminize bağlı olarak, Çıktı panelinde
başka seçenekler de çıkabilir. Renk birleşim ve ayrımları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Baskı rengi.

Ortamda sayfa yönlendirmesinin olup olmadığını belirtir. Yanlış okunan belgeler için yatay çevir, dikey
düzleme çevirmek için dikey çevir özelliğini kullanın. Bu seçenek yalnızca renk ayrımları için etkindir,
bileşimler için devre dışıdır.

Belgeyi ters olarak yazdırmak için bu seçeneği belirleyin. Örneğin son çıktıda siyah renkler beyaz
olarak görüntülenir. Bu seçenek yalnızca renk ayrımları için etkindir, bileşimler için devre dışıdır.

Lpi (satır/inç) ve dpi (nokta/inç) kombinasyonlarını belirtir.

Bindirmenin kapalı olup olmadığını belirtir. Bindirme hazır ayarlarını yönetmek için Bindirme Hazır
Ayarları'nı tıklatın.

Saydam nesneleri, seçtiğiniz hazır ayara göre düzleştirir.

Bileşik çıktıda nokta renk mürekkeplerle üst baskı yapılmasının etkilerini taklit eder ve
spot renkleri, yazdırma için proses renklere dönüştürür; belgenin kendisi değişmeden kalır. Bu seçenek, üst
baskıyı desteklemeyen yazdırma aygıtları için yararlıdır ve sadece Renk menüsünden Bileşik seçtiğinizde
kullanılabilir. Bir dosyayı RIP'te (raster görüntü işlemcisi) veya son çıktı için renk ayrımı amacıyla kullanmayı
düşünüyorsanız, bu seçeneği kullanmayın.

Üst baskıyı destekleyen yazıcıya yazdırıldığında, yazıcının yerel üst baskı özelliklerinin kullanılması için
bu seçeneğin işaretinin kaldırılmış olduğundan emin olun.

PostScript oluşturulmasında, varsa,
çözünürlük ilerleme bilgilerinin nasıl kullanılacağını kontrol eder. Seçildiğinde, görüntünün içerdiği maksimum
çözünürlük verileri kullanılır. Seçili değilse, çözünürlük verileri, Saydamlık Düzleştirme panelindeki çözünürlük
ayarıyla tutarlıdır.

Geçerli PDF açıkken mürekkebin nasıl işleneceğini değiştirir. Bkz. Mürekkep
Yöneticisi'ne genel bakış.
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Yarım ton ekran frekansını belirtme (Acrobat Pro DC)

Ticari baskıda sürekli tonlama noktalarla (yarı tonlu noktalar olarak bilinir) taklit edilir; bu noktalar sıralar
(çizgiler veya çizgi tram olarak bilinir) halinde basılmıştır. Satırlar, sıraları daha az dikkat çekici yapmak için
farklı açılarla yazdırılır. Yazdır iletişim kutusunun Çıktı bölümündeki Tram menüsünde, seçili PPD temel
alınarak, satır/inç (lpi) cinsinden önerilen çizgi tram kümelerini ve nokta/inç (dpi) cinsinden önerilen
çözünürlük görüntülenir. Mürekkep listesinden mürekkebi seçtiğinizde, bu mürekkep için yarı tonlu tram
frekansını ve açısını görüntüleyen Sıklık ve Açı kutuları değişir.

Yüksek çizgi tram ölçeği (örneğin 150 lpi), baskıda düzgün görüntü oluşturmak için noktaları birbirine
yakınlaştırır; düşük çizgi tram ölçeği (60-85 lpi) daha kaba görüntü oluşturmak için noktaları birbirinden ayırır.
Noktaların boyutu da satır tramla saptanır. Yüksek çizgi tram ölçeği küçük noktalar kullanır; düşük çizgi tram
ölçeği büyük noktalar kullanır. Çizgi tram ölçeğini seçerken en önemli etken, işinizde kullanılacak baskı
türüdür. Baskı makinelerinin işleyebileceği en iyi çizgi tramı servis sağlayıcınıza sorun ve seçimlerinizi buna
göre yapın.

Ekran satırları

A. 65 lpi: Gazete ve market kuponları basmak için kaba tram B. 85 lpi: Gazeteleri basmak için ortalama
tram C. 133 lpi: Dört renkli dergileri basmak için yüksek kaliteli tram D. 177 lpi: Yıllık raporları ve sanat
kitaplarındaki görüntüleri basmak için çok iyi tram 

Yüksek çözünürlüklü görüntü ayarlayıcılar için PPD dosyaları, çeşitli görüntü ayarlayıcı çözünürlükleriyle
eşleşen geniş aralıkta tram frekansları sağlar. Düşük çözünürlüklü yazıcılar için PPD dosyaları genellikle az
sayıda çizgi tram seçeneğine sahiptir; çoğunlukla 53 lpi ve 85 lpi arasında, nispeten kaba tramlardır. Bununla
birlikte, kaba tramlar düşük çözünürlüklü yazıcılarda en iyi sonuçları sağlar. Örneğin, 100 lpi değerinde daha
ince tram kullanılması, düşük çözünürlüklü yazıcıda, aslında son çıktıda görüntü kalitesini düşürür.

Yarım ton ekran frekansını belirtmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun Çıktı panelinde, aşağıdakilerden birini yapın:

Tram frekansı hazır ayarlarından biriyle yazıcı çözünürlüğü kombinasyonlarını seçmek
için, Tram menüsünden bir seçenek kullanın.

Özelleştirilmiş bir yarım tonlu tram frekansı belirlemek için mürekkep listesinden
özelleştirilecek kalıbı seçin, Sıklık kutusuna lpi değerini, Açı kutusuna da ekran açısını
girin.

Kendi yarım tonlu ekranlarınızı oluşturmadan önce, tercih edilen sıklık ve açı
konusunda bilgi almak için baskı servis sağlayıcınıza danışın. Ayrıca, bazı çıktı
aygıtlarının, varsayılan sıklık ve açıları geçersiz kıldığını unutmayın.

Emülsiyon ve görüntü pozlamasını belirtme (Acrobat Pro DC)

Kullanılan baskı makinesine ve filmden baskı kalıplarına bilgilerin aktarılma yöntemine bağlı olarak, emülsiyon
tarafı yukarıda veya aşağıda olan film negatiflerini veya pozitiflerini servis sağlayıcınıza vermeniz gerekebilir.
Emülsiyon film veya kağıt parçası üzerindeki fotoğrafa duyarlı katman anlamına gelir. Genellikle ABD'deki
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baskı servis sağlayıcılar filmin negatifini, Avrupa ve Japonya'dakiler filmin pozitifini ister. Tercih ettikleri
emülsiyon yönünü saptamak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Emülsiyon tarafına veya emülsiyon olmayan tarafa mı baktığınızı (baz olarak da adlandırılır), son filmi iyi bir
ışık altında inceleyin. Bir yüzü diğerine göre daha parlak görünür. Donuk yüz emülsiyon tarafıdır, parlak yüz
bazdır.

Emülsiyon seçenekleri

A. Pozitif görüntü B. Negatif C. Emülsiyon tarafı aşağıda negatif 

Yazdır iletişim kutusundaki emülsiyon ve görüntü pozlama ayarları, yazıcı sürücüsünde çakışan ayarları
geçersiz kılar. Her zaman yazdırma ayarlarını Yazdır iletişim kutusunu kullanarak belirleyin.

Emülsiyonu ve pozlamayı belirtmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun sol tarafından Çıktı'yı seçin.

2. Renk için Renk Ayrımları'nı seçin.

3. Çevirme için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Görüntülenebilir alanın yönlendirmesi üzerinde değişiklik yapmaz. Işığa duyarlı
katman size bakarken, görüntüde bulunan yazım, okunabilir (yani "düzgün okunabilir")
durumdadır. Varsayılan değer budur.

Görüntülenebilir alanı, "yanlış okuma" olacak şekilde dikey bir eksende yansıtır.

Görüntülenebilir alanı, baş aşağı olacak şekilde yatay bir eksende yansıtır.

Görüntülenebilir alanı, yanlış okuma olacak şekilde, yatay ve dikey
eksenlerde yansıtır. Işığa duyarlı katman karşı tarafa bakarken, yazım okunabilir
durumdadır. Film üzerine basılan görüntüler çoğunlukla Yatay Ve Dikey olarak basılır.

4. Negatif film için Negatif seçeneğini işaretleyin; pozitif film için işareti kaldırın.

Negatif seçeneği, Renk menüsünde In-RIP Ayrımları'nı seçtiğinizde de
kullanılabilir.

İşaretleri ve taşmaları dahil etme (Acrobat Pro DC)

Adobe PDF'nin desteklediği kesim kutuları ve taşma payı kutuları gibi belge kutularının sınırlarını belirtmek
için sayfaya yazıcı işaretleri koyabilirsiniz. Bu işaretler sayfa içeriği olarak eklenmez; ancak, PostScript çıktıya
eklenir.

Aşağıdaki koşullarda, İşaretler ve Taşmalar panelindeki seçenekler kullanılamaz:

PDF, farklı bir Acrobat özelliği olan Yazıcı İşaretleri Ekle aracı kullanılarak eklenen yazıcı
işaretleri içeriyorsa.

Kırpma, taşma payı ve kesim kutularının hepsi aynı boyuttaysa. Kırpma kutusu, Kırpma
Kutusu iletişim kutusunda tanımlanır (Araçlar > Baskı Üretimi > Sayfa Kutularını
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Ayarla'yı seçin). Resimde taşma varsa taşma payı kutusunun, taşma payıyla ve başka
yazıcı işaretleriyle uyuşacak kadar büyük olduğundan emin olun.

Yazıcı işaretleri

A. Kesim işaretleri B. Çakıştırma işaretleri C. Sayfa bilgileri D. Renk çubukları E. Taşma payı işaretleri 

1. Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun sol tarafından İşaretler ve Taşmalar'ı seçin.

2. İstediğiniz yazıcı işaretlerini seçin. İşaretler, Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun
sol tarafındaki önizleme kutusunda görüntülenir.

İşaretler ve Taşmalar seçenekleri

Bütün yazıcı işaretlerini birden oluşturur.

İşaretlerin görünümünü belirler. Varsayılan InDesign işaretlerini veya listelenen başka uygulamaların
işaretlerini seçebilirsiniz.

Kesim, taşma payı ve çakıştırma işaretlerinin çizgi kalınlığını belirler.

PDF kesim kutusu sınırlarını belirtmek için kesim alanının köşelerine birer işaret koyar.

PDF taşma payı kutusu sınırlarını belirtmek için, taşma payı kutusunun köşelerine
birer işaret koyar. Taşma payı kutusu, tanımlanmış sayfa boyutunun dışında kalan ekstra görüntü alanının
miktarını tanımlar.

Kırpma alanının dışına, renkli bir belgedeki farklı renk ayrımlarını hizalamak için
işaretler koyar.

Her gri tonlama veya işlem rengi için küçük birer kare ekler. Proses renklere dönüştürülen
tek renkler, proses renkler kullanılarak gösterilir. Hizmet sağlayıcınız bu işaretleri, basımevinde mürekkep
yoğunluğunu ayarlamak için kullanır.

Kırpma alanının dışına sayfa bilgileri yerleştirir. Sayfa bilgileri, dosya adını, sayfa numarasını,
bulunduğunuz tarih ve saati ve renk ayrımı adını içerir.

Renk yönetimi seçenekleri (Acrobat Pro DC)
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Renk İşleme

Acrobat renk yönetimi

Yazıcı Renk Yönetimi

Kaynakla Aynı (Renk Yönetimi Yok)

Renk Profili

Çıktı Rengi

Grileri Yalnızca K gri olarak kullanır.

Siyahı Koru

CMYK Ana Renklerini Koru

Çıktı Önizleme Ayarlarını Uygula

Baskı rengi seçeneklerini ayarlamak için Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusundaki Renk Yönetimi panelini
kullanın. Baskı rengi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Baskı rengi.

Renk yönetiminin kullanılıp kullanılmadığını ve bunun uygulamada mı, yoksa baskı aygıtında
mı oluştuğunu saptar.

Hedef çıktı aygıtını tanımlayan ICC Profilini seçmenizi sağlar.

Belgenin renk verilerini, belge profiliyle birlikte doğrudan yazıcıya gönderir ve
yazıcının belgeyi yazıcının renk uzayına dönüştürmesini sağlar. Renk dönüştürme işleminin nihai
sonuçları, yazıcıdan yazıcıya değişebilir.

Tüm renk yönetimi bilgilerini atar ve aygıt rengini yazıcıya
gönderir.

Yazdırma sırasında renklerin işlenmesinde kullanılan profili belirler.

Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunda bulunan Çıktı panelindeki ayarları esas alan çıktı
rengini görüntüler.

Renk yönetimini etkinleştirdiğinizde ve bir PostScript yazıcıya CMYK
profil yazdırma atadığınızda, hem gri tonlamalı hem de R, G, B'nin eşit değerlere sahip olduğu RGB grafik
nesnelerinin, yalnızca siyah (K) kullanarak yazdırılmasını sağlamak için bu seçeneği belirleyin.

CMYK'dan CMYK'ya dönüştürme işlemlerinde sade K-tabanlı CMYK renklerinin K-tabanlı olarak
korunacağını belirtir; bu durum renk yönetimini etkinleştirdiğinizde ve bir PostScript yazıcıya CMYK profili
yazdırma belirttiğinizde oluşabilir.

CMYK'dan CMYK'ya dönüştürme işlemlerinde sade ana renk tabanlı (yalnız C,
yalnız M, yalnız Y veya yalnız K) CMYK renklerinin korunacağını belirtir; bu durum renk yönetimini
etkinleştirdiğinizde ve bir PostScript yazıcıya CMYK profili yazdırma belirttiğinizde oluşabilir.

Çıktı Önizleme iletişim kutusunun Simülasyon Profili menüsünde belirtilen
aygıt tarafından tanımlanan baskı alanını benzetir. (Araçlar > Baskı Üretimi > Çıktı Önizleme'yi seçin.) Bu
seçenek, bir aygıtın görünümünü başka bir aygıtta taklit etmenize olanak verir.

İlgili bağlantılar
PDF'ye yazıcı işaretlerini gömme
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PDF Olarak Yazdırma (Windows)
PDF Olarak Yazdırma (Mac OS)

Fiziksel bir yazıcı kullanmak yerine, tüm Windows ya da Mac OS uygulamalarında Adobe PDF'yi
seçebilirsiniz. PDF Olarak Yazdır komutu ile dosyanızın diske kaydedebileceğiniz elektronik bir kopyasını
oluşturabilirsiniz.

Bir belgeyi PDF olarak yazdırmak için Acrobat DC'yi kullandığınızda, diğer kişiler belgeyi bilgisayarlarında,
tabletlerinde veya akıllı telefonlarında tam olarak gönderdiğiniz şekilde görürler.

PDF Olarak Yazdırma (Windows)

1. Dosyanızı Windows uygulamasında açın.

2. Dosya > Yazdır 'ı seçin.

3. Yazdır iletişim kutusundan yazıcı olarak Adobe PDF'yi seçin.

4. Yazdır 'ı tıklatın. Dosya için bir ad yazıp Kaydet'i tıklatın.

PDF Olarak Yazdırma (Mac OS)

1. Dosyanızı Mac OS uygulamasında açın.

2. PDF düğmesini tıklatın ve Adobe PDF Olarak Kaydet'i seçin.

3. Adobe PDF Ayarlarını seçin ve Devam'ı tıklatın.

4. Dosya için bir ad yazıp Kaydet'i tıklatın.
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PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama (Acrobat Pro DC)
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Acrobat DC araçları ile kolayca erişilebilir PDF'ler oluşturabilir ve varolan PDF'lerin erişilebilirliğini kontrol
edebilirsiniz. Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzları (WCAG) 2.0 ve PDF/UA (Evrensel Erişim veya ISO 14289)
gibi ortak erişilebilirlik standartlarına uygun PDF'ler oluşturabilirsiniz. Basit ve kılavuzlu iş akışı şunları
yapmanızı sağlar:

PDF'leri erişilebilir yapma: Ön tanımlı eylem pek çok görevi otomatikleştirir, erişilebilirliği kontrol eder ve elle
düzeltme gerektiren öğeler için talimatlar verir. Sorunlu alanları kolaylıkla bulup düzeltebilirsiniz.

Erişilebilirliği kontrol etme: Tam Kontrol aracı, belgenin PDF/UA ve WCAG 2.0 gibi erişilebilirlik
standartlarına uygun olup olmadığını doğrular.

Erişilebilirlik durumunu bildirme: Erişilebilirlik Raporu, erişilebilirlik denetiminde elde edilen bulguları
özetler. Bu raporda, sorunları gidermeye yardımcı olan araçlara ve belgelere yönlendirilen bağlantılar
bulunur.

PDF'leri erişilebilir hale getirme (Acrobat Pro DC)

Erişilebilir Yap eylemi, bir PDF belgesini erişilebilir hale getirmek için gereken adımlarda rehberlik eder. Bu
eylem, eksik belge açıklamaları ya da başlıkları gibi erişilebilirlik sorunlarını gidermenizi ister. Taranmış metin,
form alanları, tablolar ve görüntüler gibi başka eylemler gerektiren sık kullanılan öğeleri bulmaya çalışır. Bu
eylemi dinamik formlar (XFA belgeleri) veya portföyler dışındaki tüm PDF'lerde kullanabilirsiniz.

1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

Eylem Sihirbazı araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

Kullanılabilir eylemler listesi, sağdaki bölmede bulunan Eylem Listesi alanında
görüntülenir.

2. Eylemler Listesinden Erişilebilir Yap'ı tıklatın.

Sağdaki bölme değişerek eylemi gerçekleştirmeye yönelik talimatların yanı sıra,
Erişilebilir Yap eyleminin kapsadığı her bir görevi görüntüler.

3. Erişilebilir Yap eylemini uygulamak istediğiniz dosyaları seçin. Eylem varsayılan olarak
açık olan geçerli belge üzerinde yürütülür. Dosya Ekle'yi seçerek eylemi yürütmek
istediğiniz başka dosyalar veya klasör seçin.

Raporu başka dosyalar veya klasörlerde yürütmek için Dosya Ekle'yi seçin.
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4. Başlat'ı tıklatın.

5. Erişilebilir Yap eylemini tamamlamak için talimatları izleyin.

PDF'lerin erişilebilirliğini denetleme (Acrobat Pro DC)

Bir belgenin erişilebilirliğini denetlemenin en iyi yolu okuyucularınızın kullanacağı araçlardan yararlanmaktır.
Bu araçlara erişim sağlayamasanız bile Adobe Acrobat DC, bir PDF dosyasının erişilebilirliğini denetlemeniz
için otomatik bir yöntem sunmaktadır. Acrobat DC'deki Tam Kontrol özelliği, erişilebilir bir PDF'nin özellikleri
bakımından PDF'yi denetler. Hangi erişilebilirlik sorunlarını aramanız gerektiğini ve sonuçların nasıl rapor
edilmesini istediğinizi kendiniz belirleyebilirsiniz.

1. Araçlar > Erişilebilirlik'i seçin.

Erişilebilirlik araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda, Tam Kontrol'ü tıklatın.

Erişilebilirlik Denetleyicisi Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

3. Rapor Seçenekleri bölümünde sonuçları nasıl görüntülemek istediğinizi seçin. Sonuçları
sisteminize bir HTML dosyası olarak kaydedebilir veya sonuç dosyasını belgenin
kendisine ekleyebilirsiniz.

4. Belgedeki ayrı ayrı sayfalar üzerinde denetim yapmayı tercih ediyorsanız bir sayfa aralığı
seçin.

Büyük bir belgeniz olduğunda her seferinde bir sayfanın tam kontrolünü yapmak daha
verimli olabilir.

5. Kontrol Seçenekleri'nden bir ya da birkaç seçenek belirleyin.

6. Denetlemeyi Başlat 'ı tıklatın. Sonuçlar, sorunların çözümlenmesi için faydalı
bağlantıların ve ipuçlarının da bulunduğu sol paneldeki Erişilebilirlik Denetleyicisi'nde
gösterilir. 2. adımda rapor oluşturduysanız, sonuçlar seçili klasörde kullanılabilir.

Tam Kontrol özelliği, önemli ve önemsiz içerik türlerini ayıramadığından, okunabilirliği
etkilemeyen bazı sorunları da rapor edebilir. Hangilerinin düzeltme gerektirdiğini
belirlemek için tüm sorunları incelemek doğru olacaktır.

Raporda, her bir kural denetiminin şu durumlarından biri gösterilir:

Geçti: Öğenin erişilebilir olduğunu gösterir.
Kullanıcı Tarafından Atlandı: Kuralın, Erişilebilirlik Denetleyicisi Seçenekleri iletişim
kutusunda işaretli olmaması nedeniyle denetlenmediğini gösterir.
Elle Kontrol Gerekli: Tam Kontrol özelliğinin öğeyi otomatik olarak
denetleyemediğini gösterir. Öğeyi elle doğrulayın.
Başarısız: Öğenin erişilebilirlik denetiminden geçemediğini gösterir.
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Başa dön

Düzelt:

Kuralı Atla:

Açıkla:

Yeniden Denetle:

Raporu Göster:

Seçenekler:

Başa dön

Erişilebilirlik Denetleyicisi durumları yönetir.

Acrobat DC, PDF erişilebilirliğini denetlemek için Tam Kontrol'ün yanı sıra başka yöntemler de
sunmaktadır:

Okuma sırasını hızlıca denetlemek için Yeniden akıtma görünümünü kullanın.
Belgeyi, metinden konuşmaya dönüştürme aracını kullanan okuyucuların nasıl
deneyimlediğini görmek için Sesli Okuma özelliğini kullanın.
Belgeyi erişilebilir metin olarak kaydedin ve kaydedilmiş metin dosyasını bir sözcük
işleme uygulamasında okuyun. Bu alıştırma belgeyi okumak için braille yazıcıyı
kullanan okuyucuların son kullanıcı deneyimlerini taklit etmenize olanak sağlar.
Bir PDF'nin yapısını, okuma sırasını ve içeriklerini incelemek için Rötuş Okuma Sırası
aracı, Sıra, Etiketler ve İçerik panellerini kullanın.

Ayrıca bkz.
PDF'leri yeniden akıtma ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
Erişilebilirlik tercihleri
Erişilebilir PDF oluşturma
Standart PDF etiketleri (Acrobat Pro)

Erişilebilirlik sorunlarını giderme (Acrobat Pro DC)

Tam Kontrol'den sonra başarısız olan bir denetimdeki sorunları gidermek için, Erişilebilirlik Denetleyicisi
panelinde öğeyi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS). İçerik menüsünden
aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Acrobat, öğeyi otomatik olarak düzeltir veya elle düzeltmenizi belirten bir iletişim kutusu gösterir.

Bu belgenin sonraki denetimleri için Erişilebilirlik Denetleyicisi Seçenekleri iletişim kutusunda bu
seçeneğin işaretini kaldırır ve öğenin durumunu Atlandı olarak değiştirir.

Erişilebilirlik sorunu hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz çevrimiçi Yardım  sayfasını açar.

Denetleyiciyi tüm öğeler üzerinde yeniden çalıştırır. Bir ya da birkaç öğeyi değiştirdikten
sonra bu seçeneği belirleyin.

Başarısız denetimleri düzeltme yöntemleriyle ilgili ipuçlarının yer aldığı bağlantılar içeren bir
rapor görüntüler.

Yapılacak denetimleri seçmeniz için Erişilebilirlik Denetleyicisi Seçenekleri iletişim kutusunu
açar.

Erişilebilirlik sorunları

Belge

Güvenlik ayarlarının ekran okuyucuları engellemesini önleme
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Not:

Not:

Belge yazarı, erişilebilir PDF'nin hiçbir parçasının kopyalanmamasını, yazdırılmamasını, ayıklanmamasını,
yorum eklenememesini veya düzenlenmesini belirleyebilir. Ekran okuyucularının belgedeki metni sese
dönüştürebilmeleri için bu metni kopyalayabilmesi veya ayıklayabilmesi gerektiği için, bu ayar ekran
okuyucunun belgeyi okuyabilme yeteneğini engelleyebilir.

Bu işaret, erişilebilirliğe izin veren güvenlik ayarlarına geri dönmek gerekip gerekmediğini bildirir.

Kuralı otomatik olarak düzeltmek için Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinde Erişilebilirlik İzni İşareti 'ni seçin.

Ardından Seçenekler menüsünden Onar 'ı seçin.

Dilerseniz erişilebilirlik izinlerini elle de düzeltebilirsiniz:

1. Dosya > Tercihler > Güvenlik 'i seçin.

2. Güvenlik Yöntemi açılır listesinden Güvenlik Yok'u seçin.

3. Tamam 'ı tıklatın ve Belge Özellikleri iletişim kutusunu kapatın.

Yardımcı teknoloji ürününüz Adobe firmasında Güvenilir Aracı olarak kayıtlıysa, başka bir yardımcı teknoloji
ürünü için erişilebilir olmayabilen PDF'leri okuyabilirsiniz. Acrobat, ekran okuyucu veya başka bir ürünün
Güvenilir Aracı olup olmadığını tanır ve erişilebilirlik amacıyla normal olarak içeriğe erişimi engelleyen
güvenlik ayarlarını geçersiz kılar. Ancak güvenlik ayarları, metnin yazdırılmaması, kopyalanmaması,
ayıklanmaması, yorum eklenememesi veya düzenlenememesi gibi diğer amaçlar için geçerli kalır.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.1.1 Metinsiz İçerik. (A), 4.1.2 Ad, rol, değer

Salt görüntülü PDF

Belgenin erişilebilir olmayan metinsiz içerik içerip içermediğini bildirir. Belgede metin var gibi görünüyor ancak
font bulunmuyorsa belge bir salt görüntülü PDF dosyası olabilir.

Bu kural denetimini otomatik olarak düzeltmek için Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinde Salt Görüntülü PDF'yi,

ardından da Seçenekler  menüsünden Onar 'ı seçin.

Bu kural denetimini elle düzeltmek isterseniz taranan görüntülerdeki metni algılamak için OCR'yi seçin:

1. Araçlar > Taramaları İyileştir 'i seçin.

Taramaları İyileştir araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

2. İkincil araç çubuğunda, Metni Tanı > Bu Dosyada'yı seçin.

3. İşlemek istediğiniz sayfaları, belge dilini seçin ve  Metni Tanı'yı tıklatın.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.1.1. Metinsiz içerik (A)

Etiketli PDF

Bu kural denetimi başarısız olursa belge doğru okuma sırasını belirtecek şekilde etiketlenmez.

Bu kural denetimini otomatik olarak düzeltmek için Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinde Etiketli PDF'yi,

ardından da Seçenekler  menüsünden Onar 'ı seçin. Acrobat PDF'ye otomatik olarak etiket ekler.

Etiketleri elle belirlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

PDF içeriğinin oluşturulduğu uygulamada etiketleme özelliğini etkinleştirin ve PDF'yi
yeniden oluşturun.
Acrobat DC'de Araçlar > Erişilebilirlik > Belgeyi Otomatik Etiketle'yi seçin. Herhangi bir
sorun varsa, gezinme bölmesinde Etiket Raporunu Ekle seçeneği görünür. Rapor olası
sorunları sayfalar halinde listeler, her hataya yönlendirilen bağlantılar sağlar ve sorunların
giderilmesine ilişkin önerilerde bulunur.
Acrobat DC'de Araçlar > Erişilebilirlik > Okuma Sırası'nı seçin ve etiket ağacını oluşturun.
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Not:

Not:

Not:

Daha fazla bilgi için bkz. Rötuş Okuma Sırası aracına genel bakış.

Etiketler  panelini açın ve etiket ağacını elle oluşturun. Etiketler panelini görüntülemek
için, Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Etiketler'i seçin. Daha fazla bilgi için
bkz. İçerik ve Etiketler paneliyle belge yapısını düzenleme.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler, 1.3.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1.2, 3.3.2, 4.1.2 Ad,
rol, değer

Mantıksal okuma sırası

Bu kural denetimini elle doğrulayın. Etiketler panelinde görüntülenen okuma sırası ile belgenin mantıksal
okuma sırasının birbiriyle eşleştiğinden emin olun.

Belge dili

PDF'de belge dilinin belirtilmesi, bazı ekran okuyucularının doğru dile geçebilmesine olanak sağlar. Bu
denetim, PDF için ana metin dilinin belirtilip belirtilmediğini saptar. Denetim başarısız olursa dili belirleyin.

Dili otomatik olarak belirlemek için, Erişilebilirlik Denetleyicisi sekmesinde Ana Dil'i, ardından da Seçenekler 

 menüsünden Onar 'ı seçin. Okuma Dilini ayarla iletişim kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Dili elle belirlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

Dosya > Özellikler > Gelişmiş'i seçin ve Okuma Seçenekleri bölümündeki açılır listeden
bir dil belirleyin. (Dil açılır listede görünmüyorsa Dil alanına dil için ISO 639 kodunu girin.)
Bu ayar, ana dili tüm PDF'ye uygular.

Etiketler ağacının alt ağacındaki tüm metinler için dili ayarlayın. Etiketler  panelini açın.

Etiketler kökünü genişletip bir öğe seçin. Ardından, Seçenekler  menüsünden
Özellikler'i seçin. Dil açılır listesinden bir dil seçin. (Etiketler panelini görüntülemek için
Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Etiketler'i seçin.)

İçerik  panelinde metin öğesini veya kapsayıcı öğeyi seçerek metin bloğu için dili
ayarlayın. Ardından, metni sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutup tıklatın
(Mac OS), bağlam menüsünden Özellikler'i seçin ve Dil açılır listesinden bir dil belirleyin.
(İçerik panelini görüntülemek için Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İçerik'i
seçin.)

Bkz. ilgili WCAG bölümü: Sayfa Dili (Düzey A)

Başlık

Acrobat uygulama başlığı çubuğunda başlık olup olmadığını bildirir.

Başlığı otomatik olarak düzeltmek için Erişilebilirlik Denetleyicisi sekmesinde Başlık'ı, ardından da Seçenekler

 menüsünden Onar'ı seçin. Açıklama iletişim kutusuna belgenin başlığını yazın (gerekiyorsa Olduğu Gibi
Bırak seçeneğinin işaretini kaldırın).

Dilerseniz başlığı elle de düzeltebilirsiniz:

1. Dosya > Tercihler > Açıklama'yı seçin.

2. Başlık metin kutusuna bir başlık girin.

3. İlk Görünüm'ü tıklatın ve Göster açılır listesinden Belge Başlığı'nı seçin. 

4. Açıklama iletişim kutusunu kapatmak için Tamam 'ı tıklatın.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 2.4 Sayfa Başlığı (Düzey A)
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Not:

Yer İmleri

Belgede 21 veya daha fazla sayfa bulunduğunda, ancak belge yapısıyla paralel yer imleri olmadığında bu
denetim başarısız olur.

Belgeye yer imleri eklemek için, Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinde Yer İmleri'ni, ardından da Seçenekler 
menüsünden Onar 'ı seçin. Yapı Öğeleri iletişim kutusunda, yer imi olarak kullanmak istediğiniz öğeleri seçip
Tamam'ı tıklatın. (Ayrıca, Yer İmi sekmesindeki Seçenekler menüsünü tıklatarak ve Yapıdan Yeni Yer İmleri
komutunu seçerek Yapı Öğeleri iletişim kutusuna erişebilirsiniz.)

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 2.4.1 Geçiş Blokları (Düzey A), 2.4.5 Birden Çok Yol (Düzey AA)

Renk kontrastı

Bu denetim başarısız olduğunda, belgede renk körü olan kişilerin erişemeyeceği içerikler bulunabilir.

Bu sorunu gidermek için belgedeki içeriklerin WCAG bölüm 1.4.3'te belirtilen ilkelere uygun olup olmadığını
kontrol edin veya PDF görüntüleyicinin yüksek kontrastlı renkler kullanması için bir öneri ekleyin:

1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Acrobat > Tercihler (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

2. Erişilebilirlik'i tıklatın.

3. Belge Renklerini Değiştir 'i ve Yüksek Kontrastlı Renkler Kullan' tıklatın. Açılır
listeden istediğiniz renk kombinasyonunu seçip Tamam 'ı tıklatın.

Sayfa içeriği

Etiketli içerik

Bu denetim, belgedeki tüm içeriklerin etiketli olup olmadığını bildirir. Belgedeki tüm içeriklerin Etiketler
ağacına eklendiğinden ya da dışlayıcı olarak işaretlendiğinden emin olun.

Bu kural denetimini düzeltmek için aşağıdakilerden birini yapın:

İçerik  panelini açın ve dışlayıcı olarak işaretlemek istediğiniz içeriği sağ tıklatın
(Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS). Ardından bağlam
menüsünden Dışlayıcı Oluştur 'u seçin. (İçerik sekmesini görüntülemek için, Görünüm >
Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İçerik'i seçin.)
Araçlar > Erişilebilirlik > Okuma Sırası'nı seçerek içeriği etiketleyin. İçeriği seçin ve
etiketleri gereken şekilde uygulayın.

Etiketler  panelini kullanarak etiketleri atayın. Etiketler ağacındaki öğeyi sağ tıklatın
(Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve Seçimden Etiket Oluştur 'u
seçin. Yorumlar, bağlantılar ve ek açıklamalar gibi öğeler, her zaman Etiketler ağacında
görünmez. Bu öğeleri bulmak için Seçenekler menüsünden Onar 'ı seçin. (Etiketler
panelini görüntülemek için, Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Etiketler'i
seçin.)

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 1.1.1 Metinsiz içerik (A), 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler (Düzey A), 1.3.2 Anlamlı Dizi
(Düzey A), 2.4.4 Bağlantı Amacı (Bağlam İçin) (Düzey A), 3.1.2 Bölüm Dilleri (Düzey AA), 4.1.2 Ad, rol, değer

Etiketli ek açıklamalar

Bu kural, tüm ek açıklamaların etiketli olup olmadığını denetler. Yorumlar ve editoryal işaretler (örn. ekle ve
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Not:

Not:

Not:

vurgula) gibi ek açıklamaların Etiketler ağacına eklendiğinden veya dışlayıcı olarak işaretlendiğinden emin
olun.

İçerik  panelini açın ve dışlayıcı olarak işaretlemek istediğiniz içeriği sağ tıklatın
(Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS). Ardından bağlam
menüsünden Dışlayıcı Oluştur 'u seçin. (İçerik panelini görüntülemek için, Görünüm >
Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İçerik'i seçin.)
Araçlar > Erişilebilirlik > Okuma Sırası'nı seçerek içeriği etiketleyin. İçeriği seçin ve
etiketleri gereken şekilde uygulayın.

Etiketler  panelini kullanarak etiketleri atayın. (Etiketler panelini görüntülemek için
Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Etiketler'i seçin.)

Acrobat'ın oluşturulan ek açıklamalara otomatik olarak etiket eklemesini sağlamak için Etiketler panelindeki
Seçenekler menüsünden Etiket Ek Açıklamaları'nı seçin.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler (Düzey A), 4.1.2 Ad, rol, değer

Sekme sırası

Bir PDF belgesinde gezinmek için genelde sekmeler kullanıldığı için sekme sırasının belge yapısıyla paralel
olması gerekir.

Sekme sırasını otomatik olarak düzeltmek için Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinde Sekme Sırası'nı, ardından

da Seçenekler  menüsünden Onar 'ı seçin.

Bağlantıların, form alanlarının, yorumların ve ek açıklamaların sekme sırasını elle düzeltmek için:

1. Gezinme bölmesindeki Sayfa Minik Resimleri panelini tıklatın.

2. Sayfa minik resmini tıklatın ve Seçenekler  menüsünden Sayfa Özellikleri 'ni seçin.

3. Sayfa Özellikleri iletişim kutusunda, Sekme Sırası 'nı seçin. Ardından Belge Yapısını
Kullan'ı seçin ve Tamam 'ı tıklatın.

4. Belgedeki tüm minik resimler için bu adımları tekrarlayın.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 2.4.3, Odak Sırası (Düzey A)

Karakter kodlama

Kodlamayı belirleme, PDF görüntüleyicilerinin kullanıcılara okunabilir metinler sunmalarını sağlar. Ancak bazı
karakter kodlama sorunları doğrudan Acrobat DC'de düzeltilemez.

Kodlamanın düzgün olmasını sağlamak için şunları yapın:

Gereken fontların sisteminizde yüklü olduğunu doğrulayın.
Orijinal belgede farklı bir font kullanın (tercihen OpenType) ve PDF'yi yeniden oluşturun.
PDF dosyasını, Acrobat Distiller'ın yeni bir sürümüyle oluşturun.
En yeni Adobe Postscript sürücüsünü kullanarak PostScript dosyasını oluşturun, ardından
PDF'yi yeniden oluşturun.

WCAG'de, Unicode karakter eşlemeleri ele alınmamaktadır.

Etiketli multimedya

Bu kural, tüm multimedya nesnelerinin etiketli olup olmadığını denetler. İçeriklerin Etiketler ağacına
eklendiğinden ya da dışlayıcı olarak işaretlendiğinden emin olun.

İçerik  panelini açın ve dışlayıcı olarak işaretlemek istediğiniz içeriği sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl

500



Not:

Not:

Not:

Not:

Not:

tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS). Ardından bağlam menüsünden Dışlayıcı Oluştur 'u seçin. (İçerik
panelini görüntülemek için, Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İçerik'i seçin.)

Araçlar > Erişilebilirlik > Okuma Sırası'nı seçerek içeriği etiketleyin. İçeriği seçin ve etiketleri gereken şekilde
uygulayın.

Etiketler  panelini kullanarak etiketleri atayın. Etiketler ağacındaki öğeyi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl
tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve Seçimden Etiket Oluştur 'u seçin. (Etiketler panelini görüntülemek
için Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Etiketler'i seçin.)

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 1.1.1 Metinsiz İçerik. (A), 1.2.1 Yalnızca ses veya Yalnızca video (Önceden
kaydedilmiş). (A), 1.2.2 Alt yazılar (Önceden kaydedilmiş). (A), 1.2.3 Sesli Açıklama veya Alternatif Ortam
(Önceden kaydedilmiş). (A), 1.2.5 Sesli Açıklama (Önceden kaydedilmiş). (AA)

Ekran titreşimi

Animasyonlar ve komut dosyaları gibi ekranda titreşim oluşturan öğeler, ışığa duyarlı epilepsisi olan kişilerin
nöbet geçirmesine neden olabilir. Ayrıca ekran büyütüldüğünde bu öğelerin görülmesi de zorlaşabilir.

Ekran Titreşimi kuralı başarısız olduğunda, ekranda titreme oluşturan komut dosyası veya içeriği elle
kaldırmayı veya değiştirmeyi deneyin.

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 1.1.1 Metinsiz İçerik. (A), 1.2.1 Yalnızca ses veya Yalnızca video (Önceden
kaydedilmiş). (A), 1.2.2 Alt yazılar (Önceden kaydedilmiş). (A), 1.2.3 Sesli Açıklama veya Alternatif Ortam
(Önceden kaydedilmiş). (A), 2.3.1 Üç Flaş veya Eşiğin Altında. (Düzey A)

Komut Dosyaları

Hem içerik hem de işlevsellik yardımcı teknolojiler tarafından erişilebilir olmadığı sürece, içerikler komut
dosyası tabanlı olamaz. Komut dosyalarının klavye ile gezinmeyi ya da herhangi bir aygıtın kullanılmasını
engellemediğinden emin olun.

Komut dosyalarını elle denetleyin. Erişilebilirliği engelleyen tüm komut dosyalarını kaldırın veya değiştirin.

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 1.1.1 Metinsiz İçerik. (A), 2.2.2 Duraklatma, Durdurma, Gizleme. (Düzey A),
4.1.2 Ad, rol, değer

Zamanlanan yanıtlar

Bu kural denetimi, JavaScript içeren formların bulunduğu belgelere uygulanır. Kural denetimi başarısız olursa,
sayfanın zamanlı yanıtlar gerektirmediğinden emin olun. Kullanıcıların içerikleri okuması ve kullanması için
yeterli süre tanımak amacıyla zamanlı kullanıcı yanıtı gerektiren komut dosyalarını düzenleyin veya kaldırın.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 2.2.1 Zamanlama Ayarlanabilir. (Düzey A)

Erişilebilir bağlantılar

Ekran okuyucuların URL'lere erişebilmeleri için, URL'lerin PDF'de doğru şekilde etiketlenmiş etkin bağlantılar
olması gerekir. (Erişilebilir bağlantılar oluşturmanın en iyi yöntemi Bağlantı Oluştur komutunu kullanmaktır. Bu
komut, ekran okuyucuların bir bağlantıyı tanıması için gereken üç bağlantının hepsini ekler.) Gezinme
bağlantılarının yinelenmediğinden ve kullanıcılara yinelenen bağlantıları atlamak için bir yöntem
bulunduğundan emin olun.

Bu kural denetimi başarısız olursa, gezinme bağlantılarını elle denetleyin ve içerikte birbirinin aynısı olan çok
fazla bağlantı olmadığını doğrulayın. Ayrıca, kullanıcılara birçok defa görünen öğeleri atlamak için bir yöntem
sunun. Örneğin, belgenin her sayfasında aynı bağlantılar görünüyorsa, "Gezinmeyi atla" bağlantısı ekleyin.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 2.4.1 Geçiş Blokları. (Düzey A)
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Not:

Not:

Not:

Formlar

Etiketli form alanları

Erişilebilir bir PDF'de, tüm form alanları belge yapısının birer parçasıdır ve hepsi etiketlenmiştir. Buna ek
olarak kullanıcılara bilgi vermek veya açıklama sağlamak için araç ipucu form alanı özelliğini kullanabilirsiniz.

Form alanlarını etiketlemek için Araçlar > Erişilebilirlik > Form Alanlarını Otomatik Etiketle'yi seçin.

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A), 4.1.2 Ad, rol, değer

Alan açıklamaları

Erişilebilirlik için, tüm form alanlarında bir metin açıklaması (araç ipucu) olmalıdır.

Bir form alanına metin açıklaması eklemek için:

1. Form araçlarından birini seçin ve form alanını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu
basılı tutarak tıklatın (Mac OS).

2. Bağlam menüsünden Özellikler'i seçin.
3. Genel özellikler sekmesini tıklatın.
4. Araç ipucu alanına form alanına ilişkin bir açıklama girin.

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A), 3.3.2 Etiketler veya Talimatlar (Düzey A),
4.1.2 Ad, rol, değer

Alternatif metin

Alternatif şekiller metni

Belgedeki görüntülerin alternatif metin içerdiğinden veya dışlayıcı olarak işaretlendiğinden emin olun.

Bu kural denetimi başarısız olursa aşağıdakilerden birini yapın:

Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinde Alternatif Şekiller Metni'ni ve Seçenekler 
menüsünden Onar 'ı seçin. Alternatif Metni Ayarla iletişim kutusunda belirtildiği gibi
alternatif metin ekleyin.
Etiketler panelini kullanarak PDF'deki görüntüler için alternatif metin ekleyin.

İçerik  panelini açın ve dışlayıcı olarak işaretlemek istediğiniz içeriği sağ tıklatın
(Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS). Ardından bağlam
menüsünden Dışlayıcı Oluştur 'u seçin. (İçerik panelini görüntülemek için, Görünüm >
Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İçerik'i seçin.)

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.1.1 Metinsiz İçerik. (A)

İç içe alternatif metin

Ekran okuyucular iç içe öğelerin alternatif metinlerini okuyamaz. Bu nedenle, iç içe öğelere alternatif metin
uygulamayın.

İç içe öğelerdeki alternatif metni kaldırmak için şunları yapın:

1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > Etiketler'i seçin.
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Not:

Not:

Not:

Not:

2. Etiketler panelinde iç içe öğeyi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak
tıklatın (Mac OS) ve bağlam menüsünden Özellikler'i seçin.

3. Nesne Özellikleri iletişim kutusundan Alternatif Metni ve uygulandığı metni kaldırın,
ardından Kapat'ı tıklatın.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: #1.1.1 Metinsiz İçerik. (A)

İçerikle ilişkili

Alternatif metnin, her zaman sayfadaki içeriklerin alternatifini temsil ettiğinden emin olun. Bir öğe alternatif
metin içeriyor ancak öğede sayfa içeriği bulunmuyorsa, öğenin hangi sayfada olduğunu belirlemenin hiçbir
yolu yoktur. Okuma tercihlerindeki Ekran Okuyucu Seçeneği tüm belgenin okunacağı şekilde
ayarlanmamışsa, ekran okuyucular kesinlikle alternatif metni okumaz.

1. Öğeyi denetlemek için sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac
OS).

2. Öğeyi Etiketler panelinde açın.  (Etiketler panelini görüntülemek için Görünüm >
Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Etiketler'i seçin.)

3. Etiketler panelinde sayfa içeriği bulunmayan tüm iç içe öğelerin Alternatif Metnini
kaldırın.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.1.1 Metinsiz İçerik. (A)

Ek açıklamayı gizler

Alternatif metin bir ek açıklamayı gizleyemez. Ek açıklama alternatif metin içeren bir üst öğeyle iç içe
geçmişse, ekran okuyucular ek açıklamayı göremez.

İç içe öğelerdeki alternatif metni kaldırmak için:

1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > Etiketler'i seçin.
2. Etiketler panelinde iç içe öğeyi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak

tıklatın (Mac OS) ve bağlam menüsünden Özellikler'i seçin.
3. Nesne Özellikleri iletişim kutusunda alternatif metni kaldırın ve Tamam 'ı tıklatın.

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A), 4.1.2 Ad, rol, değer

Diğer alternatif öğeler metni

Bu rapor, alternatif metin gerektiren şekiller hariç (multimedya, ek açıklama veya 3B model gibi) diğer içeriği
denetler. Alternatif metnin, her zaman sayfadaki içeriklerin alternatifini temsil ettiğinden emin olun. Bir öğe
alternatif metin içeriyor ancak öğede sayfa içeriği bulunmuyorsa, öğenin hangi sayfada olduğunu belirlemenin
hiçbir yolu yoktur. Okuma tercihlerindeki Ekran Okuyucu Seçeneği tüm belgenin okunacağı şekilde
ayarlanmamışsa, ekran okuyucular alternatif metni okumaz.

1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > Etiketler'i seçin.

2. Etiketler  panelinde iç içe öğeyi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak
tıklatın (Mac OS) ve bağlam menüsünden Özellikler'i seçin.

3. Nesne Özellikleri iletişim kutusunda alternatif metni kaldırın ve Tamam 'ı tıklatın.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.1.1 Metinsiz İçerik. (A)

Tablolar

Tablo yapısı karmaşık olabileceği için tabloyu erişilebilirlik açısından denetlemenin en iyi yolu elle
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Not:

Not:

Not:

Not:

Not:

denetlemektir.

Satırlar

Bu kural, bir tablodaki her bir TR'nin Tablo, THead (TÜstbilgi), TBody (TGövde) veya TFoot (TAltbilgi)
öğelerinin birer alt öğesi olup olmadığını denetler.

Bkz. Tablo etiketlerini Etiketler paneliyle düzeltme.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A)

TH ve TD

Doğru bir tablo yapısında, TH ve TD, TR'nin alt öğesidir.

Bkz. Tablo etiketlerini Etiketler paneliyle düzeltme.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: #1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A)

Üstbilgiler

Erişilebilirlik için PDF'deki tüm tablolarda birer üstbilgi olması gerekir.

Bkz. Tablo etiketlerini Etiketler paneliyle düzeltme.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A)

Kurala Uygunluk

Tabloların erişilebilir olması için her tablo satırında aynı sayıda sütun, her sütunda ise aynı sayıda satır
olmalıdır.

Bkz. Tablo etiketlerini Etiketler paneliyle düzeltme.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A)

Özet

Tablo özetleri isteğe bağlı olmakla birlikte erişilebilirliği arttırır.

1. Araçlar > Erişilebilirlik > Okuma Sırası 'nı seçin.
2. Çevresine bir dikdörtgen çizerek tabloyu seçin. 
3. Rötuş Okuma Sırası iletişim kutusunda Tablo'yu tıklatın.
4. Tablo'yu sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak (Mac OS) tıklatın.
5. Tablo Özetini Düzenle'yi tıklatın.
6. Bir özet girin ve Tamam 'ı tıklatın.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A)

Listeler
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Not:

Not:

Not:

Başa dön

Liste öğeleri

Denetim, her bir Liste Öğesi'nin (LI) Liste'nin (L) alt öğesi olup olmadığını bildirir. Bu kural denetimi başarısız
olduğunda, bu listenin yapısı hatalı demektir. Listelerin yapısı şöyle olmalıdır: A Liste öğesi Liste Kalemi
Öğeleri içermelidir. Liste Kalemi Öğeleri ise yalnızca Etiket Öğeleri ve Liste Kalemi Gövde Öğeleri içerebilir.

Liste yapısını düzeltmek için:

1. Başarısız öğeyi sağ tıklatarak (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutup tıklatarak (Mac
OS) Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinden listeyi bulun ve Etiketler panelinde Göster 'i
seçin.

2. Öğe oluşturun, öğe türlerini değiştirin veya varolan öğeleri sürükleyerek yeniden
düzenleyin.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A)

Lbl ve LBody (LGövde)

Listelerin yapısı şöyle olmalıdır: A Liste öğesi Liste Kalemi Öğeleri içermelidir. Liste Kalemi Öğeleri ise
yalnızca Etiket Öğeleri ve Liste Kalemi Gövde Öğeleri içerebilir. Bu kural denetimi başarısız olduğunda, bu
listenin yapısı hatalı demektir.

Liste yapısını düzeltmek için:

1. Başarısız öğeyi sağ tıklatarak (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutup tıklatarak (Mac
OS) Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinden listeyi bulun ve Etiketler panelinde
Göster'i seçin.

2. Öğe oluşturun, öğe türlerini değiştirin veya varolan öğeleri sürükleyerek yeniden
düzenleyin.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A)

Başlıklar

Uygun iç içe geçirme

Bu kural iç içe geçmiş başlıkları denetler. Bu denetim başarısız olduğunda, başlıklar doğru şekilde iç içe
geçirilmemiş demektir.

Liste yapısını düzeltmek için:

1. Başarısız öğeyi sağ tıklatarak (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutup tıklatarak (Mac
OS) Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinden listeyi bulun ve Etiketler panelinde Göster'i
seçin.

2. Öğe oluşturun, öğe türlerini değiştirin veya varolan öğeleri sürükleyerek yeniden
düzenleyin.

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 2.4.6 Başlıklar ve Etiketler. (Düzey AA). WCAG'ye göre üstbilgilerin
sıralanması gerekmez. Üstbilgi sırası yalnızca önerilen bir tekniktir.

WCAG'yi PDF/UA'ya eşleme

WCAG 2.0 ISO 14289 -1
(Dosya) Teknikler

7.3 metin
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1.1.1 Metinsiz
İçerik. (A)

değişikliği
gerektiren
içerikleri ele alır.
7.18.1 paragraf
dört, kontrol
açıklamalarını ele
alır.
7.18.6.2, zaman
tabanlı ortam
alternatiflerini ele
alır. Test, Algısal
durumlar ve
CAPTCHA
kullanılan
durumlar
kullanılan teknik
araçlarla ele
alınır.
7.1 paragraf 1,
madde 2
süslemeyi ele
alır.

PDF1
PDF4

1.2.1 Yalnızca
ses veya
Yalnızca video
(Önceden
kaydedilmiş).
(A)

7.18.6.2, zaman
tabanlı ortam
alternatiflerini ele
alır. Tasarıma
özgü. İçerik
oluşturucuların ve
geliştiricilerin bu
hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir.

Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
media-equiv-av-only-alt

1.2.2 Alt
yazılar
(Önceden
kaydedilmiş).
(A)

7.18.6.2, zaman
tabanlı ortam
alternatiflerini ele
alır. Tasarıma
özgü. İçerik
oluşturucuların ve
geliştiricilerin bu
hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir.

Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
media-equiv-captions

1.2.3 Sesli
Açıklama veya
Alternatif
Ortam
(Önceden
kaydedilmiş).
(A)

7.18.6.2, zaman
tabanlı ortam
alternatiflerini ele
alır. Tasarıma
özgü. İçerik
oluşturucuların ve
geliştiricilerin bu
hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir.

Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
media-equiv-audio-desc

Tasarıma özgü.
İçerik
oluşturucuların ve
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1.2.4 Alt
yazılar (Canlı).
(AA)

geliştiricilerin bu
hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir.

Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
media-equiv-real-time-captions

1.2.5 Sesli
Açıklama
(Önceden
kaydedilmiş).
(AA)

7.18.6.2, zaman
tabanlı ortam
alternatiflerini ele
alır. Tasarıma
özgü. İçerik
oluşturucuların ve
geliştiricilerin bu
hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir.

Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
media-equiv-audio-desc-only

1.2.6 İşaret Dili
(Önceden
kaydedilmiş).
(AAA)

Tasarıma özgü.
İçerik
oluşturucuların ve
geliştiricilerin bu
hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir.

 

1.2.7 Uzun
Sesli Açıklama
(Önceden
kaydedilmiş).
(AAA)

Tasarıma özgü.
İçerik
oluşturucuların ve
geliştiricilerin bu
hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir

 

1.2.8 Alternatif
Ortam
(Önceden
kaydedilmiş).
(AAA)

7.18.6.2, zaman
tabanlı ortam
alternatiflerini ele
alır. Tasarıma
özgü. İçerik
oluşturucuların ve
geliştiricilerin bu
hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir.

 

1.2.9 Yalnızca
ses (Canlı).
(AAA)

Tasarıma özgü.
İçerik
oluşturucuların ve
geliştiricilerin bu
hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir.

 

7.1 - 7.10 ve 7.20
PDF6 
PDF9 

507

http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-real-time-captions
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-real-time-captions
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-audio-desc-only
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-audio-desc-only


1.3.1 Bilgi ve
İlişkiler. (Düzey
A)

içerikteki yapıyı
ve ilişkileri ele
alır.
7.17 - 7.18 ek
açıklamalardaki
yapıyı ve ilişkileri
ele alır.

PDF10
PDF11 
PDF12
PDF17
PDF20
PDF21

1.3.2 Anlamlı
Dizi. (Düzey A)

7.2 paragraf iki,
içerikteki anlamlı
diziyi ele alır.
7.17 gezinme
özelliklerini ele
alır.
7.18.3 ek
açıklamalardaki
sekme sırasını
ele alır.

PDF3

1.3.3 Algısal
Karakteristikler.
(Düzey A)

7.1, paragraf 6 ve
7

Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
content-structure-separation-understanding

1.4.1 Renk
Kullanımı.
(Düzey A)

7.1, paragraf 6
Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
visual-audio-contrast-without-color

1.4.2 Ses
Denetimi.
(Düzey A)

Tasarıma özgü.
İçerik
oluşturucuların ve
geliştiricilerin bu
hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir.

Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
visual-audio-contrast-dis-audio

1.4.3 Kontrast
(Minimum).
(Düzey AA)

7.1, paragraf 6 ve
not 4

Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
visual-audio-contrast-contrast

1.4.4 Metni
yeniden
boyutlandırma.
(Düzey AA)

Geçerli değil G142

1.4.5 Metin
Görüntüleri.
(Düzey AA)

7.3, paragraf 6

PDF7
Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
visual-audio-contrast-text-presentation

1.4.6 Kontrast
(Gelişmiş).
(Düzey AAA)

7.1, paragraf 6  

1.4.7 Arka
Planda Düşük
Ses veya Ses
Yok. (Düzey

ISO 14289 bu
başarı kriterini ele
almadığından,
PDF uyumluluğu
için dosya ve
okuyucuların ISO
14289'e uygun
olması gerekir.
Geliştiricilerin
PDF'de bu başarı
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AAA) kriterini
destekleme
biçimi, ISO 14289
veya ISO 32000
standartlarında
tanımlanmamıştır.

1.4.8 Görsel
Sunum.
(Düzey AAA)

Tasarıma özgü.
İçerik
oluşturucuların ve
geliştiricilerin bu
hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir.

 

1.4.9 Metin
Görüntüleri
(İstisnasız).
(Düzey AAA)

7.3, paragraf 1  

2.1.1 Klavye.
(Düzey A)

Geçerli değil
PDF3 
PDF11 
PDF23

2.1.2 Klavye
Kapağı Yok.
(Düzey A)

Tasarıma özgü.
Geliştiricilerin bu
hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir.

G21

2.1.3 Klavye
(İstisnasız).
(Düzey AAA)

7.19, paragraf 3  

2.2.1
Zamanlama
Ayarlanabilir.
(Düzey A)

7.19, paragraf üç
geçerlidir; ancak
bu kural
genellikle
tasarıma
özgüdür.
Geliştiricilerin bu
hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir.

G133

2.2.2
Duraklatma,
Durdurma,
Gizleme.
(Düzey A)

7.19
Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
time-limits-pause

2.2.3
Zamanlama
Yok. (Düzey
AAA)

7.19  

2.2.4
Engellemeler.
(Düzey AAA)

7.19  

2.2.5 Yeniden
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kimlik
doğrulama.
(Düzey AAA)

Geçerli değil  

2.3.1 Üç Flaş
veya Eşiğin
Altında. (Düzey
A)

7.1, paragraf 5
Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
seizure-does-not-violate

2.3.2 Üç
Flaş.(Düzey
AAA)

7.1, paragraf 5  

2.4.1 Geçiş
Blokları.
(Düzey A)

PDF'de
yinelemeli gerçek
içerik olmadıkça
geçerli değildir.
Akan üstbilgiler
ve altbilgiler gibi
sayfa içeriklerinin
madde 7.8'e
uygun olması
gerekir.

PDF9
Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
navigation-mechanisms-skip

2.4.2 Başlıklı
Sayfa. (Düzey
A)

7.1, paragraf 8 ve
9 PDF18

2.4.3 Odak
Sırası. (Düzey
A)

7.1, paragraf 2,
7.18.1; paragraf
2, 7.18.3

PDF3

2.4.4 Bağlantı
Amacı (Bağlam
İçi). (Düzey A)

7.18.5
PDF11
PDF13

2.4.5 Birden
Çok Yol.
(Düzey AA)

PDF'ler,
anahatlar (7.17),
bağlantılar
(7.18.5) ve sayfa
etiketleri gibi
çeşitli yollarla bu
hükme uygunluk
sağlayabilir.

PDF2
Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
navigation-mechanisms-mult-loc

2.4.6 Başlıklar
ve Etiketler.
(Düzey AA)

7.4
Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
navigation-mechanisms-descriptive

2.4.7 Görünür
Odak. (Düzey
AA)

Geçerli değil
G149
G165 
G195

2.4.8 Konum.
(Düzey AAA)

7.4, 7.17  

2.4.9 Bağlantı
Amacı
(Yalnızca
Bağlantı).
(Düzey AAA)

7.18.5  

2.4.10 Kısım
Başlıkları.
(Düzey AAA)

7.4  

3.1.1 Sayfa
Dili. (Düzey A)

7.2, paragraf 3.
PDF16 
PDF19
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3.1.2 Bölüm
Dili. (Düzey
AA)

7.2, paragraf 3. PDF19

3.1.3 Olağan
Dışı Sözcükler.
(Düzey AAA)

ISO 14289'da ele
alınmamaktadır.
Bkz. ISO 32000-
1, bölüm 14.9.5.

 

3.1.4
Kısaltmalar.
(Düzey AAA)

ISO 14289'da ele
alınmamaktadır.
Bkz. ISO 32000-
1, bölüm 14.9.5.

 

3.1.5 Okuma
Düzeyi. (Düzey
AAA)

Erişilebilirlik
Desteği etkisi
yok. Bu kural
tasarıma
özgüdür.
Uygulama ve
belge içerik
oluşturucularının
bu hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir.

 

3.1.6 Telaffuz.
(Düzey AAA)

PDF, ortamı
dağıtmak için
çeşitli
mekanizmalar ve
telaffuz yardımı
için farklı
seçenekler sunar.
Tasarıma özgü.
İçerik
oluşturucuların ve
geliştiricilerin bu
hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir.

 

3.2.1 Odakta.
(Düzey A)

7.18, paragraf 2
Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
consistent-behavior-receive-focus

3.2.2 Girişte.
(Düzey A)

7.18, paragraf 2 PDF15

3.2.3 Tutarlı
Gezinme.
(Düzey AA)

7.1, paragraf 1,
7.17

PDF14
PDF17 
G61

3.2.4 Tutarlı
Tanımlama.
(Düzey AA)

7.1, paragraf 1
Genel Teknikler:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
consistent-behavior-consistent-functionality

3.2.5 Talep
Üzerine
Değişiklik.
(Düzey AAA)

7.19, paragraf 2  

Tasarıma özgü.
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3.3.1 Hata
Tanımlama.
(Düzey A)

İçerik
oluşturucuların ve
geliştiricilerin bu
hükmü dikkate
almaları ve
uyumluluk
sağlamaları
gereklidir.

PDF5 
PDF22

3.3.2 Etiketler
veya Talimatlar
(Düzey A)

 
PDF5 
PDF10

4.1.2 Ad, rol,
değer  

PDF10 
PDF12

Kaynaklar
WCAG Spesifikasyonu
PDF/UA
WCAG Spesifikasyonunu anlama kılavuzu
WCAG için PDF Teknikleri
WCAG 2.0 standardını karşılama (PDF kontrol listesi)
Acrobat erişilebilirlik eğitim kaynakları
Adobe blog: PDF için WCAG 2.0 teknikleri
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PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri

Erişilebilir PDF'ler hakkında
Etiketler, erişilebilirlik, okuma sırası ve yeniden akıtma hakkında

Hareket engelleri, körlük ve görme bozuklukları gibi engelleri olan kişilerin kullanabildiği bir belge veya
uygulama erişilebilir olarak adlandırılır. Acrobat DC, Acrobat Reader DC ve Adobe Taşınabilir Belge
Formatı'ndaki (PDF) erişilebilirlik özellikleri, ekran okuyucular, ekran büyüteçleri ve Braille yazıcılar
kullanılarak ya da kullanılmayarak engelli kişilerin PDF belgelerini kullanmasını sağlar.

PDF'lerin erişilebilir olması tüm kullanıcıların yararınadır. Örneğin, PDF'nin sesli okunması için ekran okuyucu
sağlayan belge yapısı aynı zamanda, küçük bir ekranda ekranın yeniden akıtılıp görüntülenmesi için bir de
taşınabilir aygıtı etkinleştirir. Aynı şekilde, erişilebilirliği olan bir PDF formunun hazır ayar sekmesi yalnızca
hareket yeteneği sorunu olan engellilerin değil, tüm kullanıcıların formu daha kolay doldurmasına yardımcı
olur.

Acrobat DC ve Acrobat Reader DC'deki erişilebilirlik özellikleri iki kapsamlı kategoriye ayrılmıştır. PDF
belgelerinin okunmasını daha erişilebilir kılan özellikler ve erişilebilir PDF belgeleri oluşturmaya yönelik
özellikler bulunmaktadır. Erişilebilirliği olan PDF belgeleri oluşturmak için Reader'ı değil, Acrobat'ı kullanın.

PDF'lerin erişilebilir biçimde okunmasını sağlayan özellikler

Braille yazıcı için erişilebilir metin olarak kaydetme gibi, yardımcı yazılım ve aygıtlara
yönelik çıktıların optimize edilmesini sağlayan tercihler ve komutlar

Otomatik kaydırma ve PDF'leri okunan son sayfadan açma gibi, PDF'lerde gezinmeyi
daha erişilebilir hale getirmeye yönelik tercihler ve komutlar

Erişilebilirlikle ilgili çoğu tercihin kolayca ayarlanmasını sağlayan Erişilebilirlik Kurulum
Yardımcısı

Fare eylemleri için klavye alternatifleri

PDF metninin büyük fontlarla görüntülenmesini ve birden çok sütun içeren bir PDF'nin
geçici olarak okunmaya hazır tek bir sütun halinde gösterilmesini sağlayan yeniden
akıtma özelliği.

Sesli Oku; metni sese dönüştürme

Ekran okuyucular ve ekran büyüteçleri desteği

Erişilebilir PDF oluşturma özellikleri

İçerik oluşturma uygulamalarından etiketli PDF oluşturma

Etiketsiz PDF'leri etiketli PDF'lere dönüştürme

Kullanıcıların metni kopyalamasını, yazdırmasını, düzenlemesini ve ayıklamasını önlerken
ekran okuyucuların metne erişmesine izin veren güvenlik ayarları

Erişilebilirliği artırmak için taranan sayfalara metin ekleme özelliği

(Acrobat Pro DC) Okuma sırasını ve belge yapısını düzenleme araçları

(Acrobat Pro DC) Erişilebilir PDF formları oluşturma araçları

Acrobat Standard DC mevcut PDF'leri erişilebilir hale getirebilecek bazı işlevler sağlar.Acrobat Pro DC, bazı
PDF belgelerini ve formlarını erişilebilir hale getirmek için gerekli olan okuma sırasını veya belge yapı
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etiketlerini düzenleme gibi görevleri gerçekleştirmenize olanak tanır.

Ek kaynaklar

Erişilebilirlik hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara göz atın:

Acrobat erişilebilirliği, genel bakış, yeni özellikler ve SSS: www.adobe.com/accessibility/products/acrobat/

Adobe ürünleri erişilebilirliği hakkında bilgiler ve haberler: blogs.adobe.com/accessibility/pdf/

Erişilebilir PDF oluşturma: www.adobe.com/accessibility

Genel erişilebilirlik ipuçları: http://acrobatusers.com/forum/accessibility/

 

Erişilebilir PDF'ler hakkında

Erişilebilir PDF'ler aşağıdaki özelliklere sahiptir.

Aranabilir metin

Metnin taranmış görüntülerinden oluşan bir belge içeriği aranabilir metinden değil görüntüden oluştuğu için
doğal olarak erişilebilir değildir. Yardımcı yazılım sözcükleri okuyamaz veya ayıklayamaz, kullanıcılar metini
seçemez ya da düzenleyemez ve erişilebilirlik için PDF'de değişiklik yapamaz. Belgede diğer erişilebilirlik
özelliklerini kullanabilmeniz için optik karakter tanıma (OCR) özelliğini kullanarak metnin taranan görüntülerini
aranabilir metne dönüştürün.

Metin açıklamalarını değiştirme (Acrobat Pro DC)

Ekran okuyucuları görüntüler ve etkileşimli form alanları gibi belge özelliklerini alternatif metinle
ilişkilendirilmedikleri sürece okuyamaz. Ekran okuyucuları web bağlantılarını okuyabilse de alternatif metin
olarak daha anlamlı açıklamalar sağlayabilirsiniz. Alternatif metin ve ipuçları, öğrenme engelliler dahil olmak
üzere birçok kullanıcıya yardımcı olabilir.

Karakterlerin metin olarak ayıklanmasına izin veren fontlar (Acrobat Pro DC)

Metni ekranda görüntüleme haricindeki amaçlar dışında karakterlerin tümünü metne çıkartmak için de
erişilebilir bir PDF'deki fontlarda Acrobat için yeterli bilginin bulunması gerekir. Acrobat, PDF'yi ekran
okuyucuyla ya da Sesli Oku özelliğiyle okuduğunuzda karakterleri Unicode metin olarak ayıklar. Metni Braille
yazıcı için farklı kaydettiğinizde de, Acrobat karakterleri Unicode olarak ayıklar. Acrobat fontların Unicode
karakterlerle nasıl eşleneceğini belirleyemediği takdirde bu ayıklama işlemi başarısız olur.

Okuma sırası ve belge yapısı etiketleri (Acrobat Pro DC)

Belge metninin okunup kullanıcıya anlamlı gelecek biçimde sunulabilmesi amacıyla ekran okuyucu veya diğer
metin - ses aracı için yapılandırılmış belge gerekir. PDF'deki belge yapısı etiketleri, okuma sırasını saptayıp
başlıkları, paragrafları, seçimleri, tabloları ve sayfadaki diğer öğeleri belirler.

Etkileşimli form alanları (Acrobat Pro DC)

Bazı PDF'lerde bilgisayar kullanılarak doldurulması gereken formlar bulunur. Form alanlarının erişilebilir
olması için, bu alanların kullanıcının değer girmesine olanak sağlayacak şekilde etkileşimli olması gerekir.

514

http://www.adobe.com/accessibility/products/acrobat/
http://blogs.adobe.com/accessibility/pdf/
http://www.adobe.com/accessibility
http://acrobatusers.com/forum/accessibility/


  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Başa dön

Gezinme yardımı (Acrobat Pro DC)

PDF'deki gezinme yardımcıları arasında bağlantılar, yer imleri, başlıklar, içindekiler tablosu ve form alanları
için hazır ayar sekme sırası bulunur. Gezinme yardımcıları, kullanıcıların belgeyi tamamen okumasına gerek
olmadan anlamasına yardımcı olur. Yer imleri özellikle yararlı olup belge başlıklarından oluşturulabilirler.

Belge dili (Acrobat Pro DC)

PDF'de belge dilinin belirtilmesi bazı ekran okuyucularının doğru dile geçebilmesine olanak sağlar.

Yardımcı yazılımı engellemeyen güvenlik (Acrobat Pro DC)

Bazı PDF yazarları kullanıcıların belgeyi yazdırmasını, kopyalamasını, ayıklamasını, yorum eklenmesini veya
metni düzenlemesini kısıtlar. Erişilebilir PDF metninin ekran okuyucu için kullanılabilir olması gerekir. Ekran
okuyucusunun ekran üzerindeki metni konuşmaya dönüştürme becerisinin güvenlik ayarları tarafından
engellemeyeceğinden emin olmak için Acrobat'ı kullanabilirsiniz.

PDF erişilebilirliği hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.webaim.org/techniques/acrobat/.

Etiketler, erişilebilirlik, okuma sırası ve yeniden akıtma hakkında

PDF etiketleri birçok yönden XML etiketlerine benzer. PDF etiketleri belge yapısını belirtir: hangi metnin
başlık, hangi içeriğin bölüm, hangi metnin yer imi, vb. Etiketlerin mantıksal yapısı belgenin oluşturulma
yapısını gösterir. Böylece etiketler, özellikle uzun ve karmaşık belgelerde PDF görünümünü değiştirmek
gerekmeden okuma sırasını belirtir ve gezinme özelliğini geliştirir.

Yardımcı yazılım, mantıksal yapı ağacını kullanarak belge içeriklerinin nasıl gösterileceğini ve
yorumlanacağını belirler. Birçok yardımcı yazılım, uygun metin okuma sırasını belirlemek için belge yapı
etiketlerini temel alır. Belge yapı etiketleri, görüntülerin ve diğer içeriklerin anlamının ses gibi alternatif bir
formatta yardımcı yazılımlarca taşınmasına olanak sağlar. Etiketlenmemiş belgede yapı bilgileri bulunmaz;
Acrobat'ın Okuma Sırası tercih ayarına dayalı yapıyı anlaması gerekir. Bu durumun sonucunda çoğunlukla
sayfa öğeleri yanlış sırada okunur ya da hiç okunmaz.

Belgenin mobil aygıtların küçük ekranlarında görüntülenmek için yeniden akıtılması, bu belge yapısı
etiketlerine bağlıdır.

Çoğunlukla Acrobat, oluşturduğunuzda PDF'leri etiketler. PDF'de etiket olup olmadığını anlamak için
Dosya > Özellikler öğesini seçin ve Açıklama sekmesinin Gelişmiş bölmesindeki Etiketli PDF değerine
bakın.

Acrobat Pro DC'de mantıksal yapı ağacı Etiketler panelinde gösterilir. Mantıksal yapı ağacı, belge içeriklerini
farklı düzeylerde iç içe geçmiş sayfa öğeleri olarak gösterir.

İlgili bağlantılar
PDF'leri yeniden akıtma ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
Erişilebilir PDF oluşturma
PDF'ler için Rötuş Okuma Sırası aracı (Acrobat Pro)
Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme (Acrobat Pro)
Erişilebilirlik tuşları (Acrobat Pro)
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PDF'ler için Rötuş Okuma Sırası aracı (Acrobat Pro)
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Rötuş Okuma Sırası aracına genel bakış
Okuma sırasını kontrol etme ve düzeltme (Acrobat Pro)
Etiketleri Rötuş Okuma Sırası aracıyla düzenleme (Acrobat Pro)
Şekil ve tablo etiketlerini düzenleme (Acrobat Pro)
Belge yapısı etiketlerini kaldırma ve değiştirme (Acrobat Pro)

Rötuş Okuma Sırası aracına genel bakış
RötuşOkuma Sırası aracı, okuma sırası ve basit etiketleme sorunlarını gidermek için en hızlı ve kolay yolu sağlar. RötuşOkuma Sırası aracını
seçtiğinizde, sayfa içeriğinin sırasını gösteren kaplama vurgularını görmenizi sağlayan bir iletişim kutusu açılır. Vurgulanan her bölge
numaralandırılır ve gri veya renkli bloklarla vurgulanır; numara, bölgenin sayfanın okuma sırasındaki yerleşimini belirtir. Sayfanın okuma sırasını
denetledikten sonra diğer, daha karışık etiketleme sorunlarını gerektiği gibi düzeltebilirsiniz.

RötuşOkuma Sırası aracı, Acrobat kullanarak etiketlenen PDF'leri onarmayı amaçlar; içerik oluşturma uygulamasından dönüştürme sırasında
etiketleri onarmak için değildir. Mümkün olduğunda, kaynak dosyasına geri dönün ve yazma uygulamasında erişilebilirlik özellikleri ekleyin. Orijinal
dosyayı onarma Acrobat'ta PDF'nin gelecekteki yinelemelerini tekrar tekrar rötuşlamamanızı sağlar.

Aşağıdaki erişilebilirlik görevlerini gerçekleştirmek için RötuşOkuma Sırası aracını kullanabilirsiniz:

Sayfa içeriği okuma düzeninin görsel denetimi ve onarımı

Doldurulabilir form alanları ve etiketlerini etiketleme

Şekillere alternatif metin, form alanlarına da açıklama ekleme

Basit tabloların etiketlemesini düzeltme ve mantıksal yapı ağacında daha gelişmiş değişiklikler için karmaşık tabloları hazırlama

Süslü sayfa kenarlıkları gibi gerekli olmayan içeriği mantıksal yapı ağacından kaldırma

Karmaşık tabloları düzeltme, eski etiketleri kaldırma ve bağlantılara başka metinler ekleme gibi gelişmiş okuma sırası ve etiketleme görevlerini
gerçekleştirmek için Etiketler panelini kullanmanız gerekir. Bu panel, PDF etiketlerini değiştirmek için alternatif bir araç ve özellikler seti içerir. Daha
fazla bilgi için bkz. Etiketleri Etiketler paneliyle düzenleme.

Rötuş Okuma Sırası aracını seçme
 Araçlar > Erişilebilirlik > RötuşOkuma Sırası seçeneklerini belirleyerek RötuşOkuma Sırası aracını seçin.

Rötuş Okuma Sırası aracını kullanma ipuçları
RötuşOkuma Sırası aracını kullanmadan önce belgeyi (veya bir kopyasını) kaydedin. Bu araçla gerçekleştirdiğiniz değişiklikleri
geri döndürmek için Geri Al komutunu kullanamazsınız, bu nedenle bu tür değişikliği geri almak için kaydedilen belgeyi geri
döndürmek tek yoldur.
RötuşOkuma Sırası aracını kullanırken, Görünüm > Sayfa Görüntüsü > Tek Sayfa Görünümü seçeneklerini belirleyin. Sayfa
Yapısını Temizle düğmesini tıklattığınızda, Acrobat, kısmi görünen sayfalardakiler dahil olmak üzere görünen tüm sayfalardan
etiketleri temizler.

Okuma sırasıyla çalışma hakkında ek ipuçları için Donna Baker'ın Setting Reading Order in a PDF Document (PDF Belgesinde Okuma Sırası
Ayarlama) makalesine bakın.

Rötuş Okuma Sırası seçenekleri
Vurgulanan bölgeyi sağ tıklattığınızda görüntülenen açılır menüden veya Sıra sekmesindeki seçenekler menüsünden RötuşOkuma Sırası
seçeneklerini belirleyebilirsiniz. RötuşOkuma Sırası aracı aşağıdaki seçenekleri içerir:

Metin Seçimi metin olarak etiketler.
Şekil Seçimi şekil olarak etiketler. Bir şekil etiketi içeren metin, görüntünün bir parçası olarak tanımlandığı için ekran okuyucular tarafından
okunamaz.
Form Alanı Seçimi form alanı olarak etiketler.
Şekil/Metin Başlığı Seçili şekil ve metin başlığını tek bir etiket olarak etiketler. Etiket içindeki metinler metin başlığı olarak tanımlanır. Fotoğrafları
ve resim yazılarını etiketlemek ve resim yazılarını yanlış biçimde bitişik metin kümelerine eklenmesini engellemek için kullanışlıdır. Şekiller için
alternatif metin gerekebilir.
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Başlık 1, Başlık 2, Başlık 3, Başlık 4, Başlık 5, Başlık 6 Seçimi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci veya altıncı düzey başlık etiketi olarak
etiketler. Kullanıcıların belgede gezinmesine yardım etmek için başlık etiketlerini yer imlerine dönüştürebilirsiniz.
Tablo Başlıkların, sütunların ve satırların konumunu belirlemek üzere seçim analiz edildikten sonra seçimi tablo olarak etiketler.
Hücre Seçimi tablo veya üstbilgi hücresi olarak etiketler. Yanlış ayrılmış hücreleri birleştirmek için bu seçeneği kullanın.
Formül Seçimi formül olarak etiketler. Konuşma yazılımı formül etiketlerini normal metinden farklı olarak işleyebileceğinden alternatif metin
kullanarak açıklama eklemek isteyebilirsiniz.
Artalan Seçimi bir arka plan öğesi veya dışlayıcı olarak etiketler ve öğeyi etiket ağacından kaldırır. Böylelikle seçim yeniden akıtılan belgede
görünmeyeceği için ekran okuyucular tarafından okunamaz.
Tablo Düzenleyici Seçili tabloyu otomatik olarak hücreler halinde analiz eder ve uygun etiketleri uygular. Tablo Düzenleyici komutunu üzerinde
kullanmadan önce tablonun tablo olarak etiketlenmesi gerekir.
Sayfa içerik Gruplarını Göster Okuma sırasını belirtmek için içerik öğelerini rakamlar içeren vurgulanan alanlar olarak görüntüler. Renk örneğini
tıklatarak vurgu rengini belirtin.
Tablo Hücrelerini Göster Bağımsız tablo hücrelerinin içeriğini vurgular. Renk örneğini tıklatarak vurgu rengini belirtin.
Tek Bloktaki Öğeler Olarak Göster Aynı etiket türüne sahip bitişik kareler, orijinal kareyi çevreleyen ortak etiket türüne sahip tek bir büyük kare
şeklinde toplanır.
Tabloları Ve Şekilleri Göster Üzeri çarpı işaretli kutuyla her bir tablo ve şekli çevreler. Kutu aynı zamanda öğenin alternatif metin içerip
içermediğini de belirtir. Renk örneğini tıklatarak kutu rengini belirtin.
Sayfa Yapısını Sil sayfadan etiketleme yapısını kaldırır. Mevcut yapıda çok fazla sorun varsa yeni baştan başlamak ve yeni bir yapı oluşturmak
için bu seçeneği kullanın.
Sıra Panelini Göster Vurgulanan içeriği yeniden sıralamak için Sıra sekmesini açar.
Alternatif Metni Düzenle Vurgulanan şekli sağ tıklattığınızda görüntülenen menüdedir. Kullanıcıların ekran okuyucu veya diğer yardımcı
teknolojilerin okuyabildiği şekil özelliklerine metin açıklamaları eklemesine veya bunları düzenlemesine olanak sağlar.
Form Alanı Metnini Düzenle Form alanını sağ tıklattığınızda görüntülenen menüde kullanılabilir. Kullanıcıların ekran okuyucu veya diğer yardımcı
teknolojilerin okuyabildiği form alanı metin açıklamaları eklemesine veya bunları düzenlemesine olanak sağlar.
Tablo Özetini Düzenle Vurgulanan tabloyu sağ tıklattığınızda görüntülenen menüde kullanılabilir. Kullanıcıların ekran okuyucu veya diğer yardımcı
teknolojilerin okuyabildiği tablo özelliklerine metin açıklamaları eklemesine veya bunları düzenlemesine olanak sağlar.

Okuma sırasını kontrol etme ve düzeltme (Acrobat Pro)
Rötuş Okuma Sırası aracını kullanarak etiketlenmiş PDF'lerin okuma sırasını hızlı bir şekilde denetleyebilirsiniz. Görüntülere alternatif metin
eklemek ve PDF'ye etiketler eklediğinizde Acrobat'ın ürettiği raporda belirtilen çeşitli etiketleme sorunlarını düzeltmek için bu aracı kullanabilirsiniz.

Okuma sırası sorunları Rötuş Okuma Sırası aracını kullandığınızda kolaylıkla görünebilir. Bitişik sayfa içeriğinin her bölümü ayrı vurgulanmış bölge
olarak görüntülenir ve okuma sırasındaki yerleşimine göre numaralandırılır. Her bölge içinde metin soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru
sıralanır. (Bu sırayı Rötuş tercihlerinde değiştirebilirsiniz.) Tek bir vurgulanan bölge metnin iki sütununu içeriyorsa veya metin normal olarak
akmıyorsa, bölgeyi yeniden düzenlenebilecek biçimde bölümlere ayırın. Vurgulanan alanlar dikdörtgen olduğundan, özellikle sayfa içeriği düzensiz
olarak biçimlendirilmişse, bir biçimde çakışabilirler. Sayfa içeriği çakışmadıkça veya iki vurgulanan bölge içinde yer almadıkça okuma sırası sorunu
belirtilmez. Sayfa içeriği birden fazla vurgulanan bölgeye ait olamaz.

Sıra panelindeki bir öğeyi taşıyarak veya bölge bölmesinde sayfanın üzerine sürükleyerek vurgulanan bölgelerin okuma sırasını değiştirebilirsiniz.
Sayfadaki vurgulanan bölgeleri yeniden sıralayarak şekil ve resim yazısının metinde başvurulduğu belirli bir noktada okunmasını sağlayabilirsiniz.
Vurgulanan bölgenin sırasını değiştirerek öğenin PDF'de geçerli görünümünü değiştirmeden okuma sırasını etkin biçimde değiştirebilirsiniz.

Okuma sırasını Rötuş Okuma Sırası aracı ile kontrol etme
1. Rötuş Okuma Sırası aracını seçin.
2. RötuşOkuma Sırası iletişim kutusunda, Sayfa İçeriği Gruplarını Göster'i seçin ve Sayfa İçeriği Sırası'nı tıklatın.

Not: Vurgulanan bölgeler belge bölmesinde görüntülenmezse, belge etiket içermiyordur.
3. İsteğe bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

Vurgu rengi belirlemek için renk örneğini, ardından da istediğiniz rengi tıklatın.

Tablo ve şekilleri vurgulamak ve şekillerin alternatif metnini görmek için Tabloları Ve Şekilleri Göster 'i seçin.

4. Vurgulanan her bölgedeki metnin okuma sırasını denetleyin.
Yakınlaştırma bu adımı daha kolaylaştırabilir.

5. Vurgulanan tüm bölgelerin numaralandırma sırasını denetleyin. Ardışık ve numaralandırılmış bölgeler birbirlerini takip
etmiyorsa, Sıra panelinde yeniden düzenleyin.

6. Sıra Panelini Göster'i tıklatın ve Sıra panelinde içerik girişini (parantez içinde [ ]) seçerek belge bölmesinde bu içerik bölmesini
vurgulayın. Sayfada göremediğiniz ve bulamadığınız numaralandırılmış bölgeleri bulmak için bu yöntemi kullanın.

Okuma sırasını Sıra panelinden değiştirme
1. Rötuş Okuma Sırası aracını seçin.
2. RötuşOkuma Sırası iletişim kutusunda Sıra Panelini Göster'i tıklatın.
3. Sıra panelinde, belge bölmesinde görüntülenen vurgulanan bölgelerin listesini görmek için ilerleyin.
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4. Sıra panelinde vurgulanan bölgenin etiketini istediğiniz konuma sürükleyin. Sürüklerken olası konumları göstermek için bir çizgi
belirir. Öğeyi yeni konuma sürükledikten sonra, vurgulanan bölgeler yeni okuma sırasını göstermek için yeniden
numaralandırılır. Birden fazla, bitişik bölgeyi seçebilir ve taşıyabilirsiniz.

Okuma sırasını sayfada sürükleyerek değiştirme
1. Rötuş Okuma Sırası aracını seçin.
2. RötuşOkuma Sırası iletişim kutusunda, Sayfa İçeriği Gruplarını Göster'i seçin ve Sayfa İçeriği Sırası'nı tıklatın.
3. Belge bölmesinde, imleci taşımak istediğiniz, vurgulanan bölgenin üzerine yerleştirin. Ardından imleci okunmasını istediğiniz

yerde sürükleyin. Metin ekleme işaretçisi metin içindeki hedef konumları gösterir.

Vurgulanan bölgeyi serbest bıraktığınızda, metin ekleme işaretçisinin konumu ayırma satırı olur. Altta yatan vurgulanan bölge,
iki yeni vurgulanan bölgeye ayrılır. Tüm vurgulanan bölgeler yeni okuma sırasını göstermek için yeniden numaralandırılır.

Etiketleri Rötuş Okuma Sırası aracıyla düzenleme (Acrobat Pro)
RötuşOkuma Sırası aracını, etiketlenmemiş PDF'lerde etiket oluşturmak veya mevcut yapıya yeni etiketler eklemek için kullanabilirsiniz. Ancak bu
el ile etiketleme işlemi, etiketleme yapısında paragraflar, madde işaretleri ve numaralandırma listeleri, satır kesmeleri ve tireler gibi ayrıntıları
Belgeye Etiketler Ekle komutuyla aynı düzeyde sağlamaz. Mevcut yapıyı silmeden önce manuel etiketlemenin yardım alabileceğiniz tek yol
olduğundan emin olun.

Bir bölgeyi etiketleme
1. RötuşOkuma Sırası aracını kullanarak bir içerik türü içeren (örneğin, metin kümesi) sayfanın bölgesini seçmek üzere belge

içinde sürükleyin.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Geçerli seçime daha fazla sayfa içeriği eklemek için Shift tuşuyla sürükleyin.

Geçerli seçimden sayfa içeriğini kaldırmak için Ctrl tuşu basılı olarak sürükleyin.

3. Etiket türünü belirlemek için Rötuş Okuma Sırası iletişim kutusunda ilgili düğmeyi tıklatın.

Bölge etiketini değiştirme
Acrobat bir sayfa öğesini yanlış etiketlerse, vurgulanan bölgenin etiket türünü değiştirebilirsiniz.

1. Rötuş Okuma Sırası aracını seçin.
2. RötuşOkuma Sırası iletişim kutusunda, Sayfa İçeriği Gruplarını Göster'i seçin ve Sayfa İçeriği Sırası'nı tıklatın.
3. Vurgulanan bölgeyi seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

Seçmek için sürükleyin.

Vurgulanan bölgenin numarasını tıklatın.

4. Vurgulanan bölge için istediğiniz etiket türünün düğmesini tıklatın.

Etiketli bölgeye içerik ekleme veya kaldırma
RötuşOkuma Sırası aracı, her zaman olabildiğince az vurgulanan bölgeyi görüntüler. Vurgulanan bölgedeki içerik doğru akmıyorsa, yeniden
düzenlemek üzere bölgeyi bölmeniz gerekebilir. Ayrıca vurgulanan bölgeler ilişkisiz veya farklı etiket türü gerektiren bitişik sayfa içeriği de içerebilir.
Sayfa içeriği özellikle içerik dikdörtgen biçime uymuyorsa ilgili öğelerden bağımsız kalabilir. Bölgeye içerik eklemek veya kaldırmak veya bölgeyi
bölerek içeriği yeniden düzenlemek için Rötuş Okuma Sırası aracını kullanın.

1. Rötuş Okuma Sırası aracını seçin.
2. RötuşOkuma Sırası iletişim kutusunda, Sayfa İçeriği Gruplarını Göster'i seçin ve Sayfa İçeriği Sırası'nı tıklatın.
3. Belge bölmesinde vurgulanan bölgeyi seçin.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:

Geçerli seçime içerik eklemek için eklemek istediğiniz içeriği Shift tuşuyla tıklatın. İşaretçi artı işaretine sahip olarak değişir
(+).

Geçerli seçimden sayfa içeriğini kaldırmak için, kaldırmak istediğiniz içeriği Ctrl tuşu basılı olarak tıklatın. İşaretçi eksi
işaretine sahip olarak değişir (-).

5. Vurgulanan bölge için istediğiniz etiket türünün düğmesini tıklatın.

Bölgeyi iki bölgeye bölme
1. Rötuş Okuma Sırası aracını seçin.
2. RötuşOkuma Sırası iletişim kutusunda, Sayfa İçeriği Gruplarını Göster'i seçin ve Sayfa İçeriği Sırası'nı tıklatın.
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3. Belge bölmesinde oluşturmak istediğiniz ilk bölgenin sınırlarına yakın içeriğin küçük bir bölmesini seçmek için sürükleyin.
4. İletişim kutusunda Arka Plan düğmesini tıklatın. Vurgulanan alan sağdan sola numaralandırılan iki bölgeye ayrılır.
5. Okuma sırasını düzeltmek için Okuma Sırası Paneli'ni tıklatın ve yeni vurgulanan bölgeyi Sıra panelinde doğru konuma

sürükleyin.
6. Oluşturduğunuz ilk içerik bölgesini, Arka Plan olarak tanımladığınız bölge de dahil olmak üzere seçmek için sürükleyin.

Ardından RötuşOkuma Sırası iletişim kutusundaki düğmeyi tıklatarak etiketi ayarlayın.

Başlık etiketini uygulama
Okuyucuların belge içinde gezinmelerine ve gereksinim duydukları bilgilere erişmelerine yardım etmek için başlıkların içerikte hiyerarşilerini
belirtmek amacıyla uygun düzeyle etiketlendiklerinden emin olun.

1. RötuşOkuma Sırası aracını, ardından da PDF'de başlık metnini seçin.
2. RötuşOkuma Sırası iletişim kutusunda ilgili başlık etiketine karşılık gelen (Başlık 1, Başlık 2 gibi) düğmeyi tıklatın.

Başlık etiketlerini uyguladıktan sonra gezinmeyi geliştirmek için başlıkları yer imlerine dönüştürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Etiketli yer
imleri ekleme.

Sayfa öğelerini etiket yapısından kaldırma
PDF'yi etiketlerken Acrobat, yararlı bilgiler sağlayan şekillerle dekoratif sayfa öğelerini her zaman ayıramayabilir. Sayfa mizanpajınızı görsel olarak
zenginleştiren dekoratif kenarlıklar, çizgiler veya arka plan maddeleri gibi öğeler, yapı mizanpajına dağınıklık ekleyebilir ve kaldırılmalıdırlar. Bu
nedenle Acrobat dışlayıcıları veya sayfa öğelerini yanlışlıkla şekil olarak etiketleyebilir. Dışlayıcıları ve ilgili olmayan sayfa öğelerini Arka Plan
etiketiyle yeniden tanımlayarak veya etiketlerini silerek etiket yapısından kaldırabilirsiniz. Belgedeki etiketli görüntü kullanıcı için faydalı veya görsel
bilgiler sağlamıyorsa, öğeyi etiketleme yapısından kaldırabilirsiniz, böylece sesli olarak okunmaz veya yeniden akıtılmaz.

1. Rötuş Okuma Sırası aracını seçin.
2. RötuşOkuma Sırası iletişim kutusunda, Sayfa İçeriği Gruplarını Göster'i seçin ve Sayfa İçeriği Sırası'nı tıklatın. Ardından,

Tabloları ve Şekilleri Göster 'i seçin.
3. Aşağıdakilerden birini yaparak sayfa öğesini kaldırın:

Belge bölmesinde, sayfa öğesini seçin, ardından iletişim kutusunda Arka Plan'ı tıklatın.

Sıra panelinde, sayfa öğesini seçin ve Delete tuşuna basın.

Şekil ve tablo etiketlerini düzenleme (Acrobat Pro)
RötuşOkuma Sırası aracını şekil ve tablolara etiketler ve alternatif metin eklemek ve bunları düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Şekil etiketi uygulama
RötuşOkuma Sırası aracını kullanarak bir öğe seçebilir ve bu öğeyi şekil olarak tanımlayabilirsiniz. Şekil olarak tanımladıktan sonra şekli
açıklamak için alternatif bir metin ekleyebilirsiniz.

1. RötuşOkuma Sırası aracını kullanarak şekli seçin.
2. RötuşOkuma Sırası iletişim kutusunda Şekil öğesini tıklatın.
3. Belge bölmesinde bölgeyi sağ tıklatın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.
4. Alternatif metni girip Tamam'ı tıklatın.

Şekil etiketlerini kontrol etme ve düzeltme
Şekiller için elde edilen etiketle sonuçlarını belirlemek ve düzeltmek amacıyla RötuşOkuma Sırası aracını kullanabilirsiniz. Yardımcı teknolojilerle
doğru şekilde okunması gereken şekillerin alternatif metin içerip içermediğini veya bunu gerektirip gerektirmediğini belirleyin. İdeal olanı, şekil
etiketlerinin grafikler veya görsel fotoğraflar gibi bütün olarak belge için anlamlı olan görüntü içeriğini tanımlamasıdır. Okunamayan arka plan
öğeleri şekil olarak etiketlenmişse, arka plan olarak yeniden tanımlayın.

1. RötuşOkuma Sırası aracını seçin ve iletişim kutusunda Tabloları Ve Şekilleri Göster'i tıklatın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Bir şekil, şekil olarak etiketlenmemişse, istediğiniz içerik bölgesini seçin, ardından iletişim kutusunda Şekil'i veya
Şekil/Resim Yazısı'nı tıklatın.

Şekille yanlış olarak birleştirilmiş metni kaldırmak için metni seçmek üzere sürükleyin ve iletişim kutusunda Metin'i tıklatın.

Şekille gruplanan resim yazısını dahil etmek için şekli ve resim yazısını seçin ve iletişim kutusunda Şekil/Resim Yazısı
düğmesini tıklatın.

Şekil alternatif metinlerini kontrol etme ve ekleme
Ekran okuyucuların belgedeki önemli kavramları gösteren grafik öğelerini tanımlamasını istiyorsanız, alternatif metin kullanarak açıklama vermeniz
gerekir. Etiket özelliklerine alternatif metin eklemezseniz, şekiller ekran okuyucu tarafından tanınamaz veya okunamaz. Metin öğelerine alternatif
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metin uygularsanız gerçek metin değil, yalnızca açıklama okunur.

1. Rötuş Okuma Sırası aracını seçin.
2. İletişim kutusunda Tabloları Ve Şekilleri Göster 'i seçin.
3. Şekli sağ tıklatın ; açılan menüden Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.
4. Alternatif Metni Düzenle iletişim kutusunda şeklin yeni açıklamasını yazın (veya mevcut olanı düzenleyin) ve Tamam'ı tıklatın.

Tablo etiketlerini düzenleme ve tanınmayan tabloları etiketleme
Tablolar, görsel olarak kolaylıkla başvuruda bulunabilen metin veya sayısal veriler sunduklarından ekran okuyucular için özel olarak sorun
oluştururlar. Tablo hücreleri içindeki içerik karmaşık olabilir ve listeler, paragraflar, form alanları veya başka bir tablo içerebilir.

Tabloları etiketlerken en iyi sonuçları elde etmek için PDF'yi oluştururken etiketler eklemek üzere belgeyi oluşturduğunuz uygulamayı kullanın. PDF
etiketli değilse, Belgeye Etiketler Ekle düğmesini kullanarak etiket ekleyebilirsiniz. Birçok tablo bu komut kullanılarak düzgün olarak tanımlanabilir;
ancak, komut açık kenarlıkları, başlıkları, sütunları ve satırları olmayan tabloyu tanımayabilir. Tablonun doğru olarak tanınıp tanınmadığını
belirlemek ve tanıma sorunlarını düzeltmek için RötuşOkuma Sırası aracını kullanın. Tablolara ve tablo hücrelerine özelleştirilmiş formatlama
eklemek için Etiketler panelini kullanın.

Tablonun bileşenlerini otomatik olarak analiz etmek ve uygun etiketleri uygulamak için Tablo Düzenleyici'yi kullanabilirsiniz; ancak yine de bazı
etiketleri el ile denetlemeniz ve düzeltmeniz gerekebilir. Tablo etiketlerine bakarak sütunların, satırların ve hücrelerin doğru tanımlanıp
tanımlanmadığını belirleyebilirsiniz. Düzgün tanımlanmamış kenarlıkları ve kuralları olan tablolar genellikle yanlış etiketlenir veya bitişik sayfa
öğeleri içerir. Düzgün etiketlenmeyen tabloları etiketleri seçip yeniden tanımlayarak düzeltebilirsiniz; her hücre için bir etiket oluşturarak birleşen
hücreleri bölebilirsiniz.

Tabloların karmaşık etiketleme sorunlarını düzeltmek için Etiketler panelini sıklıkla kullanmalısınız.

1. RötuşOkuma Sırası aracını seçin ve Tabloları Ve Şekilleri Göster'i tıklatın.
2. Tablo, belge bölmesinde açıkça etiketlenmemişse, tüm tabloyu seçmek için sürükleyin, ardından iletişim kutusunda Tablo'yu

tıklatın.
3. Tablodaki tüm hücrelerin bağımsız öğeler olarak tanımlandığından emin olmak için Tablo Hücrelerini Göster'i tıklatın.
4. Hücreler ayrı öğeler olarak görüntülenmezse, aşağıdakilerden birini yapın:

Bir veya daha fazla hücre birleşmişse, tek bir hücrenin içindeki alanı seçmek için RötuşOkuma Sırası aracını kullanın ve
iletişim kutusunda Hücre'yi tıklatın. Birleşen her hücre için yineleyin.

Hücreler vurgulanmamışsa, tablo standart tablo biçimlendirmesi kullanmıyor olabilir. Yazarlık uygulamada tabloyu yeniden
oluşturun.

5. Tabloda iki veya daha fazla sütuna yayılması amaçlanan hücreler varsa bu satırlar için ColSpan ve RowSpan niteliklerini etiket
yapısında ayarlayın.

Belge yapısı etiketlerini kaldırma ve değiştirme (Acrobat Pro)
Adobe Acrobat'ta PDF'ye etiket eklemek fazla karmaşık veya düzeltmesi çok sorunlu bir etiketleme yapısına sebep oluyorsa, bu yapıyı kaldırmak
veya değiştirmek için RötuşOkuma Sırası aracını kullanabilirsiniz. Belgede çoğunlukla metin varsa, sayfayı seçtikten sonra daha temiz, basit
etiketleme yapısı oluşturmak için başlıkları, tabloları ve diğer öğeleri kaldırabilirsiniz.

Acrobat zaten etiketli olan belgeyi, önce ağaçta varolan etiketleri kaldırmanızdan sonra yeniden etiketleyebilir.

PDF'den tüm etiketleri kaldırma
1. Etiketler panelini açın (Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > Etiketler) ve kök (en üst) etiketi, Etiketler'i seçin.
2. Etiketler panelinde, seçenekler menüsünden Etiketi Sil'i seçin.

Not: Rötuş Okuma Sırası iletişim kutusundaki Sayfa Yapısını Sil komutu, görüntülenmekte olan sayfalardaki tüm etiketleri kaldırır.

Varolan etiket yapısını değiştirme
Bu yordam, tek bir metin sütunu içeren sayfalarsa en iyi çalışır. Sayfada birden fazla sütun varsa, her sütun bağımsız olarak seçilmeli ve
etiketlenmelidir.

1. Rötuş Okuma Sırası aracını seçin.
2. Belge bölmesinde tüm sayfayı sürükleyerek seçin. Seçim, metin ve metin olmaya öğeleri içerir.
3. Ctrl tuşunu basılı tutup sürükleyerek sayfada yalnızca metin seçili olana kadar, şekiller ve resim yazıları gibi metin olmayan

sayfa öğeleri çevresindeki seçimi kaldırın. RötuşOkuma Sırası iletişim kutusunda Metin seçeneğini tıklatın.
4. Belge bölmesinde, şekil veya yakalama gibi metin olmayan sayfa öğesini seçin, etiketlemek üzere iletişim kutusunda ilgili

düğmeyi tıklatın. Tüm sayfa içeriği etiketlenene kadar yineleyin.

Daha fazla Yardım konusu
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PDF'leri yeniden akıtma ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma

Başa dön

Erişilebilirlik tercihlerini ayarlama
Klavye ile uygulamada gezinme ve kontrol etme
Otomatik kaydırma
Braille yazıcı için erişilebilir metin olarak kaydetme
PDF'yi yeniden akıtma
PDF'yi ekran okuyucu ile okuma
PDF'yi Sesli Okuma ile okuma
İşletim sistemi erişilebilirlik araçları hakkında

Erişilebilirlik tercihlerini ayarlama

Acrobat, görme ve hareket engelli kullanıcılar için PDF okumayı daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olan
birçok tercih sunar. Bu tercihler PDF'lerin ekranda nasıl görüntüleneceğini ve ekran okuyucu tarafından nasıl
okunacaklarını kontrol eder.

Erişilebilirlikle ilgili birçok tercih, bunları ayarlamak için ekran yönergeleri sağlayan Erişilebilirlik Kurulum
Yardımcısı'nda bulunabilir. Erişilebilirliği etkileyen bazı tercihlere (Okuma, Formlar ve Multimedya kategorileri
dahil) Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndan erişilemez. Tüm tercihleri Tercihler iletişim kutusundan
ayarlayabilirsiniz.

Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki bazı tercihlerin adı, Tercihler iletişim kutusunda görüntülenen bazı
tercihlerin adlarından farklıdır. Acrobat Yardım, Tercihler iletişim kutusunda görüntülenen adları kullanır.

Erişilebilirlik özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/accessibility.

Erişilebilirlik tercihlerini Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı ile ayarlama

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'nı başlatın:

Araçlar > Erişilebilirlik > Kurulum Yardımcısı'nı seçin.

(Yalnızca Windows) Ekran okuyucusu veya ekran büyütücü çalışırken Acrobat'ı ilk
defa çalıştırın.

2. Yardımcı yazılımınız ve aygıtlarınız için uygun olan seçeneği belirleyin.

Yardımcı, belirlediğiniz seçeneklere göre yalnızca yardımcı yazılımınızla ve aygıtlarınızla
uyumlu tercihleri sunar.

3. Ekrandaki talimatları izleyin. Herhangi bir noktada İptal Et'i tıklatırsanız Acrobat
yardımcının ayarladığı tercihler için varsayılan ayarları kullanır (önerilmez).

Erişilebilirlik tercihlerini Tercihler iletişim kutusuyla ayarlama

Tercihler iletişim kutusunun çeşitli panellerinde yardımcı yazılımınız ve aygıtlarınız için
uygun tercihleri ayarlayın.
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Belge Renklerini Değiştir

Her Zaman Sayfa Mizanpajı Stilini Kullan

Her Zaman Yakınlaştırma Ayarını Kullan

Özel Bir Sekme Sırası Belirtilmedikçe Belge Yapısı Sekme Sırasını Kullan

Daima Klavye Seçim İmlecini Göster

Her Zaman Sistem Seçim Rengini Kullan

Portföyleri Dosya Modunda Göster

Belgedeki Değişiklikleri Geçici Dosyaya Her XX Dakikada Bir Otomatik Olarak Kaydet

Alanları Vurgulama Rengi ve Gerekli Alanları Vurgulama Rengi

Otomatik Tamamlama

Erişilebilirlik tercihleri

Erişilebilirlik panelindeki Erişilebilirlik tercihleri

Bu tercih seçildiğinde, metin ve arka plan için kontrast oluşturan renk birleşimleri
listesinden seçim yapabilir veya kendiniz oluşturabilirsiniz. Bu ayarlar, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki
Belge Metni İçin Yüksek Kontrastlı Renkler Kullan seçeneğiyle benzeşir.

Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Sayfa Mizanpajı Stilini
Geçersiz Kıl seçeneğine karşılık gelir.

Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Belge Yakınlaştırmasını
Geçersiz Kıl seçeneğine karşılık gelir.

Sekme sırası belirtilmemiş
belgelerdeki form alanlarında ve bağlarda gezinmeyi geliştirir.

Ekran büyütücüsü kullanıyorsanız, bu seçeneği belirleyin. Bu tercih,
Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Daima Klavye Seçim İmlecini Göster seçeneğiyle benzeşir.

İşaretlendiğinde, varsayılan seçim rengi (mavi) sistemin belirttiği
bir renkle değiştirilir.

İşaretlendiğinde, PDF Portföyü bileşen dosyalarını ve dosya
ayrıntılarını liste halinde gösterir. Dosya modu hareket eksikliği, körlük veya görme bozukluğu gibi engellere
sahip kişiler için daha iyi okuma deneyimi sağlar.

Belgeler panelindeki Erişilebilirlik tercihleri

Seçili
olmadığında bu tercih otomatik kaydetme eylemini devre dışı bırakır. PDF her kaydedildiğinde, ekran okuyucu
veya büyütücü belgeyi yeniden yüklemelidir. Bu tercih, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Belgeyi
Otomatik Kaydetmeyi Devre Dışı Bırak seçeneğiyle benzeşir.

Formlar panelindeki Erişilebilirlik tercihleri

Bu tercihler doldurulabilir form alanlarını
vurgulamak için hangi renklerin kullanılacağını belirtir. Bu ayarlar, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Alan
Vurgulama Rengi ve Gerekli Alanları Vurgulama Rengi seçeneklerine karşılık gelir.

Form alanlarını daha az tuş vuruşuyla doldurmak için Acrobat'ın form alanlarında
bazı girişleri otomatik olarak tamamlamayı önermesini sağlar. Bu tercih, Erişilebilirlik Kurulum
Yardımcısı'ndaki herhangi bir seçeneğe karşılık gelmez.

Multimedya panelindeki Erişilebilirlik tercihleri

Uygun Olduğunda Altyazıları Göster

Uygun Olduğunda Dublaj Ses Dosyasını Çal

Uygun Olduğunda Ek Metin Başlıklarını Göster

Uygun Olduğunda Sesli Açıklamaları (veya Görüntülü Açıklamaları ya da Açıklayıcı
Videoları) Göster
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Yakınlaştır

Metni Düzgünleştir

Okuma Sırası

Okuma Sırasını Belgeden Çıkar (Önerilen)

Soldan Sağa, Üstten Alta Okuma Sırası

Ham Baskı Akışındaki Okuma Sırasını Kullan

Etiketlenmiş Belgelerdeki Okuma Sırasını Geçersiz Kıl

Sayfa - Belge

Yalnızca Görülen Sayfaları Oku

Bu tercihler Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki herhangi bir seçeneğe karşılık gelmez.

Sayfa Görüntüleme panelindeki Erişilebilirlik tercihleri

Belgelerin ekran büyütmesini ayarlar ve görme sorunu olan okuyucular için yeniden akıtılan
PDF'lerin okunmasını kolaylaştırır. Bu tercih, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Belge Yakınlaştırmasını
Geçersiz Kıl seçeneğiyle benzeşir.

Metnin kenar yumuşatmasını denetler. Metnin yumuşatmasını devre dışı bırakmak ve
metni daha keskin ve ekran büyütücüyle okunmasını daha kolay yapmak için Hiçbirisi seçeneğini belirleyin.
Bu tercih, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Metin Yumuşatmayı Devre Dışı Bırak seçeneğiyle benzeşir.

Okuma panelindeki Erişilebilirlik tercihleri

Belgelerin okuma sırasını belirtir. Okuma sırası tercihleri Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'nda
da görüntülenir.

Etiketlenmemiş belgelerin okuma sırasını, yapının
çıkarılması düzenine ilişkin gelişmiş analiz yöntemini kullanarak yorumlar.

Metni, sayfadaki yerleşimine göre soldan sağa ve üstten
alta doğru okuyarak sunar. Bu yöntem Okuma Sırasını Belgeden Çıkar seçeneğinden daha hızlıdır.
Bu yöntem yalnızca metni analiz eder; form alanları yok sayılır ve tablolar oldukları gibi tanınmaz.

Metni, baskı akışında kaydedildiği sırayla sunar. Bu
yöntem Okuma Sırasını Belgeden Çıkar seçeneğinden daha hızlıdır. Bu yöntem yalnızca metni analiz
eder; form alanları yok sayılır ve tablolar oldukları gibi tanınmaz.

Belgenin etiket yapısında belirtilenin yerine
Okuma tercihlerinde belirtilen okuma sırasını kullanır. Bu tercihi yalnızca kötü biçimde etiketlenmiş PDF'lerde
sorunla karşılaşırsanız kullanın. Bu tercih, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Etiketlenmiş Belgelerdeki
Okuma Sırasını Geçersiz Kıl seçeneğiyle benzeşir.

Bu tercih, ekran okuyucusuna bir seferde kaç tane belgenin teslim edildiğini belirler. PDF
etiketlenmemişse Acrobat belgeyi analiz ederek belgenin yapısını ve okuma sırasını belirlemeye çalışabilir.
Bu işlem, belge uzun olduğunda zaman alabilir. Acrobat'ı yalnızca görünen sayfayı teslim edecek şekilde
ayarlayabilirsiniz; böylece uygulama bir kerede belgenin yalnızca küçük bir kısmını analiz eder. Bu faktör,
belgenin boyutuna ve karmaşıklığına, ekran okuyucunun özelliklerine göre değişebilir. Acrobat bilgileri ekran
okuyucuya, ekran büyütücüye veya diğer yardımcı yazılıma aktarırken, bilgileri yardımcı yazılımdan doğrudan
erişilebilen bir arabelleğe yükler. Ara belleğe teslim edilen bilgilerin miktarı Acrobat'ın belgeyi açma, sonraki
sayfaya gitme, görünümleri değiştirme ve komutları gerçekleştirme gibi görevleri yerine getirme süresini
etkileyebilir.

Bu seçenek ekran büyütücüsü kullandığınızda en iyi seçenektir.
Yazılımın belgenin görülmeyen bölümlerini işlemesi gereksinimini ortadan kaldırarak performansı
arttırır. Acrobat PDF'nin yalnızca görüntülenmekte olan sayfalarını ara belleğe gönderdiğinde
yardımcı teknoloji yalnızca bu sayfalara erişebilir. Bir sonraki sayfa görünür olana ve Acrobat sayfa
bilgilerini ara belleğe gönderene kadar diğer sayfaya gidemez. Bu nedenle, bu seçenek belirlenmişse
belgede sayfa sayfa ilerlemek için yardımcı teknolojinin değil, Acrobat'ın gezinme özelliklerini
kullanmanız gerekir. Ayrıca Acrobat'ın yardımcı teknolojiye yalnızca görüntülenmekte olan sayfaları
göndermesini seçtiyseniz tercihlerde Varsayılan Sayfa Mizanpajı seçeneğini de Tek Sayfa olarak
ayarlamalısınız. Acrobat, görüntülenen tüm sayfaların sayfa bilgilerini gönderdiği için yardımcı
teknoloji tamamen görünebilen sayfaların yanı sıra yalnızca bir kısmı görünebilen (bir sayfanın alt
kısmı veya bir sonraki sayfanın üst kısmı gibi) sayfaların bilgilerini de alır. Tek Sayfa dışında, Sürekli
gibi bir sayfa görüntüleme ayarı kullanırsanız ardından da bir sonraki sayfayı görüntülerseniz teknoloji
önceki sayfanın hangi bölümünün yüksek sesle okunduğunu izleyemeyebilir. Varsayılan sayfa
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Tüm Belgeyi Oku

Büyük Belgeler İçin Yalnızca Görülen Sayfaları Oku

Belgeleri Etiketlenmeden Önce Onayla

Sesli Okuma Seçenekleri

Başa dön

Not:

Başa dön

mizanpajını Tek Sayfa olarak ayarlama hakkındaki talimatlar için bkz. PDF görüntüleme tercihleri.
Bu seçenek, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Yalnızca Görülen Sayfaları Oku seçeneğine
karşılık gelir.

Bu seçenek, kendi gezinme ve arama araçları olan ekran okuyucunuz varsa ve
bunlar Acrobat'taki araçlardan daha tanıdıksa en iyisi olabilir. Bu seçenek, Erişilebilirlik Kurulum
Yardımcısı'ndaki Tüm Belgeyi Bir Kerede Oku seçeneğine karşılık gelir.

Bu seçenek varsayılan olarak işaretlidir ve
uzun ya da karmaşık PDF'lerde ekran okuyucusu kullandığınız durumlarda genellikle en iyi seçenektir.
Acrobat'ın küçük belgelerin tamamını, büyük belgeleri ise sayfa sayfa teslim etmesini sağlar. Bu
tercih, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Büyük Belgeler İçin Yalnızca Görülen Sayfaları Oku
seçeneğine karşılık gelir.

İşaretlendiğinde, Acrobat okuma için etiketlenmemiş belgeyi
hazırlamadan önce kullanılacak seçenekleri kullanıcının onaylamasını sağlar. Etiketleme, özellikle büyük
belgelerde zaman alıcı bir işlem olabilir. Bu tercih, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Belgeleri
Etiketlenmeden Önce Onayla seçeneğiyle benzeşir.

Sesli Okuma 'da kullanılan sesin düzeyini, hızını ve ses perdesini kontrol etmek
için bu bölümdeki tercihleri ayarlayın. Varsayılan sesi veya işletim sisteminin sağladığı herhangi bir sesi
kullanmayı seçebilirsiniz. Metin bloklarını okumak için yukarı ve aşağı ok tuşlarını da kullanabilirsiniz. Bu
tercihlerde Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndakilere karşılık gelen seçenekler yoktur.

Klavye ile uygulamada gezinme ve kontrol etme

Fare yerine klavyeyi kullanarak da gezinebilirsiniz. Mac OS'de birkaç klavye erişim özelliği bulunur; ayrıntılar
için işletim sisteminizin belgelerine bakın. Windows'da, Acrobat'ta gezinmek için kullanılan klavye kısayolları
Windows uygulamalarında kullanılan klavye kısayollarından farklıdır.

Acrobat'ı bir Web tarayıcısında açtığınızda klavye komutları önce Web tarayıcısıyla eşlenir. Sonuç olarak bazı
klavye kısayolları Acrobat'ta kullanılamaz veya yalnızca odağı PDF'ye kaydırdıktan sonra kullanılabilir.

Erişilebilirlik özellikleri hakkında bilgi için bkz. www.adobe.com/accessibility.

Tek tuşlu kısayolları etkinleştirme

Bazı araçları seçebilir ve bazı işlemleri tek tuşlu kısayollarla yapabilirsiniz. Acrobat'taki klavye kısayollarının
çoğu tek tuşlu kısayolları etkinleştirmenizi gerektirmez.

Kategoriler altındaki Tercihler iletişim kutusunda Genel'i, ardından da Araçlara Erişmek
İçin Tek Tuşlu Kısayolları Kullan'ı seçin.

Bazı ekran okuyucular Acrobat tek tuşlu kısayollarla çalışmaz.

Otomatik kaydırma

Otomatik kaydırma özelliği, özellikle yeniden akıtılan belgelerde, uzun PDF'leri taramayı kolaylaştırır. Tuşları
veya fare hareketlerini kullanmadan sayfaları kaydırabilirsiniz.

1. Görünüm > Sayfa Görüntüleme > Otomatik Kaydır'ı seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Kaydırma hızını belirli bir hıza değiştirmek için bir sayı tuşuna basın (9 en hızlı, 0 en
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Başa dön

Not:

Başa dön

yavaş).

Kaydırma hızını arttırmak veya azaltmak için kaydırma yönüne bağlı olarak Yukarı Ok
veya Aşağı Ok tuşuna basın.

Kaydırma yönünü tersine çevirmek için eksi işareti (-) tuşuna basın.

Sonraki veya önceki sayfaya atlamak için Sol Ok veya Sağ Ok tuşuna basın.

Otomatik kaydırmayı durdurmak için Esc tuşuna basın veya yeniden Görünüm >
Sayfa Görüntüleme > Otomatik Kaydır'ı seçin.

Braille yazıcı için erişilebilir metin olarak kaydetme
Bu belge, erişilebilir metni göremeyen veya görme yeteneği çok az olan kişiler tarafından

kullanılabilecek biçime dönüştürmek için kullanılan aygıtlar için 'Braille yazıcısı' terimini kullanır.

PDF'yi Braille yazıcıda yazdırılmak üzere erişilebilir metin olarak kaydedebilirsiniz. Erişilebilir metin içeri
aktarılıp, Braille çeviri uygulaması kullanılarak, derece 1 veya 2 Braille belgesi formatında yazdırılabilir. Daha
fazla bilgi için Braille çevirmeniyle birlikte verilen belgelere bakın.

PDF'nin metin versiyonunda görüntü veya multimedya nesneleri yoktur. Ancak, erişilebilir bir PDF'nin metin
versiyonunda, bu tür nesnelere yönelik alternatif metinler (verilmişse) bulunabilir.

Dosya > Dışa Aktarma Hedefi > Metin (Erişilebilir) seçeneklerini işaretleyin.

PDF'yi yeniden akıtma

PDF'yi geçici olarak belge penceresi genişliğinde tek bir sütunda sunmak için yeniden akıtabilirsiniz. Bu
yeniden akış görünümü taşınabilir aygıtta veya metnin okunması için yatay kaydırma olmadan standart
monitörde büyütülmüş belgenin okunmasını kolaylaştırır.

Belge Yeniden Akıt görünümündeyken kaydedilemez, düzenlenemez veya yazdırılamaz.

Çoğu zaman yeniden akıt görünümünde yalnızca okunabilir metin görüntülenir. Yeniden akıtılamayan metne
formlar, yorumlar, dijital imza alanları ve sayfa numaraları, üst ve altbilgileri gibi sayfa dışlayıcıları dahildir.
Hem okunabilir metin hem form veya imza alanı içeren sayfalar yeniden akıtılamaz. Dikey metin yatay olarak
yeniden akar.

Acrobat yeniden akıtmadan önce etiketsiz belgeleri geçici olarak etiketler. Yazar olarak kendiniz etiketleyerek
PDF'nizi yeniden akıtma için en iyileştirebilirsiniz. Etiketleme, metin bloklarının yeniden akıtılmasını ve başka
öyküler akışı engellemeden farklı sayfalara yayılan bir öyküyü kullanıcıların izleyebilmesi için içeriğin doğru
sırada izlemesini sağlar.

Belgenin okunma sırasını hemen kontrol etmek için Yeniden Akıt görünümünde görüntüleyin.

(Acrobat Pro) Etiketli PDF istediğiniz şekilde yeniden akmıyorsa, içerik sırasında mı, yoksa PDF dosyasının
okunma sırasında mı tutarsızlık olduğuna bakın. Etiketleme sürecini de kontrol edin. Yeniden akıtma
sorunlarını çözmek için İçerik bölmesini veya Rötuş Okuma Sırası aracını kullanabilirsiniz.

Başlıklar ve sütunlar (sol) mantıksal okuma sırasında yeniden akar (sağ).
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Not:

Etiketli PDF'yi yeniden akıtma

Görünüm > Yakınlaştır > Yeniden Akıt'ı seçin.

Sayfa Görüntüleme'yi, Yeniden Akış görünümünü seçmeden önce İki Sayfalı Görünüm olarak ayarladıysanız,
belge yeniden akıtıldığında Sayfa Görüntüleme ayarı otomatik olarak Tek Sayfalı Görünüm olur. Sayfa
Görüntüleme'yi, Yeniden Akış görünümünü seçmeden önce İki Sayfalı Kaydırma olarak ayarladıysanız, belge
yeniden akıtıldığında Sayfa Görüntüleme ayarı otomatik olarak Kaydırmayı Etkinleştir olur.

Yeniden akıtılmayan görünüme geri dönme

Yeniden Akış görünümündeyken Görünüm > Yakınlaştır > Yeniden Akıt'ı seçin.

PDF'yi ekran okuyucu ile okuma

Acrobat, görme engellilerin bilgisayar uygulamalarını kullanabilmesini sağlayan ekran okuyucuları ve ekran
büyüteçleri gibi yardımcı yazılımları ve aygıtları destekler. Yardımcı teknolojiler ve aygıtlar kullanılırken
Acrobat okunabilirliklerini artırmak için PDF'lere geçici etiketler ekler. Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'nı
kullanarak Acrobat'ın kullandığınız yardımcı yazılım ve aygıt türleriyle etkileşimini artırabilirsiniz. Ekran
okuyucu kullanılırken Araçlar > Erişilebilirlik > Okuma Seçeneklerini Değiştir'i seçerek geçerli belgenin okuma
ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Yardımcı yazılım veya aygıtınızın belgelerine bakın. Dilerseniz tedarikçinizle görüşerek sistem gereksinimleri,
uyumluluk gereksinimleri ve söz konusu yazılım ya da aygıtı Acrobat'la kullanma talimatları hakkında daha
fazla bilgi alabilirsiniz.

Ekran okuyucularını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz.
www.adobe.com/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf.

PDF'yi Sesli Okuma ile okuma

Sesli Oku özelliği, yorumlardaki metinler ve görüntülerle doldurulabilir alanlar için alternatif metin açıklamaları
dahil olmak üzere PDF'deki metni sesli olarak okur. Etiketli PDF'lerde içerik, belgenin mantıksal yapı
ağacında göründüğü sırada okunur. Etiketsiz belgelerde okuma sırası, Okuma tercihlerinde bir okuma sırası
belirtilmediği sürece, sonuç çıkarma yöntemiyle bulunur.

Sesli Okuma özelliği, sisteminizde yüklü sesleri kullanır. Metin-konuşma veya dil uygulamalarından yüklenmiş
SAPI 4 veya SAPI 5 seslerine sahipseniz PDF'lerinizin okunması için bunları seçebilirsiniz.

Sesli Okuma özelliği bir ekran okuyucu değildir ve bazı işletim sistemlerinde desteklenmeyebilir.

Sesli Oku özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Sesli Oku özelliğini kullanmadan önce, bu özelliği etkinleştirmeniz gerekir. Sistem kaynaklarını rahatlatmak ve
diğer işlemlerin performansını arttırmak için Sesli Oku özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Görünüm > Sesli Oku > Sesli Okumayı Etkinleştir öğesini seçin.

Görünüm > Sesli Okuma > Sesli Okumayı Devre Dışı Bırak'ı seçin.
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Metni bulmak için Nesne Seç aracını da kullanabilirsiniz. Sesli Okumayı Etkinleştir
seçeneğini belirleyin, ardından Araçlar > Etkileşimli İçerik > Nesne Seç'i seçin.
Belgede dolaşmak için yukarı/aşağı ve sol/sağ ok tuşlarını kullanın. Başlık ya da
paragraf gibi, Nesne Seçme aracının nereye yerleştirildiğini duyabilirsiniz.

PDF'yi Sesli Oku ile okuma

1. Okumak istediğiniz sayfaya gidin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Görünüm > Sesli Oku > Yalnızca Bu Sayfayı Oku öğesini seçin.

Görünüm > Sesli Oku > Belgenin Sonuna Kadar Oku'yu seçin.

PDF form alanlarını sesli okuma

1. Tercihler iletişim kutusundaki Okuma panelinde Sesli Oku Seçenekleri bölümünde Form
Alanlarını Oku öğesini seçin.

2. PDF formunda, ilk form alanını seçmek için Sekme tuşuna basın.

3. İstediğiniz girişleri ve seçimleri yapın; form tamamlanana kadar tekrar ederek sonraki
alana geçmek için Sekme tuşuna basın. Acrobat, seçilen onay kutularının ve radyo
düğmelerinin durumunu okur.

Sesli Oku, tuş vuruşlarınızın sesini yansıtmaz. Ne yazdığınızı duymak için ekran
okuyucu kullanın.

Sesli okumayı kesme

Aşağıdakilerden birini yapın:

Görünüm > Sesli Oku > Duraklat'ı seçin.

Görünüm > Sesli Okuma > Durdur'u seçin.

İşletim sistemi erişilebilirlik araçları hakkında

Windows'daki erişilebilirlik araçları

Windows XP, Vista ve Windows 7 ve Windows 8.x işletim sistemlerinde yerleşik olarak bilgisayar ekranındaki
bilgilere artırılmış veya alternatif erişim araçları vardır. Okuyan, ekran okuyucunun tam olmayan bir
sürümüdür. Büyüteç bir ekran büyütme aracıdır.

Windows XP, Vista veya Windows 7 ve Windows 8.x işletim sistemlerindeki erişilebilirlik araçları hakkında
daha fazla bilgi için Microsoft'un erişilebilirlik web sitesine bakın.

Mac OS erişilebilirlik araçları

Mac OS X işletim sisteminde, bilgisayar ekranındaki bilgilere yüksek veya alternatif erişim sağlayan yerleşik
araçlar vardır.

Mac OS X işletim sistemindeki erişilebilirlik araçları hakkında daha fazla bilgi için Apple® Inc. şirketinin
erişilebilirlik web sitesine bakın.
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Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme (Acrobat Pro)

Başa dön

Yeniden akıtma sorunlarını İçerik paneliyle düzeltme
Etiketler paneli hakkında
Etiketleri Etiketler panelinde görüntüleme
Etiketleri Etiketler paneliyle düzenleme
Etiketlere alternatif metin ve tamamlayıcı bilgiler ekleme
Yeni alt öğe etiketi oluşturma
Yorumlara etiketler ekleme
Tablo etiketlerini Etiketler paneliyle düzeltme
Standart PDF etiketleri

Yeniden akıtma sorunlarını İçerik paneliyle düzeltme
PDF'lerde Rötuş Okuma Sırası aracı kullanılarak düzeltilemeyen yeniden akıtma sorunlarını düzeltmek için İçerik panelini kullanın. İçerik
nesnelerini düzenleyerek PDF'ye zarar verebileceğiniz için, herhangi bir değişiklik yapmadan önce PDF yapısını bildiğinizden emin olun. PDF
yapısı hakkında kapsamlı bilgi için, Adobe web sitesindeki http://www.adobe.com/go/partner_public_pdf_refPDF reference (PDF referansı)
(yalnızca İngilizce) sayfasından PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7 başlıklı belgeye bakın.

İçerik paneli, PDF nesnesinin kendisi de dahil olmak üzere PDF'yi oluşturan nesnelerin hiyerarşik bir görünümünü sunar. Her belgede bir veya
daha fazla sayfa, ek açıklamalar grubu (yorumlar ve bağlantılar gibi) ve sayfanın içerik nesneleri bulunur. İçerik nesneleri kaplardan, metinden,
yollardan ve görüntülerden oluşur. Nesneler mantıksal yapı ağacındaki etiketler gibi sayfada göründükleri sırayla sıralanır. Ancak, PDF'lerin
görüntülenmeleri veya nesne yapılarının değiştirilmesi için etiketleri olması gerekmez.

1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > İçerik'i seçin.
2. Sayfaları ve nesneleri görüntülemek için belge adını genişletin.
3. Aşağıdakilerden birini yaparak bir kabı veya nesneyi taşıyın:

İsteğiniz konuma sürükleyin.

Seçenekler menüsünden Kes'i seçip kesilen etiketi yapıştırmak istediğiniz konumun üstündeki etiketi seçin ve Seçenekler
menüsünden Yapıştır'ı seçin.

Not: Kap öğeleri doğrudan sayfa öğelerine yapıştırılamaz. Kabı başka bir sayfaya taşımak için taşımak istediğiniz kabı
kesin. Ardından, kabı taşımak istediğiniz sayfada bir kap seçip Seçenekler menüsünden Yapıştır'ı seçin. Sonra kabı
istediğiniz konumun bir düzey dışına sürükleyin.

İçerik paneli seçenekleri
İçerik panelinde, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapmak için seçenekler menüsünü kullanın veya nesneyi sağ tıklatın:

Yeni Kap Seçili sayfa veya kabın sonuna bir kap nesnesi ekler.
Kap Sözlüğünü Düzenle Kap için olan sözlüğü belirtir. Bu iletişim kutusundaki hatalar PDF'ye zarar verebilir. Yalnızca sözlüğü olan kaplar için
kullanılabilir.
Kes Seçilen nesneyi (ilgili sayfa içeriğini değil) kesip kopyalar.
Yapıştır İçeriği doğrudan seçilen nesnenin altına aynı hiyerarşik düzeyde yapıştırır.
Alt Öğe Yapıştır İçeriği seçilen nesneye alt içerik öğesi olarak yapıştırır.
Sil Nesneyi (ilgili sayfa içeriğini değil) belgeden kaldırır.
Seçimden İçerik Bul Belge bölmesinde seçtiğiniz nesneyi içeren nesneyi İçerik panelinde arar.
Bul İşaretli olmayan (etiketsiz) dışlayıcıları, içerikleri, yorumları ve bağlantıları arar. Seçenekler sayfayı veya belgeyi aramanızı ve bulunan öğelere
etiket eklemenizi sağlar.
Dışlayıcı Oluştur Seçilen nesneleri dışlayıcı olarak tanımlar. Dışlayıcılar, ekran okuyucular veya Sesli Oku özelliği tarafından okunmaz. Sayfa
numaraları, üst bilgiler ve alt bilgiler en iyi dışlayıcı olarak etiketlenir.
Etiketler Panelinde Göster Otomatik olarak Etiketler paneline geçer ve içerik öğesiyle ilgili etiketi seçer.
Dışlayıcı Kaldır Dışlayıcı tanımını seçilen nesneden kaldırır.
İçeriği Vurgula İşaretlendiğinde, belge bölmesinde, İçerik panelinde seçilen nesneyle ilişkili içeriğin etrafında vurgulamalar görünür.
Meta Verileri Göster Görüntü veya nesne meta verilerinin görüntülenmesini ve düzenlenmesini sağlar.
Özellikler Rötuş Özellikleri iletişim kutusunu açın.
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Etiketler paneli hakkında
Etiketler paneli, etiketlerin mantıksal yapı ağacında veya PDF'nin etiket ağacında görüntülenmesini ve düzenlenmesini sağlar. Etiketler panelinde
etiketler, belgenin okuma sırasını gösteren hiyerarşik sırada görüntülenir. Bu yapıdaki ilk öğe Etiketler köküdür. Etiketlerdeki diğer tüm öğeler
Etiketler kökünün alt öğeleridir. Etiketler açılı parantezlerde görünen kodlanmış öğe türlerini kullanır (< >). Bölümler ve makaleler gibi yapısal öğeler
dahil olmak üzere her öğe türüne göre mantıksal yapı sırasında görüntülenir ve öğeyi başlığı, öğe içeriği veya içeriğin açıklaması izler. Yapısal
öğeler kap olarak (üst etiketler) listelenir. Bu öğelerin içinde birçok küçük öğe (alt etiket) bulunur.

Not: Mantıksal yapılar hakkında daha fazla bilgi için Adobe web sitesindeki PDF reference (PDF referansı) sayfasından PDF Reference Sixth
Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7 (PDF Referansı Altıncı Baskı: Adobe Taşınabilir Belge Formatı Sürüm 1.7) başlıklı belgeye
bakın (yalnızca İngilizce).
Rötuş Okuma Sırası aracı kullanılarak etiketleme sorunlarının çoğunu düzeltebilirsiniz, ancak birden çok dil gerektiren paragraflar, listeler ve
bölmeler gibi tabloların ve altyapı öğelerinin ayrıntılı bir şekilde etiketlenmesi için Etiketler panelini kullanmanız gerekir. Etiketleri belgeye Etiketler
panelinde elle, yalnızca son çare olarak ekleyin. Öncelikle Belgeye Etiketler Ekle komutunu kullanmayı düşünün.

Önemli: Etiketler panelinde gerçekleştirilen işlemler Geri Al komutuyla geri alınamaz. Etiketler panelinde alışmadan önce belgenizin bir yedeğini
alın.

Etiketleri Etiketler panelinde görüntüleme
1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > Etiketler'i seçin.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:

İstediğiniz kısım için etiketi genişletin.

Mantıksal yapı ağacındaki tüm etiketlerin görünmesi için Etiketler kökünün ve etiketlerin yanındaki artı işaretini (+)
(Windows) veya üçgeni (Mac OS) tıklatın.

Etiketleri Etiketler paneliyle düzenleme
Etiket başlığını düzenleyebilir, etiketin konumunu değiştirebilir veya öğenin etiket türünü değiştirebilirsiniz. Sayfa içeriğinin tümünün etiketlenmesi,
dışlayıcı olarak işaretlenmesi ya da mantıksal yapı ağacından kaldırılması gerekir.

Etiket başlığını düzenleme
1. Etiketler panelinde mantıksal yapının düzenlemek istediğiniz bölmesini genişletin.
2. Başlığı düzenlemek için etiketi seçin, seçenekler menüsünden Özellikler'i belirleyin ve Başlık kutusuna metni girip Kapat'ı

tıklatın.

Etiketi taşıma
1. Etiketler panelinde etiketlerin tümünü görüntülemek için Etiketler kökünü genişletin.
2. Taşımak istediğiniz öğenin Etiket simgesini seçin.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Etiketi isteğiniz konuma sürükleyin. Sürüklerken olası konumlarda bir çizgi belirir.

Seçenekler menüsünden Kes'i seçin ve kesilen etiketi yapıştırmak istediğiniz konumda görüntülenen etiketi seçin. Etiketi
seçilen etiketin seviyesine taşımak için, seçenekler menüsünden Yapıştır'ı seçin. Veya etiketi taşımak için Alt Öğe
Yapıştır'ı seçin.

Öğe türünü değiştirme
1. Etiketler panelinde mantıksal yapının değiştirmek istediğiniz bölmesini genişletin.
2. Bir öğeyi seçin ve seçenekler menüsünden Özellikler'i tıklatın.
3. Yazım menüsünden yeni bir öğe türü seçip Kapat'ı tıklatın.

Etiketler paneli seçenekleri
Etiketler panelinde, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapmak üzere Seçenekler menüsünü kullanın veya mantıksal yapı ağacından etiketini
sağ tıklatın:

Yeni Etiket Mantıksal yapı ağacında geçerli seçili öğeden sonra bir etiket oluşturur. Yeni etiketin türünü ve başlığını belirtin.
Kes Seçili etiketi geçerli konumundan kaldırır ve panoya koyar.
Yapıştır Panodaki etiketi belirtilen konuma, seçili etiketin yerini alarak yerleştirir.
Alt Öğe Yapıştır Panodaki etiketi belirtilen konuma, seçili etiketin alt öğesi olarak yerleştirir.
İmi Sil Seçili etiketi kaldırır.
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Seçimden Etiket Bul Belge bölmesinde seçtiğiniz nesneyi veya metni içeren etiketi Etiket panelinde arar.
Seçimden Etiket Oluştur Mantıksal yapı ağacında belge bölmesinde seçtiğiniz öğeden sonra bir etiket oluşturur. Yeni etiketin türünü ve başlığını
belirtin.
Bul Dışlayıcıları, OCR şüphelerini ve işaretlenmemiş (etiketlenmemiş) içeriği, yorumları, bağlantıları ve ek açıklamaları arar. Seçenekler sayfayı
veya belgeyi aramanızı ve bulunan öğelere etiket eklemenizi sağlar.
Etiketi Dışlayıcıya Değiştir Seçilen etiketleri dışlayıcılara değiştirir ve etiketli içeriği yapı ağacından kaldırır.
İçerikleri Panoya Kopyala Seçilen etiketlerdeki içeriklerin tümünü kopyalar.
Sınıf Eşlemini Düzenle Sınıf eşlemini veya belge stil sözlüğünü eklemenizi, değiştirmenizi ve silmenizi sağlar. Sınıf eşlemi her öğeyle ilişkili
nitelikleri depolar.
Rol Eşlemini Düzenle Belge rol eşlemini eklemenizi, değiştirmenizi ve silmenizi sağlar. Rol eşlemleri her belgenin benzersiz olarak tanımlanmış
bir etiket kümesi olmasını sağlar. Bu özel etiketler Acrobat'taki önceden tanımlanmış etiketlerle eşlendiğine özel etiketlerin belirlenip düzenlenmesi
kolaylaşır.
Etiket Açıklamaları İşaretlendiklerinde, tüm yeni yorumlar ve form alanları seçilen etiket öğesinden sonra etiket ağacına eklenir. Mevcut yorumlar
ve form alanları etiket ağacına eklenmez. Vurgulu ve Altı Çizili yorumlar otomatik olarak ek açıklamanın olduğu metinle ilişkilendirilir ve etiketlenir
ve bu seçeneğe gereksinimi yoktur.
Belge Etiketli PDF PDF'yi etiketli belge olarak bayrakla işaretler. Bayrağı kaldırmak için seçimi kaldırın.
Önemli: Bu seçenek PDF'nin PDF kılavuzuna uygun olduğunu göstermez ve dikkatli kullanılması gerekir.
İçeriği Vurgula İşaretlendiğinde, ilişkili etiketleri Etiketler panelinde seçtiğinizde belge bölmesinde içeriğin etrafında vurgulara neden olur.
Meta Verileri Göster Seçilen etiket hakkında başvuru bilgilerini içeren salt okunur bir iletişim kutusu açar.
Özellikler Rötuş Özellikleri iletişim kutusunu açın.

Etiketlere alternatif metin ve tamamlayıcı bilgiler ekleme
Bazı etiketli PDF'ler, belge içeriğinin tamamen erişilebilir olması için gereken tüm bilgileri içerebilir. Örneğin, belgeyi ekran okuyucu için
kullanılabilir yapmak istiyorsanız PDF'nin, şekiller için alternatif metinleri, belgenin varsayılan dilinden başka bir dili kullanan metin bölümleri için dil
özelliklerini ve kısaltmalar için genişletme metinlerini içermesi gerekir. Farklı metin öğeleri için doğru dilin atanması, belgeyi başka bir amaçla
yeniden kullandığınızda doğru karakterlerin kullanılmasını ve doğru sözlükle yazım denetimi yapılmasını sağlar.

Etiketler panelinden bir etikete alternatif metin ve birden çok dil ekleyebilirsiniz. (Yalnızca bir dil gerekiyorsa bunun yerine dili Dosya > Özellikler'i
belirleyerek seçin.) RötuşOkuma Sırası aracını kullanarak da alternatif metin ekleyebilirsiniz.

Not: Alternatif metin açıklamalarını olabildiğince kısa tutun.

Bağlantılara alternatif metin ekleme
Ekran okuyucular web bağlantısı URL'leri sesli okuyabilir fakat URL bağlantılarına anlamlı alternatif metin ekleme kullanıcılara çok yardımcı olabilir.
Örneğin, alternatif metin ekleyerek ekran okuyucunun kullanıcıya “http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html adresine git” yerine
“adobe.com'un Acrobat erişilebilirlik sayfasına git“ demesini sağlayabilirsiniz.

Bağlantının <Link> etiketine alternatif metin eklersiniz.

Not: Alternatif metni yalnızca alt etiketleri olmayan etiketlere ekleyin. Ana etikete alternatif metin ekleme ekran okuyucunun etiketin al öğe
etiketlerini okumasını engeller.

1. Etiket ağacında, bağ için <Link> etiketini seçin ve seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.
2. Rötuş Özellikleri iletişim kutusunda Etiket panelini seçin.
3. Bağ için alternatif metin yazıp Kapat'ı tıklatın.

Şekil için alternatif metin ekleme
1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > Etiketler'i seçin.
2. Görüntünün <Figure> etiketi öğesini bulmak ve seçmek için mantıksal yapı ağacını genişletin.

Bir etiketi daha kolay bir şekilde bulmak için, Rötuş Okuma Sırası aracını kullanarak belge bölmesinde şekli veya şeklin
yanındaki metni seçin. Ardından Etiketler panelindeki Seçenekler menüsünden Seçimden Etiket Bul'u seçin.

3. Belgede etikete karşılık gelen vurgulanmış alanı görmek için Etiketler panelinde, seçenekler menüsünden İçeriği Vurgula
öğesini seçin.

4. Etiketler panelinde seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.
5. Rötuş Özellikleri iletişim kutusunda Etiket panelini tıklatın.
6. Alternatif Metin için şekli açıklayan bir metin yazın.

Kısaltılmış terim için alternatif metin ekleme
1. Etiketler sekmesinde aşağıdakilerden birini yaparak kısaltılmış terimi bulun:

Kısaltmanın olduğu öğeleri görmek için gerektiği biçimde etiket ağacını genişletin.

Belgedeki kısaltmayı seçmek için Metni Rötuşla aracını veya Seçim aracını kullanın, ardından metni etiket ağacında
bulmak için seçenekler menüsünden Seçimden Etiket Bul öğesini seçin.
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2. Öğeye ait olan etiketi ve seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.
Not: Kısaltmaya ek metin dahilse ek metni kesip yeni bir <Span> alt öğe etiketine (<Span> ana öğesi içinde) ekleyin.

3. Rötuş Özellikleri iletişim kutusunda Etiket panelini seçin.
4. Alternatif Metin için terimin kısaltılmamış halini yazın.
5. Kapat'ı tıklatın.

Yeni alt öğe etiketi oluşturma
1. Etiketler panelinde, alt öğe oluşturmak istediğiniz Etiketler ağacında ana düğümü seçin (alt öğe etiketi oluşturmak istediğiniz

düzeyle aynı düzeyde bulunan simge).
2. Seçenekler menüsünden Yeni Etiket'i seçin.
3. Tür açılır menüsünden uygun etiket türünü seçin veya özel bir etiket türü yazın, etiketi adlandırın (isteğe bağlı) ve Tamam'ı

tıklatın.

Yorumlara etiketler ekleme
Yorumların bulunduğu bir PDF'yi etiketlediğinizde yorumlar da etiketlenir. Ancak, zaten etiketli olan bir PDF'ye yorum eklerseniz, yorum
etiketlemesini etkinleştirmediğiniz sürece yorumlar etiketsiz kalır.

Not: PDF'de yorum etiketlemesini etkinleştirmek için, Etiketler panelinde seçenekler menüsünden Etiket Açıklamaları'nı seçin. PDF'ye eklediğiniz
yorumlar veya işaretleyiciler otomatik olarak etiketlenir.
Belgede etiketsiz yorumlar varsa, bunları mantıksal yapı ağacında bulabilir ve Etiketler panelinden Bul komutunu kullanarak etiketleyebilirsiniz.

1. Etiketler panelinde Seçenekler menüsünden Bul öğesini seçin.
2. Öğe Bul iletişim kutusunda, Bul açılır menüsünden İşaretsiz Yorumlar'ı seçip Bul'u tıklatın.
3. Tür alanında yorum türü görüntülendiğinde (örneğin, Metin) Öğeyi Etiketle'yi seçin, Yeni Etiket iletişim kutusundaki Tür açılır

menüsünden Ek Açıklama seçeneğini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.
4. Öğe Bul iletişim kutusunda, tüm yorumları bulup etiketlemek için Sonrakini Bul'u, ardından da Kapat'ı tıklatın.

Tablo etiketlerini Etiketler paneliyle düzeltme
Tabloların doğru etiketlendiğinden emin olmak için RötuşOkuma Sırası aracını kullanın. Tablonuzdaki hücrelerin içindeki şekilleri ve metni
yapılandırmanız gerekirse, erişilebilir PDF'ye dönüştürmeden önce tabloyu yazma uygulamasında yeniden oluşturmayı tercih edebilirsiniz.
Acrobat'ta hücre düzeyinde etiket eklemek emek harcanmasını gerektiren bir iştir.

Tablo öğelerinden değişiklik yapmadan önce tablonun doğru etiketlendiğinden emin olmak için RötuşOkuma Sırası aracını kullanın.

Tablo öğelerini kontrol etme
1. Etiketler panelinde tablo etiketini görüntülemek için etiketler kökünü genişletin.
2. Tablo etiketini <Table> seçip şu öğelerden birine sahip olup olmadığını kontrol edin:

Tablo Satırları; her biri Tablo Üstbilgisi <TH> veya Tablo Verisi<TD> hücreleri içerir.

<THead>, <TBody> ve <TFoot> bölümleri; her biri Tablo Satırları içerir. (Tablo Satırlarında<TH> hücreleri, <TD> hücreleri
veya her ikisi birden bulunur.)

3. Aşağıdakilerden birini veya daha çoğunu yapın:

Tablo etiketi bu öğeleri içermiyor ve tabloda belge bölmesinde satırlar, sütunlar ve hücreler görüntüleniyorsa, tabloyu veya
tek hücreleri seçmek ve tanımlamak için RötuşOkuma Sırası aracını kullanın.

Tabloda iki veya daha fazla sütuna yayılan satırlar varsa bu satırla için ColSpan ve RowSpan niteliklerini etiket yapısında
ayarlayın.

Tabloyu yazarlık uygulamasında yeniden oluşturun ve sonra etiketli PDF'ye dönüştürün.

ColSpan ve RowSpan niteliklerini ayarlama
1. Etiketler panelinde <TD> veya <TH> öğesini seçin.
2. Seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.
3. Rötuş Özellikleri iletişim kutusunda Etiket panelini, ardından da Nitelik Nesnelerini Düzenle'yi tıklatın.
4. Nitelik Nesneleri'ni seçin ve yeni bir Nitelik Nesnesi Sözlüğü oluşturmak için Yeni Öğe'yi tıklatın.
5. Yeni sözlüğü genişletip Mizanpaj niteliğini seçin, sonra Öğe Değiştir'i tıklatın.
6. Mizanpaj değerini Tablo'ya değiştirin.
7. Nitelik Nesnesi Sözlüğü'nü seçip Yeni Öğe'yi tıklatın.
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8. Şifre Ve Değer Ekle iletişim kutusunda Şifre kutusuna ColSpan veya RowSpan yazın, Değer kutusuna yayılan sütun veya satır
sayısını Değer kutusuna girin, Değer Türü açılır menüsünden Tamsayı'yı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Standart PDF etiketleri
Bu bölümde etiketli PDF'ler için geçerli olan standart etiket türleri açıklanmaktadır. Bu standart etiketler, belge yapısını yorumlamak ve içeriği
kullanışlı biçimde göstermek amacıyla kullanmak üzere yardımcı yazılım ve semantik ve yapı öğelerinin bulunduğu aygıtlar sağlar.

PDF etiketleri mimarisi genişletilebilir olduğundan PDF belgelerinde yazma uygulamalarının kullanmak isteyeceği tüm etiket kümeleri bulunabilir.
Örneğin, bir PDF'de XML düzeninden gelen XML etiketleri bulunabilir. Tanımladığınız özel etiketler (yazarlık uygulamasının paragraf stillerinden
oluşturulan etiket adları gibi) için rol eşleme gerekir. Rol eşleme her özel etiketi buradaki standart etiketle eşleştirir. Yardımcı yazılım özel bir
etiketle karşılaştığında yazılım bu rol eşlemeyi kontrol ederek etiketleri doğru olarak yorumlar. Burada anlatılan yöntemlerden birini kullanarak
PDF'leri etiketleme genel olarak belge için doğru bir rol eşleme oluşturur.

Not: PDF'nin rol eşlemesini Etiketler panelinde Seçenekler > Rol Eşlemesini Düzenle'yi seçerek görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Standart Adobe öğesi etiket türleri Yeni Etiket iletişim kutusunda bulunur. Bunlara Acrobat Pro uygulamasındaki Rötuş Özellikleri iletişim
kutusundan da ulaşılabilir. Etiketli içerik farklı bir formata dönüştürüldüğünde en iyi sonucu vereceğinden Adobe kesinlikle bu etiket türlerinin
kullanılmasını önerir. Bu formatlar arasında HTML, Microsoft Word veya yardımcı başka teknolojiler tarafından kullanılan erişilebilir metin formatı
bulunur.

Blok düzeyi öğeler, paragraf benzeri biçimlerde mizanpajı yapılan metinlerden oluşan sayfa öğeleridir. Blok düzeyi öğeler belgenin mantıksal
yapısının parçasıdır. Bu tür öğeler bundan başka kap öğeleri, başlık ve paragraf öğeleri, etiket ve liste öğeleri, özel metin öğeleri ve tablo öğeleri
olarak da sınıflandırılır.

Kapsayıcı öğeler
Kap öğeleri en yüksek düzeyli öğelerdir ve diğer blok düzeyi öğeler için hiyerarşik gruplama sağlarlar.

Belge Belge öğesi. Belge etiket ağacının kök öğesi.
Parça Parça öğesi. Belgenin büyük bölümü, bölüm öğeleri, makale öğeleri veya kısım öğeleri gibi daha küçük içerik birimlerini gruplandırabilir.
Bölüm Bölüm öğesi. Genel bir blok düzeyi öğesi veya blok düzeyi öğeler grubu.
Resim Makale öğesi. Tek bir anlatım olarak kabul edilen bağımsız bir metin gövdesi.
Kıs Kısım öğesi. Genel bir kap öğe türü HTML'de Bölüm'le ( DIV Class="Sect" ) karşılaştırılabilir; bu çoğunlukla parça öğesinin veya makale
öğesinin bileşenidir.

Başlık ve paragraf öğeleri
Başlık ve paragraf öğeleri paragrafa benzer blok düzeyi öğeleridir; bunlara belirli düzey başlıkları ve genel paragraf ( P ) etiketleri eklenir. Başlık
(H) öğesinin daha yüksek düzey bölümün ilk alt öğesi olarak görünmesi gerekir. Altı düzey başlık (H1 - H6 arası) kullanılabilir.

Etiket ve liste öğeleri
Etiket ve liste öğeleri listeleri yapılandırmak için kullanılan blok düzeyi öğelerdir.

L Liste öğesi. Benzer anlamlı veya başka ilişkili herhangi bir öğe sırası; ilk alt öğe öğelerinin liste kalemi öğeleri olması gerekir.
LI Liste kalemi öğesi. Listenin herhangi bir üyesi, etiket öğesi (isteğe bağlı) ve alt öğe olarak liste gövdesi öğesi (gerekli) olabilir.
LE Etiket öğesi. Aynı listedeki bir öğeyi diğer öğelerden ayıran madde işareti, adı veya numarası.
LGövde Liste kalemi gövde öğesi. Liste kaleminin açıklayıcı içeriği.

Özel metin öğeleri
Özel metin öğeleri, genel paragraf ( P ) olarak kullanılmayan metni belirtir.

BlokAlıntıla Blok tırnak öğesi. Hemen yanındaki çevreleyen metinin yazarından başka birine ait olan bir veya daha fazla metin paragrafı.
Resim Yazısı Resim Yazısı öğesi. Tabloyu veya resmi açıklayan kısa bir metin parçası.
Dizin Dizin öğesi. Belgenin ana gövdesindeki metinde geçtiği yere işaret eden belirleyici metin ve başvuru öğelerini içeren bir dizi giriş.
İçindekiler İçindekiler öğesi. Öğeleri belirleyen etiketleri ve öğe listelerini içeren bir öğe; kendi ayrı hiyerarşisi vardır.
İçindekiler Kalemleri İçindekiler kalemleri öğesi. İçindekiler öğesiyle ilişkili listedeki bir öğe.

Tablo öğeleri
Tablo öğeleri, tabloları yapılandırmak için olan özel öğelerdir.

Tablo Tablo öğesi. Tablo satırı öğelerini alt öğe olarak içeren verilerin veya metin hücrelerinin iki boyutlu düzenlenmesi; ilk veya son alt öğesi
olarak resim yazısı öğesi olabilir.
TR Tablo satır öğesi. Tablodaki başlık veya veri satırı; tablo başlığı hücre öğelerini ve tablo veri hücresi öğelerini içerebilir.
TD Tablo veri hücresi öğesi. Başlık olmayan veriler içeren tablo hücresi.
TH Tablo başlık hücresi öğesi. Tablonun bir veya daha fazla satırını ya da sütununu açıklayan başlık metni veya verilerini içeren tablo hücresi.

Satıriçi düzeyi öğeleri
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Satıriçi düzeyi öğeleri, belirli bir formatlaması veya davranışı olan yayılan metni belirler. Bunlar blok düzeyi öğelerden ayrıdırlar. Satıriçi öğeler blok
düzeyi öğelerin içinde olabilir veya onları içerebilir.

Bib Girişi Kaynakça girişi öğesi. Belirtilen bilgilerin nerede bulanabileceğini gösteren bir açıklama.
Tırnak Tırnak girişi öğesi. Çevreleyen metnin yazarından başka birisine ait metnin satıriçi bölümü; satıriçi metne karşılık bütün bir paragraf veya
birden çok paragraf olan blok tırnaktan ayrıdır.
Aralık Yayılma girişi öğesi. Genel olarak bir stil özellikleri kümesi ile ilişkili metni sınırlamak için kullanılan herhangi bir satıriçi metin parçası.

Özel satıriçi düzeyi öğeleri
Satıriçi düzeyi öğelerine benzer; özel satıriçi düzeyi öğeleri, özel formatlaması veya davranışı olan metnin satıriçi bölümünü açıklar.

Kod Kod girişi öğesi. Belgeye gömülü bilgisayar program metni.
Şekil Şekil girişi öğesi. Grafik veya ilişkili metnin grafikle gösterimi.
Biçim Form girişi öğesi. Doldurulabilir veya doldurulmuş PDF formu ek açıklaması.
Formül Formül girişi öğesi. Matematik formülü.
Bağlantı Bağ girişi öğesi. Belgeye gömülü bir köprü. Hedef yanı belgede olabileceği gibi başka bir PDF'de veya web sitesinde de olabilir.
Not Not girişi öğesi. Dipnot veya son notlar gibi metnin ana gövdesinde gönderme yapılan açıklayıcı metin veya belgeler.
Referans Referans girişi öğesi. Belgenin başka bir yerinden bulunan metnin veya verinin belirtilmesi.
Daha fazla Yardım konusu

Yasal Bildirimler   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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Erişilebilir PDF oluşturma
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Erişilebilir PDF oluşturmak için iş akışı
Web sayfasından etiketli PDF oluşturma
Yazarlık uygulamalarından etiketli PDF oluşturma
Birleşik PDF'lerdeki etiketler hakkında
Erişilebilir PDF formları oluşturma araçları hakkında
Erişilebilir PDF formları oluşturmak için iş akışı

Erişilebilir PDF oluşturmak için iş akışı

Yüksek düzeyde, erişilebilir PDF oluşturma işlemi bazı temel aşamalardan oluşur:

1. Bir belgeyi PDF'ye dönüştürmeden önce erişilebilirliği dikkate alın.

2. Gerektiğinde, doldurulabilir form alanları ve açıklamaları ekleyin ve sekme sırasını
ayarlayın.

3. PDF'ye diğer erişilebilirlik özelliklerini ekleyin.

4. PDF'yi etiketleyin.

5. PDF'yi değerlendirin ve etiketleme sorunlarını onarın.

Bu aşamalar çoğu gerekliliğe uygun sırada gösterilir. Ancak, görevleri farklı sırada gerçekleştirebilir ya da
aşamaların bazıları arasında tekrarlayabilirsiniz. Tüm durumlarda, önce belgeyi inceleyin, amacını belirleyin
ve bu analizi uyguladığınız iş akışını belirlemek için kullanın.

Ek kaynaklar

Erişilebilir PDF'ler oluşturma hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara göz atın:

PDF'ler dahil olmak üzere erişilebilir elektronik belgeler oluşturma kılavuzu:
http://www.section508.gov/content/build/create-accessible-documents/

En iyi uygulamalar: amp.ssbbartgroup.com

Belgeyi PDF'ye dönüştürmeden önce erişilebilirliği dikkate alma

Ne zaman mümkün olursa, sözcük işlemci veya sayfa mizanpajı uygulaması gibi kaynak dosyaları ilgili
yazarlık uygulamasında oluştururken PDF'lerin erişilebilirliğini dikkate alın.

Dosyanın oluşturulduğu uygulamada genel görevler, grafiklere alternatif metin ekleme, tabloları en iyileştirme
ve paragraf stilleri uygulama veya etikete dönüştürülebilecek diğer belge yapısıyla ilgili özellikleri içerir. Daha
fazla bilgi için bkz. İçerik oluşturma uygulamalarından etiketli PDF oluşturma.
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Doldurulabilir form alanları ve açıklamaları ekleme, sekme sırasını ayarlama

PDF'nizde form alanları varsa, form alanlarını algılayıp etkileşimli (doldurulabilir) hale getirmek için Araçlar >
Erişilebilirlik > Form Alanı Tanımayı Çalıştır seçeneğini kullanın.

Düğme, onay kutusu, açılır menü ve metin kutusu gibi doldurulabilir form alanları oluşturmak için Formlar
aracını kullanın. Form oluşturduğunuzda, bu alanla ilgili olarak Özellikler iletişim kutusunda İpucu kutusuna
açıklama yazın. Ekran okuyucular bu metni kullanıcıya sesli olarak okur. Daha fazla bilgi için bkz. Form
alanları oluşturma.

Form alanlarına açıklama eklemek için Acrobat Pro'daki Rötuş Okuma Sırası aracını da kullanabilirsiniz.

Belge yapısında kullanılacak sekme sırası ayarları hakkında bilgi için bkz. Form alanı gezinmesini ayarlama.

PDF'ye diğer erişilebilirlik özelliklerini ekleme

Acrobat Pro DC'de bu aşama, belge dilini ayarlama, güvenlik ayarlarının ekran okuyucularla çakışmamasını
sağlama, erişilebilir bağlantılar oluşturma ve yer imleri ekleme işlemlerini içerir. Daha fazla bilgi için bkz.
Belge dilini ayarlama, Güvenlik ayarlarının ekran okuyucuları engellemesini önleme, Erişilebilir bağlantılar
ekleme ve Yer imleri hakkında.

Acrobat Standard DC'de bu aşama, belge dilini ayarlama, güvenlik ayarlarının ekran okuyucularla
çakışmamasını sağlama ve yer imleri ekleme işlemlerini içerir. Daha fazla bilgi için bkz. Belge dilini ayarlama,
Güvenlik ayarlarının ekran okuyucuları engellemesini önleme ve Yer imleri hakkında.

PDF'leri etiketleme

Acrobat'ta etiket ekleyerek PDF'lerin erişilebilirliğini artırın. PDF etiketler içermiyorsa, kullanıcılar PDF'yi
okuduğunda veya yeniden akıttığında Acrobat belgeyi otomatik olarak etiketlemeyi dener, sonuç tatmin edici
olmayabilir. Etiketli PDF'yle, mantıksal ağaç içeriği ekran okuyucusuna veya diğer yardımcı yazılım veya
donanıma uygun sırada gönderir.

En iyi sonuçlar için içerik oluşturma uygulamasında belgeyi PDF'ye dönüştürürken etiketleyin. Bu
uygulamalara örnek olarak Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign®, Microsoft Word ve OpenOffice Writer
uygulamaları gösterilebilir. Etiketli PDF oluşturabilen içerik oluşturma uygulamasına erişiminiz yoksa
dilediğiniz zaman Acrobat kullanarak PDF'yi etiketleyebilirsiniz.

PDF'ye dönüştürme sırasında etiketleme için PDF'de etiketlemeyi destekleyen bir dosya oluşturma
uygulaması gerekir. Dönüştürme sırasında etiketleme işlemi yazarlık uygulamasının paragraf stillerinden ve
mantıksal yapı ağacı oluşturacak kaynak belgeye ait diğer yapı bilgilerinden çizmesini sağlar. Mantıksal yapı
ağacı doğru okuma sırası ve uygun etiket düzeylerini yansıtır. Bu etiketleme gömülü yan çubuklar, birbirine
yakın sütunlar, düzensiz metin hizalaması ve tablolar gibi karmaşık düzenlerin yapısını daha kolay
yorumlayabilir. Dönüştürme sırasında etiketleme aynı zamanda dosyadaki bağlantıları, çapraz referansları,
yer imlerini ve alternatif metni (varsa) daha doğru olarak etiketler.

Acrobat'ta bir PDF'yi etiketlemek için Araçlar > Erişilebilirlik > Belgeye Etiketler Ekle'yi seçin. Bu komut Adobe
PDF Yazıcısı ile oluşturulmuş bir PDF gibi etiketlenmemiş herhangi bir PDF'de çalışır. Acrobat, tek tek sayfa
öğelerini, hiyerarşik yapılarını ve her sayfanın tasarlanan okuma sırasını yorumlamak amacıyla PDF'nin
içeriğini analiz eder. Ardından bu bilgileri yansıtan etiket ağacını oluşturur. Ayrıca bağlantılar, çapraz
referanslar ve Acrobat'ta belgeye eklediğiniz yer imleri için etiketler oluşturur.

Belgeye Etiketler Ekle komutu, en standart mizanpajları uygun şekilde etiketler. Ancak karmaşık sayfa
öğelerinin yapısını ve okuma sırasını her zaman doğru yorumlayamaz. Çok yakın boşluklu sütunlar, düzensiz
metin hizalamaları, doldurulamayan form alanları, kenarlığı olmayan tablolar bu öğeler arasındadır. Belgeye
Etiketler Ekle komutu kullanarak etiketleme yapmak, düzgün birleştirilmemiş öğelere veya sıra dışı etiketlere
neden olabilir. Bu sorunlar PDF'de okuma sırası sorunlarına neden olur.

Filigranlar ve ekran okuyucular hakkında
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Etiket ağacına eklemeden etiketli PDF'ye filigran ekleyebilirsiniz. Filigranın etiket ağacında görünmemesi
ekran okuyucu kullanan kişiler için yararlıdır; böylece filigranın belge içeriği olarak okunduğunu duymazlar.

Ekran okuyuculara engel olmadan filigran eklemenin en iyi yolu, filigranın etiketsiz PDF'sini etiketli PDF'ye
eklemektir.

PDF'yi değerlendirme ve etiketleme sorunlarını giderme (Acrobat Pro DC)

PDF'yi etiketledikten sonra okuma sırası sorunları, etiketleme ve erişilebilirlik hatalarına karşı değerlendirip
bunları gerektiği gibi onarın.

PDF'yi etiketlemek için hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, karmaşık sayfa düzenleri veya sıra dışı sayfa
öğeleri için etiketlemek ve okuma sırasını rötuşlamak amacıyla Acrobat kullanın. Örneğin, Belgeye Etiketler
Ekle komutu, yol gösterici şekiller ve kenarlıklar, çizgiler veya arka plan öğeleri gibi dekoratif sayfa öğelerini
her zaman birbirinden ayıramayabilir. Tüm bunları yanlışlıkla şekil öğeleri olarak etiketleyebilir. Buna benzer
olarak, bu komut yanlışlıkla metin içindeki grafik karakterleri (alt büyük harfler gibi), metin bloğunu temsil
eden etikete eklemek yerine şekil olarak etiketleyebilir. Bu tür hatalar etiket ağacını alt üst edebilir ve
yardımcı teknolojinin temel aldığı okuma sırasını karmaşıklaştırabilir.

Acrobat içinden bir belgeyi etiketlerseniz, uygulama etiketleme işlemini tamamladıktan sonra bir hata raporu
oluşturur. Etiket sorunlarını onarmak için bu raporu kılavuz olarak kullanın. Tam Kontrol aracını veya Rötuş
Okuma Sırası aracını kullanarak herhangi bir PDF'deki diğer etiketleme, okuma sırası ve erişilebilirlik
sorunlarını belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Erişilebilirliği Tam Kontrol ile kontrol etme ve Okuma
sırasını kontrol etme ve düzeltme.

Web sayfasından etiketli PDF oluşturma

Web sayfasında oluşturduğunuz PDF dosyası yalnızca temel aldığı HTML dosyasının olduğu kadar
erişilebilirdir. Örneğin, web sayfası, mizanpaj tasarımı için tabloları temel alıyorsa tablonun HTML kodu,
HTML tüm öğeleri bir tarayıcıda doğru olarak görüntülemek üzere yeterli şekilde yapılandırılmış olsa dahi,
etiketli PDF için gereken mantıksal okuma sırasıyla aynı sırada akmayabilir.

Web sayfasının karmaşıklığına bağlı olarak, Acrobat Pro'da Rötuş Okuma Sırası aracını kullanarak veya
Acrobat'ta etiket ağacını düzenleyerek kapsamlı düzeltmeler yapabilirsiniz.

Oluşturduğunuz web sayfalarından en fazla erişilebilirliği olan PDF'ler üretmek için önce HTML kodunda
mantıksal bir okuma sırası oluşturun. En iyi sonucu almak için, World Wide Web Consortium (W3C)
tarafından yayımlanan Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzları'ndan yararlanın. Daha fazla bilgi için W3C web
sitesindeki yönergelere bakın.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Acrobat uygulamasında Dosya > Oluştur > Web Sayfasından PDF seçeneğini
belirleyip web sayfası adresini girin ve Ayarlar'ı tıklatın.

Microsoft Internet Explorer'da, Adobe PDF araç çubuğunda Dönüştür düğmesindeki
Aşağı Ok simgesini tıklatıp Tercihler'i seçin.

2. Genel sekmesinde PDF Etiketleri Oluştur öğesini seçip Tamam'ı tıklatın.

3. Uygun diğer seçenekleri de belirtip Oluştur düğmesini tıklatın.

Yazarlık uygulamalarından etiketli PDF oluşturma

Çoğu durumda etiketli PDF'ler Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign veya Microsoft Word gibi bir içerik
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oluşturma uygulamasında oluşturulur. Yazarlık uygulamasında etiket oluşturma genel olarak Acrobat'ta etiket
eklemekten daha iyi sonuç verir.

Microsoft Excel, PowerPoint ve Word uygulamalarında etiketli PDF oluşturmanızı sağlayan dönüştürme
ayarlarını PDFMaker sağlar.

Erişilebilir PDF oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/accessibility.

Daha fazla bilgi için içerik oluşturma uygulamanızın belgelerine bakın.

Birleşik PDF'lerdeki etiketler hakkında

Farklı uygulamalardan olan birden çok dosyayı bir işlemle tek PDF oluşturmak üzere birleştirebilirsiniz.
Örneğin, kelime işlemci dosyalarını slayt sunumlarıyla, elektronik tablolarla ve web sayfalarıyla
birleştirebilirsiniz. Dosya > Oluştur > Dosyaları Tek PDF'de Birleştir'i seçin.

Dönüştürme sırasında Acrobat her yazarlık uygulamasını açar, etiketli PDF oluşturur ve bu PDF'leri tek bir
etiketli PDF olarak bir araya getirir.

Bir araya getirilen dosyalar çoğunlukla farklı formatlarda olduklarından dönüştürme işlemi birleşik PDF'lerin
belge yapısını her zaman doğru yorumlamaz. Birden çok belgeden erişilebilir bir PDF oluşturmak için Acrobat
Pro DC'yi kullanın.

Birden çok PDF'yi etiketli tek PDF'de birleştirdiğinizde birleştirilmiş belgeyi yeniden etiketlemek iyi bir fikirdir.
Etiketli ve etiketsiz PDF'lerin birleştirilmesi engelli kişiler için erişilebilir olmayan kısmi etiketli PDF'ye neden
olur. Bazı kullanıcılar (ekran okuyucu kullananlar gibi) sayfalarda etiket olmadığını fark etmeyecektir. Etiketli
ve etiketsiz karışık PDF'lerle başlıyorsanız devam etmeden önce etiketsiz dosyaları etiketleyin. PDF'ler
etiketsizse, sayfa eklemeyi, değiştirmeyi ve silmeyi tamamladıktan sonra birleşik PDF'ye etiketler ekleyin.

Sayfaları eklediğinizde, değiştirdiğinizde veya sildiğinizde, Acrobat DC var olan etiketleri birleşik PDF'nin
etiket ağacına aşağıdaki biçimde kabul eder:

PDF'ye sayfa eklediğinizde Acrobat etiketleri (varsa) etiket ağacının sonundaki yeni
sayfalara ekler. Bu sıra, belgenin başına veya ortasına yeni sayfalar eklediğinizde bile
oluşur.

PDF'de sayfa değiştirdiğinizde Acrobat etiketleri (varsa) etiket ağacının sonundaki yeni
eklenen sayfalara ekler. Bu sıra, belgenin başında veya ortasında sayfa değiştirdiğinizde
bile oluşur. Acrobat değiştirilen sayfalar için olan etiketleri (varsa) korur.

PDF'den sayfa sildiğinizde Acrobat silinen sayfalar için olan etiketleri (varsa) korur.

Etiketleri mantıksal yapı ağacında bozuk sırada olan sayfalar ekran okuyucu için soruna neden olabilir. Ekran
okuyucular etiketleri ağaçta aşağıya doğru okur; ağacın sonuna kadar eklenen bir sayfanın etiketine
ulaşamayabilir. Acrobat Pro DC'yi kullanarak bu sorunu düzeltebilir ve etiket ağacını yeniden
düzenleyebilirsiniz. Büyük gruplardaki etiketleri sayfaların kendileriyle ayın okuma sırasında yerleştirin. Bu
adımdan kaçınmak için PDF'nin sonuna sayfa ekleme, belgeyi önden arkaya sıralı yapılandırma hakkında
plan yapın. Örneğin, içerikten ayrı bir başlık sayfası PDF'si oluşturursanız, içerik belgesi büyük olsa bile içerik
PDF'sini başlık sayfası PDF'sine ekleyin. Bu yaklaşım içerik etiketlerini başlık sayfası etiketlerinin ardına
yerleştirir. Daha sonra etiketlerin Acrobat Pro'da yeniden düzenlenmesine gerek yoktur.

Silinen veya değiştirilen sayfalardan kalan etiketler belgedeki içeriğe bağlanmaz. Aslında bunlar, büyük boş
etiket ağacı bölümleridir. Bu gereksiz etiketler belgenin boyutunu artırır, ekran okuyucularını yavaşlatır ve
ekran okuyucularının karışık sonuçlar vermesine neden olur. En iyi sonuçlar için dönüştürüme işleminde son
adımı etiketleyin. Silinen sayfaların etiketlerini etiket ağacından silmek için Acrobat Pro DC'yi kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz. Birleştirilmiş PDF oluşturma.

Erişilebilir PDF formları oluşturma araçları hakkında

Adobe, erişilebilir PDF formaları oluşturmak için çeşitli araçlar sunar:
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İçerik oluşturma uygulamaları
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Metin kutuları, onay kutuları ve düğmeler gibi doldurulabilir form
alanları eklemek üzere etiketli veya etiketsiz PDF formları (Adobe Designer ile oluşturulan PDF formları hariç)
açmak için bu uygulamalardan birini kullanın. Formu erişilebilir hale getirmek için uygulamanın diğer
araçlarını kullanın. Forma alanlarına açıklama ekleyin, ayarlanan sekme sırasını ayarlayın, etiketleri işleyin ve
diğer PDF erişilebilirlik görevlerini gerçekleştirin.

Formlar tasarlamak için kullanabileceğiniz birçok yazarlık programı,
dosyaları PDF'ye dönüştürdüğünüzde doldurulabilir form alanlarını korumaz. Doldurulabilir form alanları
eklemek için Acrobat Pro DC form araçlarını kullanın. Ayrıca formu, PDF'ye dönüştürme sırasında
etiketlerseniz, yazarlık programı form alanlarının metin etiketleri için uygun olmayan etiketler oluşturabilir.
Karmaşık formlarda, örneğin alanların tümü için metin etiketleri olanlar kek satırda birlikte çalışır. Ekran
okuyucular bu alanları tek tek etiketler olarak yorumlayamaz. Bu gibi okuma sorunları, etiketleri ayırmak için
Acrobat Pro DC'de zaman alan bir çalışma yapılmasını gerektirebilir. Bu durumda, içerik oluşturma
programından etiketsiz PDF formu oluşturmak daha iyi bir yöntem olabilir. Bu şekilde, tüm belgeyi
etiketlemeden önce doldurulabilir form alanları eklemek için Acrobat Pro DC'deki Form araçlarını
kullanabilirsiniz. Bazı formlar için içerik oluşturma uygulamasında oluşturabileceğiniz etiketli PDF formları
tamamen yeterlidir. Doldurulabilir form alanlarını ekledikten sonra Acrobat Pro DC'de hafifçe rötuşlayın.

Erişilebilir PDF formları oluşturmak için iş akışı

Acrobat kullanarak etiketli veya etiketsiz PDF formlarını açabilir, doldurulabilir form alanları ekleyebilir, alan
açıklamaları ve alternatif metin ekleyebilir, sekme sırası ayarlayabilir ve formları etiketleyebilirsiniz (henüz
etiketli değillerse). Rötuş Okuma Sırası aracını veya etiket ağacını kullanarak her etiketli PDF formunun
etiketlerini de düzenleyebilirsiniz.

Erişilebilirlik için form tasarlayın.

Basit, tek sütunlu yapıya sahip belgelerle karşılaştırıldıklarında formların görece karmaşık mizanpajları vardır.
Bir uygulamanın formu analiz etme ve etiketleme başarısı büyük miktarda orijinal biçimlendirmeye, belge
mizanpajına ve kullandığı alan türlerine bağlıdır.

Form tasarladığınızda, kullanıcıların veriler gireceği başlıklar, yönergeler ve alanlar eklersiniz. En azından her
alana bir etiket verin. Ayrıca alanlara ihtiyaç duydukları özel yönergeler ekleyin. Çizgi ve kutu çizmek için
grafik araçlarını kullanın. Ekran okuyucular alt çizgi, dikey çubuk gibi karakterleri karıştırabileceğinden bu
karakterleri kullanmayın.

Form alanlarına açıklamalar ekleme ekran okuyucularının kullanıcılar için alanları tanımasını sağlar.
Kullanıcılar alana dokunduklarında açıklamayı sesli olarak okunduğunu duyarlar. Kısa ancak eksiksiz
açıklamalar yazın. Örneğin, ad alanı için "Ad" açıklaması uygundur. Açıklama olarak yönergeler ("Adınızı
girin" gibi) kullanmayın.

Formun sekme sırasını ayarlayın ve sınayın.

Form alanlarının sekme sırası engelli kişilerin mantıksal sırada bir alandan diğerine ilerlemek için klavyeyi
kullanmalarını sağlar. PDF formlarında sekme sırasını Belge Yapısını Kullan olarak ayarlayın. Şu klavye
komutlarını kullanarak formun sekme sırasını test edebilirsiniz:

Odağı bir sonraki alana taşımak için Tab tuşuna basın

Odağı bir önceki alana taşımak için Shift+Tab tuşuna basın

Seçenekleri belirlemek için boşluk tuşuna basın

Seçenekleri veya liste öğelerini seçmek için ok tuşlarını kullanın

PDF formunu etiketleyin ve etiketleme sorunlarını düzeltin.
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PDF formu zaten etiketlenmişse Acrobat'ta Rötuş Okuma Sırası aracını kullanarak form alanlarını tek tek
etiketleyebilirsiniz. Bu araç ayrıca form alanlarının metin etiketlerinin okuma sırası sorunlarını düzeltmenizi de
sağlar. Örneğin, alanların birleşmiş satırlarını bağımsız alanlar olarak ayırmanız gerekebilir.

Ayrıca bkz.
Erişilebilirlik özellikleri
PDF'leri yeniden akıtma ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
Erişilebilir PDF oluşturma
PDF'ler için Rötuş Okuma Sırası aracı (Acrobat Pro DC)
Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme (Acrobat Pro DC)
Erişilebilirlik tuşları (Acrobat Pro DC)
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Arama ve dizine alma
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PDF'lerde arama yapma
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Not:
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Bul ve değiştir özelliklerine genel bakış
Arama özelliklerine erişme
PDF'lerde metin bulma ve değiştirme
PDF arama sonuçlarını inceleme ve kaydetme
Gelişmiş Arama Seçenekleri
Kataloglanmış PDF'lerin dizin dosyalarında arama yapma
Arama özellikleri tercihleri

Adobe Acrobat DC'de etkili ve verimli aramalar yapmanız için pek çok kontrol ve seçenek sunulur. Arama
geniş veya dar olabilir, farklı türden pek çok veriyi ve birden çok Adobe PDF'yi kapsayabilir.

Çok sayıda ilgili PDF'yle çalışıyorsanız bunları Acrobat Pro DC'de katalog olarak tanımlayabilir ve PDF'ler için
bir PDF dizini oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. PDF'lerin kendisi yerine PDF dizininde arama yapılması,
aramaları büyük ölçüde hızlandırır. Bkz. PDF dizinleri oluşturma.

Bul ve değiştir özelliklerine genel bakış

PDF'lerde belirli öğeleri bulmak için arama yapılır. Tek bir dosya içinde bir terimi bulmak için basit arama
yapabilirsiniz ya da bir veya birden çok PDF'de çeşitli türde verileri bulmak için daha karmaşık bir arama
yapabilirsiniz. Metni seçerek değiştirebilirsiniz.

Ara penceresini veya Bul araç çubuğunu kullanarak arama yapabilirsiniz. Her iki durumda da Acrobat, PDF
gövde metninde, katmanlarda, form alanlarında ve dijital imzalarda arama yapar. Aramaya yer imlerini ve
yorumları da katabilirsiniz. Değiştir seçeneği, yalnızca Bul araç çubuğunda bulunur.

Bul ve Değiştir seçenekleri içeren Bul araç çubuğu

Ara penceresi, Bul araç çubuğundakinden daha fazla seçenek ve daha fazla arama türü sunar. Ara
penceresini kullandığınızda, nesne verileri ve görüntü XIF (genişletilmiş görüntü dosya formatı) meta
verilerinde de arama yapılır. Birden çok PDF'de yapılan aramalarda Acrobat belge özelliklerine ve XMP meta
verilerine de bakar ve PDF dizininde arama yapılırken dizinlenmiş yapı etiketlerinde de arama yapılır.
İçlerinde arama yaptığınız PDF'lerden bazılarında ekli PDF'ler varsa aramaya ekleri de katabilirsiniz.

PDF'lerde birden çok katma olabilir. Arama sonuçları gizli bir katmanda yer alan bir örneği içeriyorsa, o
örnek seçildiğinde, o katmanı görünür hale getirmek isteyip istemediğinizi soran bir uyarı çıkar.
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Arama özelliklerine erişme

Aramanızı nerede başlatacağınız, yapmak istediğiniz arama türüne bağlıdır. Bul araç çubuğunu, geçerli
PDF'de hızlı arama yaparak metni değiştirmek için kullanabilirsiniz. Birden çok PDF içinde sözcükler veya
belge özellikleri aramak için Ara penceresini kullanın, gelişmiş arama seçeneklerini kullanın ve PDF
dizinlerinde arama yapın.

Bul araç çubuğunu görüntüleme

Düzenle > Bul'u (Ctrl/Command+F) seçerek açın.

Bul

A. Bul alanı B. Öncekini Bul C. Sonrakini Bul D. Değiştir, metin alanı sağlamak için genişler 

Arama penceresini açma

Aşağıdakilerden birini yapın:

Düzen > Gelişmiş Arama'yı (Shift+Ctrl/Command+F) seçin.

Bul araç çubuğunda, ok işaretini  tıklatın ve Tam Acrobat Aramasını Aç'ı seçin.

Arama penceresi, taşıyabileceğiniz, yeniden boyutlandırabileceğiniz, simge durumuna
küçültebileceğiniz ya da PDF penceresinin kısmen veya tamamen arkasına
yerleştirebileceğiniz ayrı bir pencere olarak açılır.

PDF belgesi penceresini ve Arama pencerelerini yerleştirme

Ara penceresinde, Pencereleri Yerleştir'i  tıklatın.

Acrobat, iki pencereyi yeniden boyutlandırarak, birlikte yaklaşık ekranın tamamını
dolduracak şekilde yan yana yerleştirir.

Not: Pencereleri Yerleştir ikinci kez tıklatıldığında, belge yeniden boyutlandırılır; ancak
Arama penceresi değişmez. Arama penceresini büyütmek veya küçültmek istiyorsanız
işletim sisteminizdeki herhangi bir pencereyi yeniden boyutlandırırken yaptığınız gibi, bir
köşesini veya kenarını sürükleyin.

 

PDF'lerde metin bulma ve değiştirme

PDF'de metin bulma ve değiştirme

Bul araç çubuğu, o anda açık olan PDF'de arama yapar. Aranan terimi seçerek alternatif bir metinle
değiştirebilirsiniz. Her defasında yalnızca bir metni değiştirebilirsiniz. Bir PDF genelinde ya da birden çok
PDF'de genel bir değişiklik yapamazsınız.
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Sadece Tam Kelime

Büyük/Küçük Harf Duyarlı

Yer İmlerini Dahil Et

Yorumları Dahil Et

Not:

1. Düzen > Bul'u (Ctrl/Command+F) seçin.

2. Bul araç çubuğundaki metin kutusuna, aramak istediğiniz metni yazın.

3. Metni değiştirmek için, Değiştir'i tıklatıp araç çubuğunu genişletin, ardından Değiştir metin
kutusuna varolan metinle değiştirmek istediğiniz yeni metni yazın.

4. (İsteğe bağlı) Metin kutusunun yanındaki oku  tıklatın ve aşağıdakilerden birini veya
birden çoğunu seçin:

Sadece metin kutusuna yazdığınız tam sözcüklerin örneklerini
bulur. Örneğin, azar sözcüğünü ararsanız, aza ve pazar sözcükleri bulunmaz.

Sözcüklerin, sadece yazdığınız büyük/küçük harflere uyan
şekillerini bulur. Örneğin, Web sözcüğünü ararsanız,web ve WEB sözcükleri bulunmaz.

Yer İmleri panelindeki metinde de arama yapar.

Tüm yorumların metinlerinde de arama yapar.

5. İleri'yi tıklatın.

Acrobat, aranan terimin ilk örneğine atlar ve vurgulayarak gösterir.

6. Vurgulanan metni değiştirmek için Değiştir'i ya da aranan terimin bir sonraki örneğine
gitmek için Sonraki'yi tıklatın. Alternatif olarak, aranan terimin bir önceki örneğine gitmek
için Önceki'yi tıklatın.

Birden çok PDF'de metin bulma

Ara penceresi, aranan terimleri birden çok PDF'de arama yapmanıza olanak verir. Örneğin, belirli bir
konumdaki tüm PDF'lerde ya da açık PDF Portföyündeki tüm dosyalarda arama yapabilirsiniz. Değiştir
seçeneği, Ara penceresinden kullanılamaz.

Belgeler şifreliyse (belgelere güvenlik uygulanmışsa), onları birden çok belgede arama işleminin bir
parçası olarak arayamazsınız Bunları önce açıp, içlerinde tek tek arama yapın. Ancak, Adobe Digital Editions
olarak şifrelenen belgeler buna dahil değildir ve bu belgelerde, birden çok belgede yapılan aramanın bir
parçası olarak arama yapılabilir.

1. Acrobat DC'yi (Web tarayıcısında değil) masaüstünüzde açın.

2. Aşağıdakilerden birini yapın.

Bul araç çubuğunda, aranan metni yazın ve açılır menüden Tam Acrobat Aramasını
Aç'ı seçin.

Ara penceresinde aranan metni yazın.

3. Ara penceresinde, Şu Konumdaki Tüm PDF Belgelerinde'yi seçin. Hemen bu seçeneğin
altındaki açılır menüden, Konuma Gözat'ı seçin.

4. Bilgisayarınızda veya ağ üzerinde, arama yaptığınız konumu seçin ve Tamam düğmesini
tıklatın.

5. Ek arama ölçütleri belirtmek için Gelişmiş Arama Seçeneklerini Göster'i tıklatıp
seçenekleri belirtin.

6. Ara'yı tıklatın.

Arama sırasında, bir sonucu tıklatarak veya klavye kısayollarını kullanarak, aramayı
kesmeksizin sonuçlar arasında gezinebilirsiniz. Arama ilerleme çubuğunun altındaki
Durdur düğmesi, aramayı keser ve sonuçları, zaten bulunmuş olanlarla sınırlandırır.
Ara penceresi kapanmaz veya Sonuçlar listesi silinmez. Daha fazla sonuç görmek için
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Başa dön

Belge simgesi

(Genel) Arama Sonuçları simgesi

PDF Dışı Arama Sonuçları ya da Meta Veri simgesi []

Yer İmi simgesi

Yorumlar simgesi

Katman simgesi

yeni bir arama yapın.

PDF arama sonuçlarını inceleme ve kaydetme

Arama sonuçlarını inceleme

Ara penceresinden bir arama yaptığınızda sonuçlar, aranan her belgenin adları altında yuvalanmış olarak
sayfa sırasıyla çıkar. Listelenen her öğe, (varsa) içeriğe dair birkaç sözcük ve örneğin türünü belirten bir
simge içerir.

Arama sonuçları içinde belirli bir örneğe atlama (yalnızca tek PDF'ler)

1. Gerekirse, arama sonuçlarını genişletin. Sonra, bir örneği PDF içinde görmek için,
sonuçlar arasından onu seçin.

2. Diğer örnekleri görüntülemek için, sonuçlar içerisindeki diğer örnekleri tıklatın.

Arama sonuçlarında örnekleri sıralama

Ara penceresinin alt tarafı yakınında yer alan Sıralama Ölçütü menüsünden bir seçenek
belirleyin. Sonuçlar, İlişkililik Düzeyi, Değiştirildiği Tarih, Dosya Adı veya Konum'a göre
sıralanabilir.

Arama sonuçlarıyla gösterilen simgeler

Arama sonuçlarındaki örneklerin yanındaki simge, örneğin hangi arama alanında bulunduğunu belirtir. Bir
simge seçildiğinde şu olur:

Belge penceresinde belgeyi etkin duruma getirir. Bu belgenin içindeki tek tek arama sonuçlarını göstermek
için listeyi genişletin.

PDF'lerde, aranan terimin o örneğine atlar (çoğunlukla PDF'nin gövde metni içinde). Arama teriminin örneği
belgede vurgulu gösterilir.

PDF olmayan dosyalarda dosyayı açar; bu dosya türünün açılması kısıtlandığı durumlarda da mesaj iletişim
kutusunu açar.

Yer İmleri panelini açar ve aranan terimlerin örneklerini vurgular.

Yorumlar panelini açar ve aranan terimlerin örneklerini vurgular.
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Ek simgesi

Başa dön

Ara

Hangi kelime ya da ifadeyi aramak istiyorsunuz

Şunu İçeren Sonuçları Geri Getir

Tam Kelime Veya İfadeyi Eşle

Kelimelerden Herhangi Birini Eşle

Tüm Kelimeleri Eşle

Boole Sorgusu

Şu Ek Kriterleri Kullan (metin seçenekleri)

Yakınlık

Katmanın gizli olduğunu belirten ve görünür hale getirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj açılabilir.

İçinde arama yapılan ana PDF'ye ekli olan dosyayı açar ve aranan terimlerin vurgulanmış kopyalarını
gösterir.

Arama sonuçlarını kaydetme

Arama sonuçlarını bir PDF ya da CSV dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Konuyla ilgili bir video izlemek için
Saving Search Results in Acrobat (Acrobat'ta Arama Sonuçlarını Kaydetme) videosuna bakın.

 öğesini tıklatın ve Sonuçları PDF'ye kaydet ya da Sonuçları CSV'ye kaydet'i seçin.

Gelişmiş Arama Seçenekleri

Varsayılan değer olarak, Ara penceresinde temel arama seçenekleri görüntülenir. Ek seçenekleri
görüntülemek için pencerenin alt kısmındaki Daha Fazla Seçenek Göster 'i tıklatın. Temel seçenekleri geri
yüklemek için, pencerenin alt kısmındaki Daha Az Seçenek Göster 'i tıklatın.

Arama penceresinde her zaman Daha fazla arama seçeneği görüntülenmesini sağlayacak bir tercih
belirleyebilirsiniz. Tercihler iletişim kutusunda, Kategoriler altında Ara'yı seçin.

Aramayı geçerli PDF, açık olan PDF Portföyü (geçerliyse), bir dizin veya bilgisayarınızdaki bir konum ile
sınırlandırır. Dizinde, konumda ya da PDF Portföyünde arama yapmayı seçerseniz Şu Ek Kriterleri Kullan
altında ek seçenekler görüntülenir.

Arama yapmak istediğiniz metin ya da ifadeyi girin.

Aramanızı, belirlediğiniz seçeneğe göre sınırlandırır:

Karakter dizisinin bütününü, boşluklar dahil olmak üzere, aynen
metin kutusunda göründüğü sırayla arar.

Yazılan sözcüklerden en az birinin örneklerini arar. Örneğin, her
biri terimi için arama yaparsanız, içinde bu sözcüklerden biri veya her ikisi birden geçen tüm örnekler
sonuçlarda gösterilir: her, biri, her biri veya biri her.

Aranan sözcüklerin hepsini içeren örnekleri arar ama sizin yazdığınız sırayla
olması gerekmez. Sadece birden çok PDF'de veya dizin tanım dosyalarında arama yapmakta
kullanılabilir.

Hangi Kelime ya da İfadeyi Aramak İstiyorsunuz kutusunda aranan sözcüklerle
birlikte yazdığınız Boole işleçlerini kullanır. Sadece birden çok PDF'de veya PDF dizinlerinde arama
yapmakta kullanılabilir.
Not: PDF dizinlerinde arama yaparken yıldız işareti (*) veya soru işareti (?) kullanarak joker karakterli
aramalar yapamazsınız.

Temel arama seçeneklerini, ayrıca beş ek seçenek içerir:

Aralarındaki mesafe, arama tercihlerinde belirlenen sözcük sayısından daha fazla olmayan,
iki veya daha çok sözcüğü arar. Sadece birden çok belgede veya dizin tanım dosyasında arama
yapıldığında ve Tüm Kelimeleri Eşle seçiliyse kullanılabilir.
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Sözcük kökü ayırma

Yer İmlerini Dahil Et

Yorumları Dahil Et

Eklerde Ara

Şu Ek Kriterleri Kullan (belge özellikleri)

Onay kutusu

İlk menü (özellik)

İkinci menü (niteleyici)

Üçüncü kutu (değer veya metin)

Belirlenen aranan sözcüğün bir bölümünü (kökünü) içeren sözcükleri bulur.
Örneğin, açılış arandığında, açı, açılmış, açılı ve açıkça bulunur. Bu seçenek, açık PDF'de, bir
klasörde ya da Acrobat 6.0 veya sonraki sürümüyle oluşturulmuş bir dizinde arama yaparken, tek tek
sözcüklere veya deyimlere uygulanır. Joker karakterlere (*, ?) sözcük kökü ayırma özellikli aramalarda
izin verilmez. Sadece Tam Kelime veya Büyük/Küçük Harf Duyarlı seçiliyse, sözcük ayırma özelliği
kullanılamaz.

Yer imleri panelinde göründüğü haliyle yer imlerinin metninde arama yapar.

Yorumlar panelinde göründüğü haliyle, PDF'ye eklenen yorumların metninde
arama yapar.

Açık PDF'ye ekli veya başka dosyalara ekli PDF'lerde arama yapar (iki düzey derinliğe
kadar).

Sadece birden çok PDF'de veya PDF dizinlerinde arama
yaparken görüntülenir. Birden çok özellik-değiştirici-değer kombinasyonu seçebilir ve bunları aramalara
uygulayabilirsiniz. Bu ayar, PDF Portföylerindeki PDF olmayan dosyalar için geçerli değildir.
Not: Belge özelliği seçeneklerini belirli bir metin için arama işlemiyle birlikte kullanarak yalnızca belge
özelliklerine göre arama yapabilirsiniz.
 

Bağlantılı üç seçenekteki kriterler kümesini aramaya uygular. (O küme için üç
seçenekten herhangi birine bilgi girdiğinizde onay kutusu otomatik olarak seçilir. Seçenekleri girdikten
sonra onay kutusundaki işareti kaldırırsanız, girişler silinmez; sadece, aramaya uygulanmaz.)

Aranacak belge özelliğini belirtir. Kullanılabilir seçenekler arasında, Oluşturulduğu
Tarih, Değiştirildiği Tarih, Yazar, Başlık, Konu, Dosya Adı, Anahtar Sözcükler, Yer İmleri, Yorumlar,
JPEG Görüntüler, XMP Meta Veriler ve Nesne Verileri bulunur.

Eşleşme düzeyini belirtir. İlk menü seçimi bir tarihse, ikinci menüdeki
kullanılabilir seçenekler Tam Eşittir, Öncesinde, Sonrasında, Değildir seçenekleridir. Aksi halde,
kullanılabilir seçenekler, İçerir ve İçermez seçenekleridir.

Yazdığınız, eşleştirilecek bilgileri belirtir. İlk menü seçimi tarihse,
oku tıklatarak bir takvim, istediğiniz tarihi bulabilir ve seçebilirsiniz.

Boole işleçleri

Yaygın olarak kullanılan Boole işleçleri şunları içerir:

AND

Her iki terimi birden, herhangi bir sırayla içeren belgeleri bulmak için, iki sözcük arasında kullanılır. Örneğin,
paris AND fransa yazarsanız, aynı anda hem paris hem de fransa sözcüklerini içeren metin parçaları
bulunur. Başka Boole işleci kullanılmaksızın sadece AND (ve) ile yapılan aramalar, Tüm Kelimeler
seçeneğinin kullanılmasıyla aynı sonucu verir.

 

NOT

O terimi içeren belgeleri dışlamak için, bir terimin önüne konur. Örneğin, NOT kandilli yazarsanız, kandilli
sözcüğünü içermeyen bütün belgeleri bulursunuz. Ayrıca, paris NOT kandilli yazarsanız, paris
sözcüğünü içeren ama kandilli sözcüğünü içermeyen bütün belgeleri bulursunuz.

 

OR
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Başa dön

Not:

Not:

Not:

Başa dön

İki terimden birinin bütün örneklerini aramakta kullanılır. Örneğin, her iki yazım şeklini içeren bütün belgeleri
bulmak için eposta OR e-posta yazın. Başka Boole işleci kullanılmaksızın sadece OR ile yapılan
aramalar, Kelimelerden Herhangi Biri seçeneğinin kullanılmasıyla aynı sonucu verir.

 

^ (dışlayıcı OR)

İki terimden birini içeren ama her ikisini birden içermeyen bütün örnekleri aramakta kullanılır. Örneğin, kedi
^ köpek yazarsanız, içinde kedi veya köpek geçen belgeler bulunur ama hem kedi hem de köpek geçenler
bulunmaz.

 

( )

Terimlerin değerlendirilme sırasını belirlemek için parantez kullanın. Örneğin, kara AND (sevda OR baht)
yazarsanız, kara ve sevda veya kara ve baht içeren bütün belgeleri bulursunuz. (Sorgu işleyicisi, sevda ve
baht arasında OR sorgusu gerçekleştirir, sonra da bu sonuçlar içinde, kara ile AND sorgusu gerçekleştirir.)

 

 

Boole sorguları, sözdizimi ve aramalarınızda kullanabileceğiniz başka Boole işleçleri hakkında daha fazla bilgi
edinmek için Boole bilgileri içeren standart metinlere, Web sitelerine veya başka kaynaklara başvurun.

Kataloglanmış PDF'lerin dizin dosyalarında arama yapma

Biri Acrobat uygulamasını kullanarak bir PDF kataloğu tanımladığında, tam metin formatında bir dizin
oluşturulur. Katalogdaki tek tek her PDF'de tam metin araması çalıştırmak yerine bu dizinde arama
yapabilirsiniz. Dizin araması sonucunda, dizinlenmiş belgelerdeki örneklere bağlantılar içeren bir liste elde
edersiniz.

Bir PDF dizininde arama yapmak için Acrobat'ı Web tarayıcınızın içinden değil, bağımsız uygulama
olarak açmanız gerekir.

Mac OS'de, daha eski Acrobat sürümleriyle oluşturulan dizinler Acrobat X Arama özelliğiyle uyumlu değildir.
Yakın dönemde yükseltme yaptıysanız arama yapmak için Acrobat X'i kullanmadan önce dizini güncelleyin.

1. Düzen > Gelişmiş Arama'yı tıklatın.

2. Arama metnini girin, ardından Arama penceresinin alt kısmında bulunan Daha Fazla
Seçenek Göster'i tıklatın.

3. Şuraya Bak alanında Dizin Seç'i seçin.

4. Listeden bir dizin seçip Ekle'yi tıklatın ve dizini ekleyin. Gerektiği kadar yineleyin.

Seçili dizin hakkındaki dosya verilerini okumak için Bilgi'yi tıklatın. Aramadan dizini
çıkartmak için bunu seçip Kaldır'ı tıklatın.

5. Dizin Seçimi iletişim kutusunu kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın ve Şuraya Bak
menüsünden Şu Anda Seçili Olan Dizinler'i seçin.

6. Aramanızı alışılmış şekilde sürdürün.

Dizinlerde arama yaparken Sadece Tam Sözcükleri Eşle seçeneği, sonuçların
alınması için geçen süreyi önemli ölçüde kısaltır. Bkz. PDF dizinleri oluşturma.

Arama özellikleri tercihleri

Tercihler iletişim kutusunda, Kategoriler altında Ara'yı seçin.
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Asya Türü Karakter Genişliğini Yoksay

Vurguları Ve Aksanları Yoksay

Gelişmiş Arama'da Her Zaman Daha Fazla Seçenek Göster

Belge Başlığını Arama Sonuçlarında Göster

Sonuçlar Klasörüne Geri Dönen Maksimum Dosya Adedi

Yakınlık Aramaları İçin Sözcük Aralığı

Hızlı Bul'u Etkinleştir

Maksimum Önbellek Boyutu

Önbellek İçeriğini Temizle

Arama metninde hem yarım genişlikteki hem de tam genişlikteki
Asya dili karakterlerini bulur.

Aranan terimleri, alfabetik karakterlerin her türlü çeşitlemesiyle bulur.
Örneğin, cafe yazdığınızda hem cafe hem de café bulunur. Aynı şekilde, café yazdığınızda da her iki çeşidi
bulursunuz. Bu seçenek işaretli değilse, cafe yazıldığında café (ve tersi) bulunmaz.

Arama penceresinde temel seçeneklere ek
olarak, kullanılabilir ek seçenekleri de gösterir.

Belge başlıklarını arama sonuçlarında görüntüler. Belgenin
başlığı yoksa dosya adı görüntülenir. Seçili olmadığında, arama sonuçlarında dosya adlarını görüntüler.

PDF'de Ara penceresindeki arama sonuçlarını
belirli bir belge sayısıyla sınırlandırır. Varsayılan değer 500 olsa da 1 - 10.000 arası istediğiniz sayıyı
girebilirsiniz.

Arama sonuçlarını, aranan terimler arasındaki sözcük sayısı
belirlediğiniz sayıdan daha fazla olmayacak şekilde sınırlandırır. 1 - 10.000 arası bir aralığı kabul eder.

İçinde arama yaptığınız her PDF'deki bilgilerden bir önbellek oluşturur. Bu önbellek,
aynı PDF'de sonradan yapılacak aramalardaki süreyi azaltır.

Hızlı Bul seçeneği için kullanılacak geçici önbelleği, megabayt cinsinden
belirlenen boyutla sınırlandırır (5 - 100.000 arası). Varsayılan ayar 100'dür.

Hızlı Bul seçeneğinin arama bilgileri hakkında tuttuğu geçici önbelleğin tamamını
siler.
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PDF dizinleri oluşturma

Başa dön

Not:

Başa dön

Başa dön

PDF'de dizin oluşturma ve yönetme
Katalog özelliği hakkında (Acrobat Pro)
PDF'leri dizinleme için hazırlama (Acrobat Pro)
Belge özelliklerine meta veriler ekleme (Acrobat Pro)
Koleksiyon için dizin oluşturma (Acrobat Pro)
Katalog BeniOku dosyaları (Acrobat Pro)
Dizini düzeltme (Acrobat Pro)
Katalog tercihleri (Acrobat Pro)
Planlanmış dizin güncellemeleri (Acrobat Pro)
Koleksiyonları ve dizinlerini taşıma (Acrobat Pro)

PDF'de dizin oluşturma ve yönetme

Belgeye sözcük dizini gömerek, uzun bir PDF'de arama yapmak için gereken süreyi kısaltabilirsiniz. Acrobat, dizini belgeyi aradığından çok daha
hızlı arayabilir. Gömülü dizin, PDF'nin dağıtılan veya paylaşılan kopyalarını eklenir. Kullanıcılar gömülü dizinleri olan PDF'lerde de aynı gömülü
dizinleri olmayanlarda olduğu gibi arama yapar; bunun için izlenmesi gereken fazladan adımlar yoktur.

PDF'ye dizin ekleme

1. Acrobat'ta belge açık durumdayken Araçlar > Belge İşleme > Gömülü Dizini Yönet'i seçin.

2. Gömülü Dizini Yönet iletişim kutusunda Dizini Göm'ü tıklatın.

3. Görüntülenen mesajları okuyun ve Tamam'ı tıklatın.

Outlook ve Lotus Notes'ta e-posta mesajlarını veya klasörleri PDF'ye dönüştürürken dizin gömme seçeneği sağlanır. Bu
özellikle çok sayıda e-posta mesajı içeren klasörler için önerilir.

PDF'deki gömülü dizini güncelleştirme veya kaldırma

1. Araçlar > Belge İşleme > Gömülü Dizini Yönet'i seçin.

2. Dizini Güncelleştir'i veya Dizini Kaldır'ı tıklatın.

Katalog özelliği hakkında (Acrobat Pro)

Belirli bir PDF grubunu bir katalog olarak tanımlayıp, bu belge koleksiyonunun tamamı için birleşik bir dizin oluşturabilirsiniz. Kullanıcılar
kataloglanmış PDF'lerde belirli bilgiler aradığında, dizin arama işleminin çok daha hızlı olmasını sağlar.

Koleksiyonun bir CD'de dağıtımını yaptığınızda, PDF'lerle birlikte dizini de dahil edebilirsiniz.

Romen, Çince, Japonca veya Korece karakterleriyle yazılmış belgeleri kataloglayabilirsiniz. Kataloglayabileceğiniz bilgiler, belge metnini, yorumları,
yer imlerini, form alanlarını, etiketleri, nesne ve belge meta verilerini, ekleri, belge bilgilerini, dijital imzaları, görüntü XIF (genişletilmiş görüntü
dosya formatı) meta verilerini ve özelleştirilmiş belge özelliklerini içerir.

PDF'leri dizinleme için hazırlama (Acrobat Pro)
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Dizinlemek istediğiniz PDF'leri içeren bir klasör oluşturmakla başlayın. Bütün PDF'lerdeki içeriğin ve bağlantılar, yer imleri ve form alanları gibi
elektronik özelliklerin eksiksiz olması gerekir. Dizinlenecek dosyalar taranmış belgeler içeriyorsa, metnin içinde arama yapılabilecek nitelikte
olduğundan emin olun. Arama performansını artırmak için, uzun belgeleri, birer bölümlük dosyalara bölün. Dosyalarda arama yapılabilirlik özelliğini
geliştirmek için, dosyaların belge özelliklerine bilgiler ekleyebilirsiniz.

Belge koleksiyonunu dizinlemeden önce, disk sürücüsünde veya ağ sunucusu biriminde belge yapısını düzenlemeniz ve platformlar arası dosya
adlarını doğrulamanız önemlidir. Dosya adları kırpılabilir ve platformlar arası aramalarda alınması zorlaşabilir. Bu sorunu önlemek için, şu
yönergeleri göz önüne alın:

Özellikle de belge koleksiyonunu ve dizini ISO 9660 formatlı bir CD-ROM diskte sunmak istiyorsanız dosyaları, klasörleri ve
dizinleri, MS-DOS dosya adlandırma kurallarına göre (en çok sekiz karakterlik bir ad ve üç karakterlik dosya adı uzantısı)
yeniden adlandırın.

Dosya ve klasör adlarından, aksanlı karakterleri ve İngilizce karakterler dışında kalan karakterler gibi genişletilmiş karakterleri
kaldırın. (Katalog özelliği tarafından kullanılan font, 133'ten 159'a kadar olan karakter kodlarını desteklemez.)

İçlerinde Mac OS kullanıcıları tarafından arama yapılacak olan dizinlerde, derinlemesine yuvalandırılmış klasörler veya 256
karakteri aşan yol adları kullanmayın.

Mac OS sistemini bir OS/2 LAN sunucusuyla kullanıyorsanız MS-DOS dosya adlandırma kurallarını zorunlu tutmak için IBM®
LAN Server Macintosh'u (LSM) yapılandırın veya sadece FAT (Dosya Ayırma Tablosu) birimlerini dizine alın. (HPFS [Yüksek
Performanslı Dosya Sistemi] birimleri, alınamayan uzun dosya adları içerebilir.)

Belge yapısı, dizinlenmesini istemediğiniz alt klasörler içeriyorsa dizinleme işlemi sırasında bunları dışlayabilirsiniz.

Belge özelliklerine meta veriler ekleme (Acrobat Pro)

PDF'lerde arama yapılmasını kolaylaştırmak için, belge özelliklerine, meta veriler adı verilen dosya bilgileri ekleyebilirsiniz. (Açık olan PDF'nin
özelliklerini, Dosya > Özellikler'i seçip Açıklama sekmesini tıklatarak görebilirsiniz.)

(Windows) Ayrıca masaüstünden, veri özellikleri bilgilerini girebilir ve okuyabilirsiniz. Windows Gezgini'nde belgeyi sağ tıklatın, Özellikler'i seçin
ve PDF sekmesini tıklatın. Bu iletişim kutusunda yazdığınız veya düzenlediğiniz bilgiler, dosyayı açtığınızda Belge Özellikleri Açıklaması'nda da
görünür.

Belge özellikleri için veri eklerken şu tavsiyeleri göz önünde bulundurun:

Başlık alanında, olabildiğince açıklayıcı bir başlık kullanın. Belgenin dosya adı, Arama Sonuçları iletişim kutusunda
gösterilecektir.

Benzer bilgiler için hep aynı seçeneği (alanı) kullanın. Örneğin, önemli bir terimi bazı dosyalarda Konu seçeneğine, başka bazı
dosyalardaysa Anahtar Sözcükler seçeneğine eklemeyin.

Aynı türden bilgiler için tutarlı tek bir terim kullanın. Örneğin, bazı belgelerde biyoloji ve diğerlerinde de canlı bilimleri terimlerini
kullanmayın.

Belgeden sorumlu grubu tanıtmak için Yazar seçeneğini kullanın. Örneğin, işe alma ilkeleriyle ilgili bir belgenin yazarı, İnsan
Kaynakları departmanı olabilir.

Belge bölüm numaraları kullanıyorsanız, bunları anahtar sözcükler olarak ekleyin. Örneğin, Anahtar Sözcükler'e doc#=m234
eklenmesi, belirli bir konu hakkındaki birkaç yüz belgelik bir dizideki belirli bir belgeyi gösterebilir.

Belgeleri türlerine göre kategorize etmek için, tek tek veya birlikte, Konu ve Anahtar Sözcükler seçeneğini kullanın. Örneğin, tek
bir belge için Konu girişi olarak durum raporu terimini ve Anahtar Sözcükler girişi olarak da aylık veya haftalık sözcüğünü
kullanabilirsiniz.

Adobe PDF konusunda uzmanlık eğitimi aldıysanız dizini oluştururken Belge Türü, Belge Numarası ve Belge Tanımlayıcısı gibi
özelleştirilmiş veri alanları da tanımlayabilirsiniz. Bunu sadece ileri düzeydeki kullanıcılar için öneririz; AcrobatEksiksiz Yardım
bu konuyu kapsamaz.

Koleksiyon için dizin oluşturma (Acrobat Pro)
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Sayılar İçerilmesin

Adobe PDF v1.0 Dosyalarına Kimlikler Ekle

Ararken, Değiştirilmiş Belgeler İçin Uyarı Verilmesin

Yeni bir dizin oluşturduğunuzda Acrobat, .pdx uzantısıyla bir dosya oluşturur ve .idx uzantılı bir veya birden çok dosya içeren yeni bir destek
klasörü oluşturur. IDX dosyaları, dizin girişlerini içerir. Dizinde arama yapmak isteyen kullanıcılar bu dosyaların hepsine erişebilmelidir.

Acrobat Pro'daki dizin oluşturmaya yönelik iletişim kutuları

1. Araçlar > Belge İşleme > Katalog ile Tam Metin Dizinleme'yi seçin, ardından Yeni Dizin'i tıklatın.

Belge İşleme panelini görmüyorsanız Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatlarına bakın.

2. Dizin Başlığı'nda, dizin dosyası için bir ad girin.

3. Dizin Açıklaması'nda, dizinin türü veya kullanım amacı hakkında birkaç sözcük yazın.

4. Seçenekler'i tıklatın, dizininize uygulamak istediğiniz gelişmiş seçenekleri belirleyin ve Tamam düğmesini tıklatın.

5. Bu Dizinleri İçer altında, Ekle'yi tıklatın, dizinlenecek PDF dosyalarının bazılarını veya tümünü içeren bir klasör seçin ve
Tamam düğmesini tıklatın. Daha fazla klasör eklemek için, bu adımı tekrarlayın.

Eklenen bir klasör altında yuvalanmış bütün klasörler de dizinleme işlemine dahil edilir. Dizini veya belge
koleksiyonundaki herhangi bir öğeyi başka yere taşımayı düşünmüyorsanız, birden çok sunucudan veya disk sürücüsünden
klasörler ekleyebilirsiniz.

6. Bu Alt Dizinleri Dışla altında, Ekle'yi tıklatın ve dizinlenmesini istemediğiniz PDF dosyaları içeren yuvalanmış bir klasör seçin.
Tamam düğmesini tıklatın ve gerekiyorsa işlemi tekrarlayın.

7. Seçimlerinizi inceleyin. Dahil edilecek veya dışlanacak klasörler listesini düzenlemek için, değiştirmek istediğiniz klasörü seçip
Kaldır'ı tıklatın.

8. Oluştur'u tıklatın ve dizin dosyasının konumunu belirleyin. Kaydet'i tıklatın, sonra da:

Dizinleme sona erdiğinde Kapat'ı tıklatın.

Dizinleme işlemini iptal etmek için Durdur'u tıklatın.

Dizinlemeyi durdurursanız, dizinleme oturumunu yeniden başlatamazsınız ama her şeyi baştan yapmanız da gerekmez.
Seçenekler ve klasör seçenekleri ayarladığınız gibi kalır. Dizin Aç'ı tıklatıp, kısmen tamamlanmış dizini seçebilir ve
düzeltebilirsiniz.

Bu Dizinleri İçer ve Bu Alt Dizinleri Dışla seçeneklerinde uzun yol adları kırpılmışsa fare işaretçisini, içerilen veya dışlanan
klasörün tam yolunu gösteren bir araç ipucu çıkıncaya kadar her üç noktanın (...) üstünde tutabilirsiniz.

Dizinleme Seçenekleri iletişim kutusu

Belge metninde yer alan tüm sayıları dizinden dışlamak için bu seçeneği kullanın. Sayıların dışlanması, bir dizinin boyutunu
önemli ölçüde küçülterek aramaları hızlandırabilir.

Koleksiyonunuz, Acrobat 2.0'dan önce oluşturulmuş, otomatik olarak kimlik numaraları eklemeyen
PDF'ler içeriyorsa bu seçeneği kullanın. Uzun Mac OS dosya adları MS-DOS dosya adlarına çevrilirken kısaltıldığında, kimlik numaraları gerekli
olur. Acrobat 2.0 ve sonraki sürümleri, tanımlayıcı kimlik numaralarını otomatik olarak ekler.

Bu seçenek işaretli değilse, dizinin en son oluşturuluşundan beri değişmiş olan belgelerde
arama yapılırken bir mesaj çıkar.
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Özel Nitelikler
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XMP Alanları

Durdurma Sözcükleri

Not:

Yapı Etiketleri

Not:
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Dizine özelleştirilmiş belge özellikleri eklemek için bu seçeneği kullanın; sadece, dizinlediğiniz PDF'lerde zaten varolan
özelleştirilmiş belge özellikleri dizinlenir. Özelliklerde, Tür menüsünden bir seçim yapıp Ekle'yi tıklatın. Bu özellikler, sonuçta ortaya çıkan dizin
içinde arama yaparken, PDF Ara penceresinin ek ölçüt açılır menülerinde bir arama seçeneği olarak belirir. Örneğin, Belge Adı özelleştirilmiş
özelliğini girer ve Tür menüsünden dize özelliğini seçerseniz, dizinde arama yapan bir kullanıcı, Şu Ek Kriterleri Kullan menüsünden Belge Adı'nı
seçerek, özelleştirilmiş özelliğin içinde arama yapabilir.

PDFMaker uygulamasında Belge Bilgilerini Dönüştür seçeneğini belirlediğiniz bir Microsoft Office uygulamasında özelleştirilmiş alanlar
oluşturursanız bu alanlar, oluşturduğunuz PDF'lere aktarılır.  

Özelleştirilmiş XMP alanlarının eklenmesi için bu seçeneği kullanın. Özelleştirilmiş XMP alanları dizinlenir ve ek kriterler açılır
menülerinde belirerek, seçilen dizinlerde aranabilir duruma gelir.

Dizin arama sonuçlarından belirli sözcükleri (maksimum 500) dışlamak için kullanın. Sözcüğü yazın, Ekle'yi tıklatın ve
gerekirse tekrarlayın. Sözcük dışlama, dizini % 10 ila % 15 küçültür. Durdurma sözcüğü, en çok 128 karakter uzunluğunda olabilir ve büyük/küçük
harfe duyarlıdır.

Kullanıcıların bu sözcükleri içeren deyimleri aramalarını önlemek için Katalog Beni Oku dosyasında, dizine alınmamış olan sözcükleri
listeleyin.

Etiketli bir mantıksal yapıları olan belgelerde belirli yaprak öğeli etiket düğümlerini aranabilir kılmak için bu seçeneği kullanın.

Özelleştirilmiş Özellikler, Durdurma Sözcükleri ve Etiketler ayarları, sadece bulunduğunuz dizin için geçerlidir. Bu ayarları, oluşturduğunuz bir
dizine global olarak uygulamak için, Özellikler iletişim kutusunun Katalog panelinde, özelleştirilmiş alanlar, durdurma sözcükleri ve etiketler için
varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.  

Katalog BeniOku dosyaları (Acrobat Pro)

Ayrı bir BeniOku dosyası oluşturup dizinin bulunduğu klasöre koymak kullanışlı olabilir. Bu BeniOku dosyası, insanlara dizininiz hakkında aşağıdaki
gibi ayrıntılar verebilir:

Dizinlenen belgelerin türü.

Desteklenen arama seçenekleri.

Sorular için başvurulacak kişinin iletişim adresi veya telefon numarası.

Dizinden dışlanmış olan numaraların veya sözcüklerin listesi.

LAN tabanlı dizinde içerilen belgeleri içeren klasörlerin listesi, veya disk tabanlı dizinde içerilen belgelerin listesi. Her klasör
veya belgenin içeriği hakkında kısa bir açıklama da ekleyebilirsiniz.

Belge Bilgisi alan değerleri atarsanız her belge için değerler listesi.

Katalogda özellikle çok sayıda belge varsa, her belgeye atanmış olan değerleri gösteren bir tablo eklemeyi düşünün. Tablo,
BeniOku dosyanızın içinde yer alabilir veya ayrı bir belge olabilir. Bu tabloyu, dizini geliştirdiğiniz sırada tutarlılığı sağlamak için
kullanabilirsiniz.

Dizini düzeltme (Acrobat Pro)

Varolan bir dizini güncelleştirebilir, yeniden oluşturabilir veya temizleyebilirsiniz.

1. Araçlar > Belge İşleme > Katalog ile Tam Metin Dizini'ni seçin, ardından Dizini Aç'ı tıklatın.

2. Dizinin dizin tanım dosyasını (PDX) bulup seçin ve Aç'ı tıklatın.

3. Dizin Acrobat 5.0 veya sonraki sürümüyle oluşturulmuşsa, (daha önceki sürümün üzerine yazmaksızın) yeni bir dizin
oluşturmak için Kopya Oluştur'u seçin veya daha önceki dizinin üzerine yazmak için, Eski Dizinin Üzerine Yaz'ı seçin.

4. Dizin Tanımı iletişim kutusunda, istediğiniz değişiklikleri yapın, sonra da Acrobat uygulamasının gerçekleştirmesini istediğiniz
işlevi tıklatın:
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Yeniden Yapılandır

Temizle
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Not:
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Varolan bilgilerle yeni bir IDX dosyası oluşturur, bu dosyayı yeni girişler ekleyerek, değiştirilmiş veya geçersizleşmiş
girişleri geçersiz olarak işaretleyerek günceller. Çok sayıda değişiklik yaparsanız veya yeni bir dizin oluşturmak yerine sürekli
olarak bu seçeneği kullanırsanız, arama süreleri uzayabilir.

Varolan dizin klasörünün ve içeriğinin (IDX dosyalarının) üzerine yazarak yeni bir dizin oluşturur.

Dizin dosyasının kendisini (PDX) silmeksizin dizin içeriğini (IDX dosyalarını) siler.

Katalog tercihleri (Acrobat Pro)

Sonradan oluşturacağınız bütün dizinlere global olarak uygulanacak dizinleme tercihleri ayarlayabilirsiniz. Dizin oluşturma işlemi sırasında, yeni
seçenekler belirleyerek, belirli bir dizin için bu tercihlerden bazılarını geçersiz kılabilirsiniz.

Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler altında Katalog'u seçin. Seçeneklerden birçoğu, dizin oluşturma işleminde anlatılanlarla aynıdır.

Klasörler Üzerinde ISO 9660 Uyumluluğunu Zorla seçeneği, belgeleri dizinleme için hazırlarken uzun PDF dosya adlarını MS-DOS dosya
adlarına dönüştürmek istemediğinizde yararlıdır. Ancak, dosya adlarında gerekmese bile klasör adlarında MS-DOS dosya adlandırma kurallarını
(en çok 8 karakter) kullanmanız gerekir.

Planlanmış dizin güncellemeleri (Acrobat Pro)

Dizinin otomatik olarak ne zaman ve ne sıklıkta oluşturulacağını, yeniden oluşturulacağını, güncelleştirileceğini ve temizleneceğini zamanlamak için
Katalog Özelliği'ni ve katalog toplu iş PDX dosyasını (.bpdx) kullanın. BPDX dosyası, platforma bağımlı katalog dizin dosyası yollarının ve
bayraklarının listesini içeren bir metin dosyasıdır. Acrobat uygulamasında BPDX dosyasını görüntülemek için Windows Scheduler gibi bir planlama
uygulaması kullanılır. Acrobat daha sonra dizini, BPDX dosyasındaki bayraklara göre yeniden oluşturur.

Dizinlenmiş güncelleştirmeyi planlama hakkında daha fazla bilgi için www.adobe.com/support adresinde BPDX arayın.

 

BPDX dosyalarını kullanmak için Tercihler iletişim kutusundaki Katalog alanında Katalog Toplu İş Dosyalarının (.bpdx) Çalışmasına İzin Ver'i
seçin.

Koleksiyonları ve dizinlerini taşıma (Acrobat Pro)

Yerel bir sabit disk sürücüsünde, dizinlenmiş bir belge koleksiyonu geliştirip test edebilir ve sonradan, tamamlanan belge koleksiyonunu bir ağ
sunucusuna veya diskine taşıyabilirsiniz. Dizin tanımı, dizin tanımı dosyasıyla (PDX) dizinlenmiş belgeleri içeren klasörler arasındaki göreli yolları
içerir. Bu göreli yollar değişmezse, dizinlenmiş belge koleksiyonunu taşıdıktan sonra dizini yeniden oluşturmanız gerekmez. PDX dosyasıyla
dizinlenmiş belgeleri içeren klasörler aynı klasördeyse, sadece o dosyayı taşıyarak, göreli yolu koruyabilirsiniz.

Göreli yol değişirse, dizinlenmiş belge koleksiyonunu taşıdıktan sonra yeni bir dizin oluşturmanız gerekir. Ancak, hala orijinal PDX dosyasını
kullanabilirsiniz. Orijinal PDX dosyasını kullanmak için, önce dizinlenmiş belgeleri taşıyın. Sonra, PDX dosyasını yeni dizini oluşturmak istediğiniz
yere taşıyın ve gerektiği şekilde, dizinlerin ve alt dizinlerin içer ve dışla listelerini düzenleyin.

Dizin, uygulanacağı koleksiyonun herhangi bir bölümünden ayrı bir sürücüde veya sunucu biriminde bulunuyorsa, koleksiyonun veya dizinin
taşınması, dizini bozar. Belge koleksiyonunu bir ağ konumuna veya bir CD'ye taşımayı düşünüyorsanız, dizini koleksiyonla aynı konumda
oluşturun.
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PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme

Başa dön

Başa dön

Not:

Multimedya ve PDF'ler (Acrobat Pro DC)
PDF'ye multimedya dosyası ekleme
Gelişmiş multimedya seçenekleri (Acrobat Pro DC)
Word ve PowerPoint dosyalarına video ekleme (Acrobat Pro)
Yürütme alanını düzenleme (Acrobat Pro DC)

PDF dosyalarınıza ses, video ve etkileşimli 3D nesneler ekleyin. Dosyalarınızı doğrudan PDF'ye ekleyin veya
Internet'teki dosyalara yönlenen bağlantılar verin.

Multimedya ve PDF'ler (Acrobat Pro DC)

Video, ses ve etkileşimli içerik eklenmesi PDF'leri belgelerinize ilgiyi ve bağımlılığı artıracak çok boyutlu
iletişim araçlarına dönüştürür.

H.264 ile uyumlu olan bütün multimedyalar tekrar Adobe Reader 9 ve sonraki sürümlerinde yürütülebilir.
(MPEG-4 parça 10 olarak da bilinen H.264 daha sonra dosya boyutunu büyütmeden yüksek kalitede video
sağlayan video sıkıştırma standardıdır.) Farklı formatlarda video dosyaları ve dosya adı uzantıları H.264
uyumlu olabilir.

Başka formatlardaki ortam dosyaları Adobe Reader'ın önceki sürümlerinde kayıttan yürütülebilir. Ancak
kullanıcıların multimedyayı yürütmek için uygun uygulamayı (QuickTime veya Windows Media Player gibi)
yüklemesi gerekir.

Multimedya eklemenin başka bir yolu da video dosyasına veya akış ortamını referans alan URL'nin
girilmesidir. Üç tür URL kullanılabilir: RTMP, HTTP ve HTTPS. HTTP ve HTTPS sunucularda, H.264 ile
uyumlu MOV ve MP4 dosyaları desteklenir.

Flash uygulamasında geliştirilmiş ve SWF dosyaları (.swf) olarak üretilmiş etkileşimli içerik metinlerde
tamamlayıcı araçlar sağlamak amacıyla PDF'lere eklenebilir. Flash'ta geliştirilmiş uygulamalara RSS Reader,
hesap makinesi ve çevrimiçi haritalar örnek olarak verilebilir.

PDF'ye multimedya dosyası ekleme

Acrobat Pro DC, mp3, mov, SWF dosyaları ve H.264'te kodlanmış (AAC sesle) diğer dosyaları destekler.
Adobe Media Encoder 'ı kullanarak farklı dosya türlerini bu desteklenen formatlardan birine dönüştürebilirsiniz.
Ayrıca, herhangi bir platformda oynatmak üzere mp3 ses dosyalarını PDF'ye de ekleyebilirsiniz.

FLV ve F4V dosyaları artık Acrobat DC ve PDFMaker'da desteklenmemektedir. Acrobat DC veya
PDFMaker kullanarak FLV ve F4V dosyalarını yerleştirmek mümkün değildir.  

Ancak, bir belgeye daha önce yerleştirilmiş FLV veya F4V dosyaları varsa (örneğin, bir PowerPoint sunumu
veya Word dosyası) dosya yine de PDF'ye dönüştürülür.

1. PDF'yi açın.

2. Araçlar > Zengin Medya'yı seçin ve Video Ekle , Ses Ekle veya SWF Ekle 
aracını işaretleyin.
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İçerik Oranlarına Yapış

Gelişmiş Seçenekleri Göster

Başa dön

Not:

SWF sekmesi

İçerik Menüsü Tıklatmasını SWF'ye Geçir

Ayarları Başlat sekmesi

Etkinleştirme Ayarları

Kenarlık Genişliği

Poster Görüntüsü

3. Sayfada videonun veya sesin görüntülenmesini istediğiniz bölgeyi sürükleyerek veya çift
tıklatarak seçin. Ekle iletişim kutusu açılır.

Sayfayı çift tıklatırsanız Acrobat Pro DC videoyu tıklattığınız yerin sol üst köşesine
yerleştirir. Sayfada bir alanı sürüklerseniz ortam alanın içine yerleştirilir. Video yürütme
alanı video karesinin tam boyutudur (Acrobat Pro video klibinin boyutlarını
okuyabiliyorsa).

4. Ad alanına URL ekleyin veya ortam dosyasını bulmak için Gözat'ı ardından da Aç'ı
tıklatın.

URL'ler için içinde .mov veya .mp4 gibi dosya adı uzantısının da bulunduğu tam dosya
adresini kullanın.

5. Gerekiyorsa ortamı değiştirmek için Ekle iletişim kutusundaki gelişmiş seçenekleri
kullanın ve Tamam 'ı tıklatın.

Bu seçeneklerin tümü, tüm ortam türleri için kullanılamayabilir.

Yürütme alanının orijinal video ya da etkileşimli içeriğin en ve
boy oranlarını korumasını sağlar.

Başlatma ayarları, kayıttan yürütme kontrolleri ve video
ayarları gibi ek ayarlar için iletişim kutusunu açar. Kullanılabilir seçenekler, eklediğiniz
ortamın formatına bağlıdır.

Gelişmiş multimedya seçenekleri (Acrobat Pro DC)

Bir video, ses ya da etkileşimli içerik eklerken gelişmiş multimedya seçeneklerini görüntülemek için Ekle
iletişim kutusunda Gelişmiş Seçenekleri Göster seçeneğini belirtin.

Multimedya PDF'ye eklendikten sonra bu seçenekleri değiştirebilirsiniz. Nesne Seç aracıyla (Araçlar > Zengin
Medya > Nesne Seç) multimedyayı çift tıklatın.

Video ve ses kalitesi ayarları yalnızca dosya PDF'ye eklendiğinde değiştirilebilir.

SWF dosyalarını eklediğinizde görüntülenir.

SWF dosyası geliştiricileri Acrobat Pro DC içerik
menüsünü asıl SWF dosyasının içerik menüsüyle değiştirmek için bu seçeneği belirleyebilir. Kullanıcı
SWF dosyasını sağ tıklattığında kullanılabilir seçenekler asıl dosyanın seçenekleridir.

Ortamın nasıl başlatılıp nasıl durdurulacağını, nerede görüntüleneceğini, ortam
çalışmadığında neyin görüntüleneceğini saptamak için bu ayarları kullanın.

Ortamın ne zaman yürütüleceğini ve durdurulacağını belirlemek için
seçenekleri ayarlayın. Kayıttan Yürütme Stili menüsünde, video veya etkileşimli içeriğin sayfa dışında
çalışmasını sağlamak için, Yüzen Pencere 'de İçeriği Yürüt'ü seçin. Yüzen penceredeki içerik
kullanıcıların aynı anda sayfayı okumasını ve video ya da uygulamayı görüntülemesini sağlar.

Video veya etkileşimli içeriğin çevresinde siyah kenarlık oluşturur. Ses için
kenarlık poster görüntüsünü çevreler.

Eklediğiniz dosyanın parçası olmayan bir görüntüyü kullanmak için Dosyadan
Poster Oluştur'u seçin. Video, ses veya etkileşimli içerik etkin olmadığında görüntülenmesini
istediğiniz görüntüyü bulmak için Gözat'ı tıklatın.
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Kaynaklar sekmesi

Özellikler

Kontroller sekmesi

Dış Görünüm

Renk

Opaklık

Otomatik Gizleme kontrolleri

Video sekmesi

Önizle ve Kes

Poster Görüntüsünü Geçerli Çerçeveden Ayarla

Bölüm Noktaları

Not:

Başa dön

SWF dosyasının çalışması için gereken tüm dosyaların listesi için bu sekmeyi kullanın.
Eklenen dosyalar listesinde dosya görüntülendiğinde dosya özelliklerini ayarlamak için bunu tıklatabilirsiniz.

Kaynaklar listesinde dosya adını tıklattığınızda Ad alanında tam dosya adı (yol dahil)
görüntülenir. Komut dosyalarının düzgün çalışmasını sağlamak için kaynakları yeniden
adlandırabilirsiniz.

Hangi kayıttan yürütme kontrollerinin (dış görünümlerin) kullanılabileceğini ayarlamak
için kullanın.

Videoda görüntülenmesini istediğiniz kayıttan yürütme kontrollerini (dış görünüm)
seçin.

Renk paletini açmak için tıklatın ve kontroller için bir renk seçin.

Kayıttan yürütme kontrolleri için saydamlık derecesini ayarlar.

Seçili olduğunda fare işaretçisi multimedya üzerinde olmadığında
yürütme kontrollerini gizler.

Video eklerken kullanılabilir.

Klipten istemediğiniz kareleri kaldırmak için kaydırma çubuğunun altındaki başlangıç
ve bitiş işaretçilerini sürükleyin. Bu seçenek yalnızca video klip PDF'ye ilk kez eklendiğinde
kullanılabilir.

Video yürütülmediğinde poster görüntüsü
görüntülenir. İşaretçiyi kaydırma çubuğu üstünde istediğiniz yere sürükleyip Poster Görüntüsünü
Geçerli Çerçeveden Ayarla'yı tıklatın.

Belirli eylemlerin başlatıldığı videoda işaretleyiciler oluşturmak için Bölüm
Noktaları'nı kullanın. Örneğin, eğitim videosunda bölüm noktaları dosyadaki veya web'deki ek bilgilere
bağlanabilir.
Bölüm noktası oluşturmak için kaydırıcıyı kullanmak istediğiniz kareye getirin. Bölüm Noktaları 'nda
artı işaretini tıklatın. Eylem eklemek için listede bölüm noktasını vurgulayıp Eylemler'i tıklatın.

Genellikle, Bölüm Noktası eylemleri oluşturulmuş multimedyanın sonuna eklenebilir. Artık yürütme
alanını düzenleyebilir ve Bölüm Noktası eylemlerini ekleyebilirsiniz.  

Word ve PowerPoint dosyalarına video ekleme (Acrobat Pro)

Acrobat Pro DC, Word ve PowerPoint uygulamalarına bir Word veya PowerPoint belgesine mov, mp3 veya
SWF formatında video eklemenizi sağlayan bir özellik ekler.

Video Word veya PowerPoint belgesine eklendikten sonra belgeyi PDF'ye dönüştürebilir, gerekirse video
özelliklerini düzenleyebilirsiniz.

1. Word veya PowerPoint belgesinde videonun görüntülenmesini istediğiniz konumu seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Office 2003 uygulamasında PDFMaker araç çubuğundaki Flash'ı Göm düğmesini
tıklatın.

Office 2007/2010 uygulamasındaki Acrobat şeridinde Flash'ı Göm düğmesini tıklatın.
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Başa dön

3. Gözat düğmesini tıklatıp eklemek istediğiniz videoyu bulun.

4. Gerektiğinde video ayarlarını değiştirin:

SWF formatında olmayan videolar için kaydırma çubuğunu istediğiniz görüntüye
getirerek poster görüntüsü ayarlayın. Ardından Poster Görüntüsünü Geçerli
Çerçeveden Ayarla'yı tıklatın.

Kayıttan yürütme kontrollerinin nasıl görüntüleneceğini saptamak için Dış Görünüm
menüsünden bir seçenek belirleyin.

Video boyutunun görüntü boyutunu değiştirmek için Videoyu Yeniden Boyutlandır'ı
tıklatıp genişliği ve yüksekliği değiştirin. En iyi görüntü için boyut oranını koruyun.

5. Videoyu dönüştürmek için (gerekiyorsa) Tamam 'ı tıklatıp videoyu belgeye ekleyin.

Yürütme alanını düzenleme (Acrobat Pro DC)

1. Araçlar > Zengin Medya > Nesne Seç'i  seçin ve bir multimedya nesnesini tıklatın.

Aracı yürütme alanının üstüne getirdiğinizde, yürütme alanının kenarlıklarında tutamaçlar
görüntülenir (kenarlıklar görünmez olduğunda bile).

2. Seçmek için yürütme alanını tıklatın ve aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Klibin simgesini sayfada yeni bir konuma sürükleyerek klibi taşıyın.

Klibi seçip Delete tuşuna basarak silin.

İstediğiniz boyuta gelinceye kadar çerçevenin köşelerinden birini sürükleyerek klibi
yeniden boyutlandırın. Video kliplerinde doğru oranları korumak için Shift tuşunu
basılı tutun.

İlgili bağlantılar
PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
Videolara yorum ekleme (Acrobat Pro DC)
PDF'lere 3B model ekleme (Acrobat Pro DC)
PDF'lerde 3B modelleri görüntüleme
3B modellerle etkileşim kurma
PDF'lerde 3B nesneleri ölçme
PDF'lerde 3B görünümleri ayarlama
PDF'lerde 3B tasarımları yorumlama
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PDF'lere 3B model ekleme (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Not:

Not:

Başa dön

PDF sayfasına 3B model ekleme (Acrobat Pro DC)
3B özellikleri (Acrobat Pro DC)
JavaScript çalıştırma

PDF sayfasına 3B model ekleme (Acrobat Pro DC)

PDF'deki sayfalara 3B dosya (U3B 3. Baskı veya PRC formatında) yerleştirmek için 3B aracını
kullanabilirsiniz. Acrobat Pro uygulaması 3B PDF'ler oluşturabilir; ancak bu işlem yalnızca U3B ECMA 1
dosyalarından yapılabilir.

3B dosyanızı yerleştirdikten sonra, 3B modelin görüntüleneceği alanı veya tuvali ayarlayabilir, 3B araç çubuğu
ve içeriğinin sunum özelliklerini düzenleyebilir ve ek görünümler oluşturabilirsiniz.

Sayfaya 3B model ekleme

1. Araçlar > Zengin Medya > 3B Ekle'yi seçin.

2. 3B dosyasının tuval alanını tanımlamak için sürükleyerek sayfada bir dikdörtgen çizin.

3. 3B Ekle iletişim kutusunda 3B dosyasını seçmek için Gözat'ı, ardından da Aç'ı tıklatın.
Tamam 'ı tıklatın.

3B Ekle iletişim kutusunda, dosyanın başlangıçtaki 3B özelliklerini ayarlamak için Gelişmiş Seçenekleri
Göster'i seçin.

3B tuvali taşıma, silme veya yeniden boyutlandırma

1. Araçlar > Zengin Medya > Nesne Seç'i   seçin.

Nesne Seçme aracını temel Seçim aracıyla karıştırmamaya dikkat edin. Bir 3B
tuvali ayarlamak için Nesne Seçme aracını kullanın.

2. 3B tuvali seçin ve gerektiğinde değiştirin:

Tuvali taşımak için, sayfada yeni bir konuma sürükleyin.

Tuvali (ve 3B modeli) silmek için tuvali seçip Delete tuşuna basın.

Tuvali yeniden boyutlandırmak için, çerçevesinin köşelerini sürükleyin. 3B içeriği,
ayarlanan çerçevenin içinde orantılarını kaybetmeden kalır.

3B özellikleri (Acrobat Pro DC)

Etkin modelin içini çift tıklatmak için Nesne Seç Aracını (Araçlar > Zengin Medya > Nesne Seç) kullanarak
3B özelliklerini görüntüleyin.
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Animasyon Stili

Varsayılan Görünümler Ekle

Araç Çubuğunu Göster

Model ağacı aç

Komut Dosyası

Etkinleştirme Zamanı

Devre Dışı Bırakma Zamanı

Kayıttan Yürütme Stili

Kenarlık Genişliği

Saydam Arka Plan

Poster Görüntüsü

3B sekmesi

3B sekmesindeki seçenekler 3B modelin nasıl temsil edileceğini saptar. Öteki sekmelerdeki ayarlardan farklı
olarak, 3B ayarları, içe aktarılan dosyanın kendisini etkilemez.

3B sekmesindeki seçenekler, aşağıdakiler dışında 3B araç çubuğundaki seçeneklerle aynıdır.

Bu ayar, animasyonla oluşturulan modeller için animasyonun Acrobat'ta nasıl çalışacağını
saptar.

Farklı model görünümlerini kullanmanızı sağlar. Dikçizgisel izdüşüm (dikey),
nesneler arasındaki boyut oranlarını koruyarak bir boyutu etkili bir şekilde kaldırır ama 3B modele daha az
gerçekçi bir görünüm verir. Dikçizgisel izdüşüm, bir grafiğin üzerine çizilmiş 3B matematik fonksiyonları gibi
belirli diyagramların görüntülenmesinde özellikle yararlıdır. Perspektif izdüşümü, uzaktaki nesnelerin ön
plandaki aynı boyda nesnelerden daha küçük görüntülendiği, daha gerçekçi bir görünüm sunar.

Görüntü boyunca 3B araç çubuğunu görüntüler. Bu seçenek belirlendiğinde, 3B
araç çubuğunu görüntülemek için 3B görüntüyü sağ tıklatabilirsiniz.

Model ağacını Model Ağacı bölmesinde görüntüler. Model Ağacı'nın üç bölmesi vardır. Her
bölme belirli türdeki bilgileri veya kontrolleri görüntüler.

3B model etkinse çalıştırılacak JavaScript dosyasını belirtir. PDF'ye JavaScript dosyası
eklemek için Gözat'ı tıklatın.

Başlatma Ayarları

3B modelin ne zaman etkinleştirildiğini belirtir. 3B model etkinleştiğinde, örneğin 3B
gezinme araçlarını kullanarak bununla etkileşime geçebilirsiniz.

3B modeldeki etkinleştirmenin nasıl devre dışı bırakılacağını belirler. 3B model
devre dışı bırakıldığında, tuvalde 2B önizleme görüntüsü veya poster görüntülenir.

3B modeli sayfa dışında yüzen pencerede görüntülemenizi sağlar. Yüzen
Pencere 'de İçeriği Yürüt'ü seçerseniz Yükseklik ve Genişlik menülerinden pencere boyutunu (piksel cinsinden)
seçebilirsiniz.

3B nesne çevresinde kenarlık oluşturmak için seçin.

Arka plan renklerini kaldırır.

Etkin olmadığında 3B modelin varsayılan görünümünü değiştirmek için poster görüntüsü
seçeneğini belirleyin. İstediğiniz görüntüyü bulmak için Gözat'ı tıklatın.

Kaynaklar

Animasyon, efekt ve doku için 3B modele Flash® uygulamasında geliştirilmiş dosyaları eklemek amacıyla
Kaynaklar sekmesini kullanın. Flash kaynağını ciltlemek için kaynaklar listesinden bunu seçip ciltleme türü
(Önplan, Arka Plan veya Malzeme) seçin. Malzeme ciltlemek için, malzemenin görüntülenmesini istediğiniz
yerde parça veya parçalar için malzeme adı girin.
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Ekle

Dizin Ekle

Kaldır

Ad

Ciltleme

Malzeme

FlashVars

Başa dön

3B modellerle ilgili animasyonlar ve arka planlar için SWF dosyalarını eklemek amacıyla kullanın.

3B nesneye kaynak dosyaların dizinini eklemek için seçin.

Listeden bir dosya seçin ve dosyadan silmek için Kaldır'ı tıklatın.

Listeden seçilen dosyanın adını görüntüler. Komut dosyası oluşturma için yararlı olan bir kaynağı da
yeniden adlandırabilirsiniz. Örneğin, bir komut dosyasında kullanılan adı değiştirebilirsiniz.

3B model için kaynak olarak Flash'ta geliştirilen dosyalar eklendiğinde ciltleme bu dosyaların nasıl
etkileşime gireceğini saptar. Örneğin, kaynağın biri arka planda çalışırken bir diğerinin de önplanda
çalışmasını belirtebilirsiniz. Dosya listesine dosyaları ekledikten sonra birini seçin; Ciltleme bölümünde de
Önplan, Arka Plan ya da Malzeme'yi seçin.

3B tasarımcıları modelde kullanılacak malzemeyi tanımlamak için Malzeme alanını kullanabilir.
Ciltleme kısmındaki Malzeme seçeneği belirlenerek malzeme adı bir kaynakla ilişkilendirilebilir.

Flash geliştiricileri seçili dosyayla ilgili ActionScript™ değişkenlerini eklemek için FlashVars
alanını kullanabilir.

JavaScript çalıştırma

Ayrı bir JavaScript dosyası 3B model PDF ile ilişkilendirilmişse bu dosyayı etkinleştirebilirsiniz.

1. PDF'yi Acrobat DC uygulamasında açın.

2. 3B modeli El aracıyla tıklatıp etkinleştirin; 3B modeli sağ tıklatın ve JavaScript Çalıştır'ı
seçin.

3. Eklemek istediğiniz JavaScript dosyasını bulun ve Aç'ı tıklatın.

İlgili bağlantılar
PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
PDF'lere multimedya ekleme
Videolara yorum ekleme (Acrobat Pro)
PDF'lerde 3B modelleri görüntüleme
3B modellerle etkileşim kurma
PDF'lerde 3B nesneleri ölçme
PDF'lerde 3B görünümleri ayarlama
PDF'lerde 3B tasarımları yorumlama
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PDF'lerde 3B modelleri görüntüleme

Başa dön

PDF'de 3B içeriğin oynatılmasını etkinleştirme
3B araç çubuğuna genel bakış
3B tercihleri

Acrobat DC'de, profesyonel 3B CAD veya 3B modelleme programlarında oluşturulmuş ve PDF'lere gömülmüş
3B içeriğini görüntüleyebilir ve bu içerikle etkileşime geçebilirsiniz. Örneğin, 3B modelin parçalarını gizleyebilir
ve gösterebilir, kapağı kaldırıp içine bakabilir ve sanki elinizde tutuyormuş gibi parçalarını döndürebilirsiniz.

3B model çift boyutlu bir önizleme görüntüsü olarak görüntülenir. El veya Seçme aracıyla 3B modeli
tıklattığınızda modeli etkinleştirebilir, 3B araç çubuğunu açabilir ve varsa animasyonu oynatabilirsiniz.

Seçili 3B nesne

A. Model Ağacı B. 3B araç çubuğu C. 3B nesne 

PDF'de 3B içeriğin oynatılmasını etkinleştirme

3B içeriği olan bir PDF açtığınızda, üst kısımdaki sarı çubukta şu mesaj görünür: "3B içerik devre dışı
bırakılmıştır. Bu belgeye güveniyorsanız bu özelliği etkinleştirin."
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Başa dön

Döndür 

Not:

3B içeriklerin otomatik oynatılması varsayılan olarak devre dışıdır

Geçerli belgede 3B içerikleri etkinleştirmek için:

Seçenekler düğmesini tıklatın ve uygun bir seçeneği işaretleyin:

Bu belgeye bir kez güven
Bu belgeye her zaman güven

3B içeriği kalıcı olarak etkinleştirmek için:

Düzenle > Tercihler > 3B ve Multimedya alanından 3B içerik oynatmayı etkinleştir onay
kutusunu işaretleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. PDF'de 3B içeriği etkinleştirme.

3B araç çubuğuna genel bakış

El aracıyla 3B modeli tıklattıktan sonra 3B araç çubuğu görüntülenir. Bu eylem 3B modeli etkinleştirir ve
dosya etkinleştirildiğinde yürütülmek üzere ayarlanan animasyonları yürütür. 3B araç çubuğu daima 3B
modelin sol üst köşesinin üstünde görünür ve yeri değiştirilemez. Döndürme aracının sağında araç çubuğunu
genişletmek ya da gizlemek amacıyla kullanabileceğiniz küçük bir ok görüntülenir.

3B araç çubuğunu kullanarak nesneyi yakınlaştırabilir/uzaklaştırabilir, döndürebilir ve nesne boyunca
kaydırma yapabilirsiniz. Parçaları gizlemek veya diğerlerinden ayırmak ya da saydamlaştırmak için, Model
Ağacı'nı kullanın.

3B model üzerinde, çeşitli 3B gezinme araçlarını seçip sürükleyerek değişiklik yapabilirsiniz. 3B'de
gezindiğinizde, sabit bir 3B modeli kameranın perspektifinden görüyormuşsunuz gibi düşünmek yardımcı olur.
Döndürebilir, kaydırabilir (yukarıya, aşağıya veya yana) ve yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

3B gezinme araçları

3B nesneleri ekrana göreli olarak çevirir. Nesnelerin nasıl taşınacağı başlangıç görünümüne, sürüklemeye
nereden başladığınıza ve sürüklediğiniz yöne bağlıdır.

Nesneyi döndürmek için El aracını da kullanabilirsiniz. Tercihler iletişim kutusunun 3B panelinde El
Aracı İçin 3B Seçimini Etkinleştir'in seçili olmasını sağlayın.
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Çevir 

Kaydır 

Yakınlaştır 

Geçir 

Not:

Gir

Kamera özellikleri

3B Ölçü Aracı 

Varsayılan Görünüm 

Görünümler menüsü

Model Ağacı'nı Değiştir 

3B modeli, 3B modelin içindeki iki sabit eksene, yani x eksenine ve z eksenine paralel olarak
döndürür.

Modeli sadece dikey veya yatay olarak hareket ettirir. El aracıyla da kaydırabilirsiniz: Ctrl tuşu basılı
olarak sürükle.

Dikey sürüklediğinizde sizi sahnedeki nesnelere doğru veya nesnelerden uzağa taşır.
Sürüklerken Shift tuşunu basılı tutarak El aracıyla da yakınlaştırma/uzaklaştırma yapabilirsiniz.

Yatay olarak sürüklediğinizde alanın çevresinde yatay olarak döner. Dikey olarak sürüklediğinizde alanda ileri
geri hareket eder; nasıl sürüklediğinizi dikkate almadan sabit bir yükselme düzeyini korur. Geçir aracı özellikle
mimari 3B modellerde yararlıdır. Geçirme hızını değiştirmek için Tercihler (3B) konumundaki varsayılan
görüntü birimlerini değiştirin.

Geçir aracı, araçları birleştiren Tercihler ayarını seçtiğinizde veya 3B modeli sağ tıklatıp Araçlar >
Geçir'i seçtiğinizde çıkar.

Modelde yüzey yönünü koruyarak gezinir. Sağ tıklatıp 3B penceresinin içine sürükleyin. Gir aracı
nesneye giderken yaklaştığında daha yavaş hareket eder. Döndürmek için işaretçiyi sağa veya sola
sürükleyin.
Kamera görünümü döndürmek için 3B penceresinin içinde farenin sol düğmesini tıklatın ve sürükleyin.
Kamera yönünün başlangıcına dönmek için fareyi ilk tıklatma noktasına getirin.
Kamera görünümü yönünde ileri geri hızlı hareket etmek için farenin kaydırma tekerleğini kullanın. Bu işlev
modelde kaybolduğunuzda veya yüzeye girdiğinizde yararlıdır.

3B modelin görüntülendiği merceği tanımlayan kamera açısını, hizasını ve diğer
özelliklerini tanımlar. Kamera özellikleri görünümlere ait özellikler olsa da bağımsız ayarlanırlar.

3B modeldeki parça boyutlarını ve mesafelerini ölçer.

3B araç çubuğu görünüm kontrolleri

3B modelin hazır bir yakınlaştırma, kaydırma, döndürme ve izdüşüm moduna geri döndürür. Varsayılan
olarak farklı görünümler ayarlamak için Model Ağacı'nın Görünüm bölmesindeki Seçenekler menüsünü
kullanın. Dilerseniz, varsayılan olarak farklı bir görünüm ayarlamak için 3B araç çubuğu Görünümler
menüsünde Görünümleri Yönet komutunu kullanın.

Nesne görüş alanınızın dışına çıkarsa, aslında kameranızı nesneden uzağa yöneltmişsiniz demektir.
Nesneyi tekrar görüş alanına sokmak için, 3B araç çubuğundaki Varsayılan Görünüm simgesini tıklatın.

Geçerli 3B model için tanımlanmış olan bütün görünümleri listeler.

Model Ağacı'nı açar ve gizler.
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Animasyonu Oynat/Duraklat  

Dikçizgisel/Perspektif İzdüşümü Kullan 

Model Görüntü Oluşturma Modu menü 

Ekstra Aydınlatmayı Etkinleştir menüsü 

Arka Plan Rengi 

Kesiti Aç/Kapat 

Multimedya/3B Yorumları Ekle

Başa dön

3B İçerik Oynatmayı Etkinleştir

Tercih Edilen Görüntü Oluşturucu

Eski Video Kartları için Donanım Oluşturmayı Etkinleştirme

Çift Taraflı Görüntü Oluşturmaya İzin Ver

JavaScript etkin animasyonu oynatır veya duraklatır. Animasyonu
Oynat/Duraklat açılır menüsü animasyon sırasında farklı zamanlara gitmeniz için ileri geri sürükleyebildiğiniz
bir kaydırıcı açar.

3B nesnenin görüntülenen perspektif izdüşümüyle dikçizgisel
izdüşümü arasında geçiş yapar.

3B şeklin görüntüsünün nasıl ortaya çıkacağını belirler. Resimli
kılavuz için bkz. Model görüntü oluşturma modları örnekleri.

3B nesne aydınlatmasını güçlendirmek için kullanılabilen farklı
aydınlatma efektlerini listeler. İstediğiniz görsel efekti yakalamak için deneyin.

3B nesneyi çevreleyen alan için farklı bir renk seçmekte kullanabileceğiniz renk seçiciyi
açar.

Nesnenin kesitini gösterir ve gizler. Kesit Özellikleri iletişim kutusunu açmak için açılır
menüyü tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz. Kesitler oluşturma.

3B modelin herhangi bir parçasına yapışkan not yapıştırmanızı sağlar. Not
görüntüde kalır. Bkz. PDF'lerde 3B tasarımları yorumlama.

3B tercihleri

Tercihler iletişim kutusunun 3B ve Multimedya panelinde 3B araç çubuğunun ve Model Ağacı'nın varsayılan
olarak görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, bir varsayılan görüntü oluşturucu
belirleyebilir ve animasyonlara izin verilip verilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Dinamik 3B yapısı nedeniyle içerik güvenlik açıklarına maruz kalabilir. Bu
nedenle, PDF'lerde 3B içeriklerin oynatılması varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. PDF'lerde 3B içerikleri
etkinleştirmek için bu seçeneği işaretleyin.

Hep performansı hem de kaliteyi etkileyen görüntü oluşturucuyu belirler,
dolayısıyla, uygun görüntü oluşturucunun seçilmesi önemlidir. Sisteminize bağlı olarak, görüntü oluşturma
motorunuzu değiştirebilirsiniz. DirectX® seçeneklerinden birini veya OpenGL seçerseniz bütün görüntü
oluşturma işlemi, video adaptörünüzdeki grafik çipi kullanılarak gerçekleştirilir. Yazılım seçiliyse görüntü
oluşturma daha uzun sürer; ancak performans asıl uygulamanın model görüntü oluşturmasıyla daha tutarlıdır.

Piksel gölgelendiriciyi desteklemeyen video
adaptörleri için bile donanım hızlandırıcının kullanımını zorlar.

Bazı model parçalarının iki yüzü vardır. Zamandan ve yerden
tasarruf etmek amacıyla, sadece kullanıcıya bakan yüzün görüntüsünün oluşturulması için bu seçenekteki
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Tercih Edilen 3B PMI Oluşturma Modu

3B Etkinleştirildiğinde Model Ağacını Aç

Varsayılan Araç Çubuğu Durumu

El Aracı Seçimini Etkinleştir

3B Araç Çubuğundaki Araçları Birleştir

Görünüm Geçişlerini Etkinleştir

3B Yönlendirme Eksenini Göster

Düşük Kare Hızı İçin En İyileştirme Şeması

Kare Hızı Eşiği

işareti kaldırabilirsiniz. Kullanıcı, sadece tek tarafındaki görüntü oluşturulmuş bir parçanın içine bakarsa, arka
yüzü görünmez durumda olur.

Oluşturmada kullanmak amacıyla PMI modunu belirtir. Aşağıdaki
seçeneklerden birini seçebilirsiniz:
İçerik Ayarı Kullan—PMI oluşturma işlemi, Z-arabelleğinin kullanılıp kullanılmayacağına karar vermek için her
PMI'nin ayarını kullanır.
3B PMI'yi Her Zaman Modelin Önünde Oluştur—PMI oluşturma işlemi, dosyadaki ayarı dikkate almadan Z-
arabelleğini yok sayar.
3B PMI'yi Her Zaman Z-arabelleği Kullanarak Oluştur—PMI oluşturma işlemi, dosya ayarını dikkate almadan
her zaman Z-arabelleğini açar.

3B model etkinleştirildiğinde Model Ağacı'nın görüntülenip
görüntülenmeyeceğini belirler. 3B modeli oluşturan kişinin modeli PDF'ye eklerken kullandığı ayarı kullanmak
için, Ek Açıklamanın Ayarını Kullan'ı seçin.

3B model etkinleştirildiğinde 3B araç çubuğunun görünür mü gizli mi
olacağını belirler. 3B modeli oluşturan kişinin modeli PDF'ye eklerken kullandığı ayarı kullanmak için, Ek
Açıklamanın Ayarını Kullan'ı seçin.

Kullanıcının, El aracını kullanarak 3B modelin parçalarını seçip vurgulamasını
sağlar. Bu seçenek işaretli değilse nesneyi seçmek için Nesne Verileri aracını (Araçlar > Etkileşimli İçerik >
Nesne Seçme) kullanın.

Bu seçenek, değiştirme ve gezinme araçlarını Döndür aracının
altına koyarak 3B araç çubuğunu kısaltır.

Bazı 3B modellerde görünümler arasında animasyonlu geçişler vardır. 3B
animasyonu korumak istiyorsanız bu seçeneğin işaretini kaldırın.

3B sahnenin geçerli yönünü gösteren eksenin sahne içi görünümünü
açar veya kapatır.

Kare hızı düştüğünde karmaşık modellere ait animasyonlara
ne olacağını belirtir. Hiçbiri görsellerden ödün vermez ve tümü kare hızını düşük tutar. Sınırlayıcı Kutu,
parçaların kendileri yerine parçaları çevreleyen, kare hızını hızlı tutan üç boyutlu düzlemleri gösterir. Kare
hızını hızlı tutan Alt Nesneler modelin bazı parçalarını göstermez.

Minimum kare hızını ya kaydırıcıyı sürükleyerek, ya da değer kutusuna bir sayı girerek
ayarlar. Kare hızı kare/saniye hızının altına düşerse Düşük Kare Hızı İçin En İyileştirme Şeması seçeneği
etkinlik kazanır.

Ayrıca bkz.
PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
PDF'lere multimedya ekleme
Videolara yorum ekleme (Acrobat Pro DC)
PDF'lere 3B model ekleme (Acrobat Pro DC)
3B modellerle etkileşim kurma
PDF'lerde 3B nesneleri ölçme
PDF'lerde 3B görünümleri ayarlama
PDF'lerde 3B tasarımları yorumlama
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3B modellerle etkileşim kurma

Başa dön

Not:

Görüntü oluşturma modunu, aydınlatmayı, izdüşümü ve arka planı değiştirme
Parçaların görünümünü gizleme, ayırma ve değiştirme
Kesitler oluşturma
Kamera özelliklerini değiştirme

Görüntü oluşturma modunu, aydınlatmayı, izdüşümü ve arka planı
değiştirme

Model görüntü oluşturma modu, 3B modelin yüzey görünümünü belirler. Varsayılan görüntü oluşturma modu
düz renktir, ama başka bir görüntü oluşturma modu da seçebilirsiniz. Ayrıca, 3B modelin aydınlatmasını ve
arka planını da değiştirebilirsiniz.

3B modelin görünümünü değiştirme

A. Varsayılan görünüm B. Tel kafes görüntü oluşturma modu C. Renkli aydınlatma D. Farklı arka plan rengi 

Şu değişikliklerden herhangi birini yapmak için 3B araç çubuğundaki öğeleri kullanın:

Görüntü oluşturma modunu değiştirmek için, Model Görüntü Oluşturma Modu açılır

menüsünden  bir seçenek belirleyin.

Dikey izdüşümü görüntülemek için, Dikçizgisel İzdüşüm düğmesini  kullanın.
Dikçizgisel izdüşüm, nesneler arasındaki boyut oranlarını kuruyarak bir boyutu etkili
bir şekilde kaldırır ama 3B modele daha az gerçekçi bir görünüm verir. Perspektif
izdüşümünü kullanmak için düğmeyi tekrar tıklatın.

Aydınlatmayı açmak, kapatmak veya değiştirmek için Ekstra Aydınlatmayı Etkinleştir

açılır menüsünden  bir seçeneği kullanın.

Arka plan rengini değiştirmek için Arka Plan Rengi renk örneğinin yanındaki oku
tıklatıp bir renk seçin.

Model görüntü oluşturma modları, aydınlatma şemaları ve arka plan rengi
seçenekleri, 3B modeli sağ tıklatarak veya Görüntüleme Seçenekleri'ni tıklatarak da
kullanılabilir. Model görüntü oluşturma modlarına ayrıca Model Ağacı'ndaki Seçenekler
menüsü altından da erişilebilir.
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Başa dön

Not:

Model görüntü oluşturma modları örnekleri

Model görüntü oluşturma modlarında 3B nesnenin görünümünü etkileyen faktörlerin kombinasyonları vardır.
Aşağıdaki resimde, görüntüsü mevcut modlardan her birinde oluşturulmuş basit bir nesne görülmektedir.

Model görüntü oluşturma modları

A. Düz B. Saydam Sınırlayıcı Kutu C. Saydam D. Kesintisiz Tel Kafes E. Resim F. Kesintisiz Anahat G.
Gölgeli Resim H. Sınırlayıcı Kutu I. Saydam Sınırlayıcı Kutu Anahattı J. Tel Kafes K. Gölgeli Tel Kafes L.
Saydam Tel Kafes M. Gizli Tel Kafes N. Kesişme Noktaları O. Gölgeli Kesişme Noktaları 

Parçaların görünümünü gizleme, ayırma ve değiştirme

Bazı 3B modeller tek tek parçalardan oluşmuştur. Model Ağacı'nı kullanarak parçaları gizleyebilir veya
diğerlerinden ayırabilir, yakınlaştırabilir veya saydamlaştırabilirsiniz. 3B modelde gösterilen parçalar yanlarında
bir onay işaretiyle ağaçta görüntülenir.

Parçaları kullanma

A. Seçili parça B. Gizli parça C. Diğerlerinden ayrılmış parça D. Saydam parça 

1. 3B modelde, El aracını kullanarak, kullanmak istediğiniz parçayı tıklatın. Tercih
ayarlarından biri El aracını kullanmanızı engelliyorsa Model Ağacı'ndaki parçayı seçin.

2. Model Ağacı'nın üst kısmındaki Seçenekler menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:

Seçenekler menüsünde görüntülenen öğeler 3B modelin tek parçadan mı, yoksa
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Model Görüntü Oluşturma Modu

Tüm Parçaları Göster

Görünene Sığdır

Fiziksel Özellikleri Göster

Sınırlayıcı Kutuyu Göster

Sınırlayıcı Kutu Rengini Ayarla

Gizle

Ayır

Parçaları Ayır

Parçayı Yakınlaştır

Parça Görüntü Oluşturma Modu

Saydam

XML Olarak Dışa Aktar

birden çok parçadan mı oluşturulduğuna bağlıdır. Bu seçeneklerin birçoğuna 3B
modeldeki bir parçaya sağ tıklatılarak da erişilir.

Saydam Sınırlayıcı Kutu, Düz, Saydam, Kesintisiz
Tel Kafes vb. gibi alt menülerden seçtiğiniz öğeyle ilişkili olarak tüm 3B modelin yüzey
görüntüsünü değiştirir.

3B modelin tamamını görüntüler.

Tüm görünür parçaları görüntüler ve görünümde bunları ortalar.

Model Ağacı'nın Nesne Verileri bölmesinde yüzey alanını ve
hacmi (varsa) görüntüler.

3B nesneyi çevreleyen kutuyu veya modelin seçili
parçalarını görüntüler.

Sınırlayıcı kutunun rengini değiştirir. Bu seçeneği
belirleyin, bir renk seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.

Modeli, seçili parçaları göstermeden görüntüler. Farklı parçaları gizlemek ve
göstermek için, Model Ağacı'nın üst bölmesindeki onay kutularını da işaretleyebilir veya
işareti kaldırabilirsiniz.

Geri kalan tüm parçaları gizleyip sadece seçili parçayı görüntüler.

Yalnızca diğerlerinden ayrılmış parça için geometri, Ürün Oluşturma
Bilgileri (PMI) ve tüm görünümleri (PMI görünümleri dahil) görüntüler. Tüm diğer
parçaların görünümleri ve bilgileri gizlidir veya seçili değildir. Değişiklikler Model
Ağacı'nda da gerçekleşir. Yapı bölmesinde (üst) yalnızca diğerlerinden ayrılmış parça
seçilidir. Diğer parçaların yapısı da mevcuttur ancak seçili değildir. Görünüm bölmesi
(orta) yalnızca diğerlerinden ayrılmış parça için tanımlanan, PMI görünümlerin de dahil
olduğu görünümleri listeler. Bir görünüme tıklatırsanız belge bölmesindeki görünümün
yalnızca PMI'sını görürsünüz. (Diğerlerinden ayrılmış parçanın PMI'sini görmek için Yapı
bölmesinde 3B PMI'nin seçili olduğundan emin olun.) Görünüm bölmesi, grup veya diğer
parçalarla ilişkili, Acrobat'ta oluşturulan özel görünümlerin dahil olduğu görünümleri gizler.
Model Ağacı'nda parçalar seçerek görünüme ekleyebilirsiniz. Ayrıca, Model Ağacı'nın
seçenekler menüsündeki Gizle/Göster komutlarını kullanabilirsiniz. Diğerlerinden ayrılmış
parçayı iptal etmek için aşağıdakilerden birini yapın:

Parçaları Ayır komutuyla başka bir parça seçin.
Model Ağacı'nda üst grubu seçin.
Ana Sayfa Görünümü düğmesini seçin.

Odak noktasını 3B modelin bütününden seçili parçalara alır. Bu
ayar özellikle dönen parça için yararlıdır; dönüşün tüm modelden çok parçanın merkez
odağı çevresinde oluşmasını sağlar.

Parçayla ilgili kullanılabilir görüntü oluşturma
modlarının tümün görüntüler. Görüntü oluşturma modu 3B modelin görüntüsünü
seçtiğiniz görüntü oluşturma moduna göre değiştirir.

Seçilen parçanın saydam bir versiyonunu görüntüler.

3B modelin Tüm Ağaç veya Geçerli Düğüm seçeneğinden ayrı
bir XML dosyası oluşturur.
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CSV Olarak Dışa Aktar

Not:

Not:

Yapı bölmesi

Görünüm bölmesi

Nesne Verileri bölmesi

Model verilerin tümünün bulunduğu CSV formatında ayrı bir
dosya oluşturur. Verileri tüm Model Ağacı'ndan veya seçili düğümden dışa
aktarabilirsiniz. Dosya, Microsoft Excel gibi CSV formatını destekleyen programlarda
açılabilir.

3B modelde Ürün Oluşturma Bilgileri (PMI) varsa PMI'nin gösterilmesi veya
gizlenmesiyle ilgili seçenekler bu menüde bulunur.

Model Ağacı'na genel bakış

Model Ağacı, çalışma alanının sol tarafındaki gezinme bölmesinde görüntülenir. Model Ağacı'nı 3B araç
çubuğundaki Model Ağacını Değiştir düğmesini  tıklatarak da açabilirsiniz. Dilerseniz, 3B modeli sağ tıklatıp
Model Ağacını Göster'i de seçebilirsiniz.

Model Ağacı'nın kullanılabilmesi için Acrobat veya Adobe Reader'ın 7.0.7 veya daha sonraki bir sürümü
gereklidir. Daha önceki sürümlerin kullanıcıları, 3B modellerle etkileşim kurabilir, fakat Model Ağacı'nı
kullanamaz.

Model Ağacı'nın, her biri belirli türden bilgiler ve kontroller görüntüleyen üç bölmesi vardır.

En üstteki bölme 3B nesnesinin ağaç yapısını gösterir. Örneğin, bir arabayı canlandıran bir 3B
nesnede, şasi, motor ve tekerlekler için, farklı nesne grupları (düğümler adı verilir) bulunur. Bu bölmede
hiyerarşide hareket edebilir ve farklı parçaları seçebilir, ayırabilir ve gizleyebilirsiniz.
Ürün Oluşturma Bilgileri (PMI) bağlantılı olduğu nesne veya grupla aynı hiyerarşi düzeyinde öğeler grubu
olarak görüntülenir.

Ortadaki bölmede 3B nesne için tanımlanan görünümler listelenir. Görünümü
değiştirdiğinizde 3B modeli kaydedilen bir duruma döndürmek için listelenen görünümlerden birini tıklatın.
Bkz. PDF'lerde 3B görünümler ayarlama.
Görünüm bölmesinde görünümleri ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Örneğin, parçayı ayırıp döndürdükten
sonra bu özel görünümü kamera açısı, arka plan, aydınlatma ve diğer özelliklerle birlikte kaydedebilirsiniz. Bu
özellik Adobe Reader uygulamasında kullanılamaz.

Alt bölme varsa özellikler ve meta veriler de dahil olmak üzere nesne veya parça
hakkında diğer bilgileri görüntüler. Acrobat'ta 3B nesneler için bu bilgileri düzenleyemezsiniz.

Model Ağacı

A. 3B nesne hiyerarşisi B. Kaydedilmiş& görünümler C. Parça veya nesne bilgileri 
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Not:

Başa dön

Kesiti Etkinleştir

Hizalama

Yüze Hizala

Model Ağacı ile ilgili varsayılan davranışı değiştirmek için Tercihler iletişim kutusunu açıp Kategoriler
alanında 3B ve Multimedya'yı seçin. Ardından 3B Etkinleştirme menüsünde Model Ağacını Aç menüsünden
bir seçenek belirleyin.

PDF'yi oluşturan kişi dönüştürme ayarlarındaki 3B modeli, model tıklatıldığında Model Ağacı'nı otomatik
olarak görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir.

Kesitler oluşturma

3B modelin kesitinin görüntülenmesi, ikiye kesip içine bakmak gibidir. Kesme düzleminin hizasını, kenardan
uzaklığını ve eğimini ayarlamak için, Kesit Kontrolleri iletişim kutusunu kullanın.

Kesitten önce ve sonra

1. Kesiti açmak veya kapatmak için 3B araç çubuğundaki Kesiti Aç/Kapat simgesini tıklatın.

2. (İsteğe bağlı) Kesiti Aç/Kapat simgesinin yanındaki oku tıklatın ve Kesit Özellikleri iletişim
kutusunu açan Kesit Özellikleri'ni seçin. Ardından aşağıdakilerden birini yapın:

Hiza, Görüntü Ayarları ve Konum ve Yönlendirme altındaki ayarları değiştirin.

Geçerli kesit görünümünü kaydetmek için, Kesit Görünümünü Kaydet düğmesini
tıklatın. (Kaydedilen görünümün varsayılan adı, 3B araç çubuğundaki ve Model
Ağacı'nın Görünüm bölmesindeki Görünüm menüsünde, SectionView[n] olarak
görüntülenir.)

Kesit özellikleri

Burada yaptığınız değişiklikler hemen uygulanır. Bu değişiklikleri görmek için Kesit Özellikleri iletişim
kutusunun etkin 3B modeli görmenizi engellemediğinden emin olun. Kesit Özellikleri iletişim kutusu alttaki
PDF etkinse veya PDF ile etkileşimdeyseniz üstte kalır. Kapatmak için, sağ üst köşesindeki Kapat düğmesini
tıklatın.

İşaretlendiğinde, diğer seçeneklerin kullanılabilmesini sağlar.

Kesitin hangi eksene (x, y veya z) hizalanacağını saptar.

3B modelde daha sonra tıklatacağınız yüzlerin yüzeyleriyle saptanan düzlemin kesitini keser.
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3 Noktaya Hizala

Kesişmeleri Göster

Kesme Düzlemini Göster

Seçili Parçaları Yoksay

Saydam Göster

Kesim Düzlemi Opaklığı

Kamerayı Kesim Düzlemiyle Hizala

Kenardan Uzaklık

Çevir

Eğim sürgüleri

Kesit Görünümünü kaydetme

Başa dön

(Model parçasının yüzünü tıklatana kadar iletişim kutusu soluklaşır.)

3B modelde tıklattığınız üç noktayla saptanan düzlemin kesitini keser. (Modelin üç
noktasını tıklatana kadar iletişim kutusu soluklaşır.)

Renkli bir kontur ekleyerek, kesme düzleminin 3B modeli nereden böldüğünü gösterir.
Farklı bir renk seçmek isterseniz, renk örneğini tıklatın.

3B modeli kesen iki boyutlu alanı gösterir. Farklı bir renk seçerseniz renk örneğini
tıklatın, düzlemin opaklığını değiştirirseniz başka bir yüzde değeri girin.

Seçili parçaları kesit görünümünden kaldırır.

Kesitin parçası olmayan parçaları görüntüler.

Kesim düzleminin saydamlık düzeyini saptar.

3B modeli kesim düzlemiyle aynı düzeye sahip olacak şekilde
döndürür.

3B modelin ne kadar kesildiğini belirler. Kaydırıcıyı sola veya sağa çekin ya da yüzdeyi
değiştirin.

Her eksenin 3B modeli nasıl böldüğünü anlamak için bir eksen seçip Kenardan Uzaklık kaydırıcısını sağa
sola sürükleyin. Gömülü 3B modeldeki değişiklikleri gözlemleyin.

Kesiti ters çevirir. Örneğin, modelin üst yarısı ayrılmışsa üst yarıyı görüntüleyip alt yarıyı ayırmak için
Çevir'i tıklatın.

Kesme düzlemiyle eksenler arasındaki açıları belirler. Sürgüleri sola veya sağa çekin veya
yüzdeleri değiştirin.

Görünümle birlikte kaydedilecek görüntü özelliklerini seçebileceğiniz
Görünüm Özellikleri iletişim kutusunu açar. Kesit görünümü, kaydedilecek özellikleri seçtikten sonra 3B araç
çubuğu ve Model Ağacı'ndaki görünümler listesine eklenir. Kaydedilen görünüme SectionView[n] varsayılan
adı verilir.
Kaydetmemeyi seçtiğiniz görüntü özellikleri önceki görünümün ayarına döner. Örneğin, arka plan rengini
kaydetmediyseniz kesit görünümü görüntülenen önceki görünümün arka plan rengini korur.

Kamera özelliklerini değiştirme

Kamera özellikleri nesne görünümü için yerleştirilen hassas açıyı ve konumlandırmayı tanımlar. Kamera
özellikleri hem görünümler, hem de dosyalar arasında kullanılabilen kamera görünümünü oluşturur.

1. 3B araç çubuğunda Kamera Özellikleri simgesini tıklatın.

Simgeyi görmüyorsanız 3B araç çubuğunun sol tarafındaki gezinme aracının yanındaki
oku tıklatın.

2. Kamera Özellikleri iletişim kutusunda, yeni kamera görünümüne ad vermek için Farklı
Kaydet'i tıklatın veya menüden varolan bir görünümü seçin.

3. Kamera Özellikleri iletişim kutusunu taşıyın; böylece 3B modeli görebilirsiniz. Kamera
hizalaması seçin:
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Model Seç

Yüz Seç

3 Nokta Seç

Kamera özelliklerini yalnızca hedef konuma hizalamak için Hedef'i seçin.

Kamera özelliklerini hem kamera yönüne, hem de hedef konuma hizalamak için
Kamera ve Hedef'i seçin.

4. Hizalama türünü seçin:

Bu seçeneği belirledikten sonra belgede bir 3B modeli tıklatın. Kamera
Özellikleri iletişim kutusu geçerli kamera konumunu gösterir.

Hedef seçiliyse kamera hedefinin yeni konumu seçili modelin ortasıdır.
Kamera ve Hedef seçiliyse, kamera hedefinin konumu seçili modelin ortasıdır.
Kamera seçili modele hizalanır.

Bu seçeneği belirledikten sonra belgede 3B modelin bir yüzünü tıklatın.
Kamera Özellikleri iletişim kutusu geçerli kamera konumunu gösterir.

Hedef seçiliyse kamera hedefinin yeni konumu seçili yüzün ortasıdır.
Kamera ve Hedef seçiliyse, kamera hedefinin konumu seçili yüzün ortasıdır. Kamera
bu yüze hizalanır.

Bu seçeneği belirledikten sonra belgede aynı veya farklı modellerdeki üç
noktayı seçin. Kamera Özellikleri iletişim kutusu geçerli kamera konumunu gösterir.

Hedef seçiliyse kamera hedefinin yeni konumu seçili üç noktanın ortasıdır.
Kamera ve Hedef seçiliyse, kamera hedefi seçili üç noktanın ortasıdır. Kamera
konumu seçili üç noktanın oluşturduğu düzleme hizalanır.

5. Konum kısmında X, Y ve Z değerlerini Yön Açısı, yükseklik ve Uzaklık olarak değiştirmek
için Açı Birimleri'ni seçin. Bu değerler yön açısı (uzaklık), yükseklikle (X ekseni) kamerayı
işlemenizi ve uzaklık değerini kullanarak yakınlaştırmanızı sağlar.

6. Kamera ve Hedef konumlarında kaydırıcıyı istediğiniz konuma getirin.

7. Kameranın odak açısını değiştirmek için Görünüm Alanı kaydırıcısını istediğiniz açıya
sürükleyin.

8. Kameranın döndürme açısını değiştirmek için Döndür kaydırıcısını istediğiniz açıya
sürükleyin.

9. Ayarları kaydetmek için Kamera Görünümünü Kaydet'i tıklatın ve görünümü Model
Ağacı'na ekleyin.

Görünüm Model Ağacı'na CameraView[n] adıyla eklenir; burada [n] gitgide artan bir
sayıdır. Kamera görünümünü Görünümler listesinde yeniden adlandırabilirsiniz.

İlgili bağlantılar
PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
PDF'lere multimedya ekleme
Videolara yorum ekleme (Acrobat Pro)
PDF'lere 3B modeller ekleme (Acrobat Pro)
PDF'lerde 3B modelleri görüntüleme
PDF'lerde 3B nesneleri ölçme
PDF'lerde 3B görünümleri ayarlama
PDF'lerde 3B tasarımları yorumlama
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PDF'lerde 3B nesneleri ölçme

Başa dön

3B nesneleri ölçme
3B Ölçü Aracı paletindeki Yapışma Etkin seçenekleri
3B Ölçü Aracı paletindeki Ölçüm Türleri seçenekleri
Birimler ve işaretleme seçenekleri
Ölçüm tercihleri

3B modelleri ölçmek için 3B Ölçü Aracı'nı kullanın. Nokta kombinasyonları arasında veya 3B modelin
kenarları arasında ölçümler oluşturabilirsiniz. Fare işaretleyicisini 3B modelin üstünde hareket ettirdiğinizde,
belirli noktalar ve kenarlar vurgulanır. 3B Ölçü Aracı, iki düz kenar arasındaki dikey mesafe, iki nokta
arasındaki çizgisel mesafe, dairesel kenarların yarıçapı ve iki kenar (veya üç nokta) arasındaki açı olmak
üzere dört tür ölçümü destekler.

3B ölçümlerini belirli görünümlerle ilişkilendirebilirsiniz. Ölçü eklendiğinde varsayılan görünüm etkinse yeni
ölçü görünümü oluşturulur. Bu görünüm Model Ağacı'ndaki görünüm hiyerarşisine eklenir. Ölçüm yalnızca bu
görünümle ilişkilidir. Ölçüm görünümün alt öğesi olarak görünür.

Ölçüm yaparken aynı anda yorumları da görüntüleyebilirsiniz. Bu yorumlar (ölçü işaretlemesi) belge
kapatıldıktan sonra korunur.

3B ölçü görüntüsü

3B nesneleri ölçme

1. Bir PDF'deki 3B modeli tıklatarak etkinleştirin.

2. 3B araç çubuğunda 3B Ölçü Aracı simgesini  tıklatın. (3B araç çubuğu görünümü
birleştirilmiş araçlar olarak ayarlanmışsa Gezinme aracının yanındaki açılır menüden 3B
Ölçü aracını seçin.)

3. 3B Ölçü Aracı paletinin Yapışma Etkin ve Ölçüm Türleri alanlarında istediğiniz
seçenekleri belirleyin.

4. Modelin arka planını sağ tıklatıp seçenekleri gereken şekilde değiştirin. 3B Ölçü Aracı
paletini açık bırakın.

5. 3B modeli ölçün:

3B modeldeki iki konumunuz arasındaki uzaklığı ölçmek amacıyla başlangıç
noktasını ayarlamak için tıklatın. Ardından işaretçiyi başka bir noktaya veya kenara
taşıyın.

Yuvarlak bir şeklin çevresini ölçmek için fare işaretçisini bir daire belirene kadar
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Not:

Başa dön

Kenar Uç Noktalarına 3B Yapışma 

Doğrusal Kenarlara 3B Yapışma 

Radyal Kenarlara 3B Yapışma 

Siluet Kenarlarına 3B Yapışma 

Düzlemsel Yüzlere 3B Yapışma 

Başa dön

3B Noktadan Noktaya Ölçüm 

3B Dikey Boyut 

3B Radyal Boyut 

3B Açı Ölçüm 

şeklin kenarına yaklaştırın ve bir kez tıklatın.

Ölçümde ek açıklama oluşturmak ve ayarlamak için nesne arka planını sağ tıklatın
ve İşaretleme Etiketini Değiştir'i seçin. İşaretleme etiketi yazın. 3B modeli önceden
açıklandığı şekilde ölçün. Ölçüm uç noktasını ayarlamak için tıklatın; ardından, ölçüm
ve etiketin yerini ayarlamak için üçüncü bir kez daha tıklatın.

Ölçümü yorum olarak kaydetmek için El aracını seçin, ölçümü sağ tıklatın ve Yoruma
Dönüştür'ü tıklatın.

Ölçümü iptal etmek için sağ tıklatın ve Ölçümü İptal Et'i seçin.

Bir ölçü işaretlemesini silmek için işaretlemeyi 3B Ölçü Aracı ile tıklatın ve Delete
tuşuna basın.

Ölçtüğünüz sırada nasıl döndürüleceğini, kaydırılacağını, yakınlaştırılacağını ve
yapıştırılacağını öğrenmek için modeli sağ tıklatıp 3B Ölçü Gezinme İpuçları'nı seçin. 

3B Ölçü Aracı paletindeki Yapışma Etkin seçenekleri

Kenarın bütününe yapışır.

Kenardaki düz çizgi parçasına yapışır.

Daire çevresine yapışır.

Silindir yanı gibi parçanın görünen kenarına yapışır.

Parçanın yüzünü oluşturan geometrik düzleme yapışır.

3B Ölçü Aracı paletindeki Ölçüm Türleri seçenekleri

3B modeldeki iki konum arasındaki uzaklığı ölçer. Başlangıç noktasını
ayarlamak için ardından da bitiş noktasını veya kenarı ayarlamak için başka bir konumu tıklatın.

Başlangıç kenarına dek açı yapan iki kenar arasındaki uzaklığı ölçer.

Tıklatılan konumdaki yarıçapı ölçer.

İki kenar arasındaki açıyı ölçer.
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Başa dön

Model Birimleri Tanımla

Koordinat Görüntüsünü Etkinleştir

İşaretleme Etiketini Değiştir

Ölçüm İşaretlemesini Devre Dışı Bırak

3B İçeriğe Yapışma

3B Ölçüm Gezinme İpuçları

Tercihler

Ölçüm Bilgileri Penceresini Gizle/Göster

Ölçüm Araç Çubuğunu Gizle/Göster

Başa dön

Not:

Modeldeki Ölçek Ve Birimleri Kullan (Varsa)

Varsayılan Görüntü Birimini Kullan

Görüntülenecek Belirli Basamak Sayısı

Birimler ve işaretleme seçenekleri

Birimler ve İşaretleme ölçü araçlarını kullanmak için 3B Ölçü Aracı'nı seçip modelin içini sağ tıklatın.

Ölçü birimlerini değiştirmek için seçin.

Ölçüm Bilgileri Penceresinde fare işaretçi konumunun koordinatlarını
görüntüler veya gizler.

Ölçüyle birlikte hem 3B model alanında hem de Yorumlar panelinde
görüntülenmesini istediğiniz metni yazın. (Ölçü İşaretleme seçeneği işaretli değilse kullanılamaz.)

Modelden ölçü alıp bunları belgeye eklemek istemediğinizde seçin.
Ölçüler yalnızca geçerli ölçü etkin olduğunda görünür. Başka bir ölçü başlatır veya araçları değiştirirseniz
işaretleme kaybolur.

Hedefe olduğu gibi ekleme noktasına yapışma becerisini devre dışı bırakır. Büyük
modellerle çalışırken performansı artırmak için bu seçeneği belirleyin. 3B nesnelerde hassas ölçüm sağlamak
için 3B İçeriğe Yapış'a dönün.

Birçok gezinme kısayoluyla ilgili klavye kısayollarını listeleyen iletişim kutusunu
açar. Ölçme sırasında bu kısayolları kullanabilirsiniz.

Ölçüm (3B) Tercihleri iletişim kutusunu açar.

Ölçü Bilgileri Penceresi modelle ilgili Birimler ve İşaretleme
ayarlarını görüntüler. Model penceresinden pencereyi kaldırmak için seçin.

3B Ölçü Aracı paletini kaldırır/görüntüler.

Ölçüm tercihleri

3B verilerin nasıl ölçüleceğini belirlemek için 3B Ölçme tercihlerini değiştirin. Bu seçenekler, Tercihler iletişim
kutusunun Ölçme (3B) panelinde görünür.

Adobe Acrobat Reader DC'de bu tercihler yorumlama özelliği etkinleştirilmiş olan PDF'lere uygulanır.

Orijinal 3B modelden oluşturulan, model birimlerine (varsa)
dayalı ölçüleri görüntüler. Ölçü birimlerini kendiniz belirlemek için bu seçenekteki işareti kaldırın. Bu ayar, 3B
Ölçme Aracı paletinde değiştirilebilir.

3B modeldeki ölçü birimleri yerine sizin burada belirlediğiniz ölçü
birimlerini kullanır.

Ölçü sayısının maksimum basamak sayısını belirtir.
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3B Ölçüm Çizgisi Rengi

Ölçüm Geri Bildirim Boyutu

Gösterilen Açı Ölçümleri

Gösterilen Daire Ölçümleri Ölçütü

Radyal Ölçümler için Daire Göster

3B Yapışma Ayarları

Nesneyi ölçmek için tıklatıp sürüklediğinizde beliren çizginin rengini belirler.

Ölçüm görüntüsü için metin boyutunu ayarlar.

Birimlerin derece mi, yoksa radyan cinsinden mi olacağını belirtir.

Dairesel parçalar için çapın mı, yoksa yarıçapın mı ölçüleceğini belirtir.

Radyal ölçüyle ilişkili çevreyi görüntüler.

Yapışmayı açar ve noktalara mı, yaylara mı, kenarlara mı, siluet konturlarına mı yoksa
yüzlere mi yapışılacağını belirtir. Hassasiyet, işaretçinin yapışılacak öğenin ne kadar yakınına girmesi
gerektiğini belirler. Yapışma İpucu Rengi, fare işaretleyicisini 3B nesnenin üstünde tuttuğunuzda çıkan
yapışma çizgisinin rengini belirler.

İlgili bağlantılar
PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
PDF'lere multimedya ekleme
Videolara yorum ekleme (Acrobat Pro)
PDF'lere 3B modeller ekleme (Acrobat Pro)
PDF'lerde 3B modelleri görüntüleme
3B modellerle etkileşim kurma
PDF'lerde 3B görünümleri ayarlama
PDF'lerde 3B tasarımları yorumlama
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PDF'lerde 3B görünümleri ayarlama

Başa dön

Başa dön

Varsayılan görünüm
Özel görünüm oluşturma
Görünümü görüntüleme
Varsayılan görünümü değiştirme
Posteri varsayılan görünüme uyacak şekilde değiştirme
Yer imine veya bağlantıya 3B görünüm ekleme
3B görünüm silme

3B modelin varsayılan görünümü, siz modelle etkileşimde bulunurken istediğiniz zaman başlangıç noktasına
kolayca geri dönebilmenize olanak verir. Varsayılan görünüm, etkinleştirilmediğinde 3B modelin nasıl
görüneceğini belirleyen önizleme görünümüyle aynı şey değildir. 3B model için kullanılabilir tüm görünümlerin
listesi, 3B araç çubuğundaki ve Model Ağacı'nın Görünüm bölmesindeki Görünümler menüsünde görüntülenir.

Acrobat'ta, 3B modelin, 3B içerik içinde istediğiniz gibi hızla gezinmenize olanak veren ek görünümlerini de
oluşturabilirsiniz (örneğin, üst, alt, sol, sağ, iç, dış, açılım veya toplanmış). Görünümde aydınlatma, kamera
konumu, görüntü oluşturma modu, Model Ağacı durumu, saydamlık ve kesit ayarları bulunabilir. Özel
görünümlerde hassas kamera özellikleri bulunabilir.

Yer İmleri panelinde görünümlere bağlantı oluşturabilir veya görünümleri sayfada oluşturduğunuz düğmelere
ve bağlantılara bağlamak için 3B Görünüme Git komutunu kullanabilirsiniz.

Varsayılan görünüm

Bir 3B modelden PDF oluştururken veya mevcut bir PDF'ye 3B dosyası eklediğinizde, Acrobat varsayılan bir
ilk görünüm oluşturur. Varsayılan görünüm, başka varsayılan görünümler oluşturulmuş olmasına veya 3B
dosyasında zaten görünümler bulunmasına bağlı değildir; bağımsız olarak oluşturulur.

Varsayılan görünümün özellikleri şu şekilde oluşturulur:

Bir perspektif yansıması kullanılır.

Ufuk noktası, tüm görünen düğümler alanın çoğunu dolduracak şekilde nesneden uzak bir
noktaya yerleştirilir.

Uzaklığın yönü ve yönelimi, negatif Y ekseninde nispeten küçük bir uzaklık, pozitif Z
ekseninde ise daha küçük bir uzaklık olmak üzere, ağırlıklı olarak negatif X ekseni
üzerindedir.

Kamera, görüntülenen ek açıklamada Z ekseni dikey ve dik yön pozitif olacak şekilde
yönlendirilmişken görünen düğümlerin merkezini gösterir.

3B Ekle iletişim kutusunda Gelişmiş Seçenekleri Göster'i işaretleyip 3B sekmesini seçerek ve gösterilen
parametreleri ayarlayarak varsayılan görünümün arka plan rengini, resim işleme modunu ve ışığını ayarlayın.

Özel görünüm oluşturma

1. El aracıyla 3B modeli tıklatıp etkinleştirin.
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Başa dön

Başa dön

Not:

Başa dön

Başa dön

2. Görünümü değiştirmek için 3B araç çubuğundaki Döndürme, Kaydırma ve Yakınlaştırma
araçlarını kullanın.

3. Görünüm Özellikleri iletişim kutusunda görünüme eklemek amacıyla görüntü ayarlarını
seçin.

Seçili olmayan özellikler en son görüntülenen ayarları kullanır. Örneğin, Arka Plan Rengi
seçili değilse, görünümün arka plan rengi daha önce görüntülenen arka plan rengiyle
aynı kalır.

Görünüm, Model Ağacı'nın Görünüm bölmesinde NewView olarak listelenir. Yeniden
adlandırmak için bu seçeneği belirleyin.

Görünümü görüntüleme

Görünümü gerektiği şekilde değiştirmek için şu yöntemleri kullanın:

3B araç çubuğundan, Görünümler açılır menüsünden görünümü seçin.

Model Ağacı'nda görünüm adını tıklatın.

Varsayılan Görünüm simgesini  tıklatın.

Varsayılan görünümü değiştirme

Model Ağacı'nın Görünüm bölmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

Görünümü, ardından da Seçenekler menüsünden Varsayılan Görünüm Olarak
Ayarla'yı seçin.

Görünümü sağ tıklatın ve Varsayılan Görünüm Olarak Ayarla'yı seçin.

Yeni bir görünüm oluşturmak için, 3B araç çubuğundan veya bağlam menüsünden Görünümler >
Görünümleri Yönet'i seçin. Görünümleri Yönet iletişim kutusu açıldığında Yeni Görünüm düğmesini tıklatın.

Posteri varsayılan görünüme uyacak şekilde değiştirme

1. Nesne Seç aracını (Araçlar > Etkileşimli Nesneler > Nesne Seç) kullanarak 3B modeli çift
tıklatın.

2. 3B Düzenle iletişim kutusunda, Ayarları başlat sekmesini tıklatın.

3. Poster Görüntüsü alanında, Posteri varsayılan görünümden al'ı seçin.

4. Tamam'ı tıklatıp PDF'yi kaydedin.

Yer imine veya bağlantıya 3B görünüm ekleme

Bu işlem, tanımlanmış bir veya birden çok görünüme sahip bir 3B model gerektirir; bu görünümleri kendiniz
oluşturabilirsiniz. Görünümü varolan bir yer imi veya bağla ilişkilendirebilir ya da bu amaçla yeni bir yer imi
veya bağlantı oluşturabilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Yeni bir yer imi oluşturmak için, Yer İmleri panelinin üst tarafındaki Yeni Yer İmi
düğmesini  tıklatın ve yer imi için yeni bir ad yazın. Sonra, yer imini sağ tıklatın ve
Özellikler'i seçin.

Yeni bir bağlantı oluşturmak için Araçlar > PDF'yi Düzenle > Bağlantı Ekle veya
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Geçerli Görünüm

İlk Görünüm

Son Görünüm

Önceki Görünüm

Sonraki Görünüm

Adlı Görünüm

Başa dön

Düzenle'yi seçin ve imleci sürükleyerek sayfadaki herhangi bir yerde bağlantı
dikdörtgeni oluşturun. Ardından Bağlantı Oluştur iletişim kutusundaki Bağlantı Eylemi
altında Özel Bağlantı'yı seçin ve İleri'yi tıklatın.

Görünümü, varolan bir yer imi veya bağlantıyla bağlamak için yer imini veya
bağlantıyı sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

2. Özellikler iletişim kutusunda Eylemler sekmesini tıklatın.

3. Eylem Seç menüsünden, 3B/Multimedya Görünüme Git'i seçip Ekle'yi tıklatın.

4. 3B Görünüm Seç iletişim kutusunda, sol taraftaki listeden 3B model için 3B ek açıklama
seçin, sonra da sağ tarafta bir görünüm seçeneği belirleyin:

Bu görünümün Model Ağacı'nda tanımlanmış görünüm olarak
görüntülenmesine ya da görüntülenmemesine bakılmaksızın, bağlantıyı veya yer imini
oluşturduğunuz sırada belgenizde etkin durumda olan 3B dönüş, kaydırma ve
yakınlaştırma özellikleriyle eşleşir.

Model Ağacı'ndaki listenin en üstünde yer alan görünüme geçer.

Model Ağacı'ndaki listenin en altında yer alan tanımlanmış görünüme
geçer.

Model Ağacı'ndaki tanımlanmış görünümler içinde birer birer yukarıya
çıkar.

Model Ağacı'ndaki tanımlanmış görünümler içinde birer birer aşağıya
iner.

Bu seçeneğin altında beliren listeden seçeceğiniz tanımlı görünüme
geçer.

5. (İsteğe bağlı) Yer iminin veya bağlantının belirli bir sayfaya ve sayfa görünümüne de
atlamasını sağlamak için, Seçim Eylemi menüsünde Sayfa Görünümüne Git'i seçin ve
Ekle'yi tıklatın. Ardından kaydırma çubuklarını ve yakınlaştırma araçlarını kullanarak,
sayfa görünümünü ayarlayın ve Bağlantıyı Ayarla'yı tıklatın. Tamamlandığında, Kapat'ı
tıklatıp Özellikler iletişim kutusunu kapatın.

3B görünüm silme

Aşağıdakilerden birini yapın:

3B araç çubuğunda, Görünümler açılır menüsünü açın ve Görünümleri Yönet'i seçin.
Kaldırmak istediğiniz görünümleri seçin ve Görünümü Sil'i tıklatın.

Model Ağacı panelinin Görünüm bölmesinde kaldırmak istediğiniz görünümleri seçin.
Görünüm bölmesinin içinden Sil düğmesini  veya Seçenekler düğmesini tıklatarak
Görünümü Sil'i seçebilirsiniz.

İlgili bağlantılar
PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
PDF'lere multimedya ekleme
Videolara yorum ekleme (Acrobat Pro)
PDF'lere 3B modeller ekleme (Acrobat Pro)
PDF'lerde 3B modelleri görüntüleme
3B modellerle etkileşim kurma
PDF'lerde 3B nesneleri ölçme
PDF'lerde 3B tasarımları yorumlama
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PDF'de 3B içeriği etkinleştirme

Başa dön

Başa dön

PDF'de 3B içeriğin oynatılmasını etkinleştirme
Güvenilen belge için 3B içeriği etkinleştirme
Kurumsal BT için özel yapılandırma

Dinamik 3B yapısı nedeniyle içerik güvenlik açıklarına maruz kalabilir. Bu nedenle, PDF'lerde 3B içeriklerin
oynatılması varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır.

PDF'de 3B içeriğin oynatılmasını etkinleştirme

3B içeriği olan bir PDF açtığınızda, üst kısımdaki sarı çubukta şu mesaj görünür: "3B içerik devre dışı
bırakılmıştır. Bu belgeye güveniyorsanız bu özelliği etkinleştirin."

3B içeriklerin otomatik oynatılması varsayılan olarak devre dışıdır

Geçerli belgede 3B içerikleri etkinleştirmek için:

Seçenekler düğmesini tıklatın ve uygun bir seçeneği işaretleyin:

Bu belgeye bir kez güven
Bu belgeye her zaman güven

3B içeriği kalıcı olarak etkinleştirmek için:

Düzenle > Tercihler > 3B ve Multimedya alanından 3B içerik oynatmayı etkinleştir onay
kutusunu işaretleyin.

Güvenilen belge için 3B içeriği etkinleştirme
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Başa dön

3B devre dışı bırakılmış olsa bile güvenilen belgelerde 3B içerikleri görüntüleyebilmek için 3B içerik Güven
Çerçevesi'ne entegre edilmiştir. Özellik şu şekilde çalışır:

3B içeriği devre dışı bırakın.
Düzenle > Tercihler > Güvenlik (Geliştirilmiş) > Ayrıcalıklı Konumlar panelinden dosyaları,
klasörleri ve ana bilgisayarları ayrıcalıklı konumlar olarak güvenilir şeklinde işaretleyin.
3B içeriği olan bir PDF açıldığında:

Dosya/konum Ayrıcalıklı Konumlar alanında varsa 3B içerik taranır.

Dosya veya konum güvenilir değilse açılan Sarı Mesaj Çubuğunda şu bildirim görüntülenir: "3B içerik devre
dışı bırakılmıştır. Bu belgeye güveniyorsanız bu özelliği etkinleştirin." Seçenekler düğmesi, geçerli belge için
Bu belgeye bir kez güven ve Bu belgeye her zaman güven seçeneklerini sunar.

Kurumsal BT için özel yapılandırma

Kurumsal BT, son kullanıcı ayarlarını HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\\3D\bEnable3DContent ile
yapılandırabilir. Kurumsal BT, HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\(product
name)\(version)\FeatureLockDown\bEnable3D ile 3B taramayı devre dışı bırakıp kilitleyebilir; böylece
kullanıcılar ayarı değiştiremez.

Ayrıca bkz.
PDF'lerde 3B modelleri görüntüleme
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PDF'lere multimedya ekleme

Başa dön

Başa dön

Not:

Multimedya ve PDF'ler (Acrobat Pro DC)
PDF'ye multimedya dosyası ekleme
Gelişmiş multimedya seçenekleri (Acrobat Pro DC)
Word ve PowerPoint dosyalarına video ekleme (Acrobat Pro)
Yürütme alanını düzenleme (Acrobat Pro DC)

PDF dosyalarınıza ses, video ve etkileşimli 3D nesneler ekleyin. Dosyalarınızı doğrudan PDF'ye ekleyin veya
Internet'teki dosyalara yönlenen bağlantılar verin.

Multimedya ve PDF'ler (Acrobat Pro DC)

Video, ses ve etkileşimli içerik eklenmesi PDF'leri belgelerinize ilgiyi ve bağımlılığı artıracak çok boyutlu
iletişim araçlarına dönüştürür.

H.264 ile uyumlu olan bütün multimedyalar tekrar Adobe Reader 9 ve sonraki sürümlerinde yürütülebilir.
(MPEG-4 parça 10 olarak da bilinen H.264 daha sonra dosya boyutunu büyütmeden yüksek kalitede video
sağlayan video sıkıştırma standardıdır.) Farklı formatlarda video dosyaları ve dosya adı uzantıları H.264
uyumlu olabilir.

Başka formatlardaki ortam dosyaları Adobe Reader'ın önceki sürümlerinde kayıttan yürütülebilir. Ancak
kullanıcıların multimedyayı yürütmek için uygun uygulamayı (QuickTime veya Windows Media Player gibi)
yüklemesi gerekir.

Multimedya eklemenin başka bir yolu da video dosyasına veya akış ortamını referans alan URL'nin
girilmesidir. Üç tür URL kullanılabilir: RTMP, HTTP ve HTTPS. HTTP ve HTTPS sunucularda, H.264 ile
uyumlu MOV ve MP4 dosyaları desteklenir.

Flash uygulamasında geliştirilmiş ve SWF dosyaları (.swf) olarak üretilmiş etkileşimli içerik metinlerde
tamamlayıcı araçlar sağlamak amacıyla PDF'lere eklenebilir. Flash'ta geliştirilmiş uygulamalara RSS Reader,
hesap makinesi ve çevrimiçi haritalar örnek olarak verilebilir.

PDF'ye multimedya dosyası ekleme

Acrobat Pro DC, mp3, mov, SWF dosyaları ve H.264'te kodlanmış (AAC sesle) diğer dosyaları destekler.
Adobe Media Encoder 'ı kullanarak farklı dosya türlerini bu desteklenen formatlardan birine dönüştürebilirsiniz.
Ayrıca, herhangi bir platformda oynatmak üzere mp3 ses dosyalarını PDF'ye de ekleyebilirsiniz.

FLV ve F4V dosyaları artık Acrobat DC ve PDFMaker'da desteklenmemektedir. Acrobat DC veya
PDFMaker kullanarak FLV ve F4V dosyalarını yerleştirmek mümkün değildir.  

Ancak, bir belgeye daha önce yerleştirilmiş FLV veya F4V dosyaları varsa (örneğin, bir PowerPoint sunumu
veya Word dosyası) dosya yine de PDF'ye dönüştürülür.

1. PDF'yi açın.

2. Araçlar > Zengin Medya'yı seçin ve Video Ekle , Ses Ekle veya SWF Ekle 
aracını işaretleyin.
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İçerik Oranlarına Yapış

Gelişmiş Seçenekleri Göster

Başa dön

Not:

SWF sekmesi

İçerik Menüsü Tıklatmasını SWF'ye Geçir

Ayarları Başlat sekmesi

Etkinleştirme Ayarları

Kenarlık Genişliği

Poster Görüntüsü

3. Sayfada videonun veya sesin görüntülenmesini istediğiniz bölgeyi sürükleyerek veya çift
tıklatarak seçin. Ekle iletişim kutusu açılır.

Sayfayı çift tıklatırsanız Acrobat Pro DC videoyu tıklattığınız yerin sol üst köşesine
yerleştirir. Sayfada bir alanı sürüklerseniz ortam alanın içine yerleştirilir. Video yürütme
alanı video karesinin tam boyutudur (Acrobat Pro video klibinin boyutlarını
okuyabiliyorsa).

4. Ad alanına URL ekleyin veya ortam dosyasını bulmak için Gözat'ı ardından da Aç'ı
tıklatın.

URL'ler için içinde .mov veya .mp4 gibi dosya adı uzantısının da bulunduğu tam dosya
adresini kullanın.

5. Gerekiyorsa ortamı değiştirmek için Ekle iletişim kutusundaki gelişmiş seçenekleri
kullanın ve Tamam 'ı tıklatın.

Bu seçeneklerin tümü, tüm ortam türleri için kullanılamayabilir.

Yürütme alanının orijinal video ya da etkileşimli içeriğin en ve
boy oranlarını korumasını sağlar.

Başlatma ayarları, kayıttan yürütme kontrolleri ve video
ayarları gibi ek ayarlar için iletişim kutusunu açar. Kullanılabilir seçenekler, eklediğiniz
ortamın formatına bağlıdır.

Gelişmiş multimedya seçenekleri (Acrobat Pro DC)

Bir video, ses ya da etkileşimli içerik eklerken gelişmiş multimedya seçeneklerini görüntülemek için Ekle
iletişim kutusunda Gelişmiş Seçenekleri Göster seçeneğini belirtin.

Multimedya PDF'ye eklendikten sonra bu seçenekleri değiştirebilirsiniz. Nesne Seç aracıyla (Araçlar > Zengin
Medya > Nesne Seç) multimedyayı çift tıklatın.

Video ve ses kalitesi ayarları yalnızca dosya PDF'ye eklendiğinde değiştirilebilir.

SWF dosyalarını eklediğinizde görüntülenir.

SWF dosyası geliştiricileri Acrobat Pro DC içerik
menüsünü asıl SWF dosyasının içerik menüsüyle değiştirmek için bu seçeneği belirleyebilir. Kullanıcı
SWF dosyasını sağ tıklattığında kullanılabilir seçenekler asıl dosyanın seçenekleridir.

Ortamın nasıl başlatılıp nasıl durdurulacağını, nerede görüntüleneceğini, ortam
çalışmadığında neyin görüntüleneceğini saptamak için bu ayarları kullanın.

Ortamın ne zaman yürütüleceğini ve durdurulacağını belirlemek için
seçenekleri ayarlayın. Kayıttan Yürütme Stili menüsünde, video veya etkileşimli içeriğin sayfa dışında
çalışmasını sağlamak için, Yüzen Pencere 'de İçeriği Yürüt'ü seçin. Yüzen penceredeki içerik
kullanıcıların aynı anda sayfayı okumasını ve video ya da uygulamayı görüntülemesini sağlar.

Video veya etkileşimli içeriğin çevresinde siyah kenarlık oluşturur. Ses için
kenarlık poster görüntüsünü çevreler.

Eklediğiniz dosyanın parçası olmayan bir görüntüyü kullanmak için Dosyadan
Poster Oluştur'u seçin. Video, ses veya etkileşimli içerik etkin olmadığında görüntülenmesini
istediğiniz görüntüyü bulmak için Gözat'ı tıklatın.
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Kaynaklar sekmesi

Özellikler

Kontroller sekmesi

Dış Görünüm

Renk

Opaklık

Otomatik Gizleme kontrolleri

Video sekmesi

Önizle ve Kes

Poster Görüntüsünü Geçerli Çerçeveden Ayarla

Bölüm Noktaları

Not:

Başa dön

SWF dosyasının çalışması için gereken tüm dosyaların listesi için bu sekmeyi kullanın.
Eklenen dosyalar listesinde dosya görüntülendiğinde dosya özelliklerini ayarlamak için bunu tıklatabilirsiniz.

Kaynaklar listesinde dosya adını tıklattığınızda Ad alanında tam dosya adı (yol dahil)
görüntülenir. Komut dosyalarının düzgün çalışmasını sağlamak için kaynakları yeniden
adlandırabilirsiniz.

Hangi kayıttan yürütme kontrollerinin (dış görünümlerin) kullanılabileceğini ayarlamak
için kullanın.

Videoda görüntülenmesini istediğiniz kayıttan yürütme kontrollerini (dış görünüm)
seçin.

Renk paletini açmak için tıklatın ve kontroller için bir renk seçin.

Kayıttan yürütme kontrolleri için saydamlık derecesini ayarlar.

Seçili olduğunda fare işaretçisi multimedya üzerinde olmadığında
yürütme kontrollerini gizler.

Video eklerken kullanılabilir.

Klipten istemediğiniz kareleri kaldırmak için kaydırma çubuğunun altındaki başlangıç
ve bitiş işaretçilerini sürükleyin. Bu seçenek yalnızca video klip PDF'ye ilk kez eklendiğinde
kullanılabilir.

Video yürütülmediğinde poster görüntüsü
görüntülenir. İşaretçiyi kaydırma çubuğu üstünde istediğiniz yere sürükleyip Poster Görüntüsünü
Geçerli Çerçeveden Ayarla'yı tıklatın.

Belirli eylemlerin başlatıldığı videoda işaretleyiciler oluşturmak için Bölüm
Noktaları'nı kullanın. Örneğin, eğitim videosunda bölüm noktaları dosyadaki veya web'deki ek bilgilere
bağlanabilir.
Bölüm noktası oluşturmak için kaydırıcıyı kullanmak istediğiniz kareye getirin. Bölüm Noktaları 'nda
artı işaretini tıklatın. Eylem eklemek için listede bölüm noktasını vurgulayıp Eylemler'i tıklatın.

Genellikle, Bölüm Noktası eylemleri oluşturulmuş multimedyanın sonuna eklenebilir. Artık yürütme
alanını düzenleyebilir ve Bölüm Noktası eylemlerini ekleyebilirsiniz.  

Word ve PowerPoint dosyalarına video ekleme (Acrobat Pro)

Acrobat Pro DC, Word ve PowerPoint uygulamalarına bir Word veya PowerPoint belgesine mov, mp3 veya
SWF formatında video eklemenizi sağlayan bir özellik ekler.

Video Word veya PowerPoint belgesine eklendikten sonra belgeyi PDF'ye dönüştürebilir, gerekirse video
özelliklerini düzenleyebilirsiniz.

1. Word veya PowerPoint belgesinde videonun görüntülenmesini istediğiniz konumu seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Office 2003 uygulamasında PDFMaker araç çubuğundaki Flash'ı Göm düğmesini
tıklatın.

Office 2007/2010 uygulamasındaki Acrobat şeridinde Flash'ı Göm düğmesini tıklatın.

3. Gözat düğmesini tıklatıp eklemek istediğiniz videoyu bulun.
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Başa dön

4. Gerektiğinde video ayarlarını değiştirin:

SWF formatında olmayan videolar için kaydırma çubuğunu istediğiniz görüntüye
getirerek poster görüntüsü ayarlayın. Ardından Poster Görüntüsünü Geçerli
Çerçeveden Ayarla'yı tıklatın.

Kayıttan yürütme kontrollerinin nasıl görüntüleneceğini saptamak için Dış Görünüm
menüsünden bir seçenek belirleyin.

Video boyutunun görüntü boyutunu değiştirmek için Videoyu Yeniden Boyutlandır'ı
tıklatıp genişliği ve yüksekliği değiştirin. En iyi görüntü için boyut oranını koruyun.

5. Videoyu dönüştürmek için (gerekiyorsa) Tamam 'ı tıklatıp videoyu belgeye ekleyin.

Yürütme alanını düzenleme (Acrobat Pro DC)

1. Araçlar > Zengin Medya > Nesne Seç'i  seçin ve bir multimedya nesnesini tıklatın.

Aracı yürütme alanının üstüne getirdiğinizde, yürütme alanının kenarlıklarında tutamaçlar
görüntülenir (kenarlıklar görünmez olduğunda bile).

2. Seçmek için yürütme alanını tıklatın ve aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Klibin simgesini sayfada yeni bir konuma sürükleyerek klibi taşıyın.

Klibi seçip Delete tuşuna basarak silin.

İstediğiniz boyuta gelinceye kadar çerçevenin köşelerinden birini sürükleyerek klibi
yeniden boyutlandırın. Video kliplerinde doğru oranları korumak için Shift tuşunu
basılı tutun.

İlgili bağlantılar
PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
Videolara yorum ekleme (Acrobat Pro DC)
PDF'lere 3B model ekleme (Acrobat Pro DC)
PDF'lerde 3B modelleri görüntüleme
3B modellerle etkileşim kurma
PDF'lerde 3B nesneleri ölçme
PDF'lerde 3B görünümleri ayarlama
PDF'lerde 3B tasarımları yorumlama

590

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
http://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr


PDF'lerde 3B tasarımları yorumlama

Not:

Başa dön

Not:

Nesneye 3B Yorum ekleme
Yorum araç setinden yorum ekleme
3B ölçüleri yorumlara dönüştürme
3B nesne hakkındaki yorumları görüntüleme

3B nesneye eklenen yorumlar, eklendikleri zaman tanımlanan belirli görünümlerle ilişkilendirilir. Görünüm
değişirse (örneğin, 3B nesne döndürülür veya taşınırsa), yorumlar artık görünmez.

3B nesneye yorum eklemenin üç yolu vardır:

3B modelin belirli parçalarına yorum eklemek için 3B araç çubuğundaki 3B Yorum
Aracı'nı kullanma.

Bir 3B görünüme çeşitli türlerde yorumlar eklemek için ikincil araç çubuğunda bulunan ek
açıklama araçlarını kullanma.

3B ölçüsünü yoruma dönüştürme.

3B modele yorum eklemek için Acrobat veya Reader yazılımının 7.0.7 veya sonraki bir sürümü gerekir.

3B nesnenin görünümü değiştiğinde, o nesneyle ilişkilendirilmiş olan yorumlar kaybolur (sağda).

Bir yorumun 3B görünümle ilişkilendirilmesini istemiyorsanız, yorumu 3B nesne alanının dışına ekleyin.

Nesneye 3B Yorum ekleme

3B Yorum Araç Çubuğu kullanılarak oluşturulan yorumlar, 3B geometrinin belirli bir parçasıyla ilişkili ölçümler
gibidir. Modelin varsayılan görünümüne 3B yorumlar eklediğinizde 3BCommentView adıyla yeni görünüm
oluşturulur. Diğer görünümlere eklenen 3B yorumlar Model Ağacı'ndaki bu görünümün bileşenleri olarak
listelenir. 3B yorumlarını aynı ölçüleri düzenlediğiniz ve kaldırdığınız şekilde düzenleyebilir ve kaldırabilirsiniz.

1. 3B araç çubuğunda 3B Yorum Ekle aracını tıklatın.

İmleci 3B modelin üzerine getirdiğinizde 3B araç çubuğu görüntülenir. Araç
çubuğunda 3B Yorum Ekle aracı görünmüyorsa 3B modeli sağ tıklatın ve Araçlar > 3B
Yorum Ekle'yi seçin. Dilerseniz 3B modeli sağ tıklatıp Araçlar > 3B Araçları Genişlet'i
seçerek varsayılan 3B araç çubuğunu genişletebilirsiniz.

2. 3B yorumunu eklemek istediğiniz model parçasını seçin.
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Başa dön

Not:

Not:

Başa dön

Not:

3. Yorum Dizesi Girin iletişim kutusuna yorumunuzu yazın.

Yorum araç setinden yorum ekleme

Yorum araç setindeki araçları kullanarak yorum eklediğinizde, Model Ağacı'nda CommentView adlı yeni bir
görünüm oluşturulur.

Belgeyi oluşturan kişi söz konusu PDF için yorum yapılmasına izin vermişse Adobe Reader DC
kullanıcıları PDF'ye yorum ekleyebilir.

1. Araçlar > Yorum'u seçin.

Yorum araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir. 

2. İkincil araç çubuğunda bir yorum aracı seçip 3B nesne alanının içini tıklatın.

3. Yorum oluşturmak için 3B nesne alanının içini tıklatın. Model Ağacı'nda ayrıca
“CommentView1” gibi varsayılan bir adla yeni bir görünüm açıklaması oluşturulur.

4. Daha fazla yorum eklemek için, aşağıdakilerden birini yapın:

Görünüm içinde başka yorum oluşturmak için, hakkında yorum yaptığınız görünümün
Model Ağacı'nda seçili olduğundan emin olun. Ardından, 3B nesne alanının içini
tıklatın.

Yeni yorum görünümü içinde başka yorum oluşturmak için Model Ağacı'nda hiçbir
yorumun seçili olmadığından emin olun. Ardından, 3B nesne alanının içini tıklatın.

Otomatik olarak oluşturulmuş bu yorum oluşturma görünümlerinden birini silseniz de o görünümle
ilişkilendirilmiş yorumlar silinmeden kalır. Bunları, görünümler altında listelendikleri Yorumlar panelinde veya
Model Ağacı'nda seçebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Yorum seçildiğinde, 3B model, yorumun eklendiği sıradaki
görünüm konfigürasyonuna geçer.

3B ölçüleri yorumlara dönüştürme

Her bir ölçü yoruma dönüştürülebilir; böylece diğer yorum türleri gibi incelenebilir ve ek açıklama eklenebilir.

1. Model Ağacı'nın Görünüm bölmesinde, her bir ölçüyü görüntülemek için ölçü
görünümünün yanındaki artı işaretini sağ tıklatın.

Ölçü görünümü, ancak 3B Ölçüm Aracını  kullanarak ölçüm eklediğinizde
gösterilir.

2. Ölçü adını sağ tıklatıp Yoruma Dönüştür'ü tıklatın.
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Başa dön

Ölçümleri yoruma dönüştürme

3B nesne hakkındaki yorumları görüntüleme

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Model Ağacı'nda yorum içeren bir görünüm seçin.

Araçlar > Yorum'u seçin. Yorumlar, sağ bölmedeki yorum listesinde görüntülenir.

Model Ağacı'nın Görünüm bölmesinde Seçenekler'i tıklatın ve Yorumları Listele'yi
seçin.

Model Ağacı'nın Görünüm bölmesinde Yorumları Listele seçeneğini etkinleştirme

2. Yorum penceresini açmak için yorumu çift tıklatın.

3. Diğer görünümlerle ilişkilendirilmiş başka yorumları görmek için, adım 1 ve 2'yi gerektiği
şekilde tekrarlayın.

Yorum seçtiğinizde, 3B model, yorumun eklendiği sıradaki görünümü görüntüler.

Ayrıca bkz.
Reader kullanıcıları için yorumlamayı etkinleştirme (Acrobat Pro)
Yorum Oluşturma
Videolara yorum ekleme (Acrobat Pro)
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PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme

Başa dön

Başa dön

Etkileşimli multimedya

Video

Ses

Başa dön

PDF'lerde multimedya yürütme
Desteklenen video, ses ve etkileşimli formatlar
Multimedya tercihleri (eski)
Multimedya Güvenilirliği tercihleri (eski)

PDF'lerde multimedya yürütme

El aracını veya seçim aracını kullanarak video veya ses dosyasının yürütme alanını tıklatın. İşaretçi, yürütme

alanının üzerine geldiğinde değişerek yürütme modu simgesine  dönüşür.

Desteklenen video, ses ve etkileşimli formatlar

Adobe Acrobat DC veya Adobe Acrobat Reader DC veya önceki sürümleri kullanılarak oluşturulmuş
PDF'lerde aşağıdaki multimedya türlerini yürütebilirsiniz:

SWF dosyaları içerenler.

H.264 sıkıştırmayı kullanan MOV, M4V, 3GP ve 3G2 video dosyalarını içerir. Ayrıca FLV, F4V, MP3
ve MP4 dosyalarını içerir. H.264 sıkıştırmayı kullanan dosyaları oynatmak için bilgisayarınızda H.264
kodekleri yüklü olmalıdır.

MP3 ve MP4 gibi ses dosyaları içerir

Bu dosyaları sayfada yürütebilir veya bağlantıdan, yer iminden, form alanından ya da sayfa eyleminden
etkinleştirebilirsiniz. Her multimedya dosyasında ortamın etkinleştirilebileceği bir yürütme alanı bulunur.
Yürütme alanı çoğunlukla, PDF sayfasında bir görüntü veya dikdörtgen olarak görüntülense de, görünmez de
olabilir.

Acrobat ve Reader ayrıca Acrobat'ın önceki bir sürümü kullanılarak oluşturulmuş eski multimedya dosyalarını
yürütmenize olanak sağlar. Bu dosyalar arasında QuickTime, MPEG, ASF, RAM ve Windows® Media
dosyaları yer alır. Ancak, Acrobat ve Reader X eski multimedya dosyalarını oluşturmak için bir yöntem
sunmaz.

Acrobat bilgisayarınızın virüslerden korunması amacıyla onaylanmamış kaynaklardan alınan multimedya
dosyalarını yürütmek isteyip istemediğinizi sorar. Bu varsayılan davranışı, Multimedya Güvenilirliği
tercihlerinden değiştirebilirsiniz.

El aracını veya seçim aracını kullanarak video veya ses dosyasının yürütme alanını
tıklatın. İşaretçi, yürütme alanının üzerine geldiğinde değişerek yürütme modu simgesine

dönüşür.
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Yürütücü Seçenekleri

Erişilebilirlik Seçenekleri

Başa dön

(Acrobat ve Reader 10.1.1 veya önceki sürümler) Ekran İzinleri:

Multimedya İşlemlerine İzin Ver

Seçili Multimedya Yürütücüsü İçin İzni Değiştir

Multimedya tercihleri (eski)

Multimedya tercihlerini ayarlamak için size iki tür PDF dosyası gerekir:

Acrobat 8 ve sonraki sürümlerde oluşturulmuş PDF dosyaları.

Yürütme için yerleşik bir ortam yürütücü değil, bir eklenti ya da harici yürütücü gerektiren
multimedya içeriklerine sahip PDF dosyaları.

Bu dosyalar için multimedyayı çalıştıracak ek bir ortam yürütücü belirtmeniz gerekir.

Tercihler iletişim kutusunu açın; iletişim kutusunun sol tarafında yer alan Multimedya (Eski) seçeneğini
belirleyin.

Eski ortam içeriğini çalıştırmak istediğiniz formatı seçin: QuickTime, Flash, Windows
Media veya Windows yerleşik yürütücü.

Medya yürütüldüğünde, varsa altyazılar ve dublaj sesi gibi özelliklerin çıkmasını
isteyip istemediğinizi belirleyin. Birden çok dil varsa, medya için tercih edilen dili belirleyin.

Multimedya Güvenilirliği tercihleri (eski)

Acrobat ve Reader, yerleşik ortam yürütücüyü kullanarak ses veya video gibi çoğu multimedya dosyasını
yürütür. (Desteklenen dosya türleri için bkz. Multimedya yürütme.) Yürütmek için harici yürütücü veya eklenti
gibi ek kaynaklar gerektiren multimedya içerikleri, “eski” multimedya içerikleri olarak kabul edilir. Harici
yürütücülerin veya eklentilerin kullanımını Multimedya Güvenilirliği (Eski) tercihlerinden kontrol edebilirsiniz.

İlgili makaleler
URL ayarları
Reader ve Acrobat'ta güvenlik riski olarak ekler

Multimedya Güvenilirliği (Eski)

(Acrobat ve Reader 10.1.1 veya önceki sürümler) Multimedya Güvenilirliği tercihlerinde, güvenilir veya
güvenilir olmayan PDF belgelerindeki gömülü multimedya dosyalarının yürütülüp yürütülmeyeceğini
belirtebilirsiniz. Güvenilir belge, siz veya bir başkasının güvenli olarak onayladığı belgedir. Tercihlerinizi,
sadece güvenilir belgelerdeki multimedyayı yürütecek şekilde ayarlayarak, programların, makroların ve
virüslerin bilgisayarınıza zarar verme olasılığını önleyebilirsiniz.

Güvenilir belgelerin ve yazarların listesi dahili olarak saklanır ve görüntülenemez. Sertifikalı bir belgeyi listeye
eklerseniz, güvenilir belgeler listesine hem belge hem de yazarın sertifikası eklenir. Bu yazarın sertifika
verdiği tüm belgeler güvenilirdir. (Güvenilir belgelerde güvenilir kimlikler listenizdeki yazarların oluşturduğu
PDF'ler de vardır.)

Tercihler iletişim kutusunda, Kategoriler'den Multimedya Güvenilirliği (Eski) seçeneğini belirleyin.

İzinleri güvenilen belgeler veya diğer
(güvenilmeyen) belgeler için ayarlamak üzere seçin.

Medya kliplerinin oynatılmasına izin vermek için bu seçeneği kullanın.
Seçildiğinde, belirli bir oynatıcının izin ayarlarını değiştirebilir ve medyanın oynatılma sırasındaki görünümünü
belirleyen seçenekleri etkinleştirebilirsiniz.

Listeden yürütücüyü seçin ve menüden de aşağıdaki
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Her Zaman

Hiçbir zaman

Komut istemi

Kayıttan Yürütme Seçeneklerine İzin Ver

Yüzer Pencerelerde Başlık Çubukları Olmadan Kayıttan Yürütmeye İzin Ver

Belgenin Kayan Kayıttan Yürütme Penceresinde Başlık Metni Oluşturmasına İzin Ver

Tam Ekran Penceresinde Kayıttan Yürütmeye İzin Ver

(Acrobat ve Reader 10.1.1 veya önceki sürümler) Güvenilir Belgeler Listesini Temizle

seçeneklerden birini belirleyin:

Yürütücünün size sorulmadan kullanılmasına izin verir.

Yürütücünün kullanılmasını engeller.

Kullanıcıya, oynatıcının kullanılıp kullanılmayacağını sorar. Bu seçeneği belirler ve
oynatıcının belirli bir belgedeki medyayı oynatmasına izin verirseniz, o belge güvenilir hale gelir.

Videonun nasıl görüntüleneceğini kontrol etmeniz için üç kayıttan
yürütme seçeneği sağlar.

Başlık çubuğu
olmadan videoyu yürütmek için bu seçeneği belirleyin. Sonuç olarak başlık görünmez ya da
görüntülenen düğmeler kapanır.

Video
kayan pencerede kayıttan yürütülürken başlık çubuğunu görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
Başlık çubuğundaki metni düzenlemek için Nesne Seçme Aracı ile (Araçlar > Etkileşimli İçerik >
Nesne Seçme) videoyu çift tıklatın. Yorumlamayı Düzenle'yi seçip Kayıttan Yürütme Konumu
sekmesinde Başlık Çubuğunu Göster seçeneğini belirleyin. Başlık çubuğu metnini Başlık metin
alanına ekleyin.

Bu seçenek, kayıttan yürütüldüğünde
videoyu otomatik olarak tam ekran modunda yürütür. Tam ekran görüntüsü son kullanıcı güvenlik
ayarlarıyla çakışabilir.

Mevcut güvenilir
belgeler ve yazarlar listesini siler. Daha önceden güvenilir belgeler listesinde bulunan veya güvenilir yazarlar
tarafından oluşturulmuş belgelerde bulunan medyanın oynatılmasını engellemek için bu seçeneği kullanın. Bu
seçenek ancak, multimedya içeren bir PDF açıksa kullanılabilir.

İlgili bağlantılar
PDF'lere multimedya ekleme
Videolara yorum ekleme (Acrobat Pro)
PDF'lere 3B modeller ekleme (Acrobat Pro)
PDF'lerde 3B modelleri görüntüleme
3B modellerle etkileşim kurma
PDF'lerde 3B nesneleri ölçme
PDF'lerde 3B görünümleri ayarlama
PDF'lerde 3B tasarımları yorumlama
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-->

Videolara yorum ekleme (Acrobat Pro)

 

Video görüntülediğinizde tek tek karelere yorum ekleyebilirsiniz. Yorumların her biri belirlenen kareye eklenir; böylece, yorumları görüntülediğinizde
gerçekleştirildikleri bağlamda görüntülenirler.

1. Video açık olarak, Yorum görev bölmesini açın.
2. Videoyu başlatın ve yorum eklemek istediğiniz yerde Duraklat'ı tıklatın.
3. Ek Açıklamalar veya Çizim İşaretleme panellerinden kullanmak istediğiniz yorumlama aracını seçip yorum eklemek istediğiniz

video karesini tıklatın.
4. Video'ya devam etmek için Oynat'ı tıklatın.

Yorumlar Yorumlar listesinde görüntülenir.

Daha fazla Yardım konusu

Yasal Bildirimler   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro DC)

599



Baskı üretimi araçlarına genel bakış (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Başa dön

Çıktı Önizleme

Ön Kontrol

Nesne Düzenle

Baskı Üretimi araçlarını açma
Baskı Üretimi araçları

Adobe Acrobat DC, yüksek kalitede renkli çıktı için tam bir PDF iş akışı sağlayabilen gelişmiş baskı üretimi
araçları sunar. Baskı üretimi araçlarına Araçlar > Baskı Üretimi'ni seçerek erişilebilir.   

Baskı Üretimi araçlarını açma

Araçlar > Baskı Üretimi'ni seçin.

Baskı Üretimi araçları sağ taraftaki bölmede görüntülenir.

Sağ taraftaki bölmede görüntülenen Baskı Üretimi araçları.

Baskı Üretimi araçları

Renk ayrımı önizleme, ekran provası, renk uyarıları ve daha fazlasını kullanışlı bir iletişim
kutusunda bir araya getirir.

Sık karşılaşılan tüm çıktı hataları için önceden tanımlanmış 400'den fazla denetimi yapmanızı
sağlar ve ardından tüm düzeltilebilir hataları düzeltir.

Raster ve vektör nesnelerini seçmenizi, taşımanızı ve düzenlemenizi sağlar. Etiketler, renk
uzayı veya işleme hedefi gibi farklı nesne özelliklerini düzenleyebilirsiniz.
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Renkleri Dönüştür

Düzleştirici Önizlemesi

PDF/X Olarak Kaydet

Sayfa Kutularını Ayarla

Yazıcı İşaretlerini Ekle

İnce Çizgileri Onar

Mürekkep Yöneticisi

Bindirme Hazır Ayarları

Makale Kutusu Ekle

Belgedeki herhangi bir renk uzayını hedef renk uzayına dönüştürmenizi sağlar.

Saydam nesneler için düzleştirme ayarları tanımlamanızı ve uygulamanızı sağlar.
Saydam nesneleri ve ayarlarınızın bu nesneler üzerindeki etkilerini görmenizi sağlayan bir önizleme içerir.
Ayarları hazır ayarlar olarak kaydedip diğer sayfalara veya PDF'lere de uygulayabilirsiniz.

Geçerli belgeyi PDF/X standartlarına göre kaydetmenizi sağlar.  

Kırpma, kesim, taşma payı, resim ve ortam kutularını sayfada tanımlamanıza
olanak sağlar. Bu öğeler, özellikle montaj için yazıcı işaretlerinin doğru sayfa konumlandırması ve
yerleştirmesi için önemlidir.

Konumlandırma için PDF sayfasına standart yazıcı işaretlerini ekler. Bu işaretler
PDF'ye gömülür.

Kullanıcı ayarlarına bağlı olarak, ince çizgileri bulur ve bunları daha kalın çizgilerle
değiştirir.

Geçerli PDF açıkken mürekkebin nasıl işleneceğini değiştirir. Acrobat Mürekkep
Yöneticisi, diğer Adobe uygulamalarıyla aynı seçenekleri ve kontrolleri kullanır.

Adobe In-Rip Yakalama'yı destekleyen Adobe RIP'in daha sonra yapacağı bir
yürütme için bindirme ayarlarını oluşturmanıza ve uygulamanıza olanak sağlar.

Bir dizi makale kutusu tanımlamanızı sağlar. 
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Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Not:

Başa dön

Başa dön

Not:

PDF'deki yazıcı işaretleri hakkında
PDF'ye yazıcı işaretlerini gömme
Sayfa Kutularını Ayarla iletişim kutusuna genel bakış
İnce çizgileri onarma

PDF'deki yazıcı işaretleri hakkında

Baskı üretimi için bir belge hazırlarken, baskı servis sağlayıcınızın provalar oluştururken, doğru kalibrasyon ve
mürekkep yoğunluğu için filmi ölçerken, boyutlandırmak üzere filmi keserken vb. renk ayrımı filmlerini
hizalamasına yardımcı olması için çok sayıda işarete gerek vardır. Yazıcı işaretleri, kesim kutuları ve taşma
payı kutuları gibi Adobe PDF'nin desteklediği belge kutularının sınırlarını belirtir.

Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun İşaretler ve Taşmalar panelini kullanarak baskı sırasında geçici
olarak yazıcı işaretleri ekleyebilir veya Yazıcı İşaretlerini Ekle iletişim kutusunu kullanarak dosyaya (ve isteğe
bağlı olarak katmana) yazıcı işaretleri gömebilirsiniz. Sadece alınan çıktıya yazıcı işaretleri ekleme hakkında
bilgi için bkz. İşaretler ve taşmalar ekleme.

Adobe InDesign CS veya sonraki bir sürümünde oluşturulan PDF, ayrı bir katmanda veya sayfada
yazıcı işaretleri içerebilir. Acrobat'taki Katmanlar sekmesini kullanarak bu işaretleri görebilirsiniz. Yazıcı
işaretleri katman olarak dışa aktarıldıysa, Acrobat Yazıcı İşaretlerini Ekle özelliğini kullanarak oluşturduğunuz
yazıcı işaretleri, InDesign yazıcı işaretlerinin yerini alır. Yazıcı işaretleri katmanda değilse, Acrobat yazıcı
işaretleri InDesign yazıcı işaretlerini kaplar ve hizalamayabilir.

PDF'ye yazıcı işaretlerini gömme

1. Araçlar > Baskı Üretimi > Yazıcı İşaretlerini Ekle'yi seçin.

2. İşaretlenecek sayfaları belirleyin.

3. İşaretleri ve ayarları belirleyin.

Sayfa Kutularını Ayarla iletişim kutusuna genel bakış

PDF'nizi yazdırma ve diğer çıktılar için hazırlarken kesim, taşma payı ve resim sınırlarını belirlemek için Sayfa
Kutularını Ayarla (önceki adıyla Sayfaları Kırp) iletişim kutusunu kullanın. Ortam (sayfa boyutu), kesim, taşma
payı ve resim kutuları dahil olmak üzere, Adobe PDF tarafından desteklenen belge kutularının kenar
boşluklarını ayarlayabilirsiniz. Bu özellik, Yazıcı İşaretlerini Ekle aracını kullanarak (Gelişmiş Yazdırma Ayarı
iletişim kutusunun İşaretler ve Taşmalar paneli ile değil) eklediğiniz yazıcı işaretleri, kırpma kutusunun
işaretleri barındıramayacak kadar küçük olması sebebiyle kesileceği durumlarda fayda sağlar. Baskı servis
sağlayıcıları bu aracı montaj görevleri için sayfa boyutunu genişletmek amacıyla da kullanabilir.

Kutular için ayarladığınız kenar boşluklarını kaybetmeden kutular arasında geçebilirsiniz. Bağımsız kutuları
ayarladığınız sırada, Sayfa Kutularını Ayarla iletişim kutusundaki önizleme de yeni ayarları yansıtacak şekilde
yenilenir. Örneğin, kırpma veya ortam kutusunu genişletirseniz, sayfa içeriği önizlemede "küçülür".

Kırpma kutusu genişletildiğinde, ortam kutusu buna uygun olarak ayarlanır.
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Başa dön

Sayfa Kutularını Ayarla iletişim kutusu, kesim, taşma payı, resim ve sayfa boyutu için sınırlar belirlemenizi
sağlar

Sayfa Kutularını Ayarla iletişim kutusunu açma

Araçlar > Baskı Üretimi > Sayfa Kutularını Ayarla'yı seçin.

İnce çizgileri onarma

İnce çizgi olarak adlandırılan çok ince çizgiler ofset yazdırmada sorun yaratırlar. PDF'lerde oldukları gibi
bırakılırlarsa, son yazdırılan parçada görünmeyebilirler. İnce Çizgileri Onar aracı, ince çizgilerin çoğunu
bulabilir ve bunları daha kalın çizgiyle değiştirebilir.

1. Araçlar > Baskı Üretimi > İnce Çizgileri Onar'ı seçin.

2. Bulmasını istediğiniz ince çizgi kalınlığını ve değiştirilecek kalınlığı girin.

Artış oklarını kullanarak ince çizgi kalınlıklarını ayarlayın. Kalınlıkları tam sayılarla
değiştirmek için üst karakter tuşuyla birlikte ok tuşunu tıklatın.
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3. Birimler menüsünden ölçü birimini seçin.

4. (İsteğe bağlı) İnce çizgileri Type 3 karakterlerle veya desenleri diğer ince çizgilerle aynı
değiştirme kalınlığı ile değiştirmek için Type 3 Fontlarını Ekle veya Desenleri Ekle'yi
seçin.

Font karakterleri ve desenleri aynı belge içinde farklı bağlamlarda kullanılabilir (örneğin,
farklı büyütme değerleri), bu nedenle çizgi kalınlığını değiştirme beklenmeyen sonuçlara
neden olabilir. Bu seçenekleri belirlerseniz sonuçları denetleyin ve seçimlerinizi gerektiği
gibi ayarlayın.

5. Denetlenecek sayfaları belirleyin.
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Çıktıyı önizleme (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Not:

Çıktı Önizleme iletişim kutusuna genel bakış
Simülasyon profilini ve önizleme seçeneklerini belirtme
Renkleri kaynak uzaya göre görüntüleme veya belirli öğeleri önizleme
Renk ayrımlarını önizleme
Mürekkep kapsamını denetleme
Arka plan rengini ayarlama
Renk uyarılarını görüntüleme
PDF belgesi içeriği hakkında bilgi görüntüleme

Çıktı Önizleme iletişim kutusuna genel bakış

Çıktı Önizleme iletişim kutusunda, PDF'nizin farklı koşullarında nasıl görüneceğini simüle etmenizi sağlayan
araçlar ve kontroller bulunur. İletişim kutusunun üst bölümünde, belgenizde önizleme yapmanız için çeşitli
denetimler yer alır. Önizleme menüsü, renk ayrımlarını önizleme ile renk uyarılarını önizleme arasında geçiş
yapmanızı sağlar. Renk Ayrımları'nı seçtiğinizde, iletişim kutusunun alt yarısında dosyadaki mürekkeplerle
ilgili bilgilerin yanı sıra toplam alan kapsamı denetimleri listelenir. Renk Uyarıları'nı seçtiğinizde, renk ayrımları
bölümünün yerini bir uyarılar bölümü alır ve mürekkep uyarısı kontrolleri hakkında bilgi sağlanır. Çıktı
Önizleme iletişim kutusunda belirlediğiniz önizleme ayarları, doğrudan açık belgeye yansıtılır.

Belgenizin içeriğini denetlemek için Çıktı Önizleme iletişim kutusunun Önizleme bölümünden Nesne
Denetleyici'ye de erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. PDF belgesinin içeriği hakkındaki bilgileri
görüntüleme.

Çıktı Önizleme, hem baskıda hem de önizlemede spot renk mürekkeplerini yeniden eşlemek için kapsamlı
Mürekkep Yöneticisi'ne de erişim içerir. Önizleme için mürekkep eşleme, yalnızca Çıktı Önizleme iletişim
kutusu açıkken uygulanır.

Doğru kalibre edilmiş ICC profilleriyle renk yönetimi sistemi (CMS) kullanıyorsanız ve monitörünüzün
kalibre edilmesini sağlıyorsanız ekrandaki renk ayrımı renklerin elde edilen renk ayrımı çıktısına daha yakın
bir önizlemesini görüntüler.
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Başa dön

Üst Baskıyı Benzet

Siyah Mürekkebe Benzet

Çıktı Önizleme iletişim kutusu, ayrımları, renk uyarılarını ve farklı nesnelerle ilgili ayrıntıları önizlemenizi
sağlar.

Ayrıca bkz.
Renk profilleri hakkında
Monitör kalibrasyonu ve nitelemesi hakkında
Ekran provası renkleri hakkında

Çıktı Önizleme iletişim kutusunu açma

1. Araçlar > Baskı Üretimi'ni seçin.

2. Sağdaki bölmeden Çıktı Önizleme'yi seçin.

Simülasyon profilini ve önizleme seçeneklerini belirtme

Belgenizin yazdırıldığı haline benzetme amacıyla varolan bir profili seçin.

1. Çıktı Önizleme iletişim kutusunda Simülasyon Profili menüsünden Çıktı Önizleme'yi seçin.

2. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

renk ayrımlı çıktıda renklerin karışımını ve üst baskısını simüle
eder.

Simülasyon profilinde belirtilen siyaha göre, siyahları ve koyu
renkleri simüle eder. Aksi halde, siyahlar monitörün çizebildiği en koyu renge göre
eşlenir.
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Kağıt Rengine Benzet

Sayfa Arka Plan Rengini Ayarla

Başa dön

Başa dön

Not:

Not:

Başa dön

kağıt renginde yazdırıldığında renklerin nasıl görüneceğini simüle
eder. Bu seçeneğin seçimini kaldırırsanız kağıt rengi monitör beyazı olur.

Sayfa rengini görüntüler. Rengi seçmek için renk
örneğini tıklatın.

Renkleri kaynak uzaya göre görüntüleme veya belirli öğeleri
önizleme

Önizlemede hangi renklerin görüntüleneceğini sınırlayabilirsiniz. Düz renkli nesneler, görüntüler, yumuşak
gölgeler, metin ve çizgi resim gibi belirli öğe türlerini de görüntüleyebilirsiniz. Bir kaynak renk uzayı
seçtiğinizde, yalnızca bu renk uzayındaki nesneleri görürsünüz. Örneğin, herhangi bir RGB rengi içerip
içermediğini veya spot rengin nerede kullanıldığını görmek için renkleri sınırlamak kullanışlıdır.

1. Çıktı Önizleme iletişim kutusundaki Göster menüsünde kullanılabilir seçeneklerden birini
belirtin.

2. Tanımladığınız tüm sayfa kutularını önizlemek için Resim, Kesim ve Taşma Payı
Kutularını Göster'i seçin. Sayfa kutuları tanımlama hakkında daha fazla bilgi için bkz.
Sayfa Kutuları Oluştur iletişim kutusuna genel bakış.

Renk ayrımlarını önizleme

Yazdırılan parçanın gereksinimlerinizi karşıladığından emin olmak için renk ayrımı kalıplarını ve mürekkep
kapsamını önizleyebilirsiniz. Renk ayrımlarının önizlemesinin monitörünüzde görüntülenmesi, ayrımları
bastırma masrafına girmeksizin sorunları belirlemenize yardımcı olsa bile, bindirme, emülsiyon seçenekleri,
yazıcı işaretleri, yarı tonlu tram ve çözünürlüğü önizlemenize olanak vermez. Bu ayarlar en iyi şekilde ancak,
entegral veya kaplama provaları kullanan baskı servis sağlayıcınızla doğrulanabilir.

Gizli katmanlardaki nesneler ekrandaki önizleme görüntüsünde yer almaz.

1. Çıktı Önizleme iletişim kutusunda Önizleme menüsünden Renk Ayrımları'nı seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Bir veya daha fazla renk ayrımını görmek için her renk ayrımı adının solundaki boş
kutuyu seçin. Her renk ayrımı kendisine atanmış renk ile görüntülenir.

Bir veya daha fazla renk ayrımını gizlemek için her renk ayrımı adının solundaki boş
kutudaki işareti kaldırın.

Tüm proses ve tek renk klişelerini bir kerede görmek için Proses Kalıpları veya Spot
Renk Kalıpları kutusunu seçin.

Tek bir proses veya tek renk klişesi siyah klişe olarak görüntülenir. Bu, sarı gibi
açık renkli kalıp üzerindeki nesneleri daha görünür yapar.

Mürekkep kapsamını denetleme

Çok fazla mürekkep kağıdı doygunlaştırabilir ve kuruma sorunlarına neden olabilir veya belgenin beklenen
renk niteliklerini değiştirebilir. Toplam Alan Kapsamı, kullanılan tüm mürekkebin toplam yüzdesini belirtir.
Örneğin 280, 60C, 60M, 60Y ve 100K ile elde edilmiş olabilen %280 mürekkep kapsamını belirtir. Yazdırmak
için kullandığınız baskının en fazla mürekkep kapsamını baskı servis sağlayıcınıza sorun. Daha sonra, toplam
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Başa dön

Başa dön

Üst Baskıyı Göster

mürekkep kapsamının baskı sınırlarını aştığı alanları belirlemek için belgeyi önizleyebilirsiniz. Bir sorunla
karşılaşırsanız, Shift tuşunu basılı tutup alanı tıklatarak yorum ekleyebilirsiniz. Yorum, mürekkep kapsamı
ayrıntılarıyla önceden doldurulur.

1. Çıktı Önizleme iletişim kutusunda Önizleme menüsünden Renk Ayrımları'nı seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Belirli bir örnek boyutunu ayarlamak için Örnek Boyutu listesinde bir seçenek belirtin.
Nokta Örneği, tıklattığınız pikselin değerini belirtir. 3 x 3 Ortalama ve 5 x 5 Ortalama,
tıklattığınız alan içinde belirtilen piksel sayısının ortalama değerini belirler. Örnek
boyutunun, Toplam Alan Kapsamı uyarıları üzerinde bir etkisi yoktur. Yalnızca, ayrı
kalıpların her birinin yanındaki yüzdeleri etkiler.

Toplam belge kapsamını denetlemek için Toplam Alan Kapsamı'nı seçtikten sonra
açılan menüden bir sayı seçin veya kutuya bir yüzde yazın. Vurgular, mürekkep
kapsamının bu yüzdeyi aştığı alanları belirtir. Vurgu rengini değiştirmek için renk
örneğini tıklatıp yeni bir renk seçin.

Belirli bir alanın kapsamını denetlemek için belge penceresindeki alanın üzerine
girmek üzere işaretleyiciyi kullanın. Mürekkep kapsamı yüzdeleri mürekkep adlarının
yanındaki mürekkep listesinde görüntülenir.

Mürekkep Yöneticisi'ni kullanıp bazı spot renkleri proses renklerine dönüştürerek
mürekkep kapsamını ayarlayabilirsiniz.

3. Sorunları kaydetmek için Shift tuşunu basılı tutarak alanı tıklatın. Acrobat DC, mürekkep
kapsamı yüzdelerini içeren bir yorum ekler.

Arka plan rengini ayarlama

Belgeniz renkli kağıda yazdırıldığında nasıl görüneceğinin simülasyonunu yapabilirsiniz.

1. Çıktı Önizleme iletişim kutusunda Önizleme menüsünden Renk Ayrımları'nı seçin.

2. İletişim kutusunun altındaki Arka Plan Rengini Ayarla seçeneğini belirleyip bir renk
seçin.

Renk uyarılarını görüntüleme

Belirli bir baskıda belgedeki renkler yeniden üretilebilir olmadığında veya tür olarak yanlışlıkla zengin siyah
kullanıldığında çıktı sorunları oluşabilir. PDF dosyasını yüksek kaliteli çıktı almak üzere teslim etmeden önce,
bu tür renk sorunlarını tanılamak için Çıktı Önizleme iletişim kutusundaki çeşitli renk uyarılarını
kullanabilirsiniz. Alanlarda uyarıyı tetikleyen pikseller, uyarı türünün yanındaki renk örneği rengi ile
tanımlanan uyarı renginde görüntülenir.

1. Çıktı Önizleme iletişim kutusunda Önizleme menüsünden Renk Uyarıları 'nı seçin.

2. Aşağıdaki seçeneklerden birini veya her ikisini de belirleyin:

Renk ayrımı uygulanmış çıktıda üst baskının nasıl görüneceğini
gösterir. Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun Çıktı panelinde Üst Baskıya Benzet
seçeneğini belirlerseniz, bileşik yazdırma aygıtına çıktı aldığınızda üst baskı efektlerini de
görebilirsiniz. Bu seçenek, renk ayrımlarını doğrulamak için kullanışlıdır.
Varsayılan olarak, opak, çakışan renkler yazdırdığınızda, en üstteki renk altındaki alanı
gizler. Alttaki alanın gizlenmesini önlemek ve en üstteki çakışan baskı mürekkebinin
alttaki mürekkebe göre saydam görünmesini sağlamak için üst baskı kullanabilirsiniz.
Baskıdaki saydamlık derecesi, kullanılan mürekkebe, kağıda ve yazdırma yöntemine
bağlıdır.
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Zengin Siyah

Başa dön

Artırılmış opaklık ve daha zengin renk için renkli mürekkeplerle
karıştırılmış işlem siyahı (K) olan zengin siyah renkle yazdırılan alanları belirtir. metnin gri
değil de siyah görüntülenmesi için size ekstra koyuluk gerektiğinden geniş alanlarda
zengin siyah kullanılır.
İçeriği zengin siyah olarak tanılarken kullanılacak minimum siyah yüzdesini tanımlamak
için Sınır Başlat yüzdesini yazın. Bu uyarı için zengin siyah, siyahla (sınır değerine bağlı
olarak) sıfır dışındaki tüm C, M veya Y değerlerinin oranıdır.

Önizlemede kullanılan uyarı rengini değiştirmek için renk örnekleri renk seçiciden bir
renk seçin.

PDF belgesi içeriği hakkında bilgi görüntüleme

Belgenin içeriğiyle ilgili görüntü çözünürlüğü, renk modu, saydamlık ve diğer bilgileri görüntülemek için Nesne
Denetleyici iletişim kutusunu kullanın. Bir nesneyle ilgili herhangi bir sorun veya aksaklıkla karşılaşırsanız,
Shift tuşunu basılı tutup nesneyi tıklatarak yorum ekleyebilirsiniz. Yorum, Nesne Denetleyici tarafından
belirlenen tüm ayrıntılarla önceden doldurulur.

1. Çıktı Önizleme iletişim kutusunun Önizleme bölümünde Nesne Denetleyici'yi seçin.

2. Çıktı Önizleme iletişim kutusunda işaretçinin altında kalan nesnelerle ilgili bilgileri
görüntülemek için belge penceresini tıklatın.

3. Sorunlu alanları not etmek için Shift tuşunu basılı tutarak nesneyi tıklatın. Acrobat DC,
Nesne Denetleyici tarafından belirlenen bilgileri içeren bir yorum ekler.
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Saydamlığı düzleştirme (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Not:

Başa dön

Düzleştirme hakkında
Düzleştirici Önizlemesi iletişim kutusuna genel bakış
Resmin düzleştirilecek alanlarını önizleme
Saydamlık Düzleştirici seçenekleri
Saydamlık düzleştirici hazır ayarları hakkında
Düzleştirici hazır ayarı oluşturma
Düzleştirici hazır ayarını uygulama
PDF İdealleştirici'de düzleştirici hazır ayarını düzenleme

Düzleştirme hakkında

Belgenizde veya resminizde saydamlık varsa, çıktısının alınması için çoğunlukla, düzleştirme denilen bir
işlemden geçmesi gerekir. Düzleştirme işleminde resim, vektör tabanlı ve rasterleştirilmiş alanlara bölünür.
Resim karmaşıklaştıkça (görüntülerin karıştırılması, vektörler, yazım, spot renkler, üst baskı vb.) düzleştirme
ve sonuçları da karmaşıklaşır.

Yazdırma yaptığınızda ya da saydamlık desteğine sahip olmayan başka formatlarda kayıt veya dışa aktarma
yaptığınızda, düzleştirme gerekebilir. PDF dosyaları oluştururken düzleştirme yapmadan saydamlığı korumak
için, dosyanızı Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) veya sonraki sürümü olarak kaydedin.

Düzleştirme ayarlarını belirleyip bunları kaydederek, saydamlık düzleştirici hazır ayarları olarak
uygulayabilirsiniz. Saydam nesneler, seçilen düzleştirici hazır ayarlarındaki ayarlara göre düzleştirilir.

Dosya kaydedildikten sonra saydamlık düzleştirme işlemi geri alınamaz.

Çakışan resimler düzleştirme sırasında bölünür.

Saydam çıktı sorunları hakkında daha fazla bilgi için Adobe web sitesinde bulabileceğiniz Adobe Solutions
Network (ASN), Print Service Provider Resources (yalnızca İngilizce) sayfasına bakın.

Düzleştirici Önizlemesi iletişim kutusuna genel bakış

Saydamlık düzleştirme işleminden etkilenen öğelerin yanı sıra, saydam alanları ve nesneleri vurgulamak için
Düzleştirici Önizlemesi iletişim kutusundaki önizleme seçeneklerini kullanın. Saydam alanlar kırmızı renkte,
resmin geri kalanı ise gri tonlamalı olarak görüntülenir.

Ayarları uygulamadan önce düzleştirici seçeneklerini ayarlamak ve ardından düzleştirici hazır ayarı olarak
kaydetmek için bu bilgileri kullanın. Daha sonra bu hazır ayarları farklı bir iletişim kutusundan
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Başa dön

Not:

Not:

uygulayabilirsiniz. Örneğin, PDF İdealleştirici (Farklı Kaydet > En İyileştirilmiş PDF), Gelişmiş Yazdırma Ayarı
iletişim kutusu ve PostScript Ayarları iletişim kutusu (Dosya > Dışa Aktarma Hedefi).

Düzleştirici Önizlemesi iletişim kutusu önizleme ve düzleştirici ayarları kullanarak geçerli PDF'nin önizlemesini
görüntüler.

Düzleştirici Önizlemesi iletişim kutusunu açma

Araçlar > Baskı Üretimi > Düzleştirici Önizlemesi'ni seçin.

Resmin düzleştirilecek alanlarını önizleme

Düzleştirmeden etkilenen alanları vurgulamak için Düzleştirici Önizlemesi içerisindeki önizleme seçeneklerini
kullanın. Düzleştirme seçeneklerini ayarlamak için bu renk kodlamalı bilgileri kullanabilirsiniz.

Düzleştirici Önizlemesi, spot renklerin, üst baskıların ve karıştırma modlarının kesin önizlemesi için
tasarlanmamıştır. Bu amaçlar için, bunun yerine Üst Baskı Önizleme modunu kullanın.

1. Düzleştirici Önizlemesi panelini (ya da iletişim kutusunu) görüntüle:

Illustrator'da, Pencere > Düzleştirici Önizlemesi'ni seçin.

Acrobat'ta, Araçlar > Baskı Üretimi > Düzleştirici Önizlemesi'ni seçin.

InDesign'da Pencere > Çıktı > Düzleştirici Önizlemesi'ni seçin.

2. Vurgu menüsünden, vurgulamak istediğiniz alanların türünü seçin. Seçeneklerin
kullanılabilirliği resmin kullanılabilirliğine bağlıdır.

3. Kullanmak istediğiniz düzleştirme ayarlarını seçin: İsterseniz bir hazır ayar seçebilir veya
varsa özel seçenekler belirleyebilirsiniz.

(Illustrator) Düzleştirme ayarları görünür değilse ayarları görüntülemek için panel
menüsünden Seçenekleri Göster'i seçin.

4. Resim içeriğinde saydam nesnelerle etkileşim halinde bulunan üst baskı nesneleri
bulunuyorsa Illustrator içindeki Üst Baskılar menüsünden bir seçenek belirleyin. Üst
baskıları koruyabilir, benzetebilir veya atabilirsiniz. Acrobat'ta Üst Baskıyı Koru'yu seçerek
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Başa dön

Yok (Renk Önizleme)

Rasterize Karmaşık Bölgeler

Saydam Nesneler

Tüm Etkilenen Nesneler

Etkilenen Bağlantılı EPS Dosyaları (sadece Illustrator)

Etkilenen Grafikler (sadece InDesign)

Genişletilmiş Desenler (Illustrator ve Acrobat)

Anahatlı Konturlar

Ana Hatlı Metin (Illustrator ve InDesign)

Not:

saydam resmin rengini arka plan rengiyle karıştırın ve bir üst baskı efekti oluşturun.

5. İstediğiniz zaman ayarlarınızı göre yenilenen önizleme sürümünü ekrana getirmek için
Yenile'yi tıklatın. Resmin karmaşıklığına bağlı olarak, önizleme görüntüsünün ekrana
gelmesi için birkaç saniye beklemeniz gerekebilir. InDesign'da aynı zamanda
Vurgulamayı Otomatik Yenile'yi de seçebilirsiniz.

Illustrator ve Acrobat'ta önizlemeyi büyütmek için önizleme alanını tıklatın.
Uzaklaştırmak için önizleme alanında Alt tuşuyla/Option tuşuyla tıklatın. Önizlemeyi
kaydırmak için boşluk çubuğuna basılı tutun ve önizleme alanını içeri sürükleyin.

Saydamlık Düzleştirici seçenekleri

Saydamlık Düzleştirici ayarlarını Illustrator, InDesign veya Acrobat'ta düzleştirme hazır ayarlarının
oluşturulması, düzenlenmesi veya önizlemesi sırasında yapabilirsiniz.

Vurgulama (önizleme) seçenekleri

Önizlemeyi devre dışı bırakır.

Performans nedenlerinden dolayı rasterleştirilecek olan alanları vurgular
(Raster/Vektör sürgüsünde saptandığı gibi). Vurgulu alanların sınırlarının, daha fazla dikiş sorunu yaratma
ihtimali olduğunu unutmayın (yazdırma sürücüsü ayarlarına ve rasterleştirme çözünürlüğüne bağlı olarak).
Dikiş sorunlarını en aza indirmek için, Karmaşık Bölgeleri Kırp'ı seçin.

Kısmi opaklıktaki nesneler (örneğin, alfa kanalına sahip görüntüler), karıştırma moduna
sahip nesneler ve opaklık maskesine sahip nesneler gibi, saydamlık kaynağı olan nesneleri vurgular. Ayrıca,
stillerin ve efektlerin saydamlık içerebileceğini ve üst baskılı nesneler saydamlıkla ilişkilendirilmişse veya üst
baskının düzleştirilmesi gerekiyorsa, bu nesnelerin de saydamlık kaynağı olarak işlem görebileceğini
unutmayın.

Saydam nesneler ve saydam nesnelerle çakışan nesneler dahil olmak üzere,
saydamlıkla ilişkisi olan bütün nesneleri vurgular. Vurgulanan nesneler, düzleştirme işleminden etkilenecektir
(konturları veya desenleri genişletilir, bazı kısımları rasterleştirilir vb.).

Saydamlıktan etkilenen, bağlantılı bütün EPS
dosyalarını vurgular.

Saydamlıktan veya saydamlık efektlerinden etkilenen, yerleştirilmiş
bütün içeriği vurgular. Bu seçenek, düzgün yazdırılabilmesi için müdahale edilmesi gereken grafikleri görmesi
gereken hizmet sağlayıcılar için yararlıdır.

Saydamlıkla ilişkilendirilmişlerse genişletilecek bütün
desenleri vurgular.

Saydamlıkla ilişkilendirilmişse anahatları çizilecek olan bütün konturları veya Tüm
Konturları Anahatlara Dönüştür seçili olduğu için anahatları çizilecek olan bütün konturları vurgular.

Saydamlıkla ilişkilendirilmişse anahatları çizilecek olan bütün
metni veya Tüm Metni Anahatlara Dönüştür seçili olduğu için anahatları çizilecek olan bütün konturları
vurgular.

Son çıktıda, anahatları çizilen konturlar ve metin, özellikle de çok ince konturlar ve çok küçük metinler
orijinal konturlardan ve metinden biraz farklı bir görünümde olabilir. Ancak, Düzleştirici Önizlemesi bu
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Raster Dolgulu Metin Ve Konturlar (sadece InDesign)

Rasterleştirilmiş Tüm Bölgeler (Illustrator ve InDesign)

Ad/Hazır Ayar

Raster/Vektör dengesi

Not:

Çizim Ve Metin Çözünürlüğü

Degrade Ve Kafes Çözünürlüğü

Tüm Metni Anahatlara Dönüştür

Tüm Konturları Anahatlara Dönüştür

Karmaşık Bölgeleri Kırp

Not:

değiştirilmiş görünümü vurgulamaz.

Düzleştirmenin sonucu olarak rasterleştirilmiş
dolguları olan metni ve konturları vurgular.

PostScript'te temsil etmenin başka yolu
olmadığından veya Raster/Vektör sürgüsünde belirlenen eşikten daha karmaşık olduklarından dolayı
rasterleştirilecek olan nesne kesişmelerini vurgular. Örneğin, Raster/Vektör değeri 100 bile olsa, iki saydam
degradenin kesişimi daima rasterleştirilir. Rasterleştirilmiş Tüm Bölgeler seçeneği aynı zamanda, saydamlıkla
ilişkilendirilmiş raster grafiklerini (sözgelimi Photoshop dosyalarını) ve alt gölge ve geçiş yumuşatması gibi
raster efektlerini de gösterir. Bu seçenekte işlemin diğerlerine göre daha uzun süreceğini unutmayın.

Saydamlık Düzleştirici Hazır Ayar seçenekleri

Hazır ayarın adını belirler. İletişim kutusuna bağlı olarak, Ad metin kutusuna bir ad yazabilir
veya varsayılan adı kabul edebilirsiniz. Hazır ayarı düzenlemek için varolan bir hazır ayarın adını girebilirsiniz.
Ancak, varsayılan hazır ayarları düzenleyemezsiniz.

Korunacak vektör bilgileri miktarını belirler. Daha yüksek ayarlarda daha fazla vektör
nesnesi korunur, daha düşük ayarlardaysa daha fazla vektör nesnesi rasterleştirilir; ara ayarlarda, vektör
formundaki basit alanlar korunur, karmaşık olanları rasterleştirilir. Resmin tümünün rasterleştirilmesi için, en
düşük ayarı seçin.

Gerçekleşen rasterleştirme miktarı, sayfanın karmaşıklığına ve çakışan nesnelerin türüne bağlıdır.

Görüntüler, vektör resimleri, metin ve degradeler dahil olmak üzere tüm
nesneleri, belirlenen çözünürlüğe rasterleştirir. Acrobat ve InDesign uygulamaları, çizimlerde maksimum inç
başına 9600 piksel (ppi), degrade kafeslerde maksimum 1200 ppi çözünürlüğe izin verir. Illustrator
uygulaması, hem çizimlerde hem de degrade kafeslerde maksimum 9600 ppi çözünürlüğe izin verir.
Çözünürlük, düzleştirildiğinde kesişmelerin netliğini etkiler. Çizim ve Metin Çözünürlüğü, yüksek kalitede
rasterleştirme sağlamak için genelde 600-1200'e ayarlanmalıdır; özellikle Serif veya küçük puntolu yazımda.

Düzleştirmenin sonucu olarak rasterleştirilen degrade ve Illustrator kafes
nesnelerinin çözünürlüğünü, 72 ile 2400 ppi arasında belirtir. Çözünürlük, düzleştirildiğinde kesişmelerin
netliğini etkiler. Degrade ve kafes çözünürlüğü genelde 150 ile 300 ppi arasında ayarlanmalıdır, çünkü daha
yüksek çözünürlüklerde degradelerin, alt gölgelerin ve geçiş yumuşatmalarının kalitesi artmamasına rağmen,
yazdırma süresi ve dosya boyutu artar.

Her yazım nesnesini (nokta yazım, alan yazımı ve yol yazımı) anahatlara
dönüştürür ve saydamlık içeren sayfalardaki bütün yazım glif bilgilerini atar. Bu seçenek, düzleştirme
sırasında metin genişliğinin tutarlı kalmasını garantiler. Bu seçeneği etkinleştirmenin, Acrobat'ta
görüntülendiğinde veya düşük çözünürlüklü masaüstü yazıcılarında yazdırıldığında hafifçe daha kalın
görünmesine neden olacağını unutmayın. Yüksek çözünürlüklü yazıcılarda veya görüntü yerleştiricilerde
yazımın kalitesini etkilemez.

Saydamlık içeren sayfalarda, tüm konturları, içi dolu basit yollara
dönüştürür. Bu seçenek, düzleştirme sırasında kontur genişliğinin tutarlı kalmasını garantiler. Bu seçeneğin
etkinleştirilmesinin, ince konturların biraz daha kalın görünmesine ve düzleştirme performansını
azaltabileceğini unutmayın.

Vektör resimleriyle rasterleştirilmiş resimler arasındaki sınırların nesne yollarının
arasında kalmasını garantiler. Bu seçenek, bir nesnenin bir bölümü rasterleştirilirken başka bir bölümü vektör
formunda kaldığında ortaya çıkan dikiş dışlayıcılarını azaltır. Ancak, bu seçeneğin kullanılması, yazıcının
işleyemeyeceği kadar karmaşık yollar oluşturulmasına neden olabilir.
 

Bazı yazıcı sürücüleri raster ve vektör resimlerini farklı şekillerde işler; bu da bazen renk dikişlerine
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(sadece Illustrator) Alfa Saydamlığını Koru'yu seçin (sadece Saydamlığı Düzleştir iletişim kutusu)

(sadece Illustrator) Spot Renkleri Ve Üst Baskıları Koru'yu seçin (sadece Saydamlığı Düzleştir
iletişim kutusu)

Üst Baskıyı Koru (sadece Acrobat)

Başa dön

Yüksek Çözünürlük

Orta Çözünürlük

Düşük Çözünürlük

neden olur. Yazıcı sürücüsüne özgü bazı renk yönetimi ayarlarını devre dışı bırakarak, dikiş sorunlarını en
aza indirebilirsiniz. Bu ayarlar her yazıcıda farklı olduğundan, ayrıntılar için, yazıcınızla birlikte gelen belgelere
bakın.

Rasterle vektörlerin yan yana geldiği yerlerdeki birleşimler.

Düzleştirilmiş nesnelerin genel opaklığını korur. Bu seçenekle karıştırma modları ve üst baskılar kaybedilir,
ancak bunların görünümleri işlenmiş resimde alfa saydamlığıyla birlikte korunur (saydam bir arka plan
kullanarak resmi rasterleştirdiğinizde olduğu gibi). Alfa Saydamlığını Koru seçeneği, SWF veya SVG'ye
aktarırken yararlı olabilir, çünkü bu iki format da alfa saydamlığını destekler.

Genel olarak spot renkleri korur. Aynı zamanda, saydamlıkla ilişkilendirilmemiş nesneler için üst baskıyı da
korur. Renk ayrımı yazdırırken belgede spot renkler ve üst baskılı nesneler varsa bu seçeneği belirleyin.
Dosyaları, sayfa mizanpajı uygulamalarında kullanmak üzere kaydediyorsanız bu seçenekteki işareti kaldırın.
Bu seçenek işaretli olduğunda, saydamlıkla ilişkilendirilmiş olan üst baskılı alanlar düzleştirilir, diğer
alanlardaki üst baskı korunur. Sayfa mizanpajı uygulamasından dosyanın çıktısı alındığında ortaya çıkacak
sonuçlar belli olmaz.

Üst baskı efekti oluşturmak için saydam resmin rengini arka plan
rengiyle karıştırır.

Saydamlık düzleştirici hazır ayarları hakkında

Sık sık saydamlık içeren belgeler yazdırıyor veya dışa aktarıyorsanız, düzleştirme ayarlarını bir saydamlık
düzleştirici hazır ayarına kaydederek düzleştirme işlemini otomatikleştirebilirsiniz. Sonra bu seçenekleri hem
basılı çıktıya uygulayabilir hem de dosyaları PDF 1.3 (Acrobat 4.0) ve EPS ve PostScript formatlarında
kaydederken ve dışa aktarırken uygulayabilirsiniz. Illustrator uygulamasında bunları, dosyaları Illustrator
uygulamasının daha önceki sürümlerinin formatında kaydederken veya panoya kopyalarken de
uygulayabilirsiniz; Acrobat uygulamasında bunları, PDF'leri en iyileştirirken de uygulayabilirsiniz.

Bu ayarlar aynı zamanda, saydamlık desteğine sahip olmayan formatlara aktarma yaparken düzleştirmenin
nasıl gerçekleştirileceğini de kontrol eder.

Düzleştirici hazır ayarı seçimini, Yazdır iletişim kutusunun Gelişmiş panelinde veya ilk Dışa Aktar ya da Farklı
Kaydet iletişim kutusundan sonra çıkan formata özgü iletişim kutusunda yapabilirsiniz. Kendi düzleştirici hazır
ayarlarınızı oluşturabilir veya yazılımla birlikte gelen hazır ayarlar arasından seçim yapabilirsiniz. Bu
varsayılan seçeneklerden her birinin ayarları, belgenin kullanım amacına bağlı olarak, düzleştirmenin kalitesini
ve hızını rasterleştirilmiş saydam alanların uygun çözünürlüğüyle eşleştirecek şekilde tasarlanmıştır:

nihai baskı çıktısı için veya renk ayrımına dayalı renk provaları gibi yüksek kaliteli
provalar içindir.

masaüstü provaları için ve isteğe bağlı yazdırmayla renkli PostScript yazıcılarda basılacak
belgeler içindir.

siyah-beyaz masaüstü yazıcılarında basılacak hızlı provalar için ve web'de yayınlanacak
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Başa dön

(Windows XP)

(Windows Vista®/Windows 7)

(Mac OS)

Not:

Not:

Başa dön

Başa dön

veya SVG'ye dışa aktarılacak belgeler içindir.

Düzleştirici hazır ayarı oluşturma

Saydamlık düzleştirici hazır ayarlarını ayrı bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. Ayrı dosya kullanmak, bunları
yedeklemeyi veya servis sağlayıcılarının, müşterilerin veya çalışma grubunuzdaki diğer kişilerin kullanımına
açmayı kolaylaştırır. Özel düzleştirici hazır ayarını oluşturduktan sonra PDF İdealleştirici 'de
düzenleyebilirsiniz.

Düzleştirici hazır ayarları yazıcı ayarları dosyalarının depolandığı yerde depolanır:

\Documents and Settings\[geçerli kullanıcı]\Application Data\Adobe\Acrobat\10.0\Preferences

\Users\[geçerli kullanıcı]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\10.0\Preferences

Users/[geçerli kullanıcı]/Library/Preferences/ Acrobat/10.0

Acrobat'ta oluşturulan düzleştirici hazır ayarlarının diğer Adobe uygulamalarında oluşturulanlardan farklı
bir dosya formatı vardır, bu nedenle bunları uygulamalar arasında paylaşamazsınız.

1. Araçlar > Baskı Üretimi > Düzleştirici Önizlemesi'ni seçin.

2. Mevcut hazır ayara göre bir hazır ayarı temel almak için Hazır Ayar menüsünden seçin.

3. Düzleştirme seçeneklerini ayarlayın.

4. Gerekiyorsa, varsayılan ayarlara dönmek için Sıfırla düğmesini tıklatın.

5. Kaydet'i tıklatın.

6. Bir ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.

Özel bir hazır ayarı silmek için Hazır Ayar menüsünden seçin ve Sil'e basın. Düşük, Orta ve Yüksek
ayarları yerleşiktir ve silinemezler.

Düzleştirici hazır ayarını uygulama

Aşağıdakilerden birini yapın:

Düzleştirici Önizlemesi iletişim kutusunda menüden bir hazır ayar seçin, sayfa
aralığını belirtin ve Uygula'yı tıklatın.

PDF İdealleştirici'de soldaki Saydamlık seçeneğini belirleyin, ardından listeden bir
hazır ayar seçin.

Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunda soldaki Çıktı panelini seçin, ardından
Saydamlık Düzleştirici Hazır Ayarı menüsünden bir hazır ayar seçin.

Dosya > Dışa Aktarma Hedefi > Encapsulated PostScript veya PostScript'i seçip
Ayarlar'ı tıklatın. Çıktı panelinde Saydamlık Düzleştirici Hazır Ayarı menüsünden bir
hazır ayar seçin.

PDF İdealleştirici'de düzleştirici hazır ayarını düzenleme

Yalnızca özel hazır ayarları değiştirebilirsiniz.

1. Dosya > Farklı Kaydet > En İyileştirilmiş PDF'yi seçin.
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2. Soldan Saydamlık seçeneğini belirleyin.

3. Düzenlemek istediğiniz özel hazır ayarı çift tıklatın, ayarları değiştirin ve Tamam'ı tıklatın.
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Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Başa dön

Not:

Renk dönüştürme hakkında
Renkleri Dönüştür iletişim kutusuna genel bakış
Renkleri farklı bir aralığa dönüştürme
Mürekkep Yöneticisi'ne genel bakış
Spot renkleri proses olarak ayırma
Spot renk için mürekkep takma adı oluşturma

Renk dönüştürme hakkında

Renkler monitörde görüntülendiklerinde veya yazıcıya gönderildiklerinde genellikle dönüştürülmelidir. Bu
durumla renk modelleri eşleşmediğinde dönüştürme gereklidir (örneğin, CMYK rengi RGB monitöründe
görüntülendiğinde veya RGB renk aralığı olan bir belge yazıcıya gönderildiğinde).

Acrobat, gerekli renk dönüşümünü (varsa) belirlemek için (örneğin RGB'den CMYK'ya) PDF'deki nesnelerin
kaynak renk aralığını kullanır. Acrobat, gömülü renk profilleri içeren görüntü ve nesneler için, profildeki bilgileri
kullanarak rengin görünüşünü yönetir. PDF/X standart ailesiyle uyumlu dosyalarda, dosyadaki renkleri
yönetmek için Çıktı Hedefi kullanılır. Ancak yönetilmeyen renkler profillerden faydalanmazlar; bu yüzden,
dönüştürme için geçici olarak bir profilin kullanılması gerekir. Tercihler iletişim kutusunun Renk Yönetimi
panelinde, yönetilmeyen renkleri dönüştürmek için profiller sunulur. Yerel baskı koşullarınıza göre özel profiller
de seçebilirsiniz.

Renkleri Dönüştür iletişim kutusuna genel bakış

PDF'nizin çıktısını yüksek kaliteli aygıtlarda alırsanız ya da baskı öncesi iş akışında birleştirirseniz renk
nesnelerini CMYK veya başka bir renk uzayına dönüştürebilirsiniz. Renkleri Dönüştür özelliği, baskı veya
görüntüleme sırasında renkleri geçici olarak dönüştüren diğer Acrobat özelliklerinden farklı olarak belgedeki
renk değerlerini değiştirir. Renkleri Dönüştür iletişim kutusunda tek bir sayfadaki veya tüm belgedeki renkleri
dönüştürebilirsiniz.

Renkleri Dönüştür iletişim kutusu, belgedeki tüm renkleri veya belirtilen nesne türlerinin tüm renklerini
hedef renk uzayına dönüştürür. Sadece seçili bir nesnenin renklerini dönüştürmek için Nesne Düzenle aracını
kullanın.
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Başa dön

Not:

Nesne Türü

Renk Türü

Metin Boyutu

Koru

Renkleri Dönüştür iletişim kutusu

A. Dönüştürme Nitelikleri B. Belge Renkleri 

Renkleri Dönüştür iletişim kutusunu açma

Araçlar > Baskı Üretimi > Renkleri Dönüştür'ü seçin.

Renkleri farklı bir aralığa dönüştürme

Seçtiğiniz renk uzaylarına bağlı olarak renk dönüştürme renk değerlerini kaynak renk uzayından hedef uzaya
şu şekilde korur, dönüştürür ya da eşler (takma ad verir):

Etiketlenmemiş (Aygıtla ilgili) veriler içeren nesneler, kaynakla aynı çalışma alanı profilleri
kullanılarak hedef uzaya dönüştürülür. Bu dönüştürme işlemi, bağımsız veya spot renkler
için alternatif değer olarak olmak üzere, RGB, CMYK ve gri tonlamalı tüm etiketlenmemiş
uzaylar için yapılır.

Aygıttan bağımsız renk uzaylarındaki renkler (Kalibreli Gri, Kalibreli RGB veya Lab)
korunabilir veya dönüştürülebilir. Dönüştürüldüğünde, Acrobat aygıttan bağımsız nesne
bilgilerini kullanır.

Spot renklerdeki nesneler kümesi belgede gösterilen diğer mürekkeplere korunabilir,
dönüştürülebilir ya da eşlenebilir (takma ad verilebilir). Nesnelerde Renk Ayrımı, DeviceN
ve NChannel renk uzayları vardır. Hedef uzayın proses renk modeli CMYK ise, spot
renkler de CMYK proses rengine eşleştirilebilir. Diğer mürekkeplere eşleştirilen spot
renkler Çıktı Önizleme iletişim kutusunda önizlenebilir.

Belirli spot kalıplarını dönüştürmek isterseniz Renkleri Dönüştür aracıyla birlikte Mürekkep Yöneticisi'ni
kullanın. Yalnızca belirli spot kalıplarını prosese dönüştürmek için bunları Mürekkep Yöneticisi'nde proses
hale getirin. Aksi takdirde belgedeki tüm spot renkler, renk türü olarak Spot Renk'i seçtiyseniz proses renge
dönüştürülür.

Belge renklerini dönüştürme

1. Renkleri Dönüştür iletişim kutusunda bir dönüştürme komutu seçin. Listede varolmayan
komutlar varsa varsayılan dönüştürme komutunu eklemek için Ekle'yi tıklatın.

2. Düzenlemek istediğiniz dönüştürme komutunu seçip Eşleştirme Ölçütleri'nden bir
seçenek belirleyin:

Renklerin, belgenin tamamı için mi, yoksa belgedeki belirli bir nesne türü
için mi dönüştürülmesini istediğinizi belirtir.

Dönüştürülecek nesnelerin renk uzayını belirtir.

Dönüştürülecek metin nesnelerinin minimum ve maksimum metin
boyutunu belirtir.

3. Mevcut dönüştürme komutlarından birini seçin:

Belgenin çıktısını alırken seçili renk uzayındaki nesneleri korur.
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Profile Dönüştür

Kalibrasyonu Geri Al

Siyahı Koru

Griyi CMYK Siyahı Durumuna Getir

CMYK Ana Renklerini Koru

Not:

Renk nesnelerini çıktı aygıtının ortak ICC profiline dönüştürmek için
hedef aralık profilini kullanır.

Eşleşen nesnelerden gömülü profilleri kaldırır.

4. Dönüştürme profilini belirtin.

5. Dönüştürmede kullanılacak görüntü oluşturma hedefini seçin. Varsayılan değer Belge
Hedefi Kullan seçeneğidir. Diğer hedeflerden birini seçerseniz, seçili hedef dönüştürmede
belgenin hedefini geçersiz kılar.

6. Profili gömmek için Göm'ü seçin. Göm seçeneği belirtildiğinde, tüm nesneler seçili
dönüştürme profiliyle etiketlenir. Örnek olarak, belgede beş nesne olabilir: gri ölçekleme
için bir, RGB ve CMYK renk uzayları için de ikişer. Bu durumda, her renk uzayı için rengi
kalibre etmek üzere ayrı renk profili gömebilirsiniz; toplamda üç profil elde edilir. RIP'niz
PDF'lerin renk yönetimini gerçekleştiriyorsa ya da PDF'leri diğer kullanıcılarla
paylaşıyorsanız bu işlem yararlıdır.

7. Renkleri Çıktı Hedefine Dönüştür'ü seçin ve belgenin geçerli çıktı hedefi yerine,
kullanılacak çıktı hedefi profilini belirtin. Çıktı hedefi olası çıktı aygıtına ya da belgenin
yazdırıldığı üretim ortamına ait renk çoğaltma özelliklerini açıklar. Belgenin çıktı hedefi
yoksa, bu seçenek kullanılamaz. (PDF/X veya PDf/A gibi standartlarla uyumlu olmayan
PDF'lerin genellikle bir çıktı hedefi olmaz.)

8. Dönüştürülecek sayfaları belirleyin.

9. Ek dönüştürme seçeneklerini belirleyin:

Dönüştürme sırasında CMYK, RGB veya gri tonlamalı olarak çizilen tüm
siyah nesneleri korur. Bu seçenek, RGB siyah olan metnin CMYK'ye dönüştürüldüğünde
zengin siyaha dönüştürülmesini önler.

Aygıt grisini CMYK'ye dönüştürür.

Farklı hedef baskı profiliyle ilgili CMYK belgeleri
hazırlamak için renkler dönüştürüldüğünde ana renkleri korur. Tek renklendiricili renkler
için Acrobat bu renklendiriciyi kullanır. Bir renklendiriciden fazlasına sahip renkler için
Acrobat rengi en küçük renk farkıyla birlikte bulur.

10. Belgenizdeki renk uzaylarının ve spot renklerin listesini görmek için Belge Renkleri'ni
tıklatın.

11. Mürekkep ayarlarını belirtmek ve mürekkep yedekleri oluşturmak için Mürekkep
Yöneticisi'ni tıklatın. Mürekkep Yöneticisi'nde takma ad ayarlanırsa, takma ad Renkleri
Dönüştür iletişim kutusundaki Mürekkep Yöneticisi düğmesinin yanında bulunur.

12. Dönüştürme Komutları listesinden bir komut belirtin ve dönüştürme sırasını değiştirmek
için Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'yı seçin.

13. Ayarlarınızı temel alan bir hazır ayar oluşturmak için Komutları Kaydet'i tıklatın. Daha
sonra Komutları Yükle'yi tıklatarak ayarları içe aktarabilirsiniz.

Nesne renklerini dönüştürme

PDF'deki belirli nesneler belgenin renk uzayıyla eşleşmezse bunları düzeltmek için Nesne Düzenle aracını 
kullanabilirsiniz. Nesne Düzenle aracı seçili nesnelerin renk uzayını değiştirebilir. Örneğin, CMYK belgesine
RGB görüntüsü yerleştirdiğinizde bu aracı yalnızca RGB görüntüsünü değiştirmek diğer PDF renklerini
etkilememek için kullanın. Profili nesneye gömebilirsiniz.

Nesne Düzenle aracı tüm belgeyi etkilediğinden çıktı hedefini değiştirmenize izin vermez.
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Profili Göm

Siyahı Koru

Griyi CMYK Siyahı Durumuna Getir

CMYK Ana Renklerini Koru

Başa dön

1. Araçlar > Baskı Üretimi > Nesne Düzenle'yi seçin.

2. Dönüştürmek istediğiniz nesneleri seçin.

Nesne seçmekte zorluk çekiyorsanız, İçerik sekmesini kullanmayı deneyin (Görünüm
> Göster/Gizle> Gezinme Bölmeleri > İçerik). İçerik sekmesinde, PDF'deki tüm öğeler
sayfada göründükleri sırayla belirtilir.  

3. Seçimi sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

4. Renk sekmesini tıklatın.

5. Dönüştür menüsünden nesnenin yeni renk uzayı olacak profili seçin. Tek bir nesnenin
geçerli renk uzayı (veya birden fazla nesnenin özdeş renk uzayları) referans için Renk
sekmesinin üstünde görüntülenir. Birden fazla nesnenin farklı renk uzayları görüntülemez.

6. Görüntü Oluşturma Hedefi menüsünden nesneye uygun çeviri yöntemini seçin.

7. (İsteğe bağlı) Aşağıdaki dönüştürme seçeneklerinden birini seçin:

Renk profilini nesneye gömer.

Dönüştürme sırasında CMYK, RGB veya gri tonlamalı olarak çizilen tüm
siyah nesneleri korur. Bu seçenek, RGB siyah olan metnin CMYK'ye dönüştürüldüğünde
zengin siyaha dönüştürülmesini önler.

Aygıt grisini CMYK'ye dönüştürür.

Farklı hedef baskı profiliyle ilgili CMYK belgeleri
hazırlamak için renkler dönüştürüldüğünde ana renkleri korur. Tek renklendiricili renkler
için Acrobat bu renklendiriciyi kullanır. Bir renklendiriciden fazlasına sahip renkler için
Acrobat rengi en küçük renk farkıyla birlikte bulur.

8. Renkleri Dönüştür'ü tıklatın.

Nesnelerden gömülü profilleri kaldır

PDF'deki görüntülerden ve diğer nesnelerden gömülü renk profillerini kaldırabilirsiniz. Gömülü profil
olmayınca, Acrobat rengin görünüşünü nasıl işleyeceğini belirlemek için nesnenin çalışma alanı profilini
kullanır.

1. Araçlar > Baskı Üretimi > Nesne Düzenle seçeneğini belirleyin ve dönüştürmek
istediğiniz nesneleri seçin.

2. Seçimi sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

3. Renk sekmesini tıklatın.

4. Renk Kalibrasyonunu Geri Al'ı tıklatın.

Mürekkep Yöneticisi'ne genel bakış

Mürekkep Yöneticisi, çıktı sırasında mürekkepler üzerinde kontrol sağlar. Mürekkep Yöneticisi'ni kullanarak
yaptığınız değişiklikler belgede renkleri nasıl tanımladığınızı değil, çıktıyı etkiler.

Mürekkep Yöneticisi seçenekleri özellikle baskı servis sağlayıcılar için kullanışlıdır. Örneğin, bir proses iş spot
renk içeriyorsa, servis sağlayıcı belgeyi açabilir ve spot rengi eşdeğer CMYK proses renkle değiştirebilir.
Belge, yalnızca tek spot renk gerektiğinde benzer iki spot renk içeriyorsa veya aynı spot rengin iki farklı adı
varsa, servis sağlayıcı bu ikisini tek bir takma ad altında eşleştirebilir.
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Not:

Başa dön

Not:

Bindirme iş akışında Mürekkep Yöneticisi, bindirme gerçekleştirilirken mürekkep yoğunluğunu, doğru
mürekkep numarasını ve sırasını ayarlamanızı sağlar.

InDesign ve Acrobat'ta aynı Mürekkep Yöneticisi teknolojisi bulunmaktadır. Ancak, Spotlar İçin Standart
Lab Değerlerini Kullan seçeneği sadece InDesign uygulamasında vardır.

Mürekkep Yöneticisi

A. Proses mürekkebi B. Takma Adlı spot renk mürekkep C. Spot renk mürekkep 

Acrobat'ta Mürekkep Yöneticisi'ni Açma

Aşağıdakilerden birini yapın:

Araçlar > Baskı Üretimi > Mürekkep Yöneticisi 'ni seçin.
Dosya > Yazdır 'ı seçin ve Gelişmiş'i tıklatın. Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun
Çıktı panelinden Mürekkep Yöneticisi 'ni tıklatın.
Dosya > Farklı Kaydet > Daha Fazla Seçenek > Encapsulated PostScript veya
PostScript 'i seçin. Ayarlar'ı seçin ve Mürekkep Yöneticisi 'ni tıklatın.

Spot renkleri proses olarak ayırma

Mürekkep Yöneticisi'ni kullanarak spot renkleri proses renklerine dönüştürebilirsiniz. Spot renkler proses renk
eşdeğerlerine dönüştürüldüğünde, tek kalıp yerine renk ayırımları olarak bastırılır. Proses renkli belgeye
yanlışlıkla spot renk eklediğinizde veya belgede baskı için pratik olandan daha fazla spot renk varsa, spot
renkleri dönüştürme kullanışlıdır.

1. Mürekkep Yöneticisi'nde aşağıdakilerden birini yapın:

Bağımsız spot renkleri ayırmak için spot rengin veya takma adlı spot rengin solundaki
mürekkep türü simgesini tıklatın. Proses renk simgesi görüntülenir. Rengi yeniden
spot renge döndürmek için simgeyi tekrar tıklatın.

Tüm spot renkleri ayırmak için Bütün Spot Renkleri Proses Renklere Dönüştür
seçeneğini belirleyin. Spot renklerin solundaki simgeler proses renk simgesi olarak
değişir. Spot renkleri geri yüklemek için Bütün Spot Renkleri Proses Renklere
Dönüştür seçimini kaldırın.

Bütün Spot Renkleri Proses Renklere Dönüştür seçeneğinin belirlenmesi, Mürekkep
Yöneticisi'nde tanımladığınız tüm mürekkep takma adlarını kaldırır, aynı zamanda
belgedeki üst baskı ve bindirme ayarlarını da etkileyebilir.
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Başa dön

2. (Yalnızca InDesign) Spot renk için CMYK tanımları yerine Lab değerlerini kullanmak için
Spotlar İçin Standart Lab Değerlerini Kullan seçeneğini belirleyin.

Spot renk için mürekkep takma adı oluşturma

Takma ad oluşturarak bir spot rengi başka bir spot renge veya proses renge eşleştirebilirsiniz. Belgede
yalnızca biri gerekli olduğunda iki benzer spot renk varsa veya çok sayıda spot renk içeriyorsa, takma ad
kullanışlıdır. Mürekkep takma adlarının sonuçlarını basılı çıktıda görebilirsiniz; Üst Baskı Önizleme modu
açıksa etkiler ekranda da görülür.

1. Mürekkep Yöneticisi'nde takma ad oluşturmak istediğiniz spot renk mürekkebini seçin.

2. Mürekkep Takma Adları menüsünden bir seçenek belirleyin. Mürekkep türü simgesi ve
mürekkep açıklaması buna uygun olarak değişir.

İlgili Bağlantılar
Neden renkler bazen eşleşmez?
Renk profilleriyle çalışma
Renk profilleriyle çalışma
Çıktıyı önizleme
Görüntü oluşturma hedefleri hakkında
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Bindirme rengi (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Başa dön

Mürekkep bindirme hakkında
Adobe In-RIP yakalama
PDF bindirme
Bindirme hazır ayarlarını kullanarak ayarları belirleme
Bindirme hazır ayarı seçenekleri
Siyah bindirme hakkında
Mürekkep nötr yoğunluk değerlerini ayarlama
Özel mürekkepler için bindirmeyi özelleştirme
Bindirme sırasını ayarlama

Mürekkep bindirme hakkında

Ofset baskılı bir belgede aynı sayfada birden çok mürekkep kullanılıyorsa, basılırken her mürekkebin, bitiştiği
diğer mürekkeplerle, farklı mürekkeplerin çakıştığı yerlerde boşluk kalmayacak şekilde oturması (mükemmel
bir şekilde hizalanması) gerekir. Ancak, basımevinde basılan her sayfadaki her nesnenin kesin oturmasını
sağlamak mümkün olmadığından, mürekkebin hatalı kayıt (oturmaması) durumu ortaya çıkabilir. Hatalı kayıt,
mürekkepler arasında istenmeyen bir boşluğa neden olur.

Bir nesneyi, farklı bir renkte diğer bir nesnenin üzerine gelecek şekilde genişleterek hatalı kaydın etkisini
giderebilirsiniz; bu işleme bindirme denir. Varsayılan olarak, bir mürekkep diğer bir mürekkebin üzerine
yerleştirildiğinde istenmeyen renk karışımlarının önüne geçmek için alttaki mürekkepler silinir veya kaldırılır;
ancak bindirme, en azından kısmen çakışma olması için mürekkeplerin üst baskı yapmasını gerektirir.

Bindirmesiz (solda) ve bindirmeli (sağda) hatalı kayıt.

Çoğu bindirmede, açık renkli bir nesne koyu renkli nesnenin içine doğru genişletilerek, yayılma kullanılır.
Bitişik iki renkten koyu olanı nesnenin veya metnin görünür kenarını belirlediğinden, daha açık olan rengin
daha koyu rengin içine hafifçe genişletilmesi, görsel kenarı korur.

Adobe In-RIP yakalama

Acrobat, Adobe In-RIP Yakalama'yı destekleyen Adobe PostScript çıktı aygıtlarında bulunan Adobe In-RIP
Yakalama alt yapısını kullanarak belge renklerini otomatik olarak bindirebilir.

Adobe In-RIP Yakalama, belgenizin genelinde tür ve grafik kenarlarını hassas biçimde hesaplar ve gerekli
ayarlamaları uygular. Nesne çok sayıda farklı arka plan rengiyle çakışsa bile, etkin bindirme tekniklerini tek bir
nesnenin farklı bölümlerine uygulayabilir. Bindirme ayarları otomatik olarak yapılır ve belirli sayfa aralıklarının
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Başa dön

Not:

Yazım

Nötr Yoğunluk

Bindirme Sırası

Başa dön

bindirme gereksinimlerini gidermek üzere bindirme hazır ayarları tanımlayabilirsiniz. Bindirme işleminin etkileri
yalnızca bindirme alt yapısı tarafından üretilen renk ayrımlarında görünür; sonuçları program içinde ekranda
göremezsiniz.

Bindirme alt yapısı, kontrast yapan renk kenarlarını algılayarak bindirmenin nerede yapılacağını belirler.
Ardından, genellikle daha açık renkleri bitişik koyu renklere yayarak, bitişik renklerin nötr yoğunluğunu (açıklık
veya koyuluk) temel alan bindirmeleri oluşturur. Bindirme Hazır Ayarları paletinde belirlediğiniz bindirme
ayarları, bindirme alt yapısının sonuçlarını değiştirir.

Gereksinimler

Adobe In-RIP Bindirme için aşağıdaki yazılım ve donanımlar gereklidir:

Adobe In-RIP Yakalama'yı destekleyen yazıcı için PPD (PostScript Yazıcı Açıklaması)
dosyası. İşletim sisteminin sürücüsünü kullanarak bu PPD'yi seçmelisiniz.

Adobe In-RIP Yakalama'yı destekleyen bir RIP kullanan Adobe PostScript Düzey 2 veya
üzeri bir çıktı aygıtı. PostScript çıktı aygıtının Adobe In-RIP Yakalama'yı destekleyip
desteklemediğini öğrenmek için üreticiye veya baskı servis sağlayıcısına başvurun.

PDF bindirme

Bindirme, çeşitli renklerin, mürekkebin ve yazdırma etkenlerin etkileşimine bağlı, karmaşık bir işlemdir; özel
baskı koşullarına bağlı olarak doğru ayarlar değişebilir. Baskı servis sağlayıcınıza danışmadan varsayılan
bindirme ayarlarını değiştirmeyin.

1. Gerekiyorsa belgenize ve baskı koşullarınıza yönelik özel ayarlarla bindirme hazır ayarları
oluşturmak için Araçlar > Baskı Üretimi > Bindirme Hazır Ayarları'nı seçin.

2. Sayfa aralığına bindirme hazır ayarları atayın.

3. Yazdır iletişim kutusunu açmak için Dosya > Yazdır'ı seçin ve Gelişmiş'i tıklatın.

4. Soldaki listeden Çıktı'yı seçin.

5. Renk için In-RIP Ayrımı'nı seçin.

6. Bindirme için Adobe In-RIP'i seçin.

Bu seçenek yalnızca Adobe In-RIP Yakalama'yı destekleyen bir çıktı aygıtını
hedeflediğinizde çalışır.

7. Mürekkep Yöneticisi'ni tıklatın. Mürekkebi gerektiği gibi seçin, aşağıdaki seçenekleri
belirleyin (yalnızca servis sağlayıcınız ayar değişikliği öneriyorsa) ve ardından Tamam'ı
tıklatın.

Seçili mürekkebi tanımlayan bir mürekkep türü seçin.

Varsayılandan farklı bir değer girin.

Mürekkeplerin yazdırılacağı sırayı ayarlamak için bir değer girin.

8. Diğer yazdırma seçeneklerini belirlemeye devam edin ve belgenizi yazdırmak için
Tamam'ı tıklatın.

Bindirme hazır ayarlarını kullanarak ayarları belirleme
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Not:

Ad

Bindirme Genişliği

Bindirme Görünümü

Görüntüler

Bindirme Eşikleri

Not:

Bindirme hazır ayarları PDF'deki sayfalara uygulayabileceğiniz bindirme ayarları koleksiyonudur. Bindirme
ayarları girmek ve ayar koleksiyonunu bindirme hazır ayarları olarak kaydetmek için Bindirme Hazır Ayarları
iletişim kutusunu kullanın. Bindirme sayfa aralığına bindirme hazır ayarları uygulamazsanız bu sayfa aralığı,
yeni belgenin tüm sayfalarına uygulanan genel bindirme ayarları koleksiyonu olan [Varsayılan] bindirme hazır
ayarlarını kullanır.

Acrobat'ta bindirme hazır ayarları ve atamaları belgeye yalnızca belge açıkken ve bindirme hazır
ayarları PDF'de kaydedilmediğinde uygulanır. Bu davranış, bindirme hazır ayarlarının ve atamalarının
InDesign belgesine kaydedildiği InDesign programından farklıdır.

Bindirme hazır ayarları oluşturma veya değiştirme

1. Araçlar > Baskı Üretimi > Bindirme Hazır Ayarları'nı seçin.

2. Mevcut hazır ayarlardan birini seçin ve Tamam'ı tıklatın.

3. Aşağıdaki seçenekleri belirleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Hazır ayar için bir ad yazın. Yerleşik iki hazır ayarın adlarını değiştiremezsiniz:
[Bindirme Hazır Ayarı Yok] ve [Varsayılan].

Mürekkeplerin üst üste binme miktarını belirlemek için değerleri
yazın.

Bindirmelerin eklemlerini ve uçlarını denetlemek için seçenekleri
belirtin.

Görüntülerin nasıl bindirileceğini belirleyen ayarları yapın.

Hangi koşullar altında bindirme işleminin gerçekleşeceğini belirtmek
için değerleri yazın. Buraya girdiğiniz değerleri birçok değişken etkileyebilir. Daha fazla
bilgi için baskı servis sağlayıcınıza danışın ve diğer bindirme konularına bakın.

Bindirme hazır ayarını silme

Bindirme Hazır Ayarları iletişim kutusunda hazır ayarları seçin ve Sil düğmesini tıklatın.

Yerleşik iki hazır ayarı silemezsiniz: [Bindirme Hazır Ayarı Yok] ve [Varsayılan].

Sayfalara bindirme hazır ayarını atama

Bir belgeye veya belge içindeki sayfa aralığına bindirme hazır ayarı atayabilirsiniz. Bitişik renklerin olmadığı
sayfalar, bu sayfalarda bindirmeyi devre dışı bırakırsanız daha hızlı yazdırılır. Bindirme, belgeyi yazdırana
kadar esasında gerçekleşmez.
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Not:

Başa dön

Varsayılan

Bindirme atamaları çeşitli sayfalara uyguladığınız hazır ayarları listeler; Ata düğmesini her tıklattığınızda
bindirme atamaları güncellenir.

1. Bindirme Hazır Ayarları iletişim kutusunda Ata'yı tıklatın.

2. Bindirme Hazır Ayarı için, uygulamak istediğiniz hazır ayarı seçin.

3. Bindirme hazır ayarlarını uygulamak istediğiniz sayfaları seçin.

4. Ata'yı tıklatın.

Ata düğmesini tıklatmadan Tamam'ı tıklatırsanız, iletişim kutusu bindirme atamaları
değiştirilmeden kapatılır. Daha önce Ata düğmesiyle yapılan bindirme atamaları korunur.

5. Bindirme hazır ayarlarını atamayı tamamladığınızda Tamam'ı tıklatın.

Sayfalarda bindirmeyi devre dışı bırakma

1. Bindirme Hazır Ayarları iletişim kutusunda Ata'yı tıklatın.

2. Bindirmeyi devre dışı bırakmak istediğiniz sayfaları seçin ve Bindirme Hazır Ayarı
menüsünden [Bindirme Hazır Ayarı Yok] seçeneğini belirleyin.

3. Ata'yı tıklatın.

4. İletişim kutusunu güncelleştirmeyi tamamladığınızda Tamam'ı tıklatın.

Bindirme hazır ayarı seçenekleri

Bir bindirme hazır ayarını oluştururken veya düzenlerken bindirme hazır ayarı seçeneklerini değiştirebilirsiniz.
Aynı bindirme hazır ayarı seçenekleri Acrobat ve InDesign uygulamalarında da kullanılabilir. Acrobat
uygulamasında bindirme hazır ayarlarını, Araçlar > Baskı Üretimi > Bindirme Hazır Ayarları'nı seçerek
görüntüleyebilirsiniz. InDesign'da Pencere > Çıktı > Bindirme Hazır Ayarları'nı seçin.

Bindirme genişlikleri

Bindirme genişliği, her bindirmenin çakışma miktarıdır. Kağıdın özellikleri, tram ölçekleri ve basımevi
şartlarındaki farklar, farklı bindirme genişlikleri gerektirir. Her iş için uygun bindirme genişliğini belirlerken ticari
basımevinize danışın.

Saf siyah içerenler dışındaki tüm renkler için yapılacak bindirmelerde, punto cinsinden bindirme
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Siyah

Not:

Birleşme Stili

Uç Stili

Adım

genişliğini belirler. Varsayılan değer 0p0,25'dir.

Mürekkeplerin saf siyah içine ne kadar yayılacağını veya geri çekme miktarını (zengin siyahlardaki
bindirmede siyah kenarlarla alttaki mürekkepler arasındaki mesafeyi) belirtir. Varsayılan değer 0p0,5
değeridir. Bu değer çoğunlukla, varsayılan bindirme genişliği değerinin 1,5 - 2 katına ayarlanır.
InDesign'da Siyah Renk için ayarladığınız değer, düz siyah değerini veya daha zengin renk için renkli
mürekkeplerle karıştırılan bir proses siyahı olan zengin siyah değerini belirler.

(InDesign) Uygulama Yerleşik bindirmesi seçerseniz ve Varsayılan bindirme genişliğini veya 4 noktadan
büyük Siyah bindirme genişliğini seçerseniz elde edilen bindirme genişliği 4 noktayla sınırlanır. Belirttiğiniz
değer görüntülenmeye devam etse de, Adobe In-RIP Bindirmeye geçtiyseniz 4 noktadan büyük bindirmeler
belirttiğiniz gibi uygulanır.

Bindirme görünümü

Birleşme, iki bindirme kenarının ortak bir uç noktada bir araya geldiği yerdir. İki bindirme parçasının dış
birleşiminin ve üç bindirmenin kesişmesinin şeklini kontrol edebilirsiniz.

İki bindirme parçasının dış birleşme şeklini kontrol eder. Gönye, Yuvarlak ve Eğik arasında
seçim yapın. Varsayılan değer olan Gönye, Adobe Bindirme Motoru'nun önceki sürümleriyle uyumluluğu
korumak için, daha önceki bindirme sonuçlarıyla eşleşir.

Bindirme birleşmesi örnekleri, soldan sağa: gönye birleşmesi, yuvarlak birleşme, eğik birleşme

Üçlü bindirmelerin kesişmesini kontrol eder. Gönye (varsayılan değer), bindirmenin ucunu, kesiştiği
nesneden uzak tutacak şekilde şekillendirir. Çakıştır, iki veya daha fazla koyu nesneyle kesişen en açık
renkli, nötr yoğunluklu nesnenin oluşturduğu bindirmenin şeklini etkiler. En açık renkli bindirmenin ucu, üç
nesnenin kesiştiği noktanın etrafına sarılır.

Bindirme ucunun yakından görünüşüne örnekler: gönye (solda) ve çakışma (sağda)

Bindirme eşikleri

Bindirme motorunun hangi renk değişim eşiğinde bindirme oluşturacağını belirler. Bazı işlerde sadece
en aşırı renk değişimlerinin bindirilmesi gerekirken, bazılarında daha hafif renk değişimleri için bindirme
gerekir. Adım değeri, bindirme gerçekleşmesi için bitişik renklerdeki bileşenlerin (örneğin CMYK değerleri)
göstermesi gereken değişiklik derecesini belirtir.
Bitişik renklerdeki bileşen mürekkeplerinin bu renklerin bindirilmesine neden olmadan ne kadar
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Siyah Renk

Siyah Yoğunluğu

Kayan Bindirme

Bindirme Rengini Azaltma

Bindirme Yerleşimi

Nesneleri Görsellere Bindir

Görselleri Görsellere Bindir

Görselleri İçsel Olarak Bindir

çeşitlenebileceğini değiştirmek için Yeni Bindirme Hazır Ayarı ya da Bindirme Hazır Ayarı Seçeneklerini
Değiştir iletişim kutusundaki Adım değerini artırın ya da azaltın. Varsayılan değer %10'dur. En iyi sonuç için,
%8 ve %20 arasında bir değer kullanın. Düşük yüzdeler renk farklarına duyarlılığı artırır ve daha fazla
bindirmeye neden olur.

Siyah bindirme genişliği ayarının uygulanması için gereken minimum siyah mürekkep miktarını
belirtir. Varsayılan değer %100'dür. En iyi sonuç için, %70'in altında olmayan bir değer kullanın.

InDesign'ın bir mürekkebi siyah kabul edeceği en düşük nötr yoğunluk değerini belirtir.
Örneğin, koyu renkli bir spot mürekkebin Siyah bindirme genişliği değerini kullanmasını istiyorsanız, burada
nötr yoğunluk değerini girin. Bu değer tipik olarak, varsayılan değer olan 1,6 değerine yakın olarak ayarlanır.

Bindirme altyapısının, renk sınırının orta çizgisini ne zaman yaymaya başlayacağını
belirler. Bu değer, daha açık olan rengin nötr yoğunluk değerinin daha koyu, bitişik bir rengin nötr yoğunluk
değerine oranını ifade eder. Örneğin, Kayan Yakalama değeri % 70'e ayarlandığında, bindirmenin orta çizgiyi
yaymaya başladığı nokta, daha açık olan rengin nötr yoğunluğunun, daha koyu olan rengi nötr yoğunluğunu
% 70 oranında aştığı yere kaydırılır (açık rengin nötr yoğunluğu bölü koyu rengin nötr yoğunluğu > 0,70).
Kayan Yakalama değeri % 100 olarak ayarlanmadıkça, aynı nötr yoğunluğa sahip renklerin bindirmelerinin
yayılacağı yer, tam orta çizgi olacaktır.

Bitişik renklerdeki bileşenlerin, bindirme rengini azaltmakta kullanılacağı dereceyi
belirtir. Bu ayar, belirli bitişik renklerin (sözgelimi pastel renklerin) her iki renkten de daha koyu renkte,
rahatsız edici görünümde bir bindirme oluşturmasını önlemek için yararlıdır. Bindirme Renginin Azaltılması
için % 100'den düşük bir değer belirlendiğinde, bindirmenin rengi açılmaya başlar; Bindirme Renginin
Azaltılması değeri %0 olarak belirtildiğinde ise, bindirmenin nötr yoğunluğu koyu rengin nötr yoğunluğuna
eşitlenir.

İçe aktarılan grafikleri bindirme

Görüntüler içindeki bindirmeleri kontrol etmek için veya bitmap görüntüler (örneğin fotoğraflar ve raster PDF
dosyalarında kayıtlı görüntüler) arasındaki bindirmeleri ve vektör nesneleri (örneğin bir çizim programının
nesnelerini ve vektör PDF dosyalarını) kontrol etmek için bir bindirme hazır ayarı oluşturabilirsiniz. Her
bindirme motoru, içe aktarılan grafikleri farklı şekilde işler. Bindirme seçeneklerini ayarlarken bu farkların
bilincinde olmak önemlidir.

Vektör nesnelerini (InDesign uygulamasında çizilen nesneler dahil) bitmap görüntülere
bindirdiğinizde bindirmenin nereye düşeceğini saptayan seçenekler sunar. Nötr Yoğunluk haricindeki bütün
seçenekler, görsel açıdan tutarlı bir kenar oluşturur. Orta, nesnelerle görüntüler arasındaki kenara yayılan bir
bindirme oluşturur. Boğ, nesnelerin bitişik görüntüyle çakışmasına neden olur. Nötr Yoğunluk, belgedeki geri
kalan yerlerde kullanılan bindirme kurallarını uygular. Nötr Yoğunluk ayarıyla bir nesnenin bir fotoğrafa
bindirilmesi, bindirmenin kenarın bir tarafından diğerine geçmesine sebep olacağından, belirgin bir şekilde
pürüzlü kenarlara neden olabilir. Yay, bitmap görüntünün, bitişik nesneyle çakışmasına neden olur.

Vektör nesnelerinin (sözgelimi anahtar çizgiler olarak kullanılan çerçeveler),
Bindirme Yerleşimi ayarları kullanılarak görüntülere bindirilmesini sağlar. Vektör nesneleri bindirme uygulanan
bir sayfa aralığında görüntüleri çakıştırmazsa, o sayfa aralığına bindirme uygulanmasını hızlandırmak için, bu
seçeneği kapatmayı deneyin.

Çakışan veya bitişik bitmap görüntülerin sınırları boyunca bindirmeyi açar. Bu
ayar varsayılan olarak açıktır.

Tek tek her bitmap görüntü içindeki renkler arasındaki bindirmeyi açar
(sadece vektör resimlerle ve metinlerle bitiştikleri yerlere değil). Bu seçeneği sadece, yakalanmış ekran
görüntüleri veya karikatürler gibi basit, yüksek kontrastlı görüntüler içeren sayfa aralıkları için kullanın. Sürekli
tonlu veya diğer karmaşık görüntülerde kötü bindirmeler oluşturacağından, bu gibi görüntülerde bu seçeneği
kullanmayın. Bu seçenek işaretli değilken bindirme daha hızlı gerçekleşir.
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1 Bitlik Görüntüleri Bindir

Başa dön

Not:

Başa dön

Not:

Metalik ve opak mürekkepler

1 bitlik görüntülerin bitişik nesnelere bindirilmesini sağlar. Bu seçenek, 1 bitlik
görüntüler yalnızca tek renk kullandığından görüntü Bindirme Yerleşimi ayarlarını kullanmaz. Bu seçeneği
çoğunlukla işaretli bırakın. Bazı durumlarda, piksellerin geniş alanlar kapladığı 1 bitlik görüntülerle olduğu gibi,
bu seçeneğin belirlenmesi görüntüyü koyulaştırıp bindirmeyi yavaşlatır.

Siyah bindirme hakkında

Hazır ayarları oluştururken veya düzenlerken, Siyah Renk için yazdığınız değer, neyin saf siyah ve zengin
siyah kabul edileceğini saptar. Zengin siyah, destek tarama yani siyahı güçlendirmek için bir veya birden çok
proses mürekkeple eklenen yüzdeler kullanan herhangi bir siyah renktir.

Siyah Renk ayarları, aşırı nokta kazancını dengelemeniz gerektiğinde (örneğin, düşük kaliteli kağıt
kullandığınızda) fayda sağlar. Bu tip durumlar, yüzde değeri %100'den düşük olan siyahların saf alanlar
olarak yazdırılmasına neden olur. Arka plan siyahlarına veya zengin siyahlara (saf siyah tonları kullanılarak)
tarama uygulanması ve Siyah Renk ayarlarının varsayılan % 100'lük değerinden düşürülmesiyle, nokta
kazancını dengeleyebilir ve bindirme motorunun siyah nesnelere uygun bindirme genişliği ve yerleştirmesi
uygulamasını sağlamış olursunuz.

Bir renk Siyah Renk değerine eriştiğinde, bitişik renkler dışındaki bütün renklere Siyah bindirme genişlik
değeri, Siyah bindirme genişlik değerini kullanan zengin siyah alanlara ise uzak tutma bindirmeleri uygulanır.

Destek taramalar bir siyah alanın kenarına kadar uzanıyorsa, hatalı kayıtlar, destek taramalarının kenarlarının
görünür olmasına neden olarak, istenmeyen bir hale veya nesnelerin kenarlarında deformasyon oluşturur.
Destek taramalarını önplandaki ters çevrilmiş veya açık renkteki öğelerin kenarlarından belirli bir mesafe
kadar uzak tutarak açık renkteki öğelerin netliğini korumasını sağlamak için, bindirme motoru, bir uzak tutma
veya geri çekme kullanır. Siyah bindirme genişliği değerini belirleyerek, destek taramaların siyah alanların
kenarına olan mesafesini kontrol edersiniz.

Bindirdiğiniz öğe, örneğin grafiklerin etrafındaki siyah bir anahtar çizgi gibi ince bir öğeyse bindirme
altyapısı Siyah bindirme genişlik ayarını geçersiz kılar ve bindirmeyi ince öğenin yarı genişliğiyle sınırlar.

Mürekkep nötr yoğunluk değerlerini ayarlama

Seçilen bindirme motorunun kullandığı mürekkep nötr yoğunluğu (ND) değerlerini ayarlayarak, bindirmelerin
tam yerleşimini saptayabilirsiniz. Proses mürekkepleri için varsayılan ND değerleri, dünyanın çeşitli
yerlerindeki endüstri standartlarına uygun proses renk örneklerinin yoğunluk okumalarına dayanır. Dil sürümü,
hangi standarda uyacağını saptar. Örneğin, ABD İngilizcesi ve Kanada İngilizcesi sürümleri, GATF tarafından
yayınlanan SWOP saf mürekkep yoğunluk değerlerine uygundur. Proses mürekkep nötr yoğunluklarını,
dünyanın başka bölgelerindeki endüstri standartlarına uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bindirme motoru bir spot rengin ND değerlerini, bu rengin CMYK karşılığından türer. Çoğu spot renkte CMYK
karşılıklarının ND değerleri, düzgün bindirme oluşumu için yeterince doğrudur. Proses mürekkepler
kullanılarak benzetimi yapılması kolay olmayan spot renk mürekkeplerde, örneğin metalik mürekkepler ve
verniklerde, bindirme motorunun bunları doğru olarak bindirebilmesi için ND değerlerini ayarlanması gerekir.
Yeni değerler yazarak, fark edilir derecede daha koyu veya daha açık bir mürekkebin bindirme motoru
tarafından tanınmasını garantileyebilirsiniz; böylece uygun bindirme yerleşimi otomatik olarak uygulanır.

Belirli bir mürekkebin uygun nötr yoğunluk değerini, ticari basımevinize sorup öğrenebilirsiniz. Mürekkebin ND
değerini saptamanın en doğru yolu, densitometre (yoğunluk ölçer) ile mürekkebin renk örneğini ölçmektir.
Mürekkebin "V" (görsel yoğunluk) değerini okuyun (proses filtresi kullanmayın). Bu değer varsayılan ayardan
farklıysa, ND metin kutusuna yeni değeri yazın.

Spot rengin nötr yoğunluğunun değiştirilmesi sadece o rengin nasıl bindirileceğini etkiler. O rengin
belgenizdeki görünümünü değiştirmez.

ND değerlerini ayarlarken şu ilkelere uyun:

Metalik mürekkepler genellikle kendi CMYK karşılıklarından daha koyudur;
opak mürekkeplerse altlarındaki her türlü mürekkebi örter. Genelde, hem metalik hem de opak spot renklerin
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Pastel mürekkepler

Diğer spot renk mürekkepler

Başa dön

Not:

Normal

Saydam

Opak

Opağı Yoksayma

Başa dön

yayılmasını önlemek için, bu spot renkler için ND değerlerini varsayılan değerden çok daha yükseğe
ayarlamanız gerekir.

Mürekkep Yöneticisi'nin Tür menüsünde, bir mürekkep Opak veya Opağı Yoksayma olarak
ayarlandığında, başka bir opak mürekkebin daha yüksek ND değeri olmadığı sürece, bir opak mürekkebin
başka renklerin içine yayılması engellenir.

Bu mürekkepler genellikle, proses karşılıklarından daha açık renktedir. Bu
mürekkeplerin bitişik koyu renklerin içine yayılmasını sağlamak için, bunların ND değerini varsayılan değerden
daha düşük olarak ayarlamak isteyebilirsiniz.

Turkuaz veya neon turuncu gibi bazı spot renkler, kendi CMYK
karşılıklarından önemli ölçüde daha koyu veya daha açıktır. Bu durumu, asıl spot mürekkeplerin basılı renk
örneklerini CMYK karşılıklarının basılı renk örnekleriyle karşılaştırarak saptayabilirsiniz. Spot mürekkebin ND
değerini, normalden daha yüksek veya daha düşük olarak ayarlayabilirsiniz.

Özel mürekkepler için bindirmeyi özelleştirme

Bazı mürekkeplerin kullanımında bindirme konusunda özel olarak göz önüne alınması gereken noktalar vardır.
Örneğin, belgenizde vernik kullanıyorsanız, verniğin bindirmeyi etkilemesini istemezsiniz. Ancak, belirli
alanlara opak mürekkeple tamamen üst baskı yapıyorsanız, bunların altındaki öğeler için bindirme
oluşturmanıza gerek yoktur. Bu gibi durumlar için mürekkep seçenekleri vardır. Yayına hazırlama servis
sağlayıcınız değiştirilmesini tavsiye etmediği sürece, çoğunlukla varsayılan ayarların değiştirilmemesi en
iyisidir.

Belgede kullanılan özel mürekkepler ve vernikler, iki spot mürekkebin karıştırılmasıyla veya bir spot
mürekkeple bir veya birden çok proses mürekkebin karıştırılmasıyla elde edilmiş olabilir.

1. Mürekkep Yöneticisi'ni açın ve özel muamele gerektiren bir mürekkebi seçin.

2. Tür alanında, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve Tamam düğmesini tıklatın:

Geleneksel proses mürekkepler ve çoğu spot renk mürekkep için kullanın.

Alttaki öğelerin bindirilmesini sağlamak için, berrak mürekkepler için kullanın.
Bu seçeneği vernikler ve dieline mürekkepler için kullanın.

Altta kalan renklerin bindirilmesini önlemeye, ancak mürekkebin kenarları boyunca
bindirmeyi sağlamak için, ağır (kalın), saydam olmayan mürekkeplerle kullanın. Bu
seçeneği metalik mürekkepler için kullanın.

Altta kalan renklerin bindirilmesini önlemek ve mürekkebin kenarları
boyunca bindirmeyi önlemek için, ağır (kalın), saydam olmayan mürekkeplerle kullanın.
Bu seçeneği, metalik mürekkep veya vernik gibi, başka mürekkeplerle istenmeyen
etkileşimlerde bulunan mürekkepler için kullanın.

Bindirme sırasını ayarlama

Bindirme sırası, mürekkeplerin basımevindeki basılma sırasıyla aynıdır, ama çıktı aygıtında renk ayrımlarının
üretilme sırasından farklıdır.

Birden çok mürekkeple, sözgelimi metalik mürekkeplerle baskı yapıyorsanız, bindirme sırası önemlidir. Düşük
sıra numaralı opak mürekkepler, daha yüksek sıra numaralı opak mürekkeplerin altına yayılır. Bu işlem,
uygulanan son mürekkebin yayılmasını engeller ve yine de bindirmede iyi sonuç verir.
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Not: Önce baskı servisi sağlayıcınıza danışmadan, varsayılan bindirme sırasını değiştirmeyin.

1. Acrobat'ta Mürekkep Yöneticisi'ni. Bindirme sırası, mürekkepler listesinin Sıra sütununda
görüntülenir.

2. Bir mürekkep seçin, Bindirme Sırası için yeni bir değer yazın ve Sekme tuşuna basın.
Seçilen mürekkebin sıra numarası değişir ve öteki sıra numaraları da buna uygun olarak
değişir.

3. Önceki adımı, gerektiği kadar mürekkep için tekrarlayın ve Tamam düğmesine basın.

631

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr


Ön kontrol (Acrobat Pro DC)

632



Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
(Acrobat Pro DC)

Başa dön

Başa dön

Ön kontrol sonuçları hakkında
Sonuçları liste halinde görüntüleme
Sorunlu bir nesneyi görüntülemek için Anlık Görüntü'yü kullanma
Kaynakları ve genel bilgileri görüntüleme
Sonuçları yorum olarak görüntüleme
Denetim izi gömme

Tüm ön kontrol konularına yönlendirilen bağlantılar içeren makale
Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme (Acrobat Pro DC)

Ön kontrol sonuçları hakkında

Ön kontrol incelemesinin sonuçlarını bir liste veya yorumlar olarak ya da Ön Kontrol iletişim kutusunda tek tek
görüntüleyebilirsiniz. Sonuçlar listesinde uyuşmazlıklar, önemlerine göre, önce bütün Hatalar, sonra Uyarılar,
sonra da sadece bilgi verici niteliktekiler olacak şekilde sıralanır. Ön kontrol profilinde belirlenen ölçüte
uymayan her denetimin yanında bir uyarı simgesi yer alır.

Sorunlu nesneleri gösteren Ön Kontrol iletişim kutusu

Ön Kontrol iletişim kutusunun üst tarafındaki simgeler, belirli bir önemde en az bir sorun bulunduğunu belirtir:
kırmızı hata simgesi , sarı hata simgesi  ve sadece bilgi için mavi Bilgi simgesi  (hata veya uyarı
göstermez). Yeşil onay işareti , sorun bulunmadığı anlamına gelir.

Sonuçları liste halinde görüntüleme

Ön Kontrol iletişim kutusu, seçilen profildeki ölçütlere göre test eden bir incelemeden sonra bayrakla
işaretlenmiş olan sorunların listesini içerir.

1. Bir ön kontrol incelemesi yapın.
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2. Sonuçlar çıktığında, aşağıdakilerden birini yapın:

Ayrıntılar varsa, sorunlu nesne hakkındaki ayrıntıları görmek için bir alanı genişletin.
Ön kontrol tercihleriniz, varsa kaç sonucun listeleneceğini saptar.

Nesneyi ayrı bir görünümde görmek için Yapışmada Göster'i seçin.

Denetim yolunu gömmek için Denetim Yolunu Göm'ü seçin. Denetim yolunu yalnızca
ön kontrol incelemesi çalıştırmak için profil kullandıysanız gömebilirsiniz.

Ön Kontrol iletişim kutusunda farklı bir görünüme geçtiyseniz Sonuçlar listesine
dönmek için Sonuçlar'ı tıklatın.

Bir nesneyi PDF sayfasındaki bağlamı içinde görmek için, öğeyi çift tıklatın. Nesne,
daha kolay belirlenmesi için kesik çizgiyle vurgulanır. Belgede font gibi bir nesne
birden çok yerde olduğunda bu seçenek yararlıdır. Bazı durumlarda öğe, bir nesnenin
niteliğidir (örneğin bir renk uzayı). Bu gibi durumlarda inceleme, bu niteliği kullanan
nesneleri bulur.

Ön Kontrol özelliklerinin Vurgulama sekmesinde, çizgi türünü, kalınlığını ve rengini
değiştirebilirsiniz.

PDF sayfasındaki sorunlu nesne

Sorunlu bir nesneyi görüntülemek için Anlık Görüntü'yü kullanma

Karmaşık, çakışan alanlar içeren sayfalarla çalışırken bir öğeyi izole etmek için Anlık Görüntü'yü kullanın.
Belge bilgi alanları veya sayfa etiketleri gibi bazı öğeler görüntülenemez.

1. İnceleme sırasında bulunan sorunlu nesneleri görüntülemek için sonuçlar kategorisini
genişletin.

2. Listeden sorunlu bir nesne seçin.

3. Anlık Görüntüde Göster'i tıklatın.

4. Ön Kontrol Anlık Görüntü penceresinde, Arka Plan Rengi menüsünden bir seçenek
belirleyin. Anlık Görüntü'de, sorunlu bütün nesneler seçtiğiniz renkte görüntülenir.

Bu görünümdeki sonuçların tümünde dolaşmak için ok düğmelerini tıklatabilirsiniz.
Sonuçlar paneli etkinse klavyedeki ok tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Sorunlu nesnenin anlık görüntüsü
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Kaynakları ve genel bilgileri görüntüleme

Ön Kontrol iletişim kutusunun Genel Bakış bölümünde belge için tüm özellik ve kaynak türleri listelenir.
Belgede kullanılan renk uzayları, fontlar, desenler, yarı ton ayarları, grafik durumları ve görüntülerin listesi yer
alır. Analiz edilen belgeler hakkında genel bilgileri de listeler. Bu bilgilerde oluşturulduğu uygulama,
oluşturulduğu tarih ve son değiştirildiği tarih bulunur.

1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Sonuçlar panelinde ayrıntıları görüntülemek için Genel
Bakış ve Ön Kontrol Bilgileri kısımlarını genişletin.

2. Genel Bakış bölümünde, kaynakları listelemek için bir özelliği genişletin.

Sonuçları yorum olarak görüntüleme

Ön kontrol sonuçlarını yorum olarak PDF'ye gömebilir, sonra da herhangi bir PDF yorumunu görüntülediğiniz
gibi görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, listedeki her yorumu (veya filtrelenmiş yorumu) listelemek için sağ bölmede
Araçlar > Yorum > Yorum Listesi'ni tıklatın.

Ön kontrol yorumları ekleme ve görüntüleme

1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Sonuçlar panelinde, Seçenekler menüsünden Ön Kontrol
Sonuçlarını Yorum Olarak Ekle'yi seçin.

2. Sorulursa, kaç yorum mevcut olursa olsun yorumları gömmek istiyorsanız, Göm'ü tıklatın.

3. PDF'de, yorumların içeriğini görmek için işaretçiyi bir yorumun üzerinde tutun veya her
komutun yapışkan notunu tıklatın.

Yapışkan not içeren örnek PDF raporu

Ön kontrol yorumlarını kaldırma

Ön Kontrol iletişim kutusunda, Seçenekler menüsünden Ön Kontrol Yorumlarını Kaldır'ı
seçin.

Denetim izi gömme

Denetim yolunu gömdüğünüzde denetim yolu bilgilerinin yanı sıra dijital imza da eklenir. Denetim yolu bilgileri
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Not:

kullanılan profili ve oluşturulduğu uygulamayı listeler. Ön kontrol incelemesinin başarılı olup olmadığını da
belirtir.

1. Tam profil kullanarak ön kontrol incelemesi çalıştırın.

2. Sonuçlar görüntülendiğinde Denetim İzini Göm'ü tıklatın.

3. Bilgilendirici bir iletişim kutusu görüntülenirse Tamam'ı tıklatın.

4. Dosyayı kaydedin ve Ön Kontrol iletişim kutusunu kapatın.

5. Temel Denetim Yolu bilgilerini görüntülemek için soldaki gezinme bölmesinde Standartlar
simgesini tıklatın. Standartlar panelinde gerektiğinde şunlardan istediğinizi yapın:

Belgede kullanılan profilin yerel sisteminizdekiyle aynı olduğunu doğrulamak için
Profil Parmak İzini İşaretle'yi tıklatın. Örneğin, müşteriden belirli bir profili kullanmasını
isterseniz kullanıldığını onaylamak için bu kontrolü kullanırsınız.

Denetim yolunu kaldırmak için Ön Kontrol Denetim Yolunu Kaldır'ı tıklatın.

6. Daha fazla Denetim İzi bilgisi görüntülemek için Dosya > Özellikler'i seçin ve Açıklama
sekmesindeki Ek Meta Veriler'i tıklatın. Ardından, iletişim kutusunda Gelişmiş'i tıklatın.
listede http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1 girişini genişletin. Temel ön kontrol
bilgilerine ek olarak bu listede sonuçlara genel bakış ve yürütülen profilin tarih ve saati de
bulunur.

Yeni denetim yolu gömerek varolan denetim yolunu değiştirebilirsiniz.

İlgili bağlantılar
Ön kontrol uyarı seçenekleri
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Ön kontrol raporları (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Not:

PDF Raporu

Genel bakış

Ayrıntılar

XML Raporu

Sonuçlar raporu oluşturma
Envanter raporları hakkında
PDF içeriğinin envanterini çıkarma

Tüm ön kontrol konularına yönlendirilen bağlantılar içeren makale
Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme (Acrobat Pro DC)

Sonuçlar raporu oluşturma

Bir ön kontrol incelemesinin sonuçlarını, çeşitli türden raporlarda yakalayabilirsiniz. Sonuçları metin dosyası,
XML dosyası veya tek PDF dosyası olarak yakalayabilirsiniz. PDF raporunda genel bakış ya da farklı
yollardan gösterilen ayrıntılı bilgiler bulunabilir.

PDF raporunda belge ve katmandaki sorunlu nesneler hakkında bilgiler vardır; bunları Katmanlar gezinme
bölmesinde açıp kapatabilirsiniz.

PDF'de kullanılan bütün nesnelerin ve kaynakların envanterini de çıkartabilirsiniz.

Ön kontrol sonuçlarının raporunu oluşturma

1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Sonuçlar panelinde Rapor Oluştur'u tıklatın ya da
Seçenekler menüsünden Rapor Oluştur'u seçin.

2. Rapor için ad ve konum belirleyin. Raporun adına otomatik olarak "_report" ifadesi
eklenir.

3. Rapor türünü seçip Kaydet'i tıklatın.

Rapor türleri

Sorunlu her nesne için saydamlık maskeleri, yorumlar veya katmanlar kullanılarak gösterilen
ayrıntılarla birlikte sorunların özetini oluşturur.

Ön kontrol sonuçlarını, hata düzeltmeler, sonuçların özeti ve belge bilgilerini içeren kısa
bir belgede toplar.

Sorunlu her nesne hakkında, sözgelimi nesnenin sayfada nerede yer aldığı gibi ek bilgiler
verir. Sorunlar Saydam Maskelerle Vurgulu seçeneği, sorunlu bölgelerin öne çıkması için, o bölgelere
Photoshop maskesine benzer renkli bir maske koyar. Ön Kontrol tercihlerini kullanarak maske rengini
değiştirebilirsiniz. Yorumlarla Vurgulanan Sorunlar seçeneği, ön kontrol sonuçlarını yorum olarak
ekler. Katmanlarla Vurgulu Sorunlar seçeneği dosyayı, profilin kendisinde kullanılan ölçütlere göre
çıkan uyuşmazlıkları veya bulunan nesneleri katmanlara ayrılmış şekilde gösterir. Diğer Nesneler adlı
başka bir katmanda ise, kullanılan profille ilgisi olmayan nesneler yer alır.

İş akışı sistemleri için, ön kontrol sonuçlarını yorumlayıp işleyen, yapılandırılmış bir rapor üretir.
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Metin Rapor

Başa dön

Başa dön

Ayrıntılar için baskı servis sağlayıcınıza danışın.

Her satırı Ön Kontrol Sonuçları iletişim kutusundaki hiyerarşiye göre girintili olan, düz metin
formatında bir rapor üretir. Raporu bir metin düzenleyicide açabilirsiniz.

PDF raporda katmanları gizleme veya gösterme

1. PDF raporunun gezinme bölmesinde, Katmanlar panelini açmak için Katmanlar
düğmesini tıklatın.

2. Katmanlar panelinde, katmanı gizlemek veya göstermek için, raporu genişletip katman
adının yanındaki kareyi tıklatın.

Envanter raporları hakkında

Envanter raporu , renk uzayları, görüntüler, desenler, gölgelemeler, meta veriler ve her font ailesinden
fontlarla glifler dahil olmak üzere, bir PDF'de kullanılan kaynakları gösterir. Birbiriyle ilgili bilgiler PDF
sayfasında, öğeleri tarama yaparak bulabileceğiniz şekilde bir araya gruplanır. Envanter raporunu, ön kontrol
incelemesi yürütmeden önce veya sonra çıkartabilirsiniz. Sadece seçili profil tarafından istenen bilgileri sunan
ön kontrol sonuçları raporunun aksine, envanter raporu PDF içeriğini filtrelemez. Ön kontrol incelemesi
raporuyla envanter raporu bir arada, sorunları saptayıp düzeltmenize yardımcı olabilir.

Envanter raporundaki bilgiler, aşağıdakiler gibi görevleri gerçekleştirirken yararlı olabilir:

Bilinmeyen bir uygulamada oluşturulmuş dosyalar, ekran yeniden çizimi yavaş olan
dosyalar veya kopyalayıp yapıştırma işlemlerinin çalışmadığı dosyalar gibi olağandışı
görünen dosyaları araştırırken.

Düzgün yazdırılamama gibi işlem sorunlarını veya renk dönüştürme, uygulama, InDesign
sayfasına yerleştirme vb. sırasında ortaya çıkan sorunları incelerken.

PDF'nin ideal olmayan yönlerini belirlerken, örneğin, kalıp sayfasındaki gözden kaçan bir
boşluk karakteri yüzünden fark etmeden bir fontun gömülmesi, ilgisiz görüntü verilerine
sahip kırpılmış görüntüler veya beklenen türden olmayan nesneler (sözgelimi görüntüye
dönüştürülmüş veya görüntüyle birleştirilmiş yazım veya vektör nesneleri).

Bir nesnenin kendi varlığı dışında o nesne hakkında ek bilgi sağlarken. Örneğin, envanter
raporunda bir spot rengi bularak, o rengin kendi başına mı yoksa çift ton görüntü gibi bir
yerde, başka renklendiricilerle kombinasyon halinde mi kullanıldığını saptayabilirsiniz. Bir
fontta hangi gliflerin gömüldüğünü, bunların görünümünü ve hangi karakteri temsil
etmeleri gerektiğini belirleyebilirsiniz. Bu bilgiler, eksik glif hatasını çözmenize yardımcı
olabilir.

Dosyayla birlikte gömülmüş olan, yazarı, çözünürlüğü, renk uzayı, telif hakkı ve dosyaya
uygulanan anahtar sözcükler gibi XMP meta verilerini araştırırken. Bu bilgiler, Extensible
Metadata Platform (Genişletilebilir Meta Veri Platformu - XMP) standardı kullanılarak,
standartlaştırılmış şekilde saklanır.

PDF içeriğinin envanterini çıkarma

1. Ön Kontrol iletişim kutusunda, Seçenekler menüsünden Envanter Oluştur'u seçin.

2. Envantere dahil edilmesini istediğiniz nesne ve kaynak türlerini seçin. Fontlara, renklere,
görüntülere vb. ek olarak, aşağıdaki bilgileri dahil edebilirsiniz:

Form XObject'ler

PDF içinde referansta bulunulan nesneler. Örneğin, bir PDF aynı nesnenin birçok
örneğini içeriyorsa, bu nesne tek kaynak olarak bulunur ve ona bir çok kez referansta
bulunulur.
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Not:

XMP Meta Verilerini İçer

PDF'ye gömülü olan ve iş akışında XMP desteğine sahip bir uygulamada veya aygıtta
kullanılabilecek bilgileri içerir. Bu bilgiler, anlamlı açıklamaları ve başlıkları, içlerinde
arama yapılabilecek anahtar sözcükleri, yazarın adını ve telif hakkı bilgilerini içerebilir.
Gelişmiş Alanları İçer'i seçerseniz, ad alanları ve özellikler kullanarak meta verileri
saklamakta kullanılan alanları ve yapıları dahil edebilirsiniz. Bu gelişmiş bilgiler, hem
belge hakkında hem de PDF içindeki, kendileriyle ilgili XMP meta verisi bulunan
görüntüler hakkında, PDF'deki bütün XMP verilerinin metin tabanlı ağaç görünümü olarak
gösterilir.

PDF belgesine ilişkin meta verilerini bütün olarak Belge Özellikleri iletişim
kutusunda da görebilirsiniz. Dosya > Özellikler'i seçin, Açıklama sekmesini tıklatın ve Ek
Meta Veriler'i seçin. Gelişmiş alanları görmek için, sol taraftaki listeden Gelişmiş'i seçin.  

3. (İsteğe bağlı) Raporu kaydedin.
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Ön kontrol profilleri (Acrobat Pro)

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Ön kontrol profilleri hakkında
Profilleri görüntüleme
Sık kullanılan profilleri ayarlama
Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusuna genel bakış
Profil ekleme ve kaldırma
Ön kontrol profillerini içe veya dışa aktarma
Profilleri kilitleme, kilidini açma ve şifre koruması koyma
Profil ayarlarını değiştirme
Ön kontrol uyarı seçenekleri
Profil özeti görüntüleme

Ön kontrol profilleri hakkında
Ön kontrol incelemesinin başarısı, incelemenin kriterlerini ne kadar iyi tanımladığınıza bağlıdır. İnceleme kriterleri, ön kontrol profili adı verilen bir
dosyada paketlenir. Ön kontrol profili bir veya birden çok denetim, hata düzeltme veya her ikisini de içerir. Her denetimde PDF içeriğini doğrulayan
bir veya birden çok özellik ifadesi bulunur. Ön kontrol, sadece denetimdeki bütün özellik ifadeleri hatalıysa hata gösterir. Ön Kontrol Profil Düzenle
iletişim kutusunda, hangi değerlerin kullanılacağını ve uyuşmazlıkların nasıl ele alınacağını belirleyebilirsiniz. Örneğin, sadece uyuşmazlıkları rapor
eden bir profil seçebilir veya belirlenen parametrelerine göre bir uyuşmazlığı otomatik olarak düzelten bir profil seçebilirsiniz. Hata düzeltme
özelliğine sahip bir profilin yanında gri dolgulu İngiliz anahtarı simgesi vardır.

Adobe Acrobat'ta Dijital Baskı, PDF Analizi, Yayına Hazırlama ve PDF/A, PDF/E veya PDF/X Uyumluluğu gibi gruplar halinde düzenlenmiş ve
önceden tanımlanmış birkaç ön kontrol profili vardır. Önceden tanımlanmış profilleri olduğu gibi de kullanabilirsiniz, özelleştirilmiş profiller
oluşturmak için üzerlerinde değişiklik de yapabilirsiniz. Profilleri oluşturan denetimler (Acrobat'ın daha önceki sürümlerinde kurallar adı verilir),
Belgeler, Sayfalar, Görüntüler vb. gibi kategoriler altında düzenlenmiştir. Her denetim kategorisi belirli bir belge özelliğini yönetir.

Ön kontrol profilinin hangi belge özelliklerini analiz edeceğini belirlemenize yardımcı olması için, Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusundaki
seçili her denetim hakkındaki bilgileri gözden geçirebilirsiniz. Bu bilgiler denetimin, bir belge özelliğinin analizinde ve olası hata gidermede hangi
kriterleri kullandığını açıklar.

Profilleri görüntüleme
1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Ön Kontrol iletişim kutusu açık değilse, Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol'ü seçin.

Ön Kontrol iletişim kutusunda başka bir panel görüntülenirse Profiller sekmesini tıklatın.

2. Gerekirse Profil gruplarını genişletin.

Liste, önceden tanımlanmış bütün profilleri ve oluşturmuş olduğunuz özelleştirilmiş profilleri içerir.

Sık kullanılan profilleri ayarlama
1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Ön Kontrol iletişim kutusu açık değilse, Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol'ü seçin.

Ön Kontrol iletişim kutusunda başka bir panel görüntülenirse Profiller sekmesini tıklatın.

2. Grupları istendiği gibi genişletin.
3. Profil seçip adın yanındaki bayrağı tıklatın ve Sık Kullanılan'ı seçin.

Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusuna genel bakış
Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, varolan bütün profiller liste halinde sıralanır ve hangi belge özelliklerinin analiz edildiği gösterilir. Bu
iletişim kutusundan bir profili kilitleyebilir ve kilidini açabilir, profilleri düzenlemek için yeni bir grup oluşturabilir ve inceleme kriterlerini
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belirleyebilirsiniz. Profili genişleterek ek seçeneklere ve bilgilere erişebilirsiniz.

Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunu açmak için, Ön Kontrol iletişim kutusundaki bir profil grubunu genişletin, bir profil seçin ve Düzenle'yi
tıklatın (veya Seçenekler menüsünden Ön Kontrol Profillerini Düzenle'yi seçin).

Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusu
A.  Profil B.  Önceden tanımlanmış denetim kümesi C.  Daha fazla seçenek D.  Profil grupları

Profil ekleme ve kaldırma
Kendi özelleştirilmiş profillerinizi oluşturabilirsiniz. Sıfırdan yeni bir profil oluşturmadan önce, istediğiniz profillere benzer sonuçlar elde eden mevcut
profilleri gözden geçirin. Mümkünse mevcut bir profilin kopyasını çıkarıp sadece ilgili kısmını değiştirin.

Bir ön kontrol profilinin, en az bir denetim veya hata düzeltme ve PDF içeriğinin doğrulamasını yapan bir özellik içermesi gerekir. Sıfırdan bir
denetim oluşturduğunuzda, mevcut özellikleri kullanabilir veya adım adım yeni özellikler oluşturabilirsiniz. Profil oluştururken ve üzerlerinde
değişiklik yaparken en iyi sonuçları almak için, sadece PDF içeriğinin doğrulamasını yapmak için gerektiği kadar denetim ekleyin ve denetimlerle
özelliklerin basit ve doğrudan olmasına dikkat edin. Örneğin, belirli kriterleri denetlemek için bir PDF/X profili kullanabilir, sonra da görüntü
çözünürlüğü gibi PDF/X dışı kriterler için denetimler ekleyebilirsiniz.

Profil oluşturma

1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Profil Seç düğmesini  tıklatın.
2. Seçenekler > Yeni Ön Kontrol Profili Oluştur'u seçin.
3. Yeni profilin adını ve amacını yazın ve diğer seçenekleri istediğiniz gibi belirtin.

Varsayılan değer olarak, yeni oluşturulan profiller, siz başka bir gruba atamazsanız, Özelleştirilmiş Profiller grubunun altında
görüntülenir.

4. Soldaki sütunda profili genişletin.
5. Denetimler üzerinde değişiklik yapın.
6. Ek denetimler ve hata düzeltmeleri ekleyin.

Profili çoğaltma

1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Profil Seç düğmesini  tıklatın.
2. Varolan profili, ardından da Seçenekler > Ön Kontrol Profilini Çoğalt'ı seçin.

Çoğaltılan profil orijinal profille aynı gruba eklenir.

Profil grubu oluşturma
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1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda Grup menüsünden Yeni Grup'u seçin.
2. Grup için bir ad yazın ve Tamam düğmesini tıklatın.

Not: Bir grup profil seçerseniz, tüm profiller yeni gruba taşınır.

Profil kaldırma
 Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda profili seçin ve Sil'i  tıklatın.

Ön kontrol profillerini içe veya dışa aktarma
Ön kontrol profilleri başka kullanıcılarla paylaşılabilir. Örneğin, baskı servis sağlayıcıları bunları, işler teslim edilmeden önce, işlerin bu profillerde
tanımlanan incelemeden geçmesini garantilemek için kendi müşterilerine sunabilir. Bir çalışma grubundaki kullanıcılar kendi profillerini, bir belgeyi
Web'e yüklemeden önce veya özel bir yazıcıda yazdırmadan önce denetlemek için veya şirket içi üretimi denetlemek için kendi profillerini
oluşturabilirler.

Profil alışverişi için, profil içe ve dışa aktarılmak üzere paketlenir. Paket, seçilen profilin bütün denetimlerini ve özelliklerini içerir.

Ön kontrol profilini içe aktarma
1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Ön kontrol iletişim kutusunda, Seçenekler menüsünden Ön Kontrol Profili İçe Aktar'ı seçin.

Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda İçe Aktar simgesini  tıklatın.

2. Ön kontrol paketi dosyasını (.kfp uzantılı) bulun ve Aç'ı tıklatın. Profil İçe Aktarılan Profiller grubunda, Profiller listesinde
görüntülenir.

3. (İsteğe bağlı) Profil kilitliyse, Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusundaki açılır menüden Kilitli Değil'i seçin. Profili kilidi
açıldıktan sonra düzenleyebilirsiniz.

4. (İsteğe bağlı) Sorulursa, şifreyi girin.

Ön kontrol profilini dosyayı Acrobat penceresine ya da Acrobat uygulama simgesine sürükleyerek de içe aktarabilirsiniz.

Ön kontrol profilini dışa aktarma
1. Gerekirse, dışa aktarma işlemini başlatmadan önce profili yeniden adlandırın (Profil Düzenle iletişim kutusunda).
2. Dışa aktarmadan önce profili kilitlemek için, Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusundaki açılır menüden Kilitli'yi seçin. Parola

Korumalı'yı da seçebilir ve parola girebilirsiniz.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Ön Kontrol iletişim kutusunda, Seçenekler menüsünden Ön Kontrol Profili Dışa Aktar'ı seçin.

Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, Dışa Aktar simgesini  tıklatın.

4. Paket için bir konum belirleyin ve Kaydet'i tıklatın. Dosyayı yeniden adlandırmayın.

Profilleri kilitleme, kilidini açma ve şifre koruması koyma
Profilleri kilitleyip şifre koyarak, ön kontrol profilleri üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikleri önleyebilirsiniz. Bu, ön kontrol profilleri birkaç kullanıcı
arasında kullanılıyorsa yararlı olabilir. Ön kontrol profillerini ilk oluşturduğunuzda veya kaydederken kilitleyebilir veya şifre koruması koyabilirsiniz.
Varsayılan değer olarak, önceden tanımlanmış bütün ön kontrol profilleri kilitlidir.

Kilitli bir ön kontrol profilinin kilidini açma

Profili kilitleme
1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, bir profil seçin.
2. İletişim kutusunun sol üst tarafındaki açılır menüden Kilitli seçin.

Seçenekler kullanılamaz duruma gelir.
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Profile şifre koruması koyma
1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, bir profil seçin.
2. İletişim kutusunun sol üst tarafındaki açılır menüden Parola Korumalı'yı seçin.
3. Şifreyi yazın ve tekrar girin, sonra da Tamam düğmesini tıklatın. Büyük ve küçük harfler, rakamlar veya noktalama işaretleri

kullanabilirsiniz.

Seçenekler kullanılamaz duruma gelir.

Profilin kilidini açma veya korumasını kaldırma
1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, bir profil seçin.
2. İletişim kutusunun sol üst tarafındaki açılır menüden Kilitli Değil'i seçin.
3. Sizden istendiğinde, doğru şifreyi yazıp Tamam düğmesini tıklatın.

Profil ayarlarını değiştirme
Tek bir profilin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Genel profil ayarlarını değiştirme
1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunu açın.
2. Profil grubunu genişletin ve bir profil seçin.
3. Profil kilitliyse, açılır menüden Kilitli Değil seçin.
4. Aşağıdakil ayarlardan birini değiştirin:

Profil için yeni bir ad yazın ve Amaç kutusuna açıklamasını yazın.

Profile parola koruması uygulamak için, açılır menüden Parola Korumalı'yı seçin. Sizden istendiğinde, şifreyi yazın ve
tekrar girin, sonra da Tamam düğmesini tıklatın. Bunu istemiyorsanız, Kilitli Değil'i seçin.

Adınızı ve e-posta adresinizi girin.

Profili bir gruba atayın. Menüden varolan bir grup seçin veya Yeni Grup 'u seçin, bir ad yazın ve Tamam düğmesini tıklatın.
Gruplar alfabetik olarak sıralanır.

5. Şifre korumalı bir profili düzenlemeyi bitirdiğinizde, açılır menüden Kilitli seçin. Tekrar şifre koruması koymak da isteyebilirsiniz.
6. Tamam düğmesini tıklatın veya yaptığınız değişiklikleri iletişim kutusunu kapatmadan kaydetmek için, Kaydet düğmesini

tıklatın.

Mevcut denetim ve uyarı ayarlarını değiştirme
1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunu açın.
2. Profil grubunu genişletin ve bir profil seçin.
3. Profil kilitliyse, açılır menüden Kilitli Değil seçin.
4. Profil için mevcut özellik gruplarını görüntülemek için, profili genişletin.
5. Bir özellik grubu seçin.
6. İnceleme kriterlerini belirlemek için seçenekleri belirleyin. Seçenekler, profilin altındaki seçili özellikler kategorisine göre değişir.

Kriterleri seçebilir veya seçimi kaldırabilir, değerleri düzenleyebilir veya bir özelliği etkinleştirebilirsiniz.
7. İnceleme sırasında uyuşmazlıkların nasıl ele alınacağını belirlemek için, açılır menüden bir uyarı seçeneği belirleyin.
8. Tamam düğmesini tıklatın veya yaptığınız değişiklikleri iletişim kutusunu kapatmadan kaydetmek için, Kaydet düğmesini

tıklatın.

Ön kontrol uyarı seçenekleri
Bir profildeki her denetim için, inceleme sırasında uyuşmazlıkların nasıl ele alınmasını istediğinizi belirleyebilirsiniz. Her uyarı simgesinin yanındaki
menüden seçim yapabilirsiniz. Uyarının simgesi, Ön Kontrol iletişim kutusunun yanındaki denetimin yanında yer alır.

Hata Bu denetim (veya bu kategorideki her denetim) için bir hata mesajı üretir. İş akışının bir sonraki aşamasına geçmeden önce düzeltmeniz
gereken uyuşmazlıklar için bu seçeneği kullanın.
Uyarı Bu denetim (veya bu kategorideki her denetim) için bir uyarı mesajı üretir. Haberinizin olmasını istediğiniz ve nihai çıktıdan önce
düzeltmeniz gerekebilecek uyuşmazlıklar için bu seçeneği kullanın.
Bilgi Bu denetim (veya bu kategorideki her denetim) için basit bir not üretir. Haberinizin olmasını istediğiniz ama nihai çıktıdan önce
düzeltmeniz gerekmeyen uyuşmazlıklar için bu seçeneği kullanın.
Devre Dışı Bu denetim (veya bu kategorideki her denetim) için asla uyarı mesajı üretmez. PDF belgesinin çıktı kalitesini etkilemeyen
uyuşmazlıklar için bu seçeneği kullanın. Metin kutularının kullanılabilir duruma gelmesi için, denetimin durumunu değiştirip Devre Dışı'dan başka
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herhangi bir duruma getirmeniz gerekir.

Profil özeti görüntüleme
Bir profil özeti oluşturarak, belirli bir profilin her denetimi ve o denetimin inceleme ölçütleri için açıklama görüntüleyebilirsiniz.

 Ön Kontrol iletişim kutusunda bir profil seçin ve Seçenekler menüsünden Profil Özeti Oluştur'u seçin.

Profil özeti bir PDF dosyasıdır.

Daha fazla Yardım konusu

Yasal Bildirimler   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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PDF/X, PDF/A ve PDF/E ile uyumlu dosyalar (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Not:

PDF'leri PDF/X, PDF/A veya PDF/E'ye Dönüştürme
PDF'leri PDF/X, PDF/A, PDF/VT veya PDF/E ölçütlerine göre doğrulama
PDF'leri PDF/X, PDF/A veya PDF/E bilgilerini kaldırma

Tüm ön kontrol konularına yönlendirilen bağlantılar içeren makale
Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme (Acrobat Pro DC)

PDF'leri PDF/X, PDF/A veya PDF/E'ye Dönüştürme

PDF içeriğini PDF/X, PDF/A, PDF/VT veya PDF/E ölçütlerine göre doğrulayabilirsiniz. PDF'nin bir kopyasını
belirli gereksinimlere uygun PDF/X, PDF/A veya PDF/E olarak da kaydedebilirsiniz. Örneğin, belirli şartlarda,
PDF/X-1a, PDF/X-3 ve PDF/X-4 uyumluluğu için, hedef aygıtın gerektiğini tanımlayan bir ICC profili gereklidir.
Belgenizde gömülü bir ICC çıktı profili yoksa, kaydetmeden önce bir ICC çıktı profili gömebilirsiniz.

Standartlar sihirbazını kullanarak PDF'yi standartlara uygun PDF'ye dönüştürebilirsiniz. Bu sihirbaz işlem
boyunca size yol gösterirken belirli formatların amaçlarını anlatır. Standartlara aşinaysanız PDF dönüştürmek
için yerleşik bir profili ya da sihirbazla oluşturulmuş profili kullanabilirsiniz.

Acrobat Distiller kullanarak PDF/X ve PDF/A ile uyumlu dosyalar da oluşturabilirsiniz.

Profil kullanarak PDF/X, PDF/A veya PDF/E'ye dönüştürme

1. Araçlar > Baskı Üretimi'ni seçin.

Baskı Üretimi araç seti sağ taraftaki bölmede görüntülenir.

2. Ön Kontrol'ü tıklatın.

Ön Kontrol iletişim kutusu görüntülenir.

3. Ön Kontrol iletişim kutusunda Profiller'i tıklatın.

4. Uyum profilini genişletin ve istediğiniz profili seçin. Örneğin, PDF/A Uyumluluğu alanında
PDF/A-1b Olarak Dönüştür'ü seçin.

5. Analiz Et ve Düzelt'i tıklatın.

6. Kaydet'i tıklatarak dosyayı seçilen profile göre dönüştürün. 

Sihirbaz kullanarak PDF/X, PDF/A veya PDF/E'ye dönüştürme

1. Araçlar > Baskı Üretimi'ni seçin.

Baskı Üretimi araç seti sağ taraftaki bölmede görüntülenir.

2. Ön Kontrol'ü tıklatın.

Ön Kontrol iletişim kutusu görüntülenir.
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3. Ön Kontrol iletişim kutusunda Standartlar'ı tıklatın.

4. PDF/X Olarak Kaydet, PDF/A Olarak Kaydet veya PDF/E Olarak Kaydet'i seçip Devam'ı
tıklatın.

5. İstediğiniz versiyonu seçin ve Devam'ı tıklatın.

6. Dönüştürme profilini ve kullanılabilir görünüm ya da baskı koşullarından birini seçin.

7. Aşağıdakilerden birini yapın:

Dönüştürme sırasında düzeltme uygulamak için Düzeltmeleri Uygula onay kutusunu
işaretleyin.

Uygulanan düzeltmelerin listesini görmek için soru işareti simgesini tıklatın.

Profil kaydetmek için Profil Olarak Kaydet'i tıklatın.

PDF'yi seçilen profile ve ayarlara göre dönüştürmek için Farklı Kaydet'i tıklatın.

Dönüştürme başarılı olursa Ön Kontrol iletişim kutusunda yeşil onay işareti görüntülenir. Dönüştürme başarılı
olmazsa Ön Kontrol iletişim kutusunda kırmızı X görüntülenir.

PDF'leri PDF/X, PDF/A, PDF/VT veya PDF/E ölçütlerine göre
doğrulama

PDF/X, PDF/A, PDF/VT ve PDF/E dosyaları, Acrobat Distiller veya Dosya > Farklı Kaydet > Diğer komutu
kullanılarak farklı yollarla oluşturulabilir. Bu standartlardan birine uyan bir PDF'yi açtığınızda, Gezinme
bölmesinde standartlara ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz. (Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri'ni

seçin ve Standartlar'ı tıklatın .) Standartlar menüsü ve paneli, yalnızca PDF bir standarda uyum
sağlıyorsa kullanılabilir. Standartlar paneli tüm sürümlerde sunulmaktadır (DC, Std ve Reader). Ancak
Uyumluluğu Doğrula işlevi yalnızca Acrobat DC'de bulunur.

Uyum bilgileri; dosyayı ve ISO adını oluşturmak için kullanılan standardı ve dosyanın PDF/X, PDF/A veya
PDF/E uyumlu olarak doğrulanıp doğrulanmadığını belirtir. Çıktı Hedefi bilgileri, dosyayla ilişkili renk ayarlarını
belirtir. Dosyanın standartlara uygunluğunu doğrulamak için Uyumluluğu Doğrula'yı tıklatın.

PDF'leri PDF/X, PDF/A veya PDF/E bilgilerini kaldırma

Çıktı koşulu veya GTS_PDFX sürüm anahtarı gibi tüm PDF/X, PDF/A veya PDF/E özelindeki bilgileri
kaldırabilirsiniz. Dosya değiştirilirse, baştan başlamak istediğinizde ya da ICC profili dosya boyutunu çok
büyütürse bu eylem yararlıdır.

1. Araçlar > Baskı Üretimi'ni seçin.

Baskı Üretimi araç seti sağ taraftaki bölmede görüntülenir.

2. Ön Kontrol'ü tıklatın.

Ön Kontrol iletişim kutusu görüntülenir.

3. Ön Kontrol iletişim kutusunda Profiller'i tıklatın.

4. Bir uyumluluk profilini genişletin ve Bilgilerini Kaldır seçeneğini işaretleyin. Örneğin,
PDF/A Uyumluluğu altında PDF/A Bilgilerini Kaldır'ı seçin.

5. Analiz Et ve Düzelt'i tıklatın.

6. Dosyayı kaydedeceğiniz konumu seçin ve Kaydet'i tıklatın. 

İşlem başarılı olursa Ön Kontrol iletişim kutusundaki Sonuçlar sekmesinde yeşil bir onay işareti görünür. İşlem
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başarısız olursa Ön Kontrol iletişim kutusundaki Sonuçlar sekmesinde kırmızı bir X işareti görünür.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
Adobe PDF ayarları
PDF/X, PDF/E ve PDF/A standartları hakkında
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PDF'lerde çıktı hedefleri (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Not:

Başa dön

Başa dön

Çıktı hedefleri hakkında
Çıktı hedefleri oluşturma
Yeniden kullanmak üzere çıktı hedefini ayıklama
Çıktı hedefinden bir ICC profilini dışa aktarma
Çıktı hedefini silme

Tüm ön kontrol konularına yönlendirilen bağlantılar içeren makale
Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme (Acrobat Pro DC)

Çıktı hedefleri hakkında

Çıktı hedefi, sözgelimi renk ayrımları yazdırma aygıtı gibi, PDF'deki rengin röprodüksiyonunda kullanacağınız
nihai hedef aygıtı tanımlar. Çıktı hedefleri, görüntüleme ve yazdırma sırasında çalışma alanlarını geçersiz
kılabilir, ama PDF'deki renkleri dönüştürmez.

Bir PDF/X1-a iş akışında çıktı hedefi, CMYK çalışma alanını tanımlar. PDF/X-3 iş akışında, renk
yönetimli renk içeren her türlü nesneyi dinamik olarak hedef çıktıdaki ICC profilinin renk uzayına
dönüştürürken hedef çıktıdaki gömülü ICC profili kullanılır. Çoğu durumda bu CMYK olacaktır ama RGB veya
Gri Tonlama da olabilir.

İki tür çıktı hedefi vardır: Biri, hedef aygıtın renk uzayını tanımlayan gömülü bir aygıt profili içerir (sözgelimi
ABD Web Kuşe (SWOP) v2); diğeriyse, hedef renk uzayını tanımlayan ve çoğunlukla standart bir çıktı
durumuna işaret eden bir addır. Gömülü profil yerine adlandırılmış bir çıktı hedefi kullanılması, PDF
boyutunun küçültülmesine yardımcı olur, ama bu genelde ancak PDF/X-1a dosyaları veya renk yönetimli renk
içermeyen PDF/X-3 dosyaları için mümkündür.

Çıktı hedeflerini, PDF/X (veya PDF/A) dosyalarını oluştururken, Adobe PDF Ayarları iletişim kutusunun
Ayarlar panelini kullanarak ekleyebilirsiniz. (Adobe PDF Ayarları iletişim kutusuna, kullandığınız uygulamaya
bağlı olarak farklı yollardan erişilir.) Çıktı hedefleri eklemek için üçüncü şahıslardan edindiğiniz eklentileri de
kullanabilirsiniz. Gömülü profiller yerine adlandırılmış çıktı hedeflerine sahip belgelerde program, adlandırılmış
hedefle ilişkili renk profilini arar.

Çıktı hedefleri oluşturma

1. Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol'ü seçin. Ön Kontrol Tercihleri'nin Çıktı Hedefleri
sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

Sıfırdan yeni bir çıktı hedefi oluşturmak için Yeni Çıktı Hedefi Oluştur simgesini 
tıklatın.

Varolan bir çıktı hedefini temel alan yeni bir çıktı hedefi oluşturmak için sol taraftaki
listeden bir seçenek belirleyin ve Seçili Çıktı Hedefini Çoğalt simgesini  tıklatın.
Çoğaltılan çıktı hedefinin yeni kopyasının adına bir tamsayı eklenir.

2. Çıktı hedefi seçeneklerini belirleyin.
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Başa dön

Başa dön

Yeniden kullanmak üzere çıktı hedefini ayıklama

Başka bir PDF'den gömülü çıktı hedefini ayıklayıp Ön Kontrol tercihlerindeki çıktı hedefleri listesine
ekleyebilirsiniz.

1. Ön Kontrol Tercihleri'nin Çıktı Hedefleri sekmesinde Yakala'yı tıklatın.

2. İstediğiniz gömülü çıktı hedefini içeren dosyayı bulup açın.

Çıktı hedefi, “Captured Output Intent from PDF/X file” (PDF/X dosyasından Yakalanan Çıktı Hedefi) gibi,
belirli bir dosya türünden yakalandığını belirten bir adla, listenin sonunda görünür.

Çıktı hedefinden bir ICC profilini dışa aktarma

1. Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol'ü seçin. Ön Kontrol Tercihleri'nin Çıktı Hedefleri
sekmesinde, çıktı hedefini seçin ve ICC Profilini Dışa Aktar'ı tıklatın.

2. Bir ad ve konum belirleyip Kaydet'i tıklatın.

ICC profili, Profiller klasöründe diğer ICC profilleriyle birlikte görüntülenir.

Çıktı hedefini silme

1. Ön Kontrol Tercihleri'nin Çıktı Hedefleri sekmesinde, çıktı hedefini seçip Sil 'i   tıklatın.

2. Silme işlemini onaylayın.

İlgili bağlantılar
Adobe PDF ayarları
Ön kontrol tercihleri
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Ön kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Not:

Başa dön

Ön kontrol hata düzeltmesi hakkında
Profile hata düzeltme özelliği ekleme
Hata Düzeltme Düzenle iletişim kutusuna genel bakış
Hata düzeltme özelliği ekleme veya değiştirme
Sık kullanılan tekli hata düzeltmelerini ayarlama

Ön kontrol hata düzeltmesi hakkında

Belgedeki birçok hatayı düzeltmek için, Ön Kontrol aracını kullanabilirsiniz. Bunun için bir profile, hata
düzeltmeler eklersiniz. Hata düzeltme, mümkünse hatayı otomatik olarak düzeltir ya da sorunu kaynak
dosyada düzeltmenizi sağlayacak bilgiler verir. Hata düzeltme özelliğine sahip bir profilin yanında gri İngiliz
anahtarı simgesi vardır. İngiliz anahtarı konturu, profille ilişkilendirilmiş hata düzeltmesi olmadığı anlamına
gelir.

Ön kontrol, profillere ekleyebileceğiniz, önceden tanımlanmış birkaç hata düzeltme içerir. Bunlar, rengi,
fontları, görüntüleri, baskı üretimini, PDF/X ve PDF/A gibi uluslararası standartlarla uyumluluğu ve başka
alanları etkileyen, çok çeşitli hataları kapsar. Kendi tekli düzeltmelerinizin oluşturulması için Ön Kontrolde bir
araç ipucu da vardır.

Hata düzeltme işlemi, belgeyi kalıcı olarak değiştirir.

Örneğin, hata düzeltmeler, hataları düzeltmek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilir:

Renkleri Dönüştür özelliğinin yaptığı gibi, renk uzaylarını dönüştürür.

Belgeleri onarır ve PDF İdealleştirici'nin yaptığı gibi, gereksiz içeriği kaldırarak dosya
boyutunu küçültür.

PDF'yi başka bir sürüme dönüştürür.

İnce çizgileri genişletir.

Saydamlığı düzleştirir.

Kesim ve taşma payı kutularının dışındaki nesneleri kaldırın.

PDF'leri PDF/X, PDF/A veya PDF/E dönüşümlerini hazırlayın.

Belge bilgilerini belirler.

Profile hata düzeltme özelliği ekleme

Ön Kontrol aracı, profillere ekleyebileceğiniz bir hata düzeltme koleksiyonu içerir. Bunların hepsi, her profilin
Düzeltmeler bölümünden kullanılabilir.

1. Ön Kontrol iletişim kutusunu açın (Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol), bir profil
seçin ve profil adının yanındaki Düzenle bağlantısını tıklatın.

2. İstediğiniz profili içeren kategoriyi genişletin, sonra da profili genişletin.
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Başa dön

3. Gerekirse üzerinde değişiklik yapabilmek için profilin kilidini açın. İletişim kutusunun üst
tarafındaki açılır menüden Kilidi Aç'ı seçin.

4. Profilin altındaki öğelerden Hata Düzeltmeleri'ni seçin.

Hata Düzeltmelerine her profildeki Hata Düzeltmeleri bölümünden erişilebilir.

5. Sağ taraftaki sütundan hata düzeltmeyi seçin ve sola bakan oku tıklatarak hata
düzeltmeyi soldaki sütuna taşıyın.

İstediğiniz kadar hata düzeltme ekleyebilirsiniz.

Bir hata düzeltmesini profilden kaldırmak için soldaki listeden hata düzeltmesini
seçin ve sağa bakan oku tıklatın.

Hata Düzeltme Düzenle iletişim kutusuna genel bakış

Hata Düzeltme Düzenle iletişim kutusunda, profillere ekleyebileceğiniz, önceden tanımlanmış hata düzeltme
türleri ve her hata düzeltmeyle ilişkili değerler listelenir. Hata Düzeltme Düzenle iletişim kutusunu kullanarak,
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bir hata düzeltmeyle ilişkili değerleri değiştirebilir veya mevcut bir hata düzeltmeye dayalı özelleştirilmiş bir
hata düzeltme oluşturabilirsiniz. Tıpkı denetimler gibi, hata düzeltmeler de kategoriler halinde düzenlenmiştir.

<span class="uicontrol" >Hata Düzeltme Düzenle</span> iletişim kutusu

A. Hata Düzeltmesi adı B. Hata düzeltmesi kategorileri C. Hata Düzeltmesi ölçütleri D. Hata Düzeltmesini
hangi profilin kullandığını görme düğmesi E. Ara F. Değiştirilebilen düzeltmedeki alanlar 

Hata düzeltme özelliği ekleme veya değiştirme

Bazı işler veya çıktı aygıtları için özel düzeltiler oluşturabilirsiniz. Yaptığınız ayarlar, hangi çıktı hedefinin
kullanılacağını, hangi renk dönüştürmelerin gerçekleştirileceğini, görüntülerin nasıl sıkıştırılacağını ve
örnekleneceğini, PDF'nin de hangi PDF uyumluluk düzeyini desteklemesi gerektiğini belirler. Kilitli olmadıkları
sürece, önceden tanımlanmış hata düzeltmelerden istediğiniz üzerinde düzeltme yapabilseniz de mevcut bir
hata düzeltmeyi çoğaltıp değer değişikliklerini kopyasının üzerinde yapmak daha iyidir. Düzeltiler birden fazla
kilitli profile aitse ve tüm bu profilleri bulmak ve kilidini açmak istiyorsanız bu teknik yararlıdır. Bir hata
düzeltme çoğaltıldığında, ikinci kopya henüz bir profile ait olmadığından kilidi açıktır. Profilin parçası olmadan
hemen çalışan tekli düzeltme de oluşturabilirsiniz.

Profil için hata düzeltmesi oluşturma

1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Profil Seç düğmesini  tıklatın.

2. Profil seçin ve profil adının yanındaki Düzenle düğmesini tıklatın.

3. İletişim kutusunun sol tarafında, profilin altında Hata Düzeltmeleri'ni seçin.

4. Gerekirse açılan menüden Kilitli Değil'i seçin.

5. Bu Profildeki Hata Düzeltmeleri altında Yeni simgesini  tıklatın.

6. Düzeltiyi adlandırıp ölçütleri belirtin.

Mevcut bir düzeltmeyi temel alan yeni düzeltme oluşturma
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Başa dön

1. Profille ilgili düzelti oluşturulması için 1 - 4 arası adımları uygulayın.

2. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz hata
düzeltmeyi seçin ve sağda Çoğalt düğmesini  tıklatın.

3. Hata Düzeltmeyi Çoğalt iletişim kutusunda, bilgilerde gerekli değişiklikleri yapın veya yeni
bir sütun oluşturun.

4. O sırada hangi profillerin bu hata düzeltmesini kullandığını görmek için Kullanım 'ı
tıklatın. Hata düzeltmesi üzerinde değişiklik yapmak için önce başka profillerin kilidini de
açmanız gerekebilir.

5. Aşağıdakilerden birini yapın ve Tamam 'ı tıklatın:

Hata düzeltmeyi yeniden adlandırmak için üst taraftaki Ad kutusuna yazın.

Bir hatanın nasıl işleneceğini değiştirmek için seçilen her hata düzeltme seçeneğinin
seçeneklerini veya değerlerini belirleyin.

Tekli hata düzeltmesi oluşturma

1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Tek Hata Düzeltmelerini Seç

düğmesini  tıklatın.

2. Seçenekler > Yeni Ön Kontrol Hata Düzeltmesi Oluştur'u seçin.

3. Düzeltiyi adlandırıp ölçütleri belirtin.

Kategori ve türe uygun grupta yeni düzelti görüntülenir.

Tekli hata düzeltmesini çoğaltma

1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Tek Hata Düzeltmelerini Seç

düğmesini  tıklatın.

2. Var olan hata düzeltmesini ve Seçenekler > Ön Kontrol Hata Düzeltmesini Çoğalt'ı
seçin.

Sık kullanılan tekli hata düzeltmelerini ayarlama

1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Tek Hata Düzeltmelerini Seç

düğmesini  tıklatın.

2. Grupları istediğiniz gibi genişletin.

3. Tek bir hata düzeltmesi seçip adın yanındaki bayrağı tıklatın ve Sık Kullanılan'ı seçin.
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Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini
otomatikleştirme (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Not:

Başa dön

Damlacıklar ve eylemler hakkında
Ön kontrol incelemesi yürütmek için damlacık oluşturma ve düzenleme

Damlacıklar ve eylemler hakkında

Belgeleri incelemek için düzenli olarak aynı ön kontrol profilini kullanıyorsanız, dosyaları işlemek için bir
damlacık veya ön kontrol eylemi kullanabilirsiniz.

Ön Kontrol'deki bir damlacık, sürükleyip Damlacık simgesine  bıraktığınız bir veya birden çok PDF
üzerinde Ön Kontrol incelemesi yürüten küçük bir uygulamadır. Damlacıkları masaüstünüze veya
bilgisayarınızdaki başka bir konuma kaydedebilirsiniz.

Damlacıklar gibi, bir ön kontrol eylemi de bir kerede birden çok dosyayı inceler, başarılı dosyalarla sorunlu
dosyaları birbirinden ayırır ve belirlenen konumlarda raporlar oluşturur. Sıcak klasörler ayrıca, belirlediğiniz
dönüştürme ayarlarını kullanarak birden çok dosya türünü (JPEG, HTML, RTF vb.) PDF'ye veya PDF/X'e
dönüştürebilir; belirlenen profilleri kullanarak dosyaları inceleyebilir; PDF ve PostScript dahil olmak üzere
Acrobat uygulamasının desteklediği herhangi bir formatta çıktısını alabilir.

Sadece dosyaların incelemesini yapıyorsanız muhtemelen değişiklikleri kaydetmeniz veya kopyaları çıktı
klasörlerine kaydetmeniz gerekmez.

Ön kontrol incelemesi yürütmek için damlacık oluşturma ve
düzenleme

Damlacık kullanarak dosyaları incelediğinizde, başarılı dosyalarla sorunlu dosyaları birbirinden ayırabilir ve
sonuçları isteğe bağlı bir raporda gözden geçirebilirsiniz.

Damlacık oluşturma

1. Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol'ü, ardından Ön Kontrol iletişim kutusundaki
Seçenekler menüsünden Ön Kontrol Damlacığı Oluştur'u seçin.

2. Açılır menüden bir Ön Kontrol profili seçin. Tam ihtiyaç duyduğunuz profil listede yoksa,
yeni bir profil oluşturun.

3. Ön kontrol incelemesinden sonra PDF'lerin işlenmesinde kullanılacak ayarları belirleyip
damlacığı kaydedin.

Damlacık ayarlarını düzenleme

1. Damlacık simgesini  çift tıklatın veya Ön Kontrol iletişim kutusunun Seçenekler
menüsünden Ön Kontrol Damlacığı Düzenle'yi seçin (Araçlar > Baskı Üretimi > Ön
Kontrol).
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Not:

Profili Koru [profil]

Yakala

Profil Değiştir

Ön Kontrol Profilini Hata Düzeltme Uygulamaksızın Yürüt

PDF Dosyasını Kopyala

PDF Dosyasını Taşı

PDF Dosyasını Takma Adla Kaydet

Rapor Oluştur Ve Başarı/Hata Klasörüne Kaydet

Ayarlar

Başarı/Hata Klasörü

Özet PDF Görüntüle

2. Üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz ayarları değiştirip damlacığı kaydedin.

Damlacık ayarları

Ön Kontrol aracının, sürükleyip Damlacık simgesine bıraktığınızda PDF'leri nasıl işleyeceğini belirlemek için,
damlacık seçeneklerini kullanın.

Eylemler özelliğini kullanarak ön kontrol incelemesi yürüttüğünüzde de bu seçenekleri belirleyebilirsiniz.
(Bkz. Eylem sihirbazı.)

(Damlacık Ayarlarını Düzenle) Ön kontrol incelemesi için o anda seçili bulunan profili
kullanır.

(Damlacık Ayarlarını Düzenle) Damlacıkta kullanılmakta olan profili, İçe Aktarılmış Profiller
kategorisindeki profil listesine ekler.

(Damlacık Ayarlarını Düzenle) Kullanılabilir tüm profillerin bulunduğu bir menü sunar. Ön
kontrol incelemesinde, farklı bir profil seçebilirsiniz.

Sorunlar hakkında düzeltmeksizin inceleme
yapar ve rapor verir. Bu seçenek sadece sorunları düzeltmek üzere hata düzeltme özelliği içeren bir profili
seçtiğinizde kullanılabilir.

Başarı veya Hata klasörüne PDF'nin kopyasını kaydeder.

İncelenen PDF'yi Başarı veya Hata klasörüne taşır.

Başarı veya Hata klasörüne PDF için bir bağlantı yerleştirerek, orijinal
dosyanın yerinden taşınmasına gerek bırakmaz.

Raporün türünü ve ayrıntı miktarını belirlemenize olanak
verir. Bu rapor, ön kontrol incelemesinin sonuçlarını belirtir.

Rapor seçeneklerini değiştirmenize olanak verir.

Dosyalar ve isteğe bağlı raporlar için bir klasör ve konum belirlemenize olanak verir.

İnceleme sırasında uyumsuzluğa neden olan dosyaların raporunu tutar. Raporda her
dosyanın konumu belirtilir; dosya yolu etkin bir bağdır.

İlgili bağlantılar
Eylem sihirbazı
Sonuçlar raporu oluşturma
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Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Başa dön

Ön kontrol incelemeleri hakkında
Ön Kontrol iletişim kutusu
Ön kontrol incelemesi yürütme
Ön kontrol tercihleri

Adobe® PDF'nizin sadece sizin belirlediğiniz özellikleri, fontları ve formatlamayı içerdiğini doğrulamak
amacıyla inceleme yapmak ve belirli durumlarda belge içeriğinde düzeltme yapmak için Ön Kontrol aracını
kullanın.

Ön kontrol incelemeleri hakkında

Ön Kontrol aracı, PDF içeriğini analiz ederek, baskı üretimi ve belirleyeceğiniz çeşitli başka koşullar için
içeriğin geçerliliğini saptar. Ön kontrol, dosyayı ön kontrol profili adı verilen, kullanıcı tanımlı bir dizi değerle
karşılaştırarak inceler. Ön kontrol incelemesi, profile bağlı olarak, bazı hataları düzeltebilir de. Bunlara ek
olarak ön kontrol görünür alanlarda veya bazı nesnelerde kontrol ve düzelti yapar, PDF'leri farklı standartlarla
uyumlu hale getirir.

Ön kontrol, renklerle, fontlarla, saydamlıkla, görüntü çözünürlüğüyle, mürekkep kapsamıyla, PDF sürüm
uyumluluğuyla vb. ilgili sorunları saptar. Ön kontrol ayrıca, PDF sözdizimini veya bir belgenin gerçek PDF
yapısını incelemeye yarayan araçlar da içerir.

Ön Kontrol aracını kullanmadan veya baskı için bir PDF oluşturmadan önce, şu tavsiyelere uyun:

Acrobat Distiller, InDesign veya Illustrator kullanarak PDF belgeleri oluşturduysanız,
yazdırma ve baskı için bu belgeleri en iyileştirin. Distiller veya InDesign PDF stillerinde
önceden tanımlanmış ayarları ya da baskı hizmeti sağlayıcınızın verdiği ayarları kullanın.

Düzenlemenin yapıldığı uygulamadan, bütün fontları gömün. Gömme, fontların yerine
başka font konmamasını garantiler.

Ön Kontrol iletişim kutusu

Ön kontrol incelemesini her bakımdan kontrol etmek için Ön Kontrol iletişim kutusunu kullanın. Baskı Üretimi
paneli seçeneği sağ bölmede gözükmüyorsa Araçlar > Baskı Üretimi'ni seçin. Ardından sağ bölmeden Ön
Kontrol'ü seçin.
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Başa dön

Ön Kontrol iletişim kutusu

A. Görünümler B. Ön Kontrol profilleri, kontrolleri veya düzeltmeleri C. Ayarlar Uyarısını Göster (varsayılan
olarak kapalıdır) D. Gruplar E. Profil açıklaması 

Ön kontrol incelemesi yürütme

Varolan bir profili kullanabilir veya üzerinde değişiklik yapabilir ya da kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

1. PDF'yi açın ve sağdaki bölmeden Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol'ü seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Geçerli profillerin listesini görmek için Profil Seç düğmesini  tıklatın.

Geçerli kontrollerin listesini görmek için Tek Denetimleri Seç düğmesini  tıklatın.

Geçerli hata düzeltmelerinin listesini görmek için Tek Hata Düzeltmelerini Seç

düğmesini  tıklatın.

3. Tümünü, sık kullandıklarınızı, en son kullanılanları, en sık kullanılanları veya mevcut
kategorilerden birini görmek istediğiniz belirtmek için menüyü kullanın.

4. Açıklamasını görmek için listeden profil, kontrol veya düzelti seçin.

Profiller, genişletip daraltabileceğiniz gruplar halinde düzenlenmiştir. Gri İngiliz anahtarı
simgeli profiller, dosyanızdaki hataları düzeltebilecek özelliklere sahiptir.

Profil, kontrol ve hata düzeltmesi aramak için Bul kutusunu da kullanabilirsiniz.

5. (İsteğe bağlı) Profil veya tek kontrol seçin, Daha Fazla Seçenek'i genişletin ve şunlardan
gerekenleri yapın:

İncelemenin görünür katmanlarla sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağını belirleyin. Bu
seçenek, hata düzeltmeyi devre dışı bırakır.

İncelenecek sayfa aralığını belirleyin.

6. Profil seçtiyseniz hataları düzeltmeden incelemeyi çalıştırmak için Analiz Et'i, sorunları
belirlemek ve düzeltmek için Analiz Et ve Düzelt'i tıklatın. Tek denetim seçtiyseniz
yalnızca Analiz Et seçeneği kullanılabilir. Tek bir hata düzeltmesi seçtiyseniz hata
düzeltmeyi başlatmak için Düzelt'i tıklatın.

Ön kontrol incelemesini, bir profili çift tıklatarak da yürütebilirsiniz. Dosyayı çift
tıklatırsanız, hata düzeltmeleri içeren profilleri hata düzeltmeleri uygular.
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Başa dön

Her Denetim Türünde Gösterilecek Maksimum Sonuç Sayısı

Sonuçlar Görüntülenirken Ayrıntı Derecesi

Görüntü En Yüksek Kaliteye Ayarlanmadıysa “Görüntü Ayarları Uyarısını” Göster

Ad

Çıktı Hedefi Profili (ICC Profili)

Çıktı Durumu Tanımlayıcısı

Kayıt

Çıktı Durumu

Ön kontrol tercihleri

Sonuçların nasıl rapor edileceğini kontrol etmek için ve PDF/X, PDF/A veya PDF/E dosyaları oluştururken
çıktı hedeflerini belirlemek için Ön Kontrol Tercihleri iletişim kutusunu kullanın. Bir PDF'de, ICC profilini içeren
gömülü çıktı hedefi bulunabilir.

Ön Kontrol Tercihleri iletişim kutusunu açmak için Ön Kontrol iletişim kutusundan Seçenekler > Ön Kontrol
Tercihleri 'ni seçin.

Genel sekmesi

Genel sekmesinde iletişim kutusu öğelerinin ve ön kontrol sonuçlarının nasıl görüntüleneceğini belirlemeye
yarayan seçenekler vardır:

Sonuçlar listesinde bir uyuşmazlığın kaç
örneğinin görüntüleneceğini belirler. Sonuçlar listesindeki Sayfa Başına ("Başka Eşleşmeler" alanında)
seçeneğini kullanarak Başka Eşleşmeler alanında daha fazla sonucu iç içe sıralayın. Belge için maksimum
sonuç sayısı 25000'dir.

Ön Kontrol Sonuçları listesinde ne kadar ayrıntı
görüntüleneceğini belirler. Hiç ayrıntı olmaması, sadece önemli ayrıntıların veya tüm ayrıntıların olması
yönünde seçim yapabilirsiniz.

Görüntü en yüksek
kaliteye ayarlanmadığında Ön Kontrol iletişim kutusunun üst kısmında Uyarı simgesi görüntüler. Uyarıların
listesini görmek için Uyarı simgesini tıklatabilirsiniz. Seçili PDF belgesinin görüntüsü maksimum güvenilirlikte
olacak şekilde ayarların otomatik olarak yapılması için Ayarla'yı tıklatın.

Çıktı hedefi seçenekleri

Ön Kontrol Tercihleri iletişim kutusunun Çıktı Hedefleri sekmesinde aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
Çıktı hedeflerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Çıktı hedefleri.

Çıktı hedefinin adı.

Belgenin hazırlanmış olduğu ve PDF/X, PDF/A veya PDF/E uyumu için
gerekli olan karakterize edilmiş yazdırma koşulunu açıklayan ICC profili. Varsayılan Profiller klasöründen bir
profil seçmek için, Gözat düğmesini tıklatın.

Kayıtlı standart baskı durumlarının ICC kaydı tarafından belirlenen referans adı.
Çıktı durumları listesinden seçim yapın (açıklaması Çıktı Durumu kutusunda görüntülenir) veya Özel'i seçip
kendi çıktı durumunuzu oluşturun.

Çıktı hedefi profil adı hakkında daha fazla bilgi veren URL. ICC kaydı yapılmış olan standart baskı
durumları için bu girişin http://www.color.org/ olması gerekir.

İşin hedeflenen yazdırma durumunun tanımı; baskı türünü (örneğin, ticari ofset), kağıt türünü
ve tram frekansını içerir. Düzenlediğiniz veya sıfırdan oluşturduğunuz çıktı durumları için bu tanımı
değiştirebilirsiniz.
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PDF/X-4p İçin ICC Profil URL'si

Kilitli

Saydam Maskelerle Vurgulanan Sorunlar

Renk/Opaklık

Sınırlayıcı Kutu İçin Çizim Sınırı

Renk/Çizgi Stili/Etkili Çizgi Genişliği

PDF/X-4p dosya türleri için çıktı hedefi bilgileri sağlayan URL.

Bu seçenek, çıktı hedefinin kazayla değiştirilmesine karşı bir önlemdir. Bütün metin alanları soluk
görünür.

Vurgulama sekmesi

Vurgulama sekmesinde PDF sayfasındaki sorunlu nesnelerin belirlenmesine ilişkin seçenekler vardır.
Vurgulama tercihleri maske raporlarında maskelerin görünümünü kontrol eder. Ayrıca, Ön Kontrol Sonuçları
penceresinde Vurgulama'yı çift tıklattığınızda çizgilerin ekranda görünümünü de denetler. Her uyarı türü için
vurgulama özelliklerini ayarlarsınız: Hata, Uyarı ve Bilgi.

Sorunları vurgulayarak belirler. Bu seçenek seçili değilse
sorunsuz içerik vurgulanırken, sorunlu içerik vurgulanmaz.

Renk tayfından renk seçmek için Renk seçeneğini tıklatın. Rengin opaklığını belirleyin.

Ön Kontrol Sonuçları penceresinde bir sonucu çift tıklattığınızda ekranda
gördüğünüz çizgilerin aynılarını maske raporunda çizer. Bu seçenek, bir görüntü sayfanın tamamını
kapladığında maske raporundaki nesneleri belirlemek açısından yararlıdır. Bu durumda maskeyi görmezsiniz,
ama nesnelerin çevresindeki çizgileri görürsünüz.

Renk tayfından renk seçmek için Renk seçeneğini tıklatın. Çizgi
desenini (çizgiler, noktalar veya kesik çizgiler) seçmek için Çizgi Stili öğesini tıklatın. Çizgi genişliğini
(kalınlığını) belirleyin.

İlgili bağlantılar
Dosyaları dönüştürmek için bir Adobe PDF hazır ayarı seçme
Distiller kullanarak fontlara erişme ve fontları gömme
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Gelişmiş ön kontrol denetimleri (Acrobat Pro DC)

Başa dön

Not:

Başa dön

Not:

PDF yapısındaki ön kontrol sorunlarını görüntüleme
Dahili PDF yapısına göz atma
Dahili font yapısına göz atma

Tüm ön kontrol konularına yönlendirilen bağlantılar içeren makale
Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme (Acrobat Pro DC)

PDF yapısındaki ön kontrol sorunlarını görüntüleme

PDF yapısıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Adobe PDF Technology Center (Adobe PDF Teknoloji Merkezi)
bölümündeki belgelere (www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_tr) bakın (yalnızca İngilizce). PDF
dosya formatı hakkında gelişmiş bilgileriniz varsa ön kontrol uyumsuzluğuyla ilgili teknik nedenler için PDF'nin
dahili yapısını ve fontlarını inceleyin. Ön kontrol, PDF'nin derinlemesine incelenmesi için üç seçenek içerir.
Teknik beceriye sahip kullanıcılar bu araçları kullanarak, uyumsuzluğa neden olan nesneleri ve fontları analiz
edebilir.

Font dahili yapılarının ayrıntılı bilgisi ve Type 1, TrueType, OpenType fontların font özellikleri önemlidir. Font
özellikleri kılavuzun kaynakçasında listelenir.

PDF ve fontlar arasında, çıkan pencereler yardımıyla gezinebilirsiniz, ama PDF yapısını veya fontları
düzenleyemezsiniz.

Dahili PDF yapısına göz atma

PDF'nin yapısını, içerik akışları ve cos nesneleriyle tanımlandığı gibi bir ağaç dizisinde görüntüleyin. (İçerik
akışları sayfaların, form XObject nesnelerinin, Type 3 font karakterlerinin ve yorumlarla form alanlarının
görünümünü temsil eder. Cos nesneleri renk uzayı, görüntüler ve XObject nesneleri gibi öğeleri içerir.)

PDF sözdizimini denetleyin, hata düzeltmenin sonuçlarını görüntüleyin veya bir uyuşmazlığın nedenini
saptayın. İçerik akışlarını farklı yollarla düzenleyen beş görünüm modu arasından seçim yapın. PDF'yi Dahili
PDF Yapısı penceresinde düzenleyemezsiniz.

Dahili yapıyı, etiketli PDF'lerde görme bozukluğu olan veya hiç göremeyen okuyucular için erişilebilirliği
geliştiren mantıksal yapıyla karıştırmayın. Dahili yapı, belgedeki etiketler dahil tüm nesnelerin bir üst
kümesidir.

Dahili PDF yapısına göz atabilmeniz için önce bir ön kontrol denetimi çalıştırmanız gerekir.

1. Ön Kontrol penceresinde, Seçenekler menüsünden Dahili PDF Yapısına Gözat'ı seçin.

Belge bilgilerinin ve belge kataloğunun (belgenin nesne hiyerarşisinin kökü) ağaç
görünümünü gösteren Dahili PDF Yapısı penceresi açılır.

2. Belgenin yapısını görmek için ağaç öğelerinin her birini genişletin.

3. Her sayfanın yapısını görmek için Sayfa düğmesini  tıklatın.

4. Ağaç görünümünde içerik akışlarının gösterilme biçimini değiştirmek için araç çubuğunda
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Klasik

Q 

BMC 

BT/ET 

Parçacık

Başa dön

Izgarayı Görüntüle 

Kutuları Görüntüle 

Dolguyu Görüntüle 

bir görünüm modu seçin:

İçerik akışını, sayfa içeriği işleçleri dizisi olarak görüntüler. İşlenenlerini
görüntülemek için işlecin alt ağacını genişletin. Varsayılan görünüm budur.

İçerik akışında q/Q işleçleri çifti içinde aynı grafik durumu yuvalanma düzeyine ait tüm
işleçleri gruplandırır. İşleci ve içindeki parametreleri görüntülemek için q/Q çiftinin alt
ağacını genişletin.

Q'ya benzer, ancak içerik akışlarını işaretli içerik (BMC/EMC) yuvalanma
düzeylerine göre yerleştirir.

İçerik akışlarını BT ve ET işleçleri arasına alınmış metin bloklarına göre
yerleştirir.

İçerik akışlarını bir parçacık dizisi olarak görüntüler. Parçacık aynı grafik
durumunu paylaşan bir grup bitişik nesnedir. Bu görünümde, her parçacık bir çizim işlemi
türünü (örneğin, boya alanı) ve bunun grafik durumunu temsil eder.

Dahili font yapısına göz atma

Anahattı gösteren ve her glifi koordine eden bir grafik görünümle, PDF'de gömülü fontların dahili yapısını ön
kontrol sonuçlarından daha ayrıntılı bir şekilde gösterin. Tutarsız glif genişliklerinin neden olduğu
uyuşmazlıklar gibi, çeşitli ön kontrol sorunlarının kaynağını saptayabilirsiniz.

Dahili font yapısına göz atabilmeniz için önce bir ön kontrol denetimi çalıştırmanız gerekir.

1. Ön Kontrol penceresinde, Seçenekler menüsünden Tüm Belge Fontlarının Dahili
Yapısına Gözat'ı seçin.

Tek bir fontun yapısını görüntülemek için, Sonuçlar > Genel Bakış'taki Fontlar girişini
genişletin. Ardından bir font seçin ve Seçenekler menüsünden Dahili Font Yapısına
Gözat seçeneğini belirleyin.

2. Glif ayrıntılarını görmek için aşağıdaki düğmelerden birini tıklatın:

Glifin koordinat alanının yeşil renkli birbirine dik iki çizgiyle
gösterilen başlangıcını görüntüler.

Üstte ve altta birleşen mavi çizgiler kullanarak seçili glif tarafından
kullanılan alanı ve tüm glifler tarafından kullanılan maksimum alanı gösterir.

Doldurulmuş glifin alanlarını orta gri renkte gösterir.
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Noktaları Görüntüle 

İmleci Görüntüle 

Glifin anahattını tanımlamak için kullanılan tüm noktaları gösterir.
Siyah noktalar anahattın konturuna işaret eder. Kırmızı noktalar bezier eğrilere işaret
eder ve anahattın konturundan uzaklığı gösterir.

Şu anda seçili olan noktanın, macenta renkte birbirine dik iki çizgiyle
belirtilen konumunu gösterir. Bu düğme ancak Noktaları Görüntüle seçildiğinde
kullanılabilir.

3. Glif görüntüleme alanının boyutunu ayarlamak için ağaç görünümüyle glif görüntüleme
alanı arasındaki işleyiciyi yukarı veya aşağı sürükleyin.
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-->

Ön kontrol aracındaki ek denetimler (Acrobat Pro)

Başa dön

Ek denetimler ve özellikler hakkında
Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusuna genel bakış (Özelleştirilmiş Denetimler)
Profile denetimler ekleme
Özelleştirilmiş denetimler oluşturma ve değiştirme
Sık kullanılan tekli denetimleri ayarlama
Denetimin veya özelliğin nerede kullanıldığını görme

Ek denetimler ve özellikler hakkında
Ön Kontrol aracı, bir profile ekleyebileceğiniz ek denetimlerden (Acrobat uygulamasının daha önceki sürümlerinde kurallar adı verilirdi) oluşan bir
koleksiyon içerir. Bu denetimler, her profilde bulunan Özelleştirilmiş Denetimler bölümünden kullanılabilir. Bu denetimler üzerinde, tanımladıkları
PDF özelliğine bağlı olarak çeşitli şekillerde değişiklik yapabilirsiniz. Profilin parçası olmadan hemen çalışan tekli denetimler de oluşturabilirsiniz.
Tekli denetimler çalışırsa sonuçlardaki işaretli içerik hata olarak görüntülenir.

Bazı özellikler, PDF'deki belirli bir nesne için doğru ya da yanlış olan basit bir ifadeyle tanımlanır; örneğin, "Font gömülü değil" veya "Renk
yönetimli renk kullanıldı." Bazı özellik ifadeleri, bir özelliğin gerçek değeri (örneğin metin boyutu ve spot renk adı) ile iletişim kutusunda girdiğiniz
değer (örneğin "12" veya "Koyu mavi") arasındaki ilişkileri belirler. Diğer ifadeler, sayısal değerleri birbiriyle karşılaştırır.

Özellik değeri ile yazılan değer arasındaki
ilişki

 Sayısal değerler arasındaki
ilişki

Boole
özellikleri

eşittir eşit değildir küçüktür doğru

içerir içermez küçüktür veya eşittir doğru değil

başlangıcı başlangıcı
değil

eşittir  

bitişi bitişi değil eşit değildir  

içeren içeren değil büyüktür  

  büyüktür veya eşittir  

Özellik grupları
Bir denetimi tanımlamakta kullanılan özellikler, kategoriler halinde gruplanmıştır. Denetim Düzenle iletişim kutusunda, bütün özellik gruplarının
listesini görebilirsiniz. Ayrıca, her grubu oluşturan özellikleri tek tek görebilir ve Ön Kontrol aracının özellikleri nasıl kullandığını da görebilirsiniz.

Aşağıdaki özellik grupları mevcuttur:

Metin Metnin görüntüsünün nasıl oluşturulduğu, anamorfik olarak mı yoksa eğik olarak mı ölçeklendiği, Unicode olarak eşlenip eşlenmediği,
dolayısıyla düzgün şekilde kopyalanıp kopyalanmayacağı veya dışa aktarılıp aktarılamayacağı hakkında bilgiler içerir.
Font Bir fontun, metnin görüntüsünün oluşturulmasındaki tüm yönlerini açıklar. Metin boyutunun font özelliği değil metin özelliği olduğunu
unutmayın; çünkü bir font, PDF belgesi içinde birçok farklı boyutta kullanılabilir. Metin boyutu, Metin özellik grubu tarafından içerilir.
Görüntü Görüntü çözünürlüğü, bit derinliği, piksel sayısı, görüntü oluşturma hedefi vb.ni içerir.
Renkler Renk uzayları, alternatif renk uzayları, desenler ve spot renkler gibi renk karakteristiklerini içerir. Alternatif renk uzayları Acrobat
uygulamasının belirli spot renkleri ve çok bileşenli spot renkleri (DeviceN) görüntüleyebilmesini ve yazdırabilmesini sağlar. Örneğin, bir monitörde
veya yazıcıda turuncu rengi oluşturabilmek için PDF, spot renklerin görünümünü tanımlayan alternatif bir renk uzayı (RGB veya CMYK renklerden
oluşan) gerektirir.
ICC Renk Uzayları ICC renk uzaylarını tanımlayan gömülü ICC profillerindeki karakteristiklere erişmeye yarayan özellikleri içerir. ICC profilleri,
aygıta bağımlı rengi Lab gibi aygıttan bağımsız bir renk uzayına çevirmeye yönelik veriler içerir. Bu, farklı platformlar, aygıtlar ve ICC uyumlu
uygulamalar (Adobe Illustrator ve Adobe InDesign gibi) arasında renkleri tutarlı bir şekilde yeniden üretebilmenize yardımcı olur. Farklı renk
uzaylarındaki nesneleri (sözgelimi RGB, CMYK ve Gri Tonlama) içeren bir belge, her renk uzayı için renk kalibrasyonu sağlayan ayrı ayrı birer
ICC profiline sahip olabilir.
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Dolgu İçin Grafik Durumu Özellikleri Alanların nasıl doldurulacağı hakkındaki grafik durum bilgilerini, özellikle mevcut renk uzayının renk
değerlerini içerir.
Kontur İçin Grafik Durumu Özellikleri Çizgilerin nasıl çizileceği hakkındaki grafik durum bilgilerini, özellikle mevcut renk uzayının renk değerlerini
ve kalınlık gibi, çizgiye özgü özellikleri içerir.
Genel Grafik Durumu Özellikleri Metin, grafikler veya görüntülerin bir PDF sayfasında nasıl görüneceğini kontrol eden ayarları içerir. Örneğin, üst
baskı ayarları bunlar arasındadır.
Yarım tonlar Tram açıları, frekansları ve spot şekilleri gibi, yayına hazırlama işlemleriyle ilgili grafik durum ayarlarını içerir.
Sayfa Tanımlaması Bir PDF sayfasındaki nesneler hakkında, nesnenin türü (örneğin, görüntü mü, metin parçası mı düz gölge mi) veya sayfanın
görünür alanının içinde mi dışında mı olduğu veya kesim kutusundan hangi uzaklıkta olduğu gibi genel bilgiler içerir.
OPI Mevcut bütün OPI bağlantılarını (yorumları) analiz ederek OPI sürüm 1.3'ten mi 2.0'dan mı olduklarını saptamaya yarayan özellikler içerir. Bir
PDF'deki olası OPI girişleri PostScript dosyalarındakilerle aynıdır.
Gömülü PostScript PDF'ye gömülebilecek PostScript koduna işaret eder. Biri doğrudan sayfa tanımlamasında kullanılan bir PostScript işleci için,
biri PostScript XObject içine gömülü PostScript kodu için, biri de PostScript XObject nesnesinin eski bir biçimi olan PostScript Form XObject için
olmak üzere üç özellik bulunmaktadır.
Nesne Meta Verileri Yazarı, çözünürlüğü, renk uzayı, telif hakkı ve nesneye uygulanan anahtar sözcükler gibi, nesneyle birlikte gömülmüş olan
bilgileri içerir. Örneğin, meta veriler içeren bir Photoshop görüntüsü bir InDesign belgesine yerleştirilir ve belge PDF'ye dönüştürülürse, bu bilgiler
alınıp bu gruptaki özelliklere göre denetlenebilir.
Ek Açıklamalar Yorumların ve çizim işaretleyicilerin, bindirmelerin ve yazıcı işaretlerinin çoğu karakteristiğini içerir.
Form Alanları Form alanları için özellikler içerir.
Katmanlar Bazen sayfanın görünümünü etkileyen, isteğe bağlı içeriği denetler.
Sayfalar Adobe PDF 1.3 ve sonraki sürümlerinin teknolojisi tarafından desteklenen çeşitli belge kutularını (medya kutusu, taşma payı kutusu,
kesim kutusu ve resim kutusu) temsil eden sayfa numaralarını ve sayfa boyutlarını içerir. Bu grup ayrıca, renk ayrımı önceden yapılmış bir PDF'ye
ait PDF sayfaları için kalıp adlarını da içerir.
Belge Belgenin şifrelenmiş olup olmadığı, form alanları içerip içermediği veya yer imleri içerip içermediği gibi, PDF'ye bütün olarak uygulanan
bütün bilgi parçalarını içerir.
Belge Bilgileri Acrobat uygulamasındaki Belge Bilgileri iletişim kutusundan da erişilebilen bütün standart girişleri ve ISO 15930 standardıyla
(PDF/X) standartlaştırılmış bilgileri içerir.
Belge Meta Verileri Başlığı, yazarı, telif hakkı ve belgeye uygulanan anahtar sözcükler gibi, belgeye gömülü bilgileri içerir. Bu bilgilere, Acrobat
uygulamasındaki Belge Özellikleri iletişim kutusunun Belge Meta Verileri bölümünden de ulaşılabilir. (Dosya > Özellikler'i seçin, Açıklama
sekmesini tıklatın ve Ek Meta Veriler'i seçin.)
İmzalar Belgedeki imzalar hakkında bilgi içerir.
Yapılandırılmış PDF PDF/A standartlarının belirli sınırlamalar tanımladığı etiketli PDF'lerdeki etiketleme yapısı hakkındaki bazı temel özellikleri
içerir.
PDF/X, PDF/A veya PDF/E İçin Çıktı Hedefleri PDF'nin hangi çıktı prosesi için hazırlandığını tanımlar. Yüksek çözünürlükteki yazılı çıktı için
hazırlanmış bir PDF tipik olarak, bir prova aygıtı tarafından veya bir aygıtın RIP (raster görüntü işlemcisi) işlemcisi tarafından kullanılmak üzere
içinde gömülü ICC profili bulunan bir çıktı hedefi içerir.
PDF/X, PDF/A veya PDF/E İçin Çıktı Hedefi (ICC Profil Özellikleri) Çıktı hedefine gömülü bir ICC profilinden bilgilere erişmeye yarayan
özellikleri içerir. Bu grup, profil adı ve türü gibi, nesnelere ilişkin ICC profilleriyle aynı özellikleri içerir. ICC profili, belgenin görüntüleneceği aygıtın
çıktı durumunu tanımlar.
PDF İçerik Akışının Verimi Sayfa açıklamalarının ne kadar verimli kodlandığının belirlenmesine yardımcı olur. Örneğin, Selam metninin, sözcüğün
tamamı için bir metin işleci olarak eklenmesi de sözcükteki her karakter için birer işleç olarak da eklenmesi mümkündür. İkinci seçenek daha
verimsizdir ve sayfada görüntü oluşturulmasındaki hızı düşürür. Verimlilik denetimleri, birkaç türden işlecin yüzdelerini verir. Çoğu durumda daha
küçük bir değer, daha yüksek değerden daha iyidir.
PDF Sözdizimindeki Hatalar PDF'nin belirli sözdizimi hataları hakkında bilgi verir. Örneğin, PDF belirtiminde gerekli olan bazı anahtarlar
eklenmezse, Acrobat dosyanın görüntüsünü yine de oluşturabilir. Ancak, beklenmedik sonuçlar doğurmayan bir PDF görüntü oluşturma için, tüm
PDF'lerin PDF belirtimiyle tam uyumluluk içinde kodlanması tercih edilir.
Yapılandırılmış PDF'deki Hatalar Etiketli bir PDF'nin etiket yapısındaki hatalar hakkında bilgi verir. Örneğin, etiketli bir nesnenin türü doğru
belirtilmediğinde hata verilir. Bu gruptaki özellikler, etiket yapısındaki hataların belirlenmesine yardımcı olur.
PDF İçerik Akışındaki Hatalar Bir PDF'deki sayfa açıklamalarındaki hatalar hakkında bilgi verir. Örneğin, RGB rengi tanımlamak için üç sayılı
işleçler gereklidir. Üçten az işleç varsa, sayfanın görüntüsünün oluşturulması mümkün değildir. Bu gruptaki özellikler, PDF sayfasının görüntüsünün
neden oluşturulmadığını saptamaya yardımcı olur.

Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusuna genel bakış (Özelleştirilmiş Denetimler)
Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusundaki Profiller listesi, Acrobat uygulamasında bulunan önceden tanımlanmış profilleri ve sizin
oluşturduğunuz özel profilleri içerir. Özelleştirilmiş Denetimler'i seçerseniz, öğeleri seçmek ve üzerlerinde değişiklik yapmak için daha fazla
seçeneğiniz olur. Sütunun alt tarafındaki düğmeler, çoğaltma, kaldırma ve oluşturma gibi, temel düzenleme işlevlerini yerine getirir. Arama kutusu,
belirli bir denetimi bulmanıza yardımcı olur.
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Özelleştirilmiş denetimler
A.  Ara B.  Açıklama C.  Uyarılar D.  Yeni Denetim Oluştur Ve Geçerli Profile Dahil Et E.  Denetim Çoğalt Ve Geçerli Profile Ata F.  Denetim
Düzenle G.  Profilden Denetimi Kaldır H.  Profile Dahil Et I.  Yeni Denetim J.  Denetim Çoğalt K.  Denetim Düzenle L.  Denetim Sil

Profile denetimler ekleme
Acrobat uygulaması, olduğu gibi de kullanabileceğiniz, üzerlerinde değişiklik yaparak özelleştirilmiş profiller oluşturmakta da kullanabileceğiniz,
önceden tanımlanmış birkaç ön kontrol profili içerir. İhtiyaçlarınıza yaklaşık olarak cevap veren bir profil üzerinde, belgeyi farklı kriterler kullanarak
analiz eden bir veya birkaç denetim ekleyerek değişiklik yapabilirsiniz. Örneğin, mevcut bir denetim düz siyah olmayan bütün metinleri (yani siyah
artı bir biktar siyan, macenta veya sarı kullanılan metinleri) saptıyor olabilir. Bu durum küçük metinler bastığınızda sorun oluşturabileceğinden,
denetim üzerinde, birden çok renk kullanılan ve metin boyutu 12 puntoya eşit veya daha küçük olan metin nesnelerini bayrakla işaretleyecek
şekilde değişiklik yapabilirsiniz.

Bir denetimi, gerek duyulduğu her profilde tekrar kullanabilirsiniz. Ancak, birden çok profilde kullanılan bir denetim üzerinde değişiklik yaptığınızda
denetimin, onu kullanan her profilde değiştiğini unutmayın. Gereksiz değişiklikler yapmaktan kaçınmak için, denetimi belirli bir profil için yeniden
adlandırın. Ön kontrol profilini düzenlemeden önce kilidini açmanız gerekir.

1. Ön kontrol iletişim kutusunda bir profil seçin ve profil adının yanındaki Düzenle bağlantısını tıklatın veya Seçenekler
menüsünden Ön Kontrol Profillerini Düzenle'yi seçin.

2. İletişim kutusunun sol üst tarafındaki açılır menüden Kilitli Değil seçin.
3. Profil adının altında görüntülenen öğeler listesinden Özel Denetimler'i seçin.
4. Aşağıdakilerden birini yaparak panellerle çalışın:

Belirli bir denetimi kolayca bulmak için, denetimin adının tümünü veya bir kısmını arama kutusuna yazın. Sadece aranan
terimi içeren öğeler görüntülenir. Arama kutusuna yazdığınızı sildiğinizde tekrar bütün denetimler görüntülenir.

Profile denetim eklemek için, sağ panelde denetimi seçin, sola bakan oku tıklatın ve gerekirse, iletişim kutusunun sol alt
tarafındaki açılır menüden uyarı türünü ayarlayın. Varsayılan değeri Hata olan uyarı türü, Ön Kontrol aracının bir
uyuşmazlık bulduğunda hangi türden uyarı görüntüleyeceğini belirler. İstediğiniz kadar denetim ekleyebilirsiniz.

Denetimi profilden kaldırmak için, sol panelde denetimi seçin ve sağa bakan oku tıklatın.

Düzenlemek için denetimi çift tıklatın.
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Özelleştirilmiş denetimler oluşturma ve değiştirme
Kilitli olmayan, önceden tanımlanmış herhangi bir denetim üzerinde değişiklik yapabilseniz de en iyisi önceden tanımlanmış denetimleri
yapılandırıldıkları şekilde bırakmaktır. Onun yerine, baştan yeni bir denetim oluşturabilir veya mevcut bir denetimi temel alarak yeni bir denetim
oluşturabilirsiniz.

Not: Kilitleri olan denetimler kilitli profillerdedir ve denetimi kullanan tüm profillerin kilidi açılmadan düzenlenemezler.

Profil için özel kontrol oluşturma

1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Profil Seç düğmesini  tıklatın.
2. Profil seçin ve profil adının yanındaki Düzenle düğmesini tıklatın.
3. Gerekirse açılan menüden Kilitli Değil'i seçin.
4. İletişim kutusunun sol tarafında, profilin altında Özel Denetimler'i seçin.
5. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, Bu Profildeki Özel Kontroller altında şunlardan birini yapın:

Denetimler listesinde Yeni simgesini  tıklatın.

Yeni denetimi varolan bir denetimi temel alarak oluşturmak için, bir profil seçip Çoğalt simgesini  tıklatın.

6. Yeni/Tekrarlanan Kontrol iletişim kutusunun sol tarafında gerektiğinde aşağıdakilerden birini yapın:

Denetim uyuşmazlık bulduğunda ve uyuşmazlık bulmadığında görüntülenmesini istediğiniz iletiyi yazın. Örneğin, spot
renklerin kullanımını test eden bir denetim tanımlıyorsanız, uyuşmazlık bulunmadığındaki iletiniz "Belgede spot renk yok"
olabilir.

Kontrol için açıklama yazın.

Kontrolün uygulanacağı öğeleri seçin.

7. İletişim kutusunun sağ tarafında bir grup seçin, grup için de bir özellik seçip Ekle'yi tıklatın.

Tekli denetim oluşturma

1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Tek Denetimleri Seç düğmesini  tıklatın.
2. Seçenekler > Yeni Ön Kontrol Denetimi Oluştur'u seçin.
3. İletişim kutusunun sağ tarafında bir grup seçin, grup için de bir özellik seçip Ekle'yi tıklatın.

Grubuna ve özelliğine uygun grupta yeni tekli denetim görüntülenir.

Tekli denetimi çoğaltma

1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Tek Denetimleri Seç düğmesini  tıklatın.
2. Varolan kontrolü, ardından da Seçenekler > Ön Kontrol Denetimini Çoğalt'ı seçin.

Sık kullanılan tekli denetimleri ayarlama

1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Tek Denetimleri Seç düğmesini  tıklatın.
2. Grupları istendiği gibi genişletin.
3. Bir tekli denetim seçip adın yanındaki bayrağı tıklatın ve Sık Kullanılan'ı seçin.

Denetimin veya özelliğin nerede kullanıldığını görme
 Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda bir denetimi çift tıklatıp denetimin hangi profilleri kullandığını görmek için Denetim Düzenle iletişim

kutusunda Kullanım'ı tıklatın.
Daha fazla Yardım konusu

Yasal Bildirimler   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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Adobe uygulamalarındaki renk yönetimi hakkında
Tutarlı renk üretmek için temel adımlar
Renk ayarlarını Adobe uygulamaları arasında senkronize etme
Renk yönetimini ayarlama
Proses ve spot renkleri yönetme

Adobe uygulamalarındaki renk yönetimi hakkında

Adobe renk yönetimi, siz dış kaynaklardan görüntü getirirken, belgeleri düzenleyip bunları Adobe
uygulamaları arasında aktarırken ve bitmiş kompozisyonlarınızı çıktı haline getirilen renklerin görünümünü
korumanıza yardımcı olur. Bu sistem, profil formatlarını ve prosedürlerini standartlaştırma ve böylece tutarlı ve
doğru rengin iş akışı genelinde elde edilmesinden sorumlu grup olan Uluslararası Renk Konsorsiyumu
tarafından geliştirilen kuralları temel alır.

Renk yönetimi, renk yönetimli Adobe uygulamalarında varsayılan olarak açıktır. Adobe Creative Cloud
yazılımını satın aldıysanız RGB ve CMYK renklerinin tutarlı görüntülenmesini sağlamak için renk ayarları tüm
uygulamalarda senkronize edilir. Yani, renkler görüntülediğiniz her uygulamada aynı biçimde görünür.

Adobe Creative Cloud renk ayarları Adobe Bridge ile merkezi bir konumda senkronize edilir.

Varsayılan ayarları değiştirmeye karar verirseniz, kullanımı kolay hazır ayarlar Adobe renk yönetimini sık
kullanılan çıktı durumlarına uyacak şekilde yapılandırmanızı sağlar. Ayrıca, renk ayarlarınızı özel renk iş
akışınızın gereksinimlerini karşılamak için özelleştirebilirsiniz.

Çalıştığınız görüntülerin türünün ve çıktı gereksinimlerinizin renk yönetimini kullanım biçimini etkileyeceğini
unutmayın. Örneğin, RGB fotoğraf yazdırma iş akışı, CMYK ticari baskı iş akışı, karışık RGB/CMYK dijital
baskı iş akışı ile Internet'te yayımlama iş akışı için farklı renk tutarlılığı sorunları vardır.

Tutarlı renk üretmek için temel adımlar
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Renk yönetimi iş akışınızın tüm aşamalarının sorunsuz olarak üretim ortaklarınızın (varsa) iş akışıyla
bütünleştiğinden emin olmak için üretim ortaklarınıza danışın.

İş gruplarınız ve servis sağlayıcılarınız arasında renk iş akışının nasıl bütünleştirileceğini, yazılım ve
donanımın renk yönetimi sistemiyle bütünleştirme için nasıl yapılandırılacağını ve hangi düzeyde renk
yönetiminin uygulanacağını görüşün. (Bkz.Renk yönetimine mi ihtiyacınız var?.)

Monitörü kalibre etme ve profilini oluşturma.

Monitör profili oluşturmanız gereken ilk profildir. Belgenizde, belirlediğiniz rengi içeren yaratıcı kararlar
alıyorsanız, doğru rengi görmeniz çok önemlidir. (Bkz. Monitörü kalibre etme ve profilinizi oluşturma.)

Kullanmayı düşündüğünüz tarayıcı ve yazıcı gibi tüm girdi ve çıktı aygıtları için sisteminize renk
profilleri ekleyin.

Renk yönetimi sistemi, aygıtın rengi nasıl ürettiğini ve belgedeki geçerli renklerin nasıl olduğunu öğrenmek
için profilleri kullanır. Aygıt profilleri çoğunlukla sisteminize bir aygıt eklendiğinde yüklenir. Özel aygıt ve
koşullar için daha doğru profiller oluşturmak amacıyla üçüncü taraf yazılım ve donanımları da kullanabilirsiniz.
Belgeniz ticari olarak basılacaksa, yazdırma aygıtının veya baskı koşulunun profilini saptamak amacıyla servis
sağlayıcınıza danışın. (Bkz. Renk profilleri hakkında ve Renk profili yükleme.)

Adobe uygulamalarında renk yönetimini ayarlama.

Varsayılan renk ayarları birçok kullanıcı için yeterlidir. Bununla birlikte, aşağıdakilerden birini yaparak renk
ayarlarını değiştirebilirsiniz:

Birden fazla Adobe uygulamasını kullanıyorsanız belgelerle çalışmadan önce standart
renk yönetimi yapılandırmasını yapmak ve uygulamalar arasında renk ayarlarını
senkronize etmek için Adobe® Bridge uygulamasını kullanın. (Bkz. Renk ayarlarını Adobe
uygulamaları arasında senkronize etme.)

Yalnızca bir Adobe uygulaması kullanıyorsanız veya gelişmiş renk yönetimi seçeneklerini
özelleştirmek istiyorsanız belirli bir program için renk ayarlarını değiştirebilirsiniz. (Bkz.
Renk yönetimini ayarlama.)

(İsteğe bağlı) Ekran provası kullanarak renkleri önizleme.

Belgenin oluşturulmasının ardından, renklerin yazdırıldıktan veya belirli bir aygıtta görüntülendikten sonra
nasıl görüneceğini önizlemek için ekran provası kullanabilirsiniz. (Bkz. Renkleri prova etme.)

Ekran provası tek başına, üst baskının bir ofset baskıya yazdırıldığında nasıl görüneceğini önizlemede
görüntülemenize izin vermez. Üst baskı içeren belgelerle çalışıyorsanız, ekran provasında üst baskıları
düzgün biçimde önizlemek için Üst Baskı Önizleme'yi açın.

Dosyaları yazdırırken ve kaydederken renk yönetimini kullanma.

İş akışınızdaki tüm aygıtlarda rengin görünümünü tutarlı kılmak renk yönetiminin amacıdır. Belgeleri
yazdırırken, dosyaları kaydederken ve çevrimiçi görüntüleme için dosyaları hazırlarken renk yönetimi
seçeneklerini etkinleştirin. (Bkz. PDF'lerde yazdırma için renk yönetimi (Acrobat Pro DC) ve Çevrimiçi
görüntüleme için renk yönetimli belgeler.)

Renk ayarlarını Adobe uygulamaları arasında senkronize etme
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Başa dön

Not:

Not:

Başa dön

Not:

Adobe Creative Cloud kullanıyorsanız renk ayarlarınızı uygulamalar arasında otomatik olarak senkronize
etmek için Adobe Bridge CC uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu senkronizasyon, renk yönetimli tüm Adobe
uygulamalarında renklerin aynı biçimde görünmesini sağlar.

Renk ayarları senkronize edilmezse her uygulamanın Renk Ayarları iletişim kutusunun üstünde bir uyarı
mesajı görüntülenir. Adobe yeni veya varolan belgelerinizle çalışmadan önce renk ayarlarınızı senkronize
etmenizi önerir.

1. Bridge uygulamasını açın.

Bridge'i bir Creative Cloud uygulamasından açmak için Dosya > Bridge'de Gözat'ı seçin.
Bridge'i doğrudan açmak için Başlat menüsünden Adobe Bridge CC'yi seçin (Windows)
veya Adobe Bridge CC simgesini çift tıklatın (Mac OS).

2. Düzenle > Renk Ayarları 'nı seçin.

3. Listeden bir renk ayarı seçin ve Uygula'yı tıklatın.

Varsayılan ayarlardan hiçbirisi gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, ek ayarları görmek için
Renk Ayarları Dosyalarının Genişletilmiş Listesini Göster'i seçin. Baskı servis
sağlayıcınızdan aldığınız dosya gibi bir özel ayar dosyası yüklemek için, Kaydedilen
Renk Ayarları Dosyalarını Göster'i tıklatın.

Renk yönetimini ayarlama

1. Tercihler iletişim kutusunun Renk Yönetimi kategorisini seçin.

2. Ayarlar menüsünden bir renk ayarı seçin ve Tamam 'ı tıklatın.

Seçtiğiniz ayar uygulamanın kullandığı renk çalışma alanlarını, gömülü profilleri olan
dosyaları açtığınızda ve içe aktardığınızda olacakları ve renk yönetimi sisteminin renkleri
nasıl dönüştürdüğünü saptar. Bir ayarın açıklamasını görmek için ayarı ve iletişim
kutusunun alt kısmında görülen açıklamayı seçin.

Acrobat renk ayarları, InDesign, Illustrator ve Photoshop programlarında
kullanılanların alt kümesidir.

Servis sağlayıcınızın size özel çıktı profili vermesi gibi kimi durumlarda, Renk Ayarları
iletişim kutusundaki belirli seçenekleri ayarlamanız gerekebilir. Ancak, özelleştirme
yalnızca ileri düzey kullanıcılar için önerilir.

Birden fazla Adobe uygulamasıyla çalışıyorsanız uygulamalar arasında renk
ayarlarınızı senkronize etmeniz kesinlikle önerilir. (Bkz. Renk ayarlarını Adobe
uygulamaları arasında senkronize etme.)

Proses ve spot renkleri yönetme

Renk yönetimi açık olduğunda, renk yönetimi olan Adobe uygulamasında uyguladığınız veya oluşturduğunuz
renkler otomatik olarak belgeye karşılık gelen renk profilini kullanır. Renk modları arasında geçiş yaparsanız,
renk yönetimi sistemi rengi seçmiş olduğunuz yeni renk modeline çevirmek için uygun profilleri kullanır.

Proses ve spot renklerle çalışmayla ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri unutmayın:

Proses renkleri doğru tanımlayabildiğinizden ve görüntüleyebildiğinizden emin olmak için
CMYK çıktı durumlarınızla eşleşen bir CMYK çalışma alanı seçin.

Ön tanımlı spot renkleri (TOYO, PANTONE, DIC ve HKS kitaplıklarından renkler gibi)
görüntülemek ve bu renkleri proses renklere dönüştürmek için Lab değerlerini (varsayılan)
kullanın. Lab değerleri kullanıldığında, en yüksek doğruluk düzeyi elde edilir ve Creative
Cloud uygulamaları arasında renkler tutarlı görüntülenir.

Renk yönetimi olan spot renkler, prova aygıtınızda ve monitörünüzde en yakın spot rengi sağlar. Ancak,
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birçok spot renk mürekkebi monitör ve prova aygıtlarının çoğunluğunun gamutu dışında olduğundan, bu
aygıtlarda spot rengi tam olarak yeniden üretmek zordur.
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Renk profilleriyle çalışma

Başa dön

Monitör profilleri

Girdi aygıtı profilleri

Çıktı aygıtı profilleri

Belge profilleri

Renk profilleri hakkında
Monitör kalibrasyonu ve nitelemesi hakkında
Monitörü kalibre etme ve profilini oluşturma
Renk profili yükleme
Renk profili gömme
Renkleri başka bir profile dönüştürme (Acrobat Pro DC)

Renk profilleri hakkında

Kesin, tutarlı renk yönetimi için tüm renk aygıtlarınızda doğru ICC uyumlu profiller gerekir. Örneğin, doğru
olmayan bir tarayıcı profiliyle mükemmel biçimde taranan görüntü, sadece tarayıcıyla görüntünün
görüntülendiği program arasındaki farklılık nedeniyle başka bir programda yanlış görünebilir. Bu yanlış
gösterim zaten başarılı olan bir görüntü üzerinde gereksiz, zaman alıcı ve büyük olasılıkla zarar verici
"düzeltmeler" yapmanıza neden olabilir. Doğru bir profille, görüntüyü içe aktaran program aygıt farklılıklarını
düzeltebilir ve taramanın gerçek renklerini görüntüleyebilir.

Renk yönetimi sistemi aşağıdaki profil türlerini kullanır:

Monitörün şu anda rengi nasıl yeniden ürettiğini tanımlar. Monitörünüzde rengi doğru
olarak görme tasarım işlemi sırasında renkle ilgili önemli kararlar almanızı sağladığından, bu ilk oluşturmanız
gereken profildir. Monitörünüzde gördükleriniz belgenizdeki gerçek renkleri temsil etmiyorsa, renk tutarlılığını
koruyamazsınız.

Girdi aygıtının hangi renkleri yakalayabileceğini veya tarayabileceğini tanımlar. Dijital
fotoğraf makineniz profil seçenekleri sunuyorsa Adobe, Adobe RGB'yi seçmenizi önerir. Aksi takdirde,
sRGB'yi kullanın (çoğu kamera için varsayılandır). İleri düzey kullanıcılar farklı ışık kaynakları için farklı
profiller kullanmayı da düşünebilir. Tarayıcı profilleri için, bazı fotoğrafçılar tarayıcıda taranan her film türü
veya markası için ayrı profiller oluşturur.

Masaüstü yazıcılar veya baskı makinesi gibi çıktı aygıtlarının renk uzayını tanımlar.
Renk yönetimi sistemi belgedeki renkleri çıktı aygıtının renk uzayının gamutu içindeki renklerle doğru biçimde
eşleştirmek için çıktı aygıtı profillerini kullanır. Çıktı profili aynı zamanda kağıt ve mürekkep türü gibi özel
yazdırma koşullarını da dikkate almalıdır. Örneğin, parlak kağıt, mat kağıda göre farklı renk aralığını
görüntüleyebilme özelliğine sahiptir.
Birçok yazıcı sürücüsü yerleşik renk profiliyle birlikte gelir. Özel profillere yatırım yapmadan önce bu profilleri
denemek iyi bir fikirdir.

(PDF'lere uygulanamaz) Bir belgenin belirli RGB veya CMYK renk uzayını tanımlayın.
Belgeye profil atayarak veya etiketleyerek, uygulama belgedeki gerçek renk görünümlerinin tanımını sağlar.
Örneğin, R=127, G=12, B=107 yalnızca farklı aygıtların farklı biçimde görüntüleyeceği numara kümesidir.
Ancak bu numaralar, Adobe RGB renk uzayıyla etiketlendiğinde gerçek rengi veya ışığın dalga boyunu
belirtir; bu durumda, morun belirli bir tonu belirtilmektedir.
Renk yönetimi açık olduğunda, Adobe uygulamaları otomatik olarak Renk Ayarları iletişim kutusundaki
Çalışma Alanı seçeneklerini temel alan bir profili yeni belgelere atar. Atanmış profilleri olmayan belgeler
etiketsiz olarak bilinir ve yalnızca ham renk numaralarını içerir. Etiketsiz belgelerle çalışırken, Adobe
uygulamaları renkleri görüntülemek ve düzenlemek için geçerli çalışma alanı profilini kullanır.
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Başa dön

Parlaklık ve kontrast

Gama

Fosforlar

Beyaz nokta

Başa dön

Profillerle renkleri yönetme

A. Profiller girdi aygıtının ve belgenin renk uzaylarını tanımlar. B. Profillerin açıklamalarını kullanarak renk
yönetimi sistemi belgenin gerçek renklerini tanımlar. C. Monitörün profili, renk yönetimi sistemine belgenin
sayısal değerlerini monitörün renk uzayına nasıl çevireceğini söyler. D. Renk yönetimi sistemi çıktı aygıtının
profilini kullanarak belgenin sayısal değerlerini çıktı aygıtının renk değerlerine çevirir, böylece doğru renk
görünümleri yazdırılır. 

Monitör kalibrasyonu ve nitelemesi hakkında

Profil oluşturma yazılımı monitörünüzü hem kalibre edebilir hem de niteleyebilir. Monitörünüzü kalibre etmek,
monitörünüzü ön tanımlı standartla uyumlu hale getirir; örneğin, monitörünüzün 5000 K (Kelvin) standart
beyaz nokta renk sıcaklığını kullanarak rengi görüntüleyecek biçimde ayarlanması. Monitörünüzü nitelemek,
monitörünüzün rengi yeniden nasıl ürettiğini tanımlayan bir profil oluşturur.

Monitör kalibrasyonu aşağıdaki video ayarlarının yapılmasını içerir:

Ekran yoğunluğunun sırasıyla genel düzeyi ve aralığı. Bu parametreler aynı
televizyonda olduğu gibi çalışır. Monitör kalibrasyonu yardımcı programı, kalibrasyon için en iyi parlaklık ve
kontrast aralığını ayarlamanıza yardımcı olur.

Orta ton değerlerinin parlaklığı. Monitörün ürettiği siyahtan beyaza değerler lineer değildir; değerlerin
grafiğini oluşturursanız düz bir çizgi değil, bir eğri oluşur. Gama, siyah ve beyaz arasındaki eğrinin ortasındaki
değeri tanımlar.

CRT monitörlerinin ışığı yaymak için kullandıkları madde. Farklı fosforların farklı renk özellikleri
vardır.

Monitörün üretebileceği en parlak beyazın rengi ve yoğunluğu.

Monitörü kalibre etme ve profilini oluşturma

Monitörünüzü kalibre ettiğinizde, monitörünüzü bilinen bir belirtime uymak üzere ayarlarsınız. Monitörünüz
kalibre edildikten sonra, profil oluşturma yardımcı programı renk profilini kaydetmenizi sağlar. Profil monitörün
renk davranışını tanımlar; bu, monitörde hangi renklerin görüntülenip görüntülenemeyeceği ile bir görüntüdeki
sayısal renk değerlerinin, renkleri doğru olarak görüntülenebilmesi için nasıl dönüştürüleceğinin tanımlanması
anlamına gelir.
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Not:

Başa dön

Başa dön

Başa dön

1. Monitörünüzün en az yarım saattir açık olduğundan emin olun. Böylelikle monitörün
ısınması ve daha tutarlı bir çıktı üretmesi için yeterli zamanı sağlanmış olur.

2. Monitörünüzün binlerce veya daha fazla rengi görüntülediğinden emin olun. İdeal olarak,
monitörünüzün milyonlarca rengi veya 24 bit ya da üstünü görüntülediğinden emin olun.

3. Monitörünüzün masaüstündeki renkli arka plan desenlerini kaldırın ve masaüstünü nötr
grileri görüntüleyecek biçimde ayarlayın. Belgeyi çevreleyen yoğun desenler veya parlak
renkler rengin doğru algılanmasını etkileyebilir.

4. Monitörünüzü kalibre etmek ve profilini oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Windows'ta, monitör kalibrasyonu yardımcı programını yükleyip kullanın.

Mac OS işletim sisteminde, Sistem Tercihleri/Ekranlar/Renk sekmesinde yer alan
Kalibre Et yardımcı programını kullanın.

En iyi sonuçları elde etmek için üçüncü taraf yazılımlarını ve ölçüm aygıtlarını
kullanın. Genellikle, yazılımla birlikte kolorimetre gibi bir ölçüm aygıtı kullanma, bir
alet monitörde görüntülenen renkleri insan gözünden çok daha doğru biçimde
ölçebileceğinden daha doğru profiller oluşturabilir.

Monitörün performansı zaman içinde değişir ve azalır; her ay veya yaklaşık
aralıklarla monitörünüzü yeniden kalibre edin ve profil oluşturun. Monitörünüzü bir
standarda uygun biçimde kalibre etmenin zor veya imkansız olduğunu görürseniz,
monitörünüz çok eskimiş veya soluklaşmış olabilir.

Birçok profil oluşturma yazılımı, yeni profili otomatik olarak monitörün varsayılan profili olarak atar. Monitör
profilini el ile atamayla ilgili talimatlar için, işletim sisteminizin Yardım sistemine başvurun.

Renk profili yükleme

Renk profilleri çoğunlukla sisteminize bir aygıt eklendiğinde yüklenir. Bu profillerin doğruluğu (çoğunlukla
genel profiller veya hazır profiller olarak adlandırılır) üreticiden üreticiye farklılık gösterir. Ayrıca servis
sağlayıcınızdan aygıt profilleri elde edebilir, profilleri Web'den yükleyebilir veya profesyonel profil oluşturma
ekipmanı kullanarak özel profiller oluşturabilirsiniz.

Windows'ta, profili sağ tıklatıp Profil Yükle'yi seçin. Diğer bir yöntem olarak profilleri
WINDOWS\system32\spool\drivers\color klasörüne kopyalayın.
Mac OS işletim sisteminde, profilleri /Library/ColorSync/Profiles klasörüne veya
/Users/[kullanıcıadı]/Library/ColorSync/Profiles klasörüne kopyalayın.
Renk profillerini yükledikten sonra Adobe uygulamalarını yeniden başlattığınızdan emin
olun.

Renk profili gömme

Bir nesneye bir renk profili gömebilirsiniz. Acrobat, uygun profili Renkleri Dönüştür iletişim kutusunda belirtilen
şekilde PDF'deki seçili renk uzayına ekler. Daha fazla bilgi için bkz. Renk dönüştürme ve mürekkep yönetimi
(Acrobat Pro DC).

Renkleri başka bir profile dönüştürme (Acrobat Pro DC)

Baskı Üretimi araç çubuğundaki Renkleri Dönüştür aracını kullanarak PDF'deki renkleri dönüştürebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. Renk dönüştürme ve mürekkep yönetimi (Acrobat Pro DC).
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İlgili bağlantılar

Renk çalışma alanları hakkında
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Renk yönetimini anlama

Başa dön

Başa dön

Neden renkler bazen eşleşmez?
Renk yönetimi sistemi nedir?
Renk yönetimine mi ihtiyacınız var?
Renk yönetimi için görüntüleme ortamı oluşturma

Renk yönetimi sistemi aygıtlar arasındaki renk farklılıklarını giderir, böylece sisteminizin sonuçta üreteceği
renklerden emin olabilirsiniz. Rengi doğru olarak görebilme, dijital yakalamadan son çıktıya kadar iş akışınız
genelinde güvenilir renk kararları almanızı sağlar. Renk yönetimi aynı zamanda ISO, SWOP ve Japon Renk
baskı üretimi standartlarını temel alan çıktılar oluşturmanızı da sağlar.

Neden renkler bazen eşleşmez?

Yayıncılık sisteminde insan gözünün görebildiği tüm renkleri üretebilen bir aygıt yoktur. Her aygıt, belirli bir
renk aralığı veya gamut üretebilen belirli bir renk uzayı içinde çalışır.

Renk modeli değerler arasındaki ilişkiyi saptar ve renk uzayı da bu değerlerin renk olarak mutlak anlamını
tanımlar. Bazı renk modelleri (CIE L*a*b gibi), insanların renkleri algılamasıyla doğrudan ilişkili olduğundan
sabit renk uzayına sahiptir. Bu modeller aygıttan bağımsız olarak tanımlanır. Diğer renk modelleri (RGB, HSL,
HSB, CMYK vb.) çok farklı renk uzaylarına sahip olabilir. Bu modeller ilişkili oldukları renk uzayı veya aygıta
göre değiştiğinden aygıta bağımlı olarak tanımlanırlar.

Değişen renk uzayları nedeniyle belgeleri farklı aygıtlara transfer ettiğinizde renklerin görünümü kayabilir.
Renk değişimleri, yazılım uygulamalarının rengi tanımlama biçimi, baskı ortamı (gazete kağıdı dergi
kalitesinde kağıttan daha küçük gamut üretir) ve monitörlerin üretim farklılıkları ve monitörün yaşı gibi diğer
doğal farklılıklar gibi görüntü kaynaklarındaki farklılıklardan kaynaklanabilir.

Farklı aygıt ve belgelerin renk gamutları

A. Lab renk uzayı B. Belgeler (çalışma alanı) C. Aygıtlar 

Renk yönetimi sistemi nedir?

Renk eşleştirme sorunları, farklı renk uzayları kullanan çeşitli aygıtlardan ve yazılımdan kaynaklanır. Aygıtlar
arasında renkleri doğru olarak yorumlayan ve çeviren sisteme sahip olmak bir çözümdür. Renk yönetimi
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Başa dön

Başa dön

sistemi (CMS) rengin oluşturulduğu renk uzayıyla aynı rengin çıktısının alınacağı renk uzayını karşılaştırıp
farklı aygıtlar arasında rengi olabildiğince uyumlu yansıtmak amacıyla gerekli ayarlamaları yapar.

Renk yönetimi sistemi, renk profillerinin yardımıyla renkleri çevirir. Profil, aygıtın renk uzayının matematiksel
açıklamasıdır. Örneğin, bir tarayıcı profili renk yönetimi sistemine renkleri nasıl "gördüğünü" söyler. Adobe
renk yönetimi, Uluslararası Renk Konsorsiyumu (ICC) tarafından platformlar arası standart olarak tanımlanan
format olan ICC profillerini kullanır.

Tüm grafik türleri için ideal olan yalnızca tek bir renk geçişi yöntemi olmadığından, renk yönetimi sistemi
görüntü oluşturma hedefi veya çevirme yöntemleri arasında seçim olanağı sunar, böylece belirli bir grafik
öğesine uygun yöntemi uygulayabilirsiniz. Örneğin, bir vahşi hayat fotoğrafındaki renkler arasında doğru
ilişkiyi koruyan renk çevrimi yöntemi, düz renk tonları içeren bir logodaki renkleri değiştirebilir.

Renk yönetimini renk düzeltmesiyle karıştırmayın. Renk yönetimi sistemi, ton veya renk dengesi
sorunlarıyla kaydedilen görüntüyü düzeltmez. Görüntülerinizi güvenli biçimde son çıktınızın bağlamında
değerlendirebileceğiniz bir ortam sağlar.

Renk yönetimine mi ihtiyacınız var?

Renk yönetimi sistemi olmadığında, renk belirtimleriniz aygıta bağımlıdır. Üretim süreciniz yalnızca bir medya
için sıkıca denetleniyorsa renk yönetimine gerek duymayabilirsiniz. Örneğin, siz veya baskı servis sağlayıcınız
CMYK görüntülerini uygun şekilde düzenleyebilir ve bilinen, özel yazdırma koşulları kümesi için renk
değerlerini belirtebilir.

Renk yönetiminin değeri, üretim işleminizde çok fazla değişken olduğunda artar. Renk yönetimi, baskı ve
çevrimiçi medya için renk grafiklerini tek bir medya (farklı baskı makineleri gibi) içinde farklı türde aygıtlar
kullanarak yeniden kullanmayı düşünüyorsanız veya birden fazla iş istasyonu yönetiyorsanız önerilir.

Şunlardan herhangi birini yapmanız gerekiyorsa renk yönetimi sisteminden yararlanabilirsiniz:

Renk ayrımları, masaüstü yazıcınız ve monitörünüz de dahil, birden fazla çıktı aygıtında
tahmin etmek ve tutarlı renk çıktısı elde etmek. Renk yönetimi özellikle, dört renkli işlem
baskı makinesi gibi göreceli olarak sınırlı gamutu olan aygıtlarda renk ayarlamak için
kullanışlıdır.

Belirli bir çıktı aygıtına benzeterek, renkli bir belgeye monitörünüzde doğru bir şekilde
ekran provası yapın (önizleme). (Ekran provası, monitör ekranının sınırlamalarına ve oda
ışıklandırması koşulları gibi diğer faktörlere bağlıdır.)

Renk yönetimi kullanan, hatta bazı durumlarda kullanmayan farklı kaynaklardan gelen
renk grafiklerini doğru biçimde değerlendirme ve uyum içinde birleştirme.

Belge veya orijinal grafiklerdeki renkleri el ile ayarlamadan farklı çıktı aygıt ve ortamlarına
renkli belgeleri göndermek. Bu, sonuç olarak hem baskı hem de çevrimiçi kullanılacak
görüntüleri oluştururken önemlidir.

Bilinmeyen bir renk çıktı aygıtına rengi doğru yazdırma; örneğin, dünyanın her yerinde
istek üzerine sürekli şekilde renkli olarak yeniden üretilmesi amacıyla bir belgeyi çevrimiçi
depolayabilirsiniz.

Renk yönetimi için görüntüleme ortamı oluşturma

Çalışma ortamınız, monitörünüzde ve basılı çıktınızda rengi nasıl gördüğünüzü etkiler. En iyi sonuçları elde
etmek için, aşağıdakileri uygulayarak renklerinizi denetleyin ve çalışma ortamınızı aydınlatın:

Belgelerinize, sabit ışık düzeyi ve renk sıcaklığı sağlayan bir ortamda bakın. Örneğin,
güneş ışığının renk nitelikleri gün boyunca değişir ve ekranınızda renklerin görünümünü
farklılaştırır; bu nedenle perdeleri kapalı tutun veya penceresiz bir odada çalışın.
Flüoresan ışığından kaynaklanan mavi-yeşil renk tonunu ortadan kaldırmak için D50
(5000° Kelvin) ışıklandırmasını kurabilirsiniz. Basılı belgelerinizi D50 ışık kutusu kullanarak
da inceleyebilirsiniz.
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Belgenize nötr renkli duvarları ve tavanı olan bir odada bakın. Odanın rengi hem monitör
renginin hem de basılı rengin algılanmasını etkileyebilir. Görüntüleme odası için en iyi
renk nötr gridir. Ayrıca, giysilerinizin monitör camında yansıyan rengi de ekrandaki
renklerin görüntüsünü etkileyebilir.

Monitörünüzün masaüstünden renkli arka plan desenlerini kaldırın. Bir belgeyi çevreleyen
yoğun veya parlak desenler doğru renk algılamasını etkileyebilir. Masaüstünüzü yalnızca
nötr grileri görüntüleyecek biçimde ayarlayın.

Belge provalarınızı izleyicilerinizin son halini görecekleri gerçek koşullar altında inceleyin.
Örneğin, bir ev eşyaları kataloğunun evlerde kullanılan elektrik ampulü altında veya ofis
mobilyası kataloğunun ofislerde kullanılan flüoresan ışığı altında nasıl görüneceğine
bakmak isteyebilirsiniz. Bununla birlikte her zaman en son renk ayarlamalarınızı
ülkenizdeki sözleşmeli provalar için yasal gereklilikler tarafından belirlenen ışıklandırma
koşulları altında gerçekleştirin.
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Renk ayarları
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Başa dön

RGB

CMYK

Gri Tonlama

Not:

Renk çalışma alanları hakkında
Çalışma alanı seçenekleri
Eksik veya eşleşmeyen renk profilleri hakkında
Renk dönüştürme seçenekleri
Görüntü oluşturma hedefleri hakkında

Renk çalışma alanları hakkında

Çalışma alanı, Adobe uygulamalarında rengi tanımlamak ve düzenlemek için kullanılan ara renk uzayıdır. Her
renk modelinin kendisiyle ilişkilendirilen bir çalışma alanı profili vardır. Çalışma alanı profillerini Tercihler
iletişim kutusundaki Renk Yönetimi kategorisinin Ayarlar menüsünden seçebilirsiniz.

Bir nesne çalışma alanı profiliyle eşleşmeyen gömülü renk uzayına sahipse, uygulama renk verilerinin nasıl
işleneceğini saptamak için renk yönetimi ilkesi kullanır. Birçok durumda, gömülü profili koruma varsayılan
ilkedir.

Çalışma alanı seçenekleri

Tercihler iletişim kutusunda Renk Yönetimi kategorisini seçin.

Bir profilin açıklamasını görmek için ilgili profili seçin. Açıklama, iletişim kutusunun altında görüntülenir.

Uygulamanın RGB renk uzayını belirler. Genellikle, belirli bir aygıtın (monitör profili gibi) profilini
seçmek yerine Adobe RGB veya sRGB'yi seçmek daha iyidir.
Web'de görüntüleri görmek için kullanılan standart monitörün renk uzayını tanımladığından web veya mobil
aygıtlar için görüntü hazırlarken sRGB önerilir. Birçok kamera, varsayılan renk ayarı olarak sRGB'yi
kullandığından, tüketici düzeyi dijital fotoğraf makinelerinden alınan görüntülerle çalışırken de sRGB iyi bir
seçimdir.
Adobe RGB'nin gamutu, sRGB kullanılarak tanımlanamayan bazı yazdırılabilir renkleri (özellikle siyanlar ve
maviler) içerdiğinden, yazdırma için belgeleri hazırlarken Adobe RGB önerilir. Çoğu fotoğraf makinesi,
varsayılan renk uzayı olarak Adobe RGB'yi kullandığından profesyonel düzey dijital fotoğraf makinelerinden
alınan görüntülerle çalışırken de Adobe RGB iyi bir seçimdir.

Uygulamanın CMYK renk uzayını saptar. Tüm CMYK çalışma alanları aygıta bağımlıdır; bu, gerçek
mürekkep ve kağıt bileşimlerini temel aldıkları anlamına gelir. Adobe'nin sağladığı CMYK çalışma alanları
standart ticari baskı koşullarını temel alır.

Uygulamanın gri tonlama renk uzayını saptar.

Görüntüleme ve yazdırma için gömülü çıktı hedefindeki bir renk uzayını kullanabilirsiniz. Çıktı hedefleri
hakkında daha fazla bilgi için bkz. Renk dönüştürme ve mürekkep yönetimi (Acrobat Pro DC).

Adobe uygulamaları, birçok renk yönetimi iş akışı için Adobe Systems tarafından önerilen ve test edilen
standart çalışma alanı profilleri kümesiyle gelir. Varsayılan olarak yalnızca bu profiller çalışma alanı
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Başa dön

Başa dön

Motor

Siyah Nokta Kaydırmayı Kullan

Başa dön

menülerinde görüntülenir.

Eksik veya eşleşmeyen renk profilleri hakkında

Başka bir seçenek belirtilmediği sürece, belge, renk düzenleme ve oluşturma için kendi renk moduyla ilgili
çalışma alanı profilini kullanır. Ancak, varolan bazı belgeler belirlediğiniz çalışma alanı profilini
kullanamayabilir ve varolan bazı belgelerin de renk yönetimi olmayabilir. Renk yönetimi olan iş akışınızda
aşağıdaki özel durumlarla yaygın olarak karşılaşılır:

Belgeyi açabilir veya profille etiketlenmemiş bir belgeden renk verilerini içe aktarabilirsiniz
(örneğin, kopyalayıp yapıştırarak veya sürükleyip bırakarak). Bu, çoğunlukla renk
yönetimini desteklemeyen veya renk yönetimi kapatılmış olan bir uygulamada oluşturulan
belgeyi açtığınızda oluşan durumdur.

Belgeyi açabilir veya geçerli çalışma alanından farklı bir profille etiketlenen bir belgeden
renk verilerini içe aktarabilirsiniz. Bu, farklı renk yönetimi ayarları kullanarak oluşturulan
veya tarayıcı profili ile taranan ve etiketlenen bir belgeyi açtığınızda oluşabilecek
durumdur.

Her iki durumda da uygulama, belgedeki renk verilerinin nasıl işleneceğini belirlemek için renk yönetimi
ilkesini kullanır.

Renk dönüştürme seçenekleri

Renk dönüştürme seçenekleri, belgedeki renkler bir renk uzayından diğerine taşınırken uygulamanın bu
renkleri nasıl işleyeceğini denetlemenizi sağlar. Bu seçenekleri değiştirme yalnızca renk yönetimi hakkında
bilginiz varsa ve yaptığınız değişikliklerden eminseniz önerilir. Dönüştürme seçeneklerini görüntülemek için,
Tercihler iletişim kutusunun Renk Yönetimi kategorisini seçin.

Renk uzayının gamutunu başka bir renk uzayının gamutuna eşleştirmek için kullanılan Renk Yönetimi
Modülü'nü (CMM) belirtir. Kullanıcıların çoğu için varsayılan Adobe (ACE) altyapısı, dönüştürme
gereksinimlerini karşılar.

Bir motor veya hedef seçeneğin açıklamasını görmek için bu seçeneği işaretleyin. Açıklama, iletişim
kutusunun altında görüntülenir.

Çıktı aygıtının tam dinamik aralığının benzetimini yaparak görüntüdeki
gölge ayrıntısının korunmasını sağlar. Yazdırma sırasında siyah nokta kaydırmayı kullanmayı düşünüyorsanız
(birçok durumda önerilir), bu seçeneği belirleyin.

Görüntü oluşturma hedefleri hakkında

Görüntü oluşturma hedefi, renk yönetimi sisteminin bir renk uzayından diğerine renk dönüşümünü nasıl
işleyeceğini belirler. Farklı görüntü oluşturma hedefleri, kaynak renklerin nasıl ayarlanacağını belirlemek için
farklı kurallar kullanır; örneğin, hedef gamut içinde kalan renkler değişmeden kalabilir veya daha küçük hedef
gamutuna çevrilirken görsel ilişkinin orijinal aralığını korumak üzere ayarlanabilirler. Görüntü oluşturma hedefi
seçmenin sonucu, belgenin grafik içeriğine ve renk uzaylarını tanımlamak için kullanılan profillere göre
değişir. Bazı profiller farklı görüntü oluşturma hedefleri için benzer sonuçlar üretebilir.

Endüstri standartlarını karşılamasını sağlamak üzere, seçili renk ayarı için Adobe Systems tarafından test
edilen varsayılan görüntü oluşturma hedefini kullanmak genellikle en iyi seçenektir. Örneğin, Kuzey
Amerika veya Avrupa için bir renk ayarı seçerseniz varsayılan görüntü oluşturma hedefi Göreli Kolorimetrik
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Algısal

Doygunluk

Göreli Kolorimetrik

Mutlak Kolorimetrik

olur. Japonya için bir renk ayarı seçerseniz varsayılan görüntü oluşturma hedefi Algısal olur.

Renk yönetimi sistemi, ekran provası renkleri ve basılı resim için renk dönüştürme seçeneklerini
ayarladığınızda, görüntü oluşturma hedefini seçebilirsiniz:

Renkler arasındaki görsel ilişkiyi korumayı hedefler, böylece renk değerleri değişse bile insan gözü
tarafından doğal olarak algılanır. Bu hedef, çok sayıda gamut dışı renk olan fotoğraf görüntüleri için
uygundur. Bu, Japon baskı endüstrisi için standart görüntü oluşturma hedefidir.

Renk tutarlılığından fedakarlıkta bulunarak görüntüdeki renkleri daha canlı üretir. Bu görüntü
oluşturma hedefi, parlak, doygun renklerin, renkler arasındaki doğru ilişkiden daha önemli olduğu grafik ve
çizelge gibi iş grafikleri için uygundur.

Kaynak renk uzayının aşırı vurgularını hedef renk uzayınınkilerle karşılaştırır ve tüm
renkleri buna göre kaydırır. Gamut dışındaki renkler, hedef renk uzayındaki en yakın yeniden üretilebilir renge
kaydırılır. Göreli Kolorimetrik, Algısal seçeneğine göre daha fazla orijinal rengi korur. Bu, Kuzey Amerika ve
Avrupa'da yazdırma için standart görüntü oluşturma hedefidir.

Hedef gamut içinde kalan renkleri değiştirmeden bırakır. Gamutun dışındaki renkler
kırpılır. Renklerin, hedef beyaz noktasına ölçeklendirilmesi gerçekleştirilmez. Bu hedef, renkler arasındaki
ilişkiyi korumadan fedakarlık ederek renk doğruluğunu sağlar ve belirli bir aygıtın çıktısının benzetimini
yapmak amacıyla prova baskısı için uygundur. Bu hedef özellikle, kağıt renginin yazdırılan renkleri nasıl
etkileyeceğini önizlemek için kullanışlıdır.
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Renkleri prova etme
PDF'lerde yazdırma için renk yönetimi (Acrobat Pro)

Çevrimiçi görüntüleme için renk yönetimi olan belgeler

Çevrimiçi görüntüleme için renk yönetimi basılı medyanın renk yönetiminden çok farklıdır. Basılı medyada son
belgenizin görümü üzerinde çok daha fazla denetiminiz vardır. Çevrimiçi medyada belgeniz, büyük olasılıkla
kalibre edilmemiş çok çeşitli monitör ve video görüntüleme sistemlerinde görüntülenecektir, bu da renk
tutarlılığı üzerindeki denetiminizi büyük ölçüde sınırlar.

Adobe, özellikle web'de görüntülenecek belgelerin renklerini yönetirken sRGB renk uzayını kullanmanızı
önerir. sRGB, çoğu Adobe renk ayarı için varsayılan çalışma alanıdır; ancak Renk Yönetimi tercihlerinde
sRGB'nin seçildiğini doğrulayabilirsiniz. sRGB olarak ayarlanmış çalışma alanında oluşturduğunuz RGB
grafikleri renk uzayı olarak sRGB'yi kullanır.

PDF'leri dışa aktardığınızda profilleri gömmeyi seçebilirsiniz. Gömülü profiller içeren PDF'ler doğru
yapılandırılmış bir renk yönetimi sistemi altında sürekli olarak renk üretir. Renk profillerini gömmenin PDF
dosyalarının boyutunu artırdığını unutmayın. RGB profilleri genellikle küçüktür (yaklaşık 3KB); ancak CMYK
profilleri 0.5K'dan 2MB'ye kadar farklılık gösterebilir.

Renkleri prova etme

Geleneksel yayıncılık iş akışında, renklerin belirli bir çıktı aygıtında nasıl görüneceğini görmek için belgenin
basılı bir provası yazdırılır. Renklerin yönetildiği bir iş akışında, doğrudan monitörde belgenizin ekran
provasını yapmak için renk profillerinin hassasiyet özelliğini kullanabilirsiniz. Belgenizdeki renkler belirli bir
çıktı aygıtında yeniden üretildiğinde ortaya çıkacak görünümün önizlemesini ekranda görüntüleyebilirsiniz.

Ekran provasının güvenilirliğinin monitörünüzün kalitesine, monitör ve çıktı aygıtlarının profillerine ve çalışma
ortamınızın ışıklandırmasına bağlı olduğunu unutmayın.

Üst baskının bir ofset baskı makinesinde yazdırıldığında nasıl görüneceğini önizlemek için sadece ekran
provası yapmak yeterli değildir. Üst baskı içeren belgelerle çalışıyorsanız ekran provasında üst baskıları
düzgün biçimde önizlemek için Üst Baskı Önizleme'yi açın.

Belgenin son çıktısının önizlemesini monitörde görüntülemek için ekran provası kullanma

A. Belge kendi orijinal renk uzayında oluşturulur. B. Belgenin renk değerleri seçili prova profilinin (genellikle
çıktı aygıt profilinin) renk uzayına çevrilir. C. Monitör, belgenin renk değerlerinin prova profili yorumunu
görüntüler. 
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Siyah Mürekkebe Benzet

Kağıt Rengine Benzet

Başa dön

Not:

Ekran provası renkleri (Acrobat Pro DC)

1. Araçlar > Baskı Üretimi'ni seçin. Baskı Üretimi araçları sağ taraftaki bölmede
görüntülenir.

2. Sağdaki bölmede Çıktı Önizleme'yi tıklatın. 

3. Simülasyon Profili menüsünden özel çıktı aygıtının renk profilini seçin.

4. Diğer ekran provası seçenekleri arasından tercih yapın:

Prova profiline göre, saf siyah yerine yazıcıların çoğunda elde
ettiğiniz koyu grinin benzetimini yapar. Tüm profiller bu seçeneği desteklemez.

Prova profiline göre gerçek kağıdın soluk beyazının benzetimini
yapar. Tüm profiller bu seçeneği desteklemez.

PDF'lerde yazdırma için renk yönetimi (Acrobat Pro)

Ticari baskı için Adobe PDF'ler oluşturduğunuzda, renk bilgilerinin nasıl temsil edileceğini belirtebilirsiniz.
Bunu yapmanın en kolay yolu bir PDF/X standardı kullanmaktır. PDF/X hakkında ve PDF'lerin nasıl
oluşturulacağıyla ilgili daha fazla bilgi için Yardım'a bakın.

Genel olarak, PDF'ler oluştururken renkleri işlemek için aşağıdaki seçenekleriniz vardır:

(PDF/X-3) Renkleri dönüştürmez. Bu yöntemi çeşitli veya bilinmeyen aygıtlarda
yazdırılacak veya görüntülenecek bir belge oluştururken kullanın. Bir PDF/X-3 standardı
seçtiğinizde renk profilleri otomatik olarak PDF'ye gömülür.

(PDF/X-1a) Tüm renkleri hedef CMYK renk uzayına dönüştürür. Bu yöntemi başka renk
dönüştürmesi gerektirmeyen baskıya hazır dosya oluştururken kullanın. Bir PDF/X-1a
standardı seçtiğinizde profiller PDF'ye gömülmez.

Renk dönüşümü sırasında tüm spot renk bilgileri korunur, yalnızca proses renk eşdeğerleri belirlenen
renk uzayına dönüşür.
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