
Uygulama Yeni Özellikler

  Adobe 
Photoshop 

masaüstü için

Neural Filters ile şaşırtıcı görüntü düzenlemeleri
• Bir sahneyi hızla renklendirin, tamamen yeni bir tane oluşturmak için 

birden fazla manzarayı birleştirin, renkleri bir görüntüden diğerine 
aktarın veya birinin ifadesini, zamanını veya pozunu değiştirin. 

Quick-click seçimleri
• Artık resminizin bir bölümünü, üzerine gelip tıklayarak otomatik 

olarak seçebilirsiniz. Bir şey eksik mi seçildi?
Hepsini seçene kadar tıklamaya devam edin. 

Illustrator'dan Photoshop'a daha hızlı
• Artık Adobe Illustrator vektör içeriğini renk, kontur, maskeler ve 

katmanlarla Photoshop'a yapıştırabilirsiniz. 

Ayrıca: Nesne Seçim Aracında Otomatik Maskelemenin üzerine 
gelin. Profesyonel görünümlü düzenler oluşturmak için yeni bir 
Blok Tipi Aracı. Her zamankinden daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi 
yaratmaya yardımcı olacak performans iyileştirmeleri.

  Adobe 
Photoshop 
iPad için

• Adobe Camera Raw desteği. Ham fotoğraflarınızı iPhone 12'den 
(Pro Raw) veya dijital kameralarınızdan içe aktarın ve ayarlayın.

• Katmanları akıllı nesnelere dönüştürün.

  Adobe 
Illustrator  

masaüstü için

Projeleri herkesle paylaşın
• Creative Cloud üyesi olmasalar bile başkalarını bulut aracılığıyla 
projenizi görüntülemeye davet edin. Büyük dosyaları dışa aktarmak ve 
göndermek zorunda kalmadan geri bildirim toplayın.
Uygulama içi Öğren paneli

  Adobe 
InDesign

  Adobe 
Premiere 
Pro

• Becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşımanıza yardımcı olacak tonlarca 
ilham verici içerik ve öğretici bulun. Öğren panelini keşfedin veya 
arama çubuğunu kullanın.
Otomatik yazı tipi aktivasyonu
• Eksik yazı tiplerine veda edin. Illustrator artık Adobe Fonts'taki 
mevcut tüm fontları otomatik olarak bulur ve etkinleştirir.
Gelişmiş 3D efektler
• Vektör çizimlerine 3D bir görünüm kazandırın. 3D panelinde 
ekstrüzyon, döndürme, aydınlatma seçenekleri ve Madde efektleriyle 
oynayın.

  Adobe 
After 
Effects

Daha hızlı Çoklu çerçeve oluşturma
• Önizlemelerinizi hızlandıran, işlem süresini etkileyen katmanları 
işaretleyen ve hatta siz boştayken bestelerinizi oluşturan özelliklerle 
bilgisayarınızın CPU'sunun tüm gücünden yararlanın.
İhracatınızı hızlandırın
• Adobe Media Encoder veya oluşturma işleminiz tamamlandığında 
artık masaüstü, e-posta veya mobil aracılığıyla sizi bilgilendirecek 
olan yeniden tasarlanan Render Queue ile oluştururken 3 kata kadar 
daha hızlı dışa aktarma elde edin.
Güçlü 3D tasarım alanı
• 3D alanda gezinmenize ve tasarım yapmanıza yardımcı olmak için 
tasarlanmış araçları keşfedin. Gerçek Zamanlı 3D Taslak Önizleme, 
Genişletilmiş Görünüm Penceresi, 3D Yer Düzlemi ve 3D Transform 
Gizmos gibi heyecan verici yeni özelliklere göz atın.

Uygulama Yeni Özellikler

  Adobe 
XD

• Videolar ve Lottie animasyonları için içe aktarma ve oynatma işlevi.
• LottieFiles marketplace erişimi için eklendi.
• Çalışmaları yaratıcı toplulukla sergilemek için prototipleri doğrudan 

Behance ile paylaşın.

  Adobe 
Photoshop 
Lightroom 

masaüstü için

Daha yaratıcı kontrol

  Adobe 
Fresco on  
iPad için

• Güçlü yeni maskeleme araçları artık tam bir hassasiyetle 
düzenlemenize izin veriyor.
Düzenlemenin daha hızlı yolları
• Select Subject ve Select Sky ile karmaşık alanları kolayca vurgulayın 
ve tek bir tıklamayla düzenlemeler yapın.
Daha fazla premium ön ayar
•  Cilt tonları, yemek, seyahat, mimari ve daha fazlası için 
profesyonellerden yeni hazır paketleri keşfedin.
Remiksleyin ve paylaşın
•  Community Remix ile diğer fotoğrafçıların resimlerine yeni bir soluk 
katın ve düzenlemelerinizle başkalarına ilham verin.

  Adobe 
Animate

  Adobe 
Character 
Animator

  Creative 
Cloud 
Express

Gelişmiş donanım
• Kolay düzenleme için karakter, teçhizat ve hareketi tek bir bileşende 
bir araya getirin veya her bir parçayı kişiselleştirmek için karıştırıp 
eşleştirin.
Hızlı paylaşım ve yayınlama
• En sevdiğiniz çıktılarda besteleri sosyal medyada paylaşmak için bir 
kez tıklamanız yeterlidir. Artık Twitter, YouTube, video ve animasyonlu 
GIF'ler için destek var.
Varlık paneli
• Artık ses kliplerini ve ek animasyonları destekleyen bu panel, daha 
hızlı çalışmanıza yardımcı olmak için önceden hazırlanmış varlıklar 
sunar. Çeşitli karakterler, arka planlar, ses donanımları ve hareketli 
varlıklar arasından seçim yapın.
Kuklanızı canlandırın
• Adobe Sensei tarafından desteklenen Body Tracker, tüm vücudu bir 
kerede canlandırmayı kolaylaştırır. Sadece hareketinizi takip edin ve 
kuklanız ayak izlerinizi takip edecek.
Karakter uzuvlarını doğal olarak canlandırın
• Zemin algılama ve uzuvları sahneye sabitleme yeteneği gelişmiş 
kontrol sunar. Karakterinizin zıplamasını, dans etmesini, eğilmesini, 
çömelmesini ve çok daha fazlasını yapın.
Zaman çizelgesinde daha verimli gezinin
• Parçalar ve parça öğeleri için zaman çizelgenizi arayın. Parçaları 
gizleyin veya izole edin, çekimleri renklendirin ve daha iyi 
organizasyon için gruplar oluşturun.

• Creative Cloud Express Uygulaması içinden telifsiz stok 
koleksiyonuna erişim ve PDF oluşturma ve dönüştürme yeteneği ile 
Spark'ı yeniden markalayın

*Not: Yalnızca Tüm Uygulamaların veya Amiral Gemisi Tek Uygulama 
Planlarının bir parçası olarak mevcuttur

1 TB
depolama

• Ekipler ve işletmeler için Creative Cloud artık lisans başına 1 TB 
içerir.
–  Ücretsiz 1 TB yükseltme, hem All Apps hem de Single App 

Uygulama planları için geçerlidir.
–  1 TB bulut depolama, ekip kitaplıklarının gücünü ortaya çıkarır 

ve yaratıcı varlıkları yönetmeyi kolaylaştırır.

Adobe Creative Cloud

Yenilik Haberleri
Ekipler için Creative Cloud'un en son sürümü, nerede olursanız olun üretken bir şekilde çalışmanın, 
cihazlar arasında işbirliği yapmanın ve işletmeniz için dikkat çekici içerik oluşturmanın yeni yollarını sunar.

• Çevrimiçi yayınlayın: İçeriği doğrudan web'de yayınlayın. 
Ardından, içeriğinizin nasıl performans gösterdiğini görmek için 
InDesign'ın yerleşik analizini kullanın.
• Yakalama paneli: Renk temalarını ve şekilleri Adobe Capture'dan 
doğrudan içe aktarın. Ayrıca, bir fontun raster görüntüsüne dayalı 
Adobe Fonts önerileri alın.

Altyazıları otomatik olarak oluşturun
• TAdobe Sensei tarafından desteklenen otomatik 
transkripsiyonlarla diyaloğu kolay yoldan altyazılara dönüştürün. 
Etkileşim ve erişilebilirlik için altyazı ekleyin ve düzenleyin - şimdi 
bir düzine dilde.
Videolarınızı otomatik olarak yeniden biçimlendirin
• Otomatik Yeniden Çerçeveleme, önemli içeriği kare, dikey, 16:9 
veya 4K çözünürlükte çerçeve içinde tutan akıllı yeniden 
çerçeveleme ile iş akışınızı hızlandırmanıza ve görüntüleri sosyal 
medya için optimize etmenize yardımcı olur.
Tahminde bulunmayı renkten çıkarın
• Lumetri Color araçlarıyla, kolay ve doğru seçici renk 
derecelendirme ile havayı değiştirmek kolaydır.

Hareket araçları
• Çizimlerinizi canlandırın. Katmanları kare kare canlandırabilir veya 
çiziminizi bir hareket yolu boyunca yönlendirebilirsiniz.
Katman sınırı yok
• Yeni fikirleri keşfetmek ve efektler, karıştırma modları, şeffaflık ve renkle 
denemeler yapmak için sınırsız katmanlarla çizim yapın.
Çizim yardımcıları
• Çizgilerinizi tam olarak istediğiniz yerde, şeklin dışında veya içinde 
tutmak için bir koruma olarak kullanarak bir dairenin, karenin veya 
çokgenin kenarını çizin.
Metin katmanı desteği ve Adobe Fontları
• Metin katmanları ekleyerek ve düzenleyerek metinle tasarım yapın. 
Ücretsiz bir Adobe Fresco planıyla kendi yazı tiplerinizi veya Adobe 
Fonts'un ücretsiz tekliflerini kullanın ya da ücretli bir planla Adobe 
Fonts'taki her şeye sahip olun. (Yalnızca iPhone ve iPad.)




