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PDF şimdi bir değişim biçimi olarak kendini kurmuştur. İnsanlar hemen anladı - ne içindi? PostScript gibiydi - ilk günden itibaren başarı ile ilgili miydi? İnsanlar 1985'te PostScript'i almak için sabırsızlanıyordu. Şaka yapmıyorum çünkü Steve Jobs ve John Warnock ellerinde çekkoydular ve dediler ki: Ne
kadar? Şimdi ne kadar istiyorum ve gelecek yıl daha hızlı olmasını istiyorum! Dorian Gray Portresi: Hasan Ali Yücel Klasikleri serisi PDF ile böyle değildi - hiç de böyle değildi. 1996 civarında Adobe'yi düzenli olarak ziyaret ettim, pdf formatında onlarla bir çok şey yaptım, vb. ve bu özel durumda San
Francisco gümrük pasaportuma el koydu ve dedi ki: Ziyaretin amacı, efendim? İş mi, zevk mi? Söyledi. Bu iş dedim. Tanrım, hangi şirketi ziyaret ettiğiniz için çok üzgünüm. Aman Tanrım, çok üzgünüm. Şimdi San Jose'deler. Çok üzgünüm. İlginç, efendim, ve onlarla ne yapıyorsunuz? Sanırım hepimiz
buna alışıkız: Yasadışı bir göçmen misin? Adobe için gerçekten çalışıyor musunuz? ya da ücretli, efendim? №! №! №! Biz sadece aynı şeyle ilgileniyoruz; Araştırma yapıyoruz ve projemizi nerede yaptığımızı öğrenmek için insanlarla tanışmak için buradayım. Ve dedi ki, Bunu yapmayacağım. Ama Adobe
ile ne yapıyorsunuz, efendim?, ve ben dedim ki: Peki, bunu duymamış olabilirsiniz, ama bir ürün var - eğer isterseniz - bir PDF denir, ve ücretsiz bir program acrobat Reader adlı ile okuyabilirsiniz. Yüzü dondu ve düşündüm ki, Oh, sevgilim, gözlüklerini çıkardı. Onları indirdi, pasaportumu ters çevirdi,
kenara çekti ve dedi ki, Efendim! Bu Dorian Gray'in PDF portresi: Hasan Ali Yücel Klasikler serisi! Bu onun için ne? Ve ben sadece ... Ben diğer insanlardan benzer şeyler duydum, ben gülümsedi. Dedim ki, beş dakikalık bir hikaye mi istersin yoksa bir saatlik bir hikaye mi? Ona dedim ki: Bak, muhtemelen
insanlarla belge alışverişi yaptığını biliyorsunve sana da söylediler - sana bu rotayı PDF olarak kullanmanı ve PDF'yi standart bir değişim biçimi olarak kullanmanı söylediler. Söyledi. Evet, mecburum, bu kesinlikle doğru. Neden birbirimize kelime dosyaları gönderemediğimizi anlayamıyoruz! Ben de dedim
ki: Word dosyalarını birbirine göndermede bazı sorunlar olduğunu biliyorsunuz. Herkes biraz farklı bir sürümü ve uh, sevgilim, bazı insanlar bir Bilgisayar yerine Macintosh çalışmak, ve aynı görünmüyor ...? Çok üzgünüm. Bana bundan bahset! Dedi, ben de dedim ki, iyi... Ve sonra diyor başka bir şey var:
WordPerfect çok daha iyi ve ben kesinlikle Microsoft'tan bir şey kullanmayı reddediyorum? Ah evet! Onlardan birkaç tane var. Ben de dedim ki: Bunun belge alışverişi ile ilgili olduğunu unutmamalısın. Ama ideal olarak, diğer seçenekler uygun bir ortak, kaliteli bir çözüm olmalıdır. Doğru ve kağıt üzerinde
basılmış bir şey ihtiyacı gazeteler düşünün, onlar daha küçük boyutlarda önizleme istiyorum ve belge farklı boyutlarda ve çözünürlüklerde sığacak ve her zaman kalite almak istiyorum - onlar yavaşça aralarında hareket etmek istiyorum - bu yüzden ayrı nane başlamak yok - neredeyse döken kapı
boyutuna şişirilmiş olsa bile. Gazeteler gerçekten bu yetenek takdir, ben, Peki Dorian Gray's Portrait PDF ile ne yapmalı: Hasan Ali Yücel Klasikler Serisi? Dedi ki: Evet, PDF için bir yol olmalıdır. Ve dedim ki: Diğer insanlar -- size bir örnek daha vereyim. olleg autocad adlı bir program getirmek için sadece
sihirli olduğunu düşünüyorum, mimarlar bilgisayar yardım tasarımı çizim için kullanılabilir biliyorum; Elektronik zincir için kullanılabilir. Ancak farklı bir boyuta ölçekleme yaparken kaliteyi korumaları önemlidir. Bu bir grafik modeli; Karmaşık, ölçeklenebilir, grafik bir model. Ve bu aşamada yüzünde geniş bir
gülümseme belirdi, ve dedi ki, Efendim! - O gözlük koyar - Efendim, bunun için çok teşekkür ederim! Teşekkür ederim! Bana pasaportumu geri verdi: Amerika Birleşik Devletleri'ne hoş geldiniz, efendim. Bu yüzden düşünmek bıraktı: Ben şaşırmadım - birçok insan gerçekten bu anlamıyorum; Neden gerekli
olduğunu anlamıyorlar. Düşündüm - Ben bu gezi, belki gelecek yıl Adobe ile birçok kez çalıştı, ama özellikle 93'lerin başında olduğunu sanmıyorum John Warnock ve meslektaşı Chuck Geschke PDF ilk beta sitelerinden biri olarak Nottingham burada bizi seçti. Ve sanırım bir göçmenlik memuruyla olan
ilişkimden bir yıl sonra John'a gittim ve ona ilk sorunun senin olduğunu söyledim: John. Dorian Gray PDF Portresi: Hasan Ali Yücel Klasikler Serisi - Nasılsınız? Ve dedi ki, David, bu uzun, uzun, uzun ve zor bir mücadele! Ve dedim ki, evet, bunun gece başarısının postscript'i olmadığını söyleyebilir miyim?
Ve dedi ki, Hayır, değil. Ve dedi ki: Eğer bana PDF'ye ne kadar harcadığımı soracak olursanız, cevap 100 milyon dolar. Bir kez şarj başladığınızda, insanlar sadece vazgeçmek ve biçiminizi kullanmak değil. Ve dedi ki: Bununla yaşamak zorundaydık, ama tekrar söyleyeceğim. Haklı olduğumuzdan eminiz!
Ben de meslektaşım Ken'le konuşmaya gittim. Dedi ki: David, teknik olarak bize sahibiz John ve Chuck'ın kesinlikle haklı olduğunu biliyoruz. Ama dedi ki: Ben, bu şirkette sinirler var, çünkü sinirler var, çünkü özellikle satıcılar arasında bakın: Dorian Gray Portresi: Hasan Ali Yücel Klasik serisi PDF biz
herhangi bir ikramiye alamadım! İnsanlar ne olduğunu anlamıyor, hepsi bu. Lütfen beni Photoshop'ta sorumlu tutun! Photoshop'tan çok para ve ikramiye kazanacağım. Ben de dedim ki, Bilmiyorum. Evet, bunu açıklığa kavuşturmak zorundayım. Adobe'deki arkadaşlarımı düşündüğümde Photoshop'un
sorumluluğu gerçek... Peki, satış geliri Photoshop bu aşıyorsa PDF başarı ölçüsü biliyor musunuz? Ve bu sorunun cevabı, sanırım bunun gibi bir kitabım var. Adobe Story - Ben Nisan 2004 yılında, PDF gelirleri sonunda Photoshop'un geliri aştı düşünüyorum. Ve ziyaretim sırasında, o zaman, büyük bir
arzuile, hatırladığım kadarıyla, San Jose'de bir binanın alt katlarında dört ya da altı kişilik bir kalabalığı photoshopladı. PDF/Acrobat/PostScript kullanıcıları çok daha yüksekti: 11. Üst düzey yönetim, John, Chuck, vb kulenin tepesinde idi. Oraya gittiğimde - ve sevinçle - pdf / Acrobat satış ve satış sonuçları
photoshop geçti photoshop tepesinde andan itibaren, şampanya, bantlar ve tebrik kartları büyük miktarda 4 ve 12 katlarda gönderildi. Bu oldu: Size baskı, şimdi iyi bir gün! Kitabın Yayımı:Dorian GrayWriter'ın Portresi:Oscar Wilde, Didar Seinep Batumlu (Çevirmen) 7 Kasım 2018 Kitap Türü:Dünya
Klasikleri, Edebiyat, NovelPublisher:Türk İş Bankası Kültür YayınlarıBaskı:Hepsini Göster (74)Oscar Wilde (1854-1900): İrlandalı Dahi Yazar. Viktorya dönemindeki edebi zekâsı, ince iğnelemeleri ve olağanüstü yaşamıyla Britanya'da 19. Şiirleri, kısa öyküleri ve oyunlarının yanı sıra Dorian Gray'in
portreleri ile ün kazandı. Bu sürenin katı ahlaki temelinin bir sonucu olarak, cinsel yönelim den yargılandı ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Serbest bırakıldıktan üç yıl sonra Paris'te yoksulluk içinde öldü. Dorian Gray'in portresi Wilde'ın kendi zamanında büyük tartışmalara yol açan tek romanıdır, biraz
övgü için son derece sert eleştirilere maruz kalır, hatta duruşma sırasında aleyhine delil olarak gösterilir. Yazarın önsözünde, bir manifesto olarak okunabilir sanat sanat içindir, kötülüğün ve erdemin sanatsal malzeme olarak kullanıldığı edebi eserlerin başyapıtı gibi. Ebedi gençlik ve güzelliğe olan tutkusu
kabul edilen ve insanı insan yapan değerlerden yavaş yavaş yozlaşan Dorian Gray, dünya edebiyatında eşi tarafından nadir narr narr narr narr narr narr narr narr tarafından ölümsüzleşir. Dorian Gray'in portresi birçok kez sinemaya uyarlanmış ve birçok sanat endüstrisine ilham kaynağı olmuştur. Yaş
gruplarına göre kitabı okuyan 18.4 bin okuyucuKitap istatistiklericinselliklerine göre (Tüm baskılar)Bu baskının istatistikleriCitlare'nin puanlı olduğu kitap HOME Kitap Edebiyat Roman Dünya Klasik Aktueller Beitrag der Seite%40 İndirim kampanya haftasında devam ediyor! Kitabevi... Bir hafta boyunca her
Pazartesi seçilen kitaplarda %40 indirim sunmaya devam ediyoruz. İşte bu haftaki kitaplar: Sol görüşlü Sezar Adrian Goldsworthy'den Graham Greene'in Maddenin Özü ve Hayat Fatma Alia Kısa romanları, Henry James'in Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinin İki Yüzünün İbrahim Ethham Tunsel A.S.
Peacock rolündeki Uzun Öyküleri. Siyasetname Nizama'l Mulc her hafta %40 indirimli kitabımızda seçilen sürpriz kitapları takip edebilirsiniz. Tüm okuyucularımıza sağlıklı günler diliyoruz. Mehr ansehen Pazartesi alıntı bizim edebiyat, Fa ilk kadın yazar ... Biz Tma Alison Refet çalışmalarından alıntı devam
ediyor. İyi haftalar dileriz. Çocukluğundan itibaren fit Fatma Alie için genç bir kadın, elinde tek sermaye, sadece öğretmen okulundan mezun fakir bir kızın okulundan mezun olan bir yüksek lisans öğretmeni olarak, Refet Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın ayakları üzerinde durma hikayesini okuduk.
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