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Adobe acrobat reader windows 10 english

Trang web: Məi và Adobe Acrobat Reader DC là một cách để thưởng thức truy cập pdf mọi lúc, mọi nơi. Chương trình này là một văn phòng ảo cho những người bận rộn trên đường đi. Chương trình Windows cho phép bạn trực quan và chỉnh sửa quyền truy cập vào nhiều tệp PDF và các tệp khác. Bạn có thể chia sẻ, nhận xét, chỉnh sửa và xuất các tệp PDF và sắp xếp các tệp của mình với các ghi chú
dính và các điểm nổi bật đầy màu sắc. Chương trình này là một phần mềm chỉnh sửa và đọc pdf dựa trên đám mây. Tạo tệp PDF của riêng bạn từ tài liệu Microsoft Office hoặc trang web. Sử dụng chức năng tự động hoàn tất để ký nhiều hợp đồng và tài liệu quan trọng. Nâng cấp lên Adobe Acrobat Professional DC để xuất, chuyển đổi hoặc chia sẻ PDFFs.Adobe Reader của bạn so với Adobe Acrobat
ProAdobe Acrobat Reader mang văn phòng đến máy tính cá nhân của bạn. Cho dù bạn cần phải lập thỏa thuận, ký một loạt các hợp đồng hoặc chỉ đơn giản là tổ chức các tập tin của bạn, chương trình này nhanh chóng trở thành yêu thích toàn cầu. Tải xuống Adobe Reader để truy cập nhanh chóng và đáng tin cậy vào các tệp PDF của bạn trên nhiều thiết bị. Nếu bạn làm việc nhiều với các tài liệu PDF,
thì Adobe Acrobat Reader DC là một công cụ rất thực tế. Khi nói đến quản lý PDF, Adobe là tiêu chuẩn công nghiệp. Mặc dù quyền truy cập vào các tính năng bảo mật cao cấp và các công cụ tăng năng suất được định giá; nếu bạn làm việc nhiều với PDF, điều này có thể là một giá trị đáng giá. Việc tải về miễn phí của Adobe Reader là một phần mềm cho phép bạn xem, chỉnh sửa và bình luận các tập tin
pdf. Chương trình này có sẵn cho các nền tảng khác nhau. Nó có thể được sử dụng trên máy tính để bàn Windows và Mac cũng như các thiết bị di động. Adobe Reader cho Windows lấy đi nỗi đau và rắc rối khi làm việc với các tệp PDF vụng về. Chỉnh sửa và ký tài liệu PDF có thể là một nhiệm vụ khó khăn mà không có phần mềm phù hợp. Nó được thực hiện dễ dàng hơn sau khi tải xuống phiên bản mới
nhất của Adobe Reader, hiện được kết nối với Adobe Document Cloud. Bây giờ làm việc từ xa và đi công tác là một khoe. Bạn có thể nhanh chóng quét các tệp và sử dụng tính năng thu phóng để nâng cao chi tiết. Bạn sẽ nhận được gì với Adobe Reader cho Windows? Chương trình này giàu tính năng và hoạt động như một không gian văn phòng ảo để quản lý và tạo tệp PDF. Tuy nhiên, để truy cập
không hạn chế vào thư viện tài nguyên toàn diện, bạn sẽ cần nâng cấp lên chương trình Pro. Sau khi dành một chút thời gian duyệt trang web, bạn sẽ tìm thấy một số tính năng hữu ích trong tầm tay của bạn. Hoan nghênh trình đơn ở bên trái để có quyền truy cập đầy đủ vào chương trình giàu tính năng. Mở công cụ điền và ký tên để làm việc với các hợp đồng số lượng lớn. Cập nhật Pro để xuất và chỉnh
sửa các tệp PDF hiện có hoặc tạo tệp của riêng bạn từ đầu. Trình đơn thả xuống sẽ giải thích cách sử dụng từng công cụ. Các Adobe Acrobat Reader là một công cụ cần thiết để làm việc với PDF. Bạn không chỉ có thể đọc các tập tin (trong ba chế độ khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của bạn) với phiên bản cao cấp, bạn cũng có thể dễ dàng chuyển đổi chúng sang Microsoft Word hoặc Excel, chuyển đổi
chúng, chia sẻ ghi chú và chỉnh sửa của bạn và tổ chức tất cả các tập tin của bạn từ một trong những Adobe Reader chỉ là một trình đọc PDF? Chương trình này không chỉ có các chức năng PDF. Thông qua Adobe, bạn cũng có thể thêm 'huy hiệu' vào PDF của mình. Phiên bản kỹ thuật số của con dấu cao su trên tài liệu giấy công cụ này cho phép bạn chọn từ một bảng màu của các tùy chọn hoặc tạo con
dấu tùy chỉnh của riêng bạn. Một cách hữu ích để chứng nhận tài liệu. Bạn cũng có thể thêm chứng chỉ số vào tệp PDF của mình và tùy chỉnh mã hóa bằng cách đảm bảo rằng chỉ người nhận dự định mới có thể đọc tệp. Ứng dụng được đóng gói với các tính năng hữu ích để dễ dàng xem: không chỉ bạn có thể phóng to các tệp PDF chi tiết, bạn còn có thể xoay các trang, chuyển sang chế độ đọc hàng
đêm và chụp nhanh các phần hữu ích. Trường hợp Adobe Reader ít nhào lộn hơn với các chức năng hoàn tác và chỉnh sửa. Sau khi ký, nó là phức tạp để quay trở lại và phát hành lại một tài liệu trước đó. Ngoài ra, giữ tên của nhiều tính năng như bảo vệ mật khẩu hoặc tem tùy chỉnh bị khóa đằng sau tường phí và bạn sẽ cần đăng ký Adobe Acrobat Pro DC để tận hưởng quyền truy cập đầy đủ. Adobe
Reader là một chương trình đa nền tảng Bạn có thể chạy trình đọc PDF này trên máy tính và thiết bị di động. Người dùng Windows sẽ cần bộ xử lý 1,5 GHz trở lên trên các hệ điều hành Windows 8, 8.1 hoặc Windows 10 (32 bit và 64 bit). Adobe Reader cho Mac yêu cầu bộ xử lý Intel và macOS v10.12, macOS v10.13, macOS v10.14 hoặc macOS v10.15.Đối với phiên bản Windows và Mac, bạn cũng sẽ
cần ít nhất 1GB RAM và 380MB dung lượng ổ cứng. Adobe Acrobat Reader dành cho ứng dụng dành cho thiết bị di động có thể chạy trên điện thoại thông minh iOS và Android và trên Windows Phone. Bạn cũng có thể quét tài liệu và sử dụng tính năng Adobe Fill &amp; Sign trên cả iOS và Android.Is Adobe Reader trình đọc PDF tốt nhất không? Đối với công cụ PDF cuối cùng, bạn sẽ thực sự cần Adobe
Acrobat Pro DC bên cạnh Adobe Reader. Adobe Reader một mình là hữu ích - nhưng không thể thiếu. Một số trình đọc PDF đơn giản tốt nhất cho Windows nằm ngoài phạm vi Acrobat. Sumatra PDF là một chương trình nhanh và siêu nhẹ cho Windows. Chương trình là mã nguồn mở và phần mềm đáng tin cậy với chi phí bằng không. Tuy nhiên, không giống như Adobe Acrobat Pro, bạn không thể chỉnh
sửa hoặc ký pdf.Nitro PDF Reader là một Windows yêu thích khác và vì lý do chính đáng. Chương trình này không giàu tính năng như một số đối thủ cạnh tranh của nó, nhưng bị tước bỏ những điều cơ bản làm cho nó trở thành một chương trình tuyệt vời để đọc PDF đơn giản và trực quan. Tất nhiên, nếu nó đơn giản và nó không phải là vô lý mà bạn đang tìm kiếm, sau đó trình duyệt của riêng bạn sẽ
có trình đọc pdf được xây dựng trong riêng của mình. Hầu hết các trình duyệt, bao gồm Microsoft Edge, Chrome và Mozilla Firefox, sẽ cho phép bạn mở và in các tệp PDF và tải xuống các tài liệu này để xem ngoại tuyến. Chrome và Mozilla Firefox sẽ cho phép bạn mở và in các tệp PDF và tải xuống các tệp này để xem ngoại tuyến. Yêu thích toàn cầu để làm việc với PDFKhi nói đến làm việc với các tập
tin PDF, Adobe Acrobat Reader DC là yêu thích toàn cầu. Cùng với acrobat acrobat Pro DC và Adobe Document Cloud, họ tạo ra một con dao quân đội Thụy Sĩ ghê gớm từ PDF và trực tuyến Công cụ. Bạn có nên thử tải xuống Adobe PDF không? Adobe Reader là một công cụ miễn phí có chức năng như một trình đọc PDF để trực quan hóa và quản lý cơ bản. Nó đóng gói cú đấm mạnh mẽ nhất khi được
bổ sung bởi Adobe Acrobat Pro DC và các chương trình Adobe khác. Một bước tại một thời điểm, tuy nhiên, tải về và đi từ đó! Adobe Reader cho Windows 8 là trình đọc PDF cơ bản cho Windows 8 và Windows RT. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách đơn giản để xem pdf trong Windows 8 hoặc Windows RT, Adobe Reader cho Windows 8 phù hợp với hóa đơn. Ứng dụng này cực kỳ nhẹ và rất cơ bản. Cửa
sổ chính hiển thị các tùy chọn để mở tệp, đọc Start PDF, truy cập diễn đàn hỗ trợ và thử echosign từ chương trình nổi bật adobe acrobat đầy đủ. Các tệp PDF được mở mà không gặp vấn đề gì và Adobe Reader cho Windows 8 thậm chí còn có thể mở pdf từ các ứng dụng được cài đặt khác như Dropbox cho Windows 8. Có một lịch sử của các tệp PDF mới được xem của bạn trên trang chính. Câu
chuyện có thể được làm sạch một cách dễ dàng. Những người tìm kiếm khả năng chỉnh sửa và chú thích cho pdf sẽ phải nhìn xa hơn Adobe Reader cho Windows 8. Người dùng Windows 8 nên kiểm tra phiên bản máy tính để bàn của Adobe Acrobat cho một tính năng hoàn chỉnh hơn và có thể phóng to và thu nhỏ, không giống như Adobe Reader cho Windows 8.No nói chung, Adobe Reader cho
Windows 8 là một cách đơn giản và dễ sử dụng để mở pdf trong Windows 8 và Windows RT, nhưng nhiều tính năng cơ bản bị thiếu. Truy cập các ứng dụng đã cài đặt khác để tìm kiếm tìm kiếm pDFsText searchNgu 3015 được xem gần đây Nou 3015 6 no 1993; 27 năm (1993-06-15)Theo dõi ± liên tục 19.021.20061 / 19 tháng 12 năm 2019; 11 tháng đầu năm (2019-12-19)[1][2]Windows, classic track
(2015)15.023.20070 / 21 tháng 2 năm 2017; 3 ca khúc kinh điển (2017-02-21)[1][3]Windows, classic track (2017)17.012.20098 / 29 tháng 8 năm 2017; 3 phiên bản (2017-08-29)[1][4]macOS, track19.021.20058 / 10 tháng 12 năm 2019; 11 ngày (12-10-2019) (12-10)[1][5]OS X, classic track15.006.30504 / 15 đến 10 năm 2019; 13 ngày (10-10-2019) android19.9.10848 / 27 tháng 11 năm 2019; 11 ngày
(27/11/2019) iOS19.11.01 / 9 tháng 12 năm 2019; (2019-12-2019)[8]Windows, UWP, PC3.1 / 29 tháng 9 năm 2014; 6 năm (2014-09-29)[9][10]Windows, UWP, mobile16.0.137027 / 3 tháng 2 năm 2016; 4 năm (2016-02-03)[11]Linux9.5.5 / 14 tháng 5 năm 2013; 7 năm (2013-05-14)[12][13]Solaris9.4.1 / 30 tháng 11 năm 2010; 9 năm (2010-11-30)[14]HP-UX, AIX7.0.9 / 9 tháng 1 năm 2007; (2007-01-09)[15]
Hə làWindows, macOS, Linux,[16] Android, iOS, BlackBerry Tablet OS, BlackBerry 10, Windows PhoneKích: 71,24 MB[17] Acrobat Pro: 501 MB[18] Th &lt;9&gt; phát hành LoưiDesktop Nhào lộn: Trình đọc: Miưn trang web acrobat.adobe.com Adobe Acrobat là con người. và dịch vụ Web được phát triən bəi Adobe Systems. tạo, tạo, cộng tác, in và quản lý tệp PDF (Định dạng Tài liệu Di động). Phần mềm
này bao gồm: Adobe Reader (ex-Acrobat Reader): Trình đọc PDF cơ bản, có sẵn cho một số nền tảng di động và máy tính để bàn, là phần mềm miễn phí; nó hỗ trợ xem, in ấn và chú thích các tệp PDF. Acrobat Pro: Đây là phiên bản trả phí, có sẵn cho Microsoft Windows và MacOS. Phiên bản này có thể tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi, mã hóa, chèn chữ ký số... cho các tệp PDF. Bắt đầu với bản phát hành
2015 (15.x) trở lên (chỉ hỗ trợ Windows Vista trở lên), Adobe Reader được đổi tên thành Adobe Reader DC và Adobe Acrobat Pro được đổi tên thành Adobe Acrobat Pro DC. DC là viết tắt của Document Clould - hỗ trợ đọc, viết ... tài liệu trong các dịch vụ lưu trữ trực tuyến. Windows XP chỉ được hỗ trợ bởi Adobe Reader 11.x và Adobe Acrobat Pro 11.x Chức năng Dưới đây là các chức năng cơ bản của
Adobe Acrobat View PDF Documents Zoom Search Extract văn bản, hình ảnh Hỗ trợ add-on Xem thêm Foxit Reader PDF Reference ^ a b b c Tổng quan — Acrobat và Adobe Reader DC Release Notes. Hệ thống Adobe. 19 tháng 12 năm 2019. ^19.021.20061 Cập nhật dự kiến, ngày 19 tháng 12 năm 2019. Hệ thống Adobe. 19 tháng 12 năm 2019. 15.023.20070 Cập nhật tùy chọn, ngày 21 tháng 2 năm
2017 (chỉ dành cho windows). Hệ thống Adobe. 21 tháng 2 năm 2017. 17.012.20098 Cập nhật ngoài chu kỳ, ngày 29 tháng 8 năm 2017. Hệ thống Adobe. 29 tháng 8 năm 2017. ^19.010.20069 Cập nhật ngoài chu kỳ, ngày 3 tháng 1 năm 2019 — Ghi chú phát hành Acrobat và Adobe Reader. Hệ thống Adobe. 10 tháng 12 năm 2019. 15.006.30244 Cập nhật tùy chọn, ngày 3 tháng 11 năm 2016 — Ghi chú
phát hành Acrobat và Adobe Reader. Hệ thống Adobe. 2 tháng 11 năm 2016. ^ Adobe Systems. Adobe Reader. Google Play. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2018. ^ Adobe Systems. Adobe Reader. App Store. Apple. Truy cập ngày 9 tháng 12 năm 2019. ^ Trang Adobe Reader Windows Store. Microsoft Store. Microsoft. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2013. Adobe Reader Touch cho Windows 8 cho biết
thêm ý kiến và nhiều hơn nữa. Blog kỹ thuật cho Adobe Reader trên nền tảng di động. Hệ thống Adobe. Ngày 1 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2013. ^ Adobe Systems. Adobe Acrobat Reader. Cửa hàng Windows. Microsoft. ^FTP tải về từ Adobe Reader cho Linux. Ftp. Adobe Hệ thống. Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2013. Adobe - Bản tin bảo mật: APSB13-15 - Cập nhật bảo mật cho
Adobe Reader và Acrobat. Hệ thống Adobe. Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2015. Ngày phát hành: 14 tháng 5 năm 2013; Cập nhật lần cuối: Ngày 8 tháng 8 năm 2013; Mã định danh lỗ hổng bảo mật: APSB13-15 ^ Tư vấn bảo mật cho Adobe Flash Player, Adobe Reader và Acrobat. Hệ thống Adobe. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2018. Ngày phát hành: 28 tháng 10 năm 2010; Cập nhật lần cuối: Ngày
16 tháng 11 năm 2010; Mã định danh lỗ hổng: APSA10-05 ^ Cập nhật có sẵn cho các lỗ hổng trong phiên bản 7.0.8 trở lên của Adobe Reader và Acrobat. Adobe Truy cập ngày 21 tháng 5 năm 2018. Ngày phát hành: 9 tháng 1 năm 2007; Cập nhật lần cuối: Ngày 16 tháng 1 năm 2007; Mã định danh lỗ hổng: APSB07-01 ^ ^ phiên bản mới và trước đó của Adobe Reader. Adobe.com. Adobe Systems. Truy
cập ngày 29 tháng 7 năm 2013. Adobe - Adobe Reader tải về - Tất cả các phiên bản. adobe.com. Adobe Systems. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2013. ^Tải về bản dùng thử miễn phí của Acrobat XI Pro. Adobe.com. Adobe Systems. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2013. Bài viết theo chủ đề phần mềm này vẫn còn trong độ tuổi 20 của nó. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài viết hoàn chỉnh
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