
Nesne dağıtımı

İyileştirilen Hizalama ve Dağılım penceresi/denetçisiyle CorelDRAW'da özdeş sayfa düzenleri ve hassas tasarımlar almak her zamankinden daha 

kolay. Aralığa göre Dağıt seçeneği dağıtım sırasında nesneler arasında belirli bir boyut tanımlamayı basitleştirir.

Nesneleri Yola Sığdırma

Her türdeki ve sayıdaki nesneyi seçtiğiniz yola uydurun. Akıllı boşluk bırakma ve rotasyon ayarları tüm yoldaki nesnelerin düzenini özelleştirmenize 

yardımcı olur.

Fotoğrafları etkileşimli olarak düzeltin

Düzeltme çubuğunu fotoğraftaki bir öğeye etkileşimli olarak hizalayarak veya bir döndürme açısı belirleyerek eğik fotoğrafları döndürün. Dakikalar 

içinde mükemmel sonuçlara ulaşmak için tüm kontrollere ekran üzerinden veya özellik çubuğundan kolayca erişilebilir.

YENİ! Sayfalar penceresi/Denetçisi

CorelDRAW 2021, yeni Sayfalar penceresi/denetçisi sayesinde çok sayfalı belgelerle çalışmayı basitleştirir. Bir tasarımdaki tüm sayfaları listeler, bu 

sayede bunları kolayca yönetebilir ve bir projede hızla gezinebilirsiniz. Her sayfada boyut ve içeriği yansıtan ölçeklenebilir bir küçük resim önizlemesi 

bulunmaktadır. Sayfaları pencere/denetçiye sürükleyerek kolayca yeniden düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, sayfaları tek bir noktadan ekleyerek, silerek ve 

ismini değiştirerek daha az zaman ve çaba harcayabilirsiniz. Tek tıklamayla, görüntü modlarını tek bir sayfaya odaklanmak veya yeni Çoklu Sayfa 

Görünümünü kullanmak için değiştirebilirsiniz.  

YENİ! Sayfayı Otomatik Sığdırma 

Sayfayı Otomatik Sığdırma, CorelDRAW 2021'de zaman tasarrufu sağlayan özelliklerden biridir. Tek tıklamayla, sayfayı içeriğini sığdıracak şekilde 

yeniden boyutlandırabilirsiniz. Ayrıca tasarım öğeleri ile sayfa kenarı arasındaki boşluğu belirleyerek kenar boşluğunu hızla özelleştirebilirsiniz.  

İYİLEŞTİRİLDİ! Kılavuz Çizgiler 

Kılavuz çizgilerle çalışırken, görünümleri dünya ölçeğinden sayfa boyutlarına hızla değiştirebilirsiniz. Ayrıca özel kılavuz çizgileri yönetmek daha 

kolaydır, bu sayede bir tasarımın çerçevesini her zamankinden daha hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

YENİ! Kendine yapıştır

Yeni bir ayar, karmaşık tasarımlarda çalışırken nesnelerin kendi yapıştırma noktalarına yapışmasını engellemenizi sağlar. Bu sayede tasarım öğelerini 

kolayca ve hassas bir şekilde taşıyabilir ve dönüştürebilirsiniz.
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Perspektif efekti ekleyin

Biteşlemlere, vektör nesnelere veya her ikisine birden çizim penceresinde perspektif uygulayarak mesafe ve derinlik illüzyonunu hızlıca oluşturun. 

Çizimlerinizi gerçek dünya senaryolarında sergilemek için dâhiyane bir araçtır.



Resim Stili efektleri

Resim Stili efektleri, orijinal içeriği korurken stilize edilmiş bir sürümünü oluşturmak için bir görüntüyü veya nesneyi düzenlerken yapay zekayı kullanır. 

Farklı sanatçıların veya tarzların tekniklerini temel alan çeşitli yapay zeka hazır setleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Zarfları biteşlemlere uygulayın

Seçtiğiniz biteşlemi zarfa yerleştirip noktalarını sürükleyerek biteşlemi etkileşimli olarak şekillendirin. Zarf ön ayarlarını kullanarak veya sıfırdan özel bir 

zarf oluşturarak bir biteşlemi hızlıca ve kusursuz şekilde bir illüstrasyonla karıştırın.

Ana Katmanlar

Ana Katmanlar, çok sayfalı belgeleriniz için sayfaya özel tasarımlar yapmanızı kolaylaştırır.
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Sayfa numarası

Harf, rakam veya roma rakamıyla belgenin tüm sayfalarına, belirli bir sayfadan veya rakamdan başlayarak kolayca sayfa numaraları ekleyin.

Tablolar

Metin ve grafikler için yapılandırılmış düzenler sağlamak için tablolar oluşturun ve dışarı aktarın.

YENİ! Perspektif Çizim 

CorelDRAW  2021'de nesneleri veya manzaraları perspektif olarak çizmek her zamankinden daha kolay. Bu yeni özellik, perspektif projeksiyon prensibini 
®

temel alır ve ilk olarak karmaşık ızgaraları ayarlama zorunluluğunu ortadan kaldırarak üretkenliği artırır. Kullanmaya başlamanıza yardımcı olmak için, 

perspektif alanının herhangi bir bölümünü ayarlayarak kolayca özelleştirilebilen dört tür perspektif çizimine yönelik hazır setler bulunmaktadır. Aynı sayfa 

veya belge içinde, her biri kendi benzersiz perspektif alanına sahip birden fazla perspektif grubu oluşturma özelliği sayesinde seçenekler sınırsızdır.

Bozulmayan efektler

CorelDRAW'da kaynak görüntüsünü veya nesnesini değiştirmeden vektörler ve biteşlemler üzerinde biteşlem efektleriyle uygulama, 

değiştirme ve deneme yapın.

Vektör kademeli kenar şeffaflığı

Kademeli Kenar Şeffaflığı efekti, vektörleri ve biteşlem nesnelerini tasarımla kusursuz şekilde harmanlamak için kenarlardaki şeffaflığı kademeli olarak 

artırır. Efekti kademeli kenar şeffaflığının genişliğini ve gradyanın şeffaflığını belirleyerek özelleştirebilirsiniz.

İç Gölge aracı

CorelDRAW ile tasarım öğelerine 3B derinlik kazandırmak için iç gölgeleri bu öğelere uygulayabilirsiniz. Yeni İç Gölge aracı nesnenin üzerine düşen ışığı 

tek tıklamayla simüle etmenizi, ardından sezgisel özellik çubuğu kontrolleriyle iç gölge üzerinde ince ayar yapmanızı sağlar.

PowerTRACE™

PowerTRACE 2021 ve 2020'nin yapay zeka destekli özellikleri şimdiye kadarki en iyi biteşlemi vektörleştirme sonuçlarını size sunar. Artık yaptığınız 

izleme işlemlerinin biteşlem kalitesini iyileştirmeye yardımcı olan son teknoloji görüntü optimizasyon seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.

Biteşlem efektleri lensi

CorelDRAW, yapay zeka teknolojisini kullanarak biteşlem efektlerini lens olarak uygulamanıza olanak sağlar. Lensin yerini değiştirerek veya lensi düzenleyerek 

biteşlem efektini tasarımınızda hassas biçimde konumlandırabilirsiniz. Biteşlem efektleri Corel PHOTO-PAINT™ uygulamasında lens olarak da uygulanabilir.

Yapay
zeka destekli

Yapay
zeka destekli

Çizim Araçları



Blok Gölge aracı

Bir dosyayı çıktı için hazırlamaya harcanan zamanı azaltan bu etkileşimli özellikle nesne ve metinlere katı vektör gölgeleri ekleyin. Gölgelerdeki çizgi 

sayısını ve noktaları büyük miktarda azaltarak reprografik iş akışlarını hızlandırır.

Pointillizer™

İstediğiniz sayıda seçeceğiniz vektör veya biteşlem nesnesinden sadece birkaç tıklamayla yüksek kaliteli vektör mozaikleri oluşturun. Noktasalcılık 

resim tekniğinden ilham alan bu özellik araç tasarım şablonu, pencere dekor projeleri gibi birçok tasarım için mükemmeldir.

Simetri modu

Basit nesnelerden etkileyici kaleydoskop efektlerine kadar çeşitli simetrik tasarımları gerçek zamanlı oluşturun ve genellikle çok fazla zaman 

kaybına neden olan iş akışınızı otomatikleştirerek üretkenliğinizi artırın.

Noktaları hizalayın ve dağıtın

Seçim yapılmış kutuyu, sayfa kenarını veya merkezini, en yakın kılavuz çizgisini veya belirtilen bir noktayı kullanarak noktaları hizalayın ve dağıtın. 

Noktaları dağıtmak, noktaların arasına yatay veya dikey olarak eşit boşluklar eklemek kadar kolaydır.

Fotoğrafları etkileşimli olarak düzeltin

Düzeltme çubuğunu fotoğraftaki bir öğeye etkileşimli olarak hizalayarak veya bir döndürme açısı belirleyerek eğik fotoğrafları döndürün. 

Dakikalar içinde mükemmel sonuçlara ulaşmak için tüm kontrollere ekran üzerinden veya özellik çubuğundan kolayca erişilebilir.

LiveSketch™ aracı

Anında eskiz ve tasarım oluşturun! LiveSketch, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi alanlarındaki son gelişmeleri temel alan devrim niteliğinde bir 

çizim aracıdır. Serbest form eskizlerini hassas vektör eğrilerine çevirir. 2017'DEKİ 
YENİLİKLER

Vektörel ve biteşlem desenli dolgular

Nesne Özellikleri penceresi/denetçisindeki gelişmiş kontrolleri kullanarak vektörel ve biteşlem desenli dolguları önizleyin, uygulayın ve etkileşimli 

olarak dönüştürün. Ayrıca, yeni .FILL biçimini kullanarak oluşturduğunuz veya düzenlediğiniz dolguları kaydedebilirsiniz.

Degrade dolgular

Eliptik ve dörtgensel degrade dolgular oluşturun, tek dolgu rengi noktalarına şeffaflık uygulayın, içinde nesne dolgusu olan bir dolguyu 

tekrar kullanın, bir dolgunun dönme açısını ayarlayın ve degrade bir dolgunun harmanlama geçişini düzleştirin.

Gerçek Zamanlı Kalem (RTS) desteği

CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT'te fırça vuruşlarınızı kontrol etmek için RTS uyumlu kalem, tablet veya cihazınızın tüm basınç ve eğim 

avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Nesneleri gizleyin ve görüntüleyin

CorelDRAW karmaşık projelerde nesneleri düzenlemenize yardımcı olarak nesneleri gizlemenizi ve gruplara ayırmanızı ve 

tasarımlarınızı daha kolay şekilde denemenizi sağlar.
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Çizim Araçları

Etki aracı

Tasarımlarınıza biraz daha ışıltı katın! Çizimdeki bir öğeye zahmetsizce hareket veya odak eklemek için mükemmeldir. Efektler 

diğer araçlarla düzenlenebilen bozulmayan ve çeşitli düzenlemeler uygulanabilen vektör nesnelerdir.



Çözünürlüğü yükseltme seçenekleri

Yapay zeka destekli çözünürlüğü yükseltme seçenekleri ayrıntıları kaybetmeden görüntüleri büyütmenin yanı sıra daha iyi görüntü ölçeği büyütme ve 

iyileştirilmiş biteşlem izleme sonuçları almanıza yardımcı olur. Bu ek seçenekler ölçeği büyütülmüş dosyalarda makine öğrenimli modelleri kullanarak 

kenarları, keskinliği ve ince ayrıntıları korur.

JPEG kalıntı çıkarma

Sıkıştırma kalıntılarını kaldırıp renk ayrıntılarını kurtaran ve can sıkıcı manuel düzenleme zahmetini ortadan kaldıran gelişmiş makine öğrenimi 

teknikleriyle eski görüntülerinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Ayrıca, bu teknikler fark edilebilir ölçüde daha iyi izleme sonuçları sunmaktadır.

YENİ! Görüntü Ayarlama 

Corel PHOTO-PAINT 2021, görüntüleri daha verimli ve doğru bir şekilde düzenlemenizi sağlamak için çeşitli özellik ve geliştirmeler sunmaktadır. Yeni 

Ayarlamalar penceresi/denetçisi, en önemli ve sık kullanılan filtrelere anında erişim imkanı sağlar ve bozulmadan, gerçek zamanlı ve bağlama uygun 

bir şekilde hızla çalışmanıza olanak tanır. Ayrıca yeni Yerel Ayarlama Modu, bir filtreyi belirli bir görüntü alanına hedeflemeyi basitleştirir.

İYİLEŞTİRİLDİ! Renkleri değiştir

Renkleri Değiştir filtresi, baştan sona yeniden tasarlandı. Geliştirilmiş renk seçiciler ve damlalık araçları daha hassas bir şekilde düzenlemenizi 

sağlar. Yeni etkileşimli kontrol özelliği ise, renk değerinde ince ayarlar yapmayı ve doygunluk aralıklarını daha sezgisel hale getirir. Ayrıca 

CorelDRAW 2021, seçili ve seçili olmayan pikseller arasında daha yumuşak renk geçişleri sağlamaya yardımcı olmak için bir kaydırıcı ekledi.
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Corel PHOTO-PAINT'in bozulmayan efektleri

Corel PHOTO-PAINT'in Efektler penceresi/denetçisi kaynak nesneyi değiştirmeden efektlerle uygulama, düzenleme ve deneme yapmanızı 

kolaylaştırır. Birden fazla efekt ekleyerek, efektlerin listedeki sıralarını yeniden düzenleyerek veya efekti açıp kapatarak farklı görünümler elde edin.

Akıllı Seçim Maskesi aracı

Corel PHOTO-PAINT'in Akıllı Seçim Maskesi aracı, kenarları bularak seçimi akıllıca genişleten bir algoritma kullanarak görüntü alanlarını seçer. Ayrıca, 

Maske Dönüşüm aracı dönüşümlerin artık maske içindeki piksellere uygulanabilmesi için iyileştirildi.

PhotoCocktail™

Büyüleyici fotoğraf kolajları oluşturun. Mozaiğinizin temeli olarak bir fotoğraf veya vektör nesnesiyle başlayın, ardından mozaik parçaları olarak 

bir biteşlem görüntüler kitaplığı seçin ve gerisini PhotoCocktail'e bırakın.

Ağ Dolgu

Daha akıcı renk geçişine sahip çok renkli dolgulu nesneleri tasarlayın. Şeffaflık seçeneğiyle tek noktaların arkasındaki nesneleri ortaya çıkarın.

Yumuşatıcı vektör nesneleri

Yumuşatma aracıyla eğri nesnelerdeki pürüzlü köşeleri kaldırın ve noktaları azaltın.

Çizim Araçları

YENİ! HEIF Desteği 

Yüksek Verimli Görüntü Dosyası (HEIF) desteğiyle cep telefonlarında yakalanan fotoğraflardan yararlanmanızı sağlar. Resim kalitesinden ödün 

vermeden daha küçük dosya boyutları sağladığından çoğu cihaz varsayılan yakalama biçimi olarak HEIF'i kullanır. Corel PHOTO-PAINT'te HEIF 

dosyalarından anahtar görüntüyü alabilir veya açabilirsiniz ya da bunları CorelDRAW'da bir çizime aktarabilirsiniz.  

Görüntü Düzenleme



Özel efektler

Corel PHOTO-PAINT Bokeh Fluluğu, Renklendirme, Sepya ve Zaman Makinesi gibi çeşitli kamera efektleri sunmaktadır.

Sıvı araçlar

Corel PHOTO-PAINT'in basınca duyarlı dört Sıvı aracı—Yayma, Çekme, Geri itme ve Girdap—fotoğrafları rötuşlamak için yeni yaratıcı 

seçenekler sunar.

Keskinlik Giderici Maske Lensi

Bitişik piksellerin kontrastını artırarak fotoğrafları keskinleştirirken köşeler ve geniş yapılar gibi yüksek ve düşük sıklıktaki ayrıntıları korur.

AfterShot 3 HDR™

RAW veya JPEG fotoğraflarda profesyonel düzeyde düzeltmeler ve iyileştirmeler yapmak için CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT'ten 

AfterShot 3 HDR'ı indirin.

HDR Birleştirme

AfterShot 3 HDR'da bulunan HDR modülüyle yüksek dinamik aralıklı (HDR) görüntüler oluşturun.

Fotoğraf perspektifini etkileşimli olarak ayarlayın

Etkileşimli Perspektif Düzeltme aracını kullanarak fotoğraflardaki binaların, yapıların veya nesnelerin perspektifini ayarlayın. Tüm fotoğrafı ayarlamak için 

dört köşe noktasını dikdörtgen şeklinde olacak şekilde hizalamanız yeterlidir.

Smart Carver™

Fotoğraftaki istenmeyen alanları kolayca kaldırın ve aynı anda fotoğrafın en boy oranını ayarlayın.

İçinden Geçir Birleşme Modu

Bir grup nesneye lens veya efekt uygularken daha fazla kontrole sahip olun.

Ton eğrisi ayarlamaları

Görüntü tonunu doğru ve hassas şekilde ayarlayın.
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Düzlemsel Maske aracı

Paralel çizgiler arasındaki kademeli kenar şeffaflığına sahip düzenlenebilir bir alan tanımlamak için Corel PHOTO-PAINT'in Düzlemsel Maske aracını 

kullanın. Fluluk efektiyle birleştiğinde alanın derinliğini simüle ederek belirli bir nesneye odaklanırken düzlemsel maske dışındaki alanları flulaştırır.

Görüntü Düzenleme

YENİ! Canlı Yorumlar 

Bu yeni özellik, bir projede bulunan herkesin gerçek zamanlı olarak çalışmasını sağlar. Ayrıca paydaşlar, CorelDRAW 2021'deki çalışma dosyasında 

anında görünen tüm geri bildirimlerle birlikte CorelDRAW.app™ uygulamasında bir belge hakkında yorum yapabilir ve belgeye açıklama ekleyebilir.  

Birlikte çalışma



YENİ! Çok Sayfalı Görünüm 

CorelDRAW 2021, Çok Sayfalı Görünüm ile tasarım iş akışını hızlandırmaya yardımcı olur. Bir belgedeki tüm sayfaları eş zamanlı olarak 

görmenizi sağlar, bu sayede çiziminizin başka bir bölümüne gitmek için sekmelere tıklamanız gerekmez. Projenize ait tüm dijital varlıkları 

tek bir ekranda görüntüleyin, yönetin ve düzenleyin.
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Tasarım İş Akışı

Collaboration

Birlikte çalışma oturum açma seçenekleri*

CorelDRAW'da bir çizimi incelerken yorumlarınızı doğrulayan G Suite veya Office 365 hesaplarınızda oturum açabilirsiniz. İsterseniz konuk 

olarak oturum açabilir ve seçtiğiniz kullanıcı adıyla bağlantılı olarak geri bildirim verebilirsiniz.

YENİ! Proje Panosu 

Proje panosu, Buluta kaydettiğiniz dosyaları depolamanıza, görüntülemenize, düzenlemenize ve paylaşmanıza yardımcı olur. 

CorelDRAW 2021 ve CorelDRAW.app uygulamasındaki yeni pano, birlikte çalışma aracı görevini görür. Tüm Bulut çizimlerinizi içerir ve tek tıklamayla bir 

önizleme, yorumların ve ekip üyelerinin sayısı ve proje durumunu görüntüler. Ayrıca kontrol paneli, her bir dosyayı açmak zorunda kalmadan 

tasarımları doğrudan CorelDRAW 2021'den paylaşmanızı sağlar.*

Birlikte çalışma iş akışı*

Yeni iş akışı, iş arkadaşları ve müşterilerle birlikte çalışmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Ekipler CorelDRAW'daki yeni birlikte çalışma 

özelliklerini CorelDRAW.app ve Corel Cloud ile beraber kullanarak tasarımları kolayca inceleyebilir ve geri bildirimler daha hızlı uygulanabilir.

Yorumlar penceresi/denetçisi

CorelDRAW'ın Yorumlar penceresi/denetçisi birlikte çalışma aracı görevini görür. Bu pencereden geri bildirim görüntüleyebilir, yanıtlayabilir veya 

çözümleyebilir; bunlara ek olarak kendi açıklama ve notlarınızı ekleyebilirsiniz. Bu sayede PDF'lerin veya görüntü dosyalarının üzerine işaretleme 

yapmanıza gerek kalmaz, zamandan ve ekran alanından tasarruf edersiniz.

Proje Zamanlayıcı

Düzenli olun, müşterilere fatura kesin ve proje zamanlamasını takip etmenin doğru ve kesintisiz yolunu keşfederek zaman yönetimi konusunda fikir edinin. 

Çizim penceresinin üzerinde dikkat çekmeyen bir araç çubuğu olarak görünen Proje Zamanlayıcı, iş akışınıza uyum sağlamak için tamamen özelleştirilebilir.

Microsoft Surface Dial desteği

Microsoft Surface Dial gibi tekerlek araçları için gelişmiş destek alın. CorelDRAW'da yalnızca dokunma ve çevirmeyi kullanarak alternatif ve daha 

sezgisel bir çalışma yöntemi deneyin. Klavyenizi bir kenara koyun ve bağlamsal ekran arayüzünü deneyin.

İYİLEŞTİRİLDİ! Bul ve Değiştir 

Aralığı seçili öğelerle sınırlandırdığınızda aramaya dahil edilen nesneleri vurgulayan yeni göstergeler sayesinde CorelDRAW 2021'de 

nesneleri bulmak ve değiştirmek daha kolaydır.

Bul ve Değiştir

CorelDRAW'ın yeniden tasarlanan Bul ve Değiştir penceresi/denetçisi, aynı belgeye birden fazla kez göz atmak zorunda kalmamanız için 

genişletilmiş bir arama aralığı sunmaktadır. Ayrıca, ağ dolguları dahil olmak üzere bir anahattın veya dolgunun rengini veya renk modelini eş 

zamanlı bulup değiştirmek için zaman kazandıran güçlü ve yeni seçenekler sunmaktadır.

*Not: Birlikte çalışmayla ilgili özellikler yalnızca CorelDRAW Graphics Suite aboneliği, destek kapsamındaki bir lisans veya kalıcı lisans müşterileri için ek ödeme planı ile kullanılabilir.



Bağlama duyarlı Nesne Özellikleri penceresi/denetçisi

Yeniden tasarlanmış Nesne Özellikleri penceresi/denetçisi tek seferde yalnızca bir grup biçimlendirme kontrolü sunan yeni bir sekme seçeneğine 

sahiptir ve mevcut göreve odaklanmanızı kolaylaştırır. Nesneye bağlı biçimlendirme seçenekleriyle tasarımlarınıza ince ayar yapın.

Stiller altyapısı ve penceresi/denetçisi

Kolayca anahat, dolgu, karakter ve paragraf stillerinin yanı sıra Stil Setleri oluşturun. Stil Setleri, daha sonra bir kez düzenleyebileceğiniz ve 

değişikliklerin anında projenin tamamında uygulandığı stil gruplarıdır. 

Renk yönetimi

İleri düzeydeki kullanıcılara daha fazla kontrol sağlayan Varsayılan Renk Yönetimi Ayarları iletişimiyle daha doğru renk temsili elde etmek için 

uygulama renk politikalarını ayarlayın.

PANTONE spot renk paletleri

En son spot renk paletlerinin yanı sıra PANTONE'un yeni paletleri için destek alın.
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Belge renk paletleri

Her tasarım projesi için anında otomatik olarak özel bir renk paleti oluşturun. Gelecekte bu projenin renklerine hızlı erişim elde edin.

Adobe Renk Yönetimi Modülü

Corel ve Adobe uygulamaları arasındaki renkleri kolayca eşleştirin.

Windows Renk Sistemi Desteği

Corel ve Microsoft uygulamaları arasındaki renkleri kolayca eşleştirin.

Yerleşik RAW kamera desteği

RAW kamera dosyalarını yüzü aşkın kamera desteğiyle doğrudan dijital kameranızdan dışarı aktarın, ayarlayın ve değişiklikleri gerçek 

zamanlı olarak önizleyin.

Hizalama ve Dinamik Kılavuzlar

Hizalama kılavuzlarını görüntüleyin, ayarlayın ve değiştirin. Nesneleri yakındaki nesnelerle aynı boşlukla konumlandırmak için Akıllı Boşluklar 

kılavuzlarını, yakındaki nesnelerle ilişkili bir nesneyi ölçeklemek veya döndürmek için Akıllı Boyutlandırma kılavuzlarını kullanın.

Tamamlayıcı renkler ve Harmoniler

Renk harmonisini korurken bu renkleri değiştirmek için bir renk harmonisindeki tüm renkleri kural tabanlı bir sisteme yapıştırın ve çeşitli renk 

şemalarıyla kolay bir şekilde yinelemeli tasarımlar oluşturmak için bir belgenin renk stillerini gruplandırın.

QR kodları

Metin, görüntü ve renk içeren benzersiz QR kodları oluşturun.

(>400 

kamera modeli 

desteklenmektedir)

(>400 

kamera modeli 

desteklenmektedir)

(>400 

kamera modeli 

desteklenmektedir)

(>400 

kamera modeli 

desteklenmektedir)

(>400 

kamera modeli 

desteklenmektedir)

Renk Stilleri penceresi/denetçisi

Gelişmiş Renk Stilleri penceresi/denetçisini kullanarak renk stillerini ve renk harmonilerini görüntüleyin, ayarlayın ve düzenleyin. Bir belgede kullanılan 

renkleri, renk stili olarak ekleyin. Bu işlem, projenin tamamında renk değişimi yapmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.



Adobe ürün desteği

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, PDF/A ve Acrobat desteğiyle Corel ve Adobe uygulamaları arasında kusursuz bir işi akışı sağlayın.

PDF/A desteği

Elektronik arşivleme için bir ISO standardı olan PDF/A dosya biçimiyle dosyaları gelecekte kullanmak üzere saklayın.

Microsoft ürün desteği

Microsoft Publisher'ın yanı sıra Microsoft Word ve Microsoft Visio için sunulan desteğin tadını çıkarın.

AutoCAD DWG/DXF desteği

Standart CAD dosya (değişim) biçimleri için en son dosya biçimi desteğiyle çalışın.
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Değişken Yazı Tipi desteği

CorelDRAW Graphics Suite 2021 ve 2020 ile bir yazı tipinin görünümüne etkileşimli olarak ince ayar yapmanıza imkan tanıyan OpenType 

değişken yazı tiplerinin esnekliğinden yararlanabilirsiniz. Önceden birden fazla yazı tipine sahip olmanızı gerektiren çeşitli görünümlere artık tek 

bir değişken yazı tipi dosyasıyla sahip olabilirsiniz. Bu sayede dosya boyutu da düşebilir.

YENİ! Yazı tipi koleksiyonlarını dışa veya içe aktarma 

Corel Font Manager 2021, yazı tipi koleksiyonlarınızı korumanıza yardımcı olan yeni bir özellik sunmaktadır. Artık yazı tipi veritabanlarını içe ve dışa 

aktarabilirsiniz, bu sayede bunları yazılımın başka bir sürümünde kullanabilir veya diğer kişilerle paylaşabilirsiniz.

Yazı tipi listesi kutusu

CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT'teki Yazı tipi listesi kutusuyla yazı tiplerini kolayca görüntüleyebilir, filtreleyebilir ve bulabilirsiniz.

Özel karakterler, semboller ve görsel karakterler

Yenilenmiş Karakter Ekle penceresi/denetçisi, seçili yazı tipiyle ilgili tüm karakterlere, sembollere ve görsel karakterlere sahiptir ve bu öğeleri bulmayı ve 

belgelerinize eklemeyi her zamankinden daha kolay hale getirir.

®Corel  Font Manager

Sezgisel Corel Font Manager ile yazı tipi kitaplığınızı düzenleyin ve yönetin, yüklemeden favori yazı tiplerinizi kullanın ve ağ depolama 

özelliğini kullanarak yazı tipleriyle daha hızlı çalışın.

Yazı tipi katıştırma

Alıcıların belgeyi tasarlandığı şekilde yazdırabilmesi, görüntüleyebilmesi ve düzenleyebilmesi için CorelDRAW belgelerini kaydettiğinizde 

yazı tiplerini katıştırın.

Numaralandırılmış ve İmli listeler

CorelDRAW, paragraf metninde özelleştirilebilir çok düzeyli imli ve numaralandırılmış listeler için desteğe sahiptir. İmli ve numaralandırılmış listelerde alt 

düzeyleri ekleyebilme özelliği, çizimleriniz ve düzenlerinizde bilgileri açık şekilde iletebilmenizi sağlar.

Tipografi

İYİLEŞTİRİLDİ! Semboller penceresi/denetçisi

Sembolleri geniş kütüphaneler arasında hızlıca aramanıza ve diğer nesneler arasında tespit etmenize imkan tanıyan Semboller iş akışıyla 

zamandan tasarruf edebilirsiniz. İYİLEŞTİRİLDİ
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Gelişmiş OpenType desteği

Bağlamsal ve stil alternatifleri, kesirler, ligatürler, sıra sayıları, süsler, küçük büyük harfler, dalgalar gibi gelişmiş OpenType tipografi özelliklerinin 

avantajlarından daha fazla yararlanın.

Karmaşık betik desteği

Asya ve Orta Doğu dillerinde kullanılan görsel karakterler için doğru dizgiyi sağlayın.

Tipografi

YENİ! Çoklu varlık dışa aktarımı 

Bir sayfa ve nesne listesini tek tıklamayla çeşitli biçimlerde dışa aktarın. CorelDRAW 2021, dışa aktarılacak özelleştirilmiş bir varlık listesini tek tıklamayla 

oluşturmanızı sağlar. Yeni Dışa Aktarma penceresi/denetçisi, sayfaların ve nesnelerin çıktısını almak için çeşitli esnek ve zaman kazandıran seçeneklere sahiptir.

Birleştirerek Yazdır

Yenilenmiş Birleştirerek Yazdır özelliği, kişiselleştirilmiş toplu postalar, kartvizitler, sertifikalar ve daha fazlası için bir grafiği veri kaynağıyla 

birleştirmeyi kolaylaştırır.

Hazırla ve Esnet penceresi/denetçisi

Corel PHOTO-PAINT'in Hazırla ve Esnet penceresi/denetçisi, fotoğraflarınızı ve görüntülerinizi tuval baskısına üç kolay adımda hazırlamanızı 

sağlar ve duvar çizimleriniz için mükemmel kompozisyon oluşturur.

Afiş baskısı için Çerçeve ve Gromet

CorelDRAW'un Çerçeve ve Gromet iletişim kutusuyla, afişleri baskıya hazırlamak için kenarlık ve gromet belirteçleri ekleyebilirsiniz.

PDF desteği

Sorunu belirleyip gidermenize yardımcı olan uyarı sayesinde CorelDRAW'da dışarı aktarmadan önce PDF'ler üzerinde ince ayar yapmak 

artık daha kolay. Ayrıca, çizim sayfasında bulunmayan içerikleri kırparak PDF'in boyutunu azaltan yeni bir ayar bulunmaktadır.

PDF/X desteği

Herhangi bir cihazda kullanılabilen ve ISO uyumlu PDF/X dışarı aktarma seçeneklerini ve PDF/X-4 desteğini kullanan baskı sektörü 

standartlarıyla uyumlu çıktı dosyaları.

Yazdırma ve Yayınlama

Ön Uyarı Kontrolü

PDF olarak yazdırmadan, dışarı aktarmadan veya yayınlamadan önce dosyanızı bir kalite kontrolünden geçirin. Ön Uyarı Kontrolü sorunları ve olası 

sıkıntıları tespit eder ve bu sorunları gidermek için öneriler sunar.

Ekran renk provası

Çizimlerinizin ve renklerin farklı çıkış cihazında veya çiziminizi göndermeniz gereken diğer uygulamalarda nasıl görüneceğini güvenilir şekilde önizleyin.

PDF/X-4 dahilPDF/X-4 dahil PDF/X-4 dahil (PDF/X-3'e 
kadar)

(PDF/X-3'e 
kadar)



WordPress'te yayınlama

Çalışmalarınızı doğrudan uygulama içerisinden bir WordPress medya kütüphanesine gönderin. Bu yeni işlevsellik, nesneleri veya projenin tamamını 

JPEG, GIF veya PNG dosyasına dönüştürmenizi, ardından bir WordPress hesabına yüklemenizi sağlar.

Piksellerde tasarım yapın

Tasarımınızın Web'de nasıl görüneceğini daha doğru şekilde gösteren Piksel Önizleme moduyla çizimleri gerçek piksel birimlerinde 

görüntüleyin ve oluşturun.

Mükemmel pikselli iş akışı

CorelDRAW, mükemmel piksel hassasiyeti sağlayan birkaç özellikle web için temiz, net görüntüler oluşturma işinde sürprizlere yer bırakmaz.
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CorelDRAW.app

Müşteriden geri bildirim almak veya bilgisayarınız yanınızda değilken işinize uzaktan erişmek için çevrimiçi vektör illüstrasyonu ve grafik tasarım 

web uygulaması CorelDRAW.app'i kullanın.

Web

Boş Belge/Görüntü hazır setleri

Yeni Belge/Görüntü Oluştur iletişim kutusuyla çeşitli hazır setler, belge boyutları ve renk ayarları arasından seçiminizi yapın.

İyileştirilmiş Şablon iş akışı

Şablon iş akışı üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Yeni şablonlar indirme, kendi kitaplığınıza ekleme, bir koleksiyonu istediğiniz 

konuma taşıma gibi birçok işlem bu pakette yapılabilir.

Yüksek kalitede Küçük resim önizlemeleri

CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT dosyalarını kolayca bulun ve düzenleyin.

Dijital varlık yönetimi

Görüntüler, dolgular, yazı tipleri ve daha birçok öğeyle daha kolay şekilde çalışmak için yeniden tasarlanmış arayüzden yararlanın. Ayrıca, vektör 

ve raster görüntülerini hızlı bir şekilde bulmak için İçerik penceresi/denetçisini kullanın.

Varsayılan klasör konumu

Tasarım varlıklarını kolayca bulun ve paylaşın! Varsayılan klasörleri kullanmak yerine içeriği depolayacağınız konumu seçin.

Tasarım Varlıklarına Erişme

İYİLEŞTİRİLDİ! Kaydırma ve Yakınlaştırma 

CorelDRAW Graphics Suite 2021, sisteminizin grafik işlem biriminden (GPU) daha iyi yararlanmak ve çok daha yumuşak kaydırma ve yakınlaştırma 

sağlamak için optimize edilmiştir. İster fare ister izleme paneli kullanın, bir belgede mükemmel akıcılıkla gezinebilirsiniz.

Kullanıcı Arayüzü



Nesneler penceresi/denetçisi

Nesneler penceresi/denetçisi, bir belgenin yapısı üzerinde size doğrudan kontrol ve bileşenlerine hızlı erişim sağlayarak daha hızlı ve daha akıllı bir 

şekilde çalışmanıza yardımcı olur.

Seçenekler erişimi

Tasarım ortamınızı çalışma şeklinize en uygun şekilde özelleştirmek her zamankinden daha hızlı ve kolay hale getirildi. Tek tıklamayla tüm paket, etkin 

uygulama veya mevcut belge için seçeneklerin yanı sıra sık kullanılan araçların varsayılan davranış ayarlarını ve seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

Yeniden Tasarlanan İletişim kutusu kullanıcı arayüzü

İletişim kutuları kullanıcı geri bildirimlerine uygun olarak paketin tamamında daha tutarlı hale getirildi. Sık kullanılan ayarlar ve kontroller artık daha 

kolay bulunabilir hale getirildi, bu sayede bu öğeleri anında bulabilir ve daha hızlı çalışabilirsiniz.

Dokunma dostu kullanıcı arayüzü

Tablet Modu desteği anında eskiz oluşturmanıza ve dokunarak veya kalemle hızlı ayarlamalar yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca, yeni Dokunma çalışma arayüzü, 

yalnızca sık kullandığınız araçları ve komutları görüntüleyerek çizim pencerenizin boyutunu en üst düzeye çıkaracak şekilde kullanıcı arayüzünü düzenler.

Microsoft Surface desteği 

CorelDRAW Graphics Suite, Windows 10'da yerel Microsoft Surface Dial desteği sunar. Tasarım yapmanın ve teknolojiyle etkileşim kurmanın en 

benzersiz yöntemlerinden birini tecrübe etmek için paketteki CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT uygulamalarını kullanın.

Tamamen ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir arayüz

Güncellenmiş ve tamamen özelleştirilebilir arayüzle tasarım alanınızı ihtiyaçlarınıza uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Yeni tasarlanmış simgeler %250 

oranına kadar ölçekleme sağlar. Bir tema seçerek uygulamanın arka planını açık veya koyu hale getirebilirsiniz.

Belgeleri ayırma

Birden fazla belge üzerinde çalışırken ayırmak istediğiniz belgeyi uygulama penceresinin dışına sürükleyin.

UltraHD 4K ekranlar için destek

Güncellenmiş bir arayüz ve 4K ekran desteği, UltraHD (ultra yüksek çözünürlüklü) monitörlerde bile uygulamaları rahatça görüntülemenizi sağlar.

Çalışma Arayüzleri

Farklı yeterlilik düzeyleri ve belirli görevler için tasarlanmış çeşitli çalışma arayüzleri arasından seçiminizi yapın: Sayfa Düzeni ve İllüstrasyon, uzun süreli 

kullanıcılar için Klasik seçeneği, yeni kullanıcılar için Lite seçeneği ve Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator'ın görünüm ve kullanımına sahip çalışma arayüzleri.

Karşılama Ekranı

Karşılama Ekranı uygulamayı başlattığınızda görüntülenir. Karşılama Ekranı'nda hızlı bir şekilde bir belge başlatabilir veya açabilir, ihtiyaçlarınıza uygun 

çalışma arayüzünü seçebilir, çevrimiçi öğrenme videolarına ve diğer öğrenim kaynaklarına erişebilir ve CorelDRAW ile tasarlanan orijinal sanat eserleri 

galerisinden ilham alabilirsiniz. Ayrıca, keşif dosyaları uygulamayı hızlı bir şekilde kullanmaya başlamanıza yardımcı olabilir.
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Kullanıcı Arayüzü

Performans

YENİ! Apple Silicon Desteği (Mac İçin)

CorelDRAW Graphics Suite 2021, en yeni ve son teknoloji donanımın optimize edilmiş performansından ve kullanıcı deneyiminden 

yararlanabilmeniz için Apple Silicon'da yerel olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır.



GPU ile hızlandırılmış vektör önizlemesi

Sisteminizin kaynaklarını çok fazla kullanmadan karmaşık vektör şekillerini yeniden konumlandırın ve düzenleyin. GPU'yu kullanmayı tercih etmek bazı 

cihazlarda CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT'te araç önizlemelerinin, eğrilerin ve diğer efektlerin daha hızlı çalışmasını sağlayabilir.

Çok çekirdekli destek

Bilgisayarınızın gücünü en üst düzeye çıkaran çok çekirdekli işlemciden faydalanan güçlü performans iyileştirmeleriyle görevlerinizi 

daha hızlı şekilde tamamlayın.

Vektör önizlemeleri

Daha hızlı çalışan araç önizlemeleri, eğri önizlemeleri, noktalar ve tutamaçlar, efekt kontrolleri ile sürgüler ve metinle üretkenliği artırın.

PowerClip nesneleri

CorelDRAW'da yapılan performans iyileştirmeleri, çok sayıda PowerClip nesnesi içeren çizimler üzerinde daha hızlı şekilde çalışmanıza yardımcı olur. 

En karmaşık tasarımları daha hızlı görüntülediğinizi ve düzenleme deneyiminizin daha kusursuz olduğunu fark edeceksiniz.

Perspektif ve Dairesel Flulaştırma efektleri

CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT'in Dairesel Flulaştırma ve Perspektif efekti artık daha kusursuz ve tepki süresi daha düşük.

Fırça performansı ve renk değiştirme

Corel PHOTO-PAINT iyileştirilmiş fırça deneyimi sunmak için optimize edildi. Özellikle daha büyük fırça ucu boyutlarıyla çalışırken Fırça, Düzeltme 

Klonlaması ve Silgi gibi araçlar artık daha akıcı. Ayrıca, Corel PHOTO-PAINT ile görüntülerdeki renkleri seçmek ve değiştirmek daha hızlı, daha doğru.

HIZLANDIRILDI! Başlatma zamanı

CorelDRAW Graphics Suite 2021 ve 2020'de fark edeceğiniz ilk iyileştirme uygulamanın daha hızlı şekilde başlatılması olacak. Ayrıca, en karmaşık 

belgelerde yaptığınız açma, kapatma, kaydetme, yazdırma ve dışarı aktarma gibi işlemlerde hız farkını göreceksiniz.
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Performans

Modern şablonlar

Çok çeşitli tamamen yenilenmiş ve güncellenmiş şablonlarla profesyonel sonuçlar alın. Benzersiz tasarımlar oluşturmak için şablonları 

kolayca özelleştirin.

İçerik

İYİLEŞTİRİLDİ! Görüntü performansı

Windows için CorelDRAW Graphics Suite 2021, sisteminizin grafik işlem biriminden (GPU) tamamen yararlanmak ve çok daha yumuşak kaydırma ve 

yakınlaştırma sağlamak için optimize edilmiştir. İster fare ister dokunmatik yüzey kullanın, en karmaşık düzenlerde bile mükemmel akıcılıkla gezinebilirsiniz.

YENİ! Özelleştirilebilir klavye kısayolları  (Mac İçin)

Klavye kısayollarınızı iş akışı ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde düzenleyin. En sık kullandığınız araçlara ve komutlara özel kısayol tuşları atama 

özelliğiyle üretkenliği artırın 
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İpuçları penceresi/denetçisi

İyileştirilmiş İpuçları penceresi/denetçisi video ipuçları, daha uzun videolar ve yazılı eğitimler gibi ek kaynaklara hızlı erişim sağlar, bu sayede 

arama yapmak zorunda kalmadan bir araç veya özellik hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Video eğitimleri ve video ipuçları

Faydalı video eğitimleri ve video ipuçlarıyla popüler tasarım görevleri hakkında bilgi edinin.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu, faydalı araçları ve özellikleri öne çıkararak hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur.

İçerik

Microsoft Visual Studio Tools for Applications

Microsoft Visual Studio Tools for Applications, .NET Framework'ü kullanan betikler oluşturmak için Visual Studio Professional ile entegre 

olan Visual Basic.NET ve Visual C#'yi kullanarak CorelDRAW Graphics Suite deneyiminizi özelleştirmenizi sağlar.

Microsoft Visual Basic for Applications

İş akışınızı ve yaratıcı görevlerinizi otomatik hale getirin.

Geliştirici Topluluğu sitesi

Geliştirici Topluluğu sitesi desteğiyle kendi otomasyon araçlarınızı oluşturabilirsiniz. www.community.coreldraw.com/sdk adresini ziyaret edin.

Windows Installer (MSI) desteği

MSI desteği ve BT yöneticilerine sunulan Dağıtım Kılavuzu'yla yazılımı verimli bir şekilde dağıtın.

Dağıtım ve Otomasyon

Profesyonel küçük resim

Tasarımlarınız ve projeleriniz için 7.000'i aşkın küçük resim, dijital görüntü ve araç şablonuyla yaratıcılığınızı hızlı bir şekilde ortaya çıkarın.

Yüksek kaliteli fotoğraflar

Tasarımlarınızı yaratıcı elinizin altındaki 1.000 yüksek kaliteli fotoğrafla iyileştirin.

Özelleştirilmiş yazı tipleri

1.000'den fazla profesyonel yazı tipinin yanı sıra popüler tasarımları içeren kapsamlı yazı tipi seçeneklerinden tercihinizi yapın.

Öğrenme Materyalleri ve Belgeleri
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Satın Alma Tercihleri

®
CorelDRAW  Graphics Suite kullanılarak oluşturulmuştur

©2021 Corel Corporation.

Corel, CorelDRAW, the CorelDRAW balloon logo, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOCorel, CorelDRAW, CorelDRAW balon logosu, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, 

LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE ve Smart Carver Kanada, ABD ve diğer ülkelerde Corel Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.  Adı geçen diğer tüm 

şirket, ürün ve hizmet isimleri, logolar, markalar ve tüm tescilli veya tescilli olmayan ticari markalar yalnızca tanımlamak amacıyla kullanılmıştır ve ilgili sahiplerin mülkiyetindedir.  Üçüncü 

taraflara ait herhangi bir marka, isim, logo veya diğer bilgiler, görüntü veya materyalin kullanılması onaylandığını göstermez.  Bu tür üçüncü taraf bilgilerine, görüntülerine, materyallerine, 

markalarına ve isimlerine ilişkin mülkiyet hakkını reddederiz. Patentlerle ilgili tüm uyarılar ve bilgiler için lütfen www.corel.com/patents adresini ziyaret edin.

Abonelik

CorelDRAW Graphics Suite'in yıllık aboneliğini edinin.

Yükseltme Koruması Programı/Bakımı

CorelDRAW Graphics Suite'in gelecek sürümlerini en uygun fiyattan edinmek için CorelDRAW Graphics Suite'i satın aldığınızda Yükseltme 

Koruması/Bakımı'nı ekleyin. Uygun fiyatlı yıllık bir ödeme, en son özelliklerin ve uygulamaların güncellemelerini otomatik almanızı sağlar.

Tek kullanımlık lisans sahipliği Bir kere ödeyin ve kalıcı kullanım sürümüne sahip olun.

Çok Kullanıcılı lisans

Birkaç kayıtlı kullanıcı tarafından kullanılması için tek bir seri numarası satın alın. YENİ: CorelDRAW Enterprise lisanslarına (1 lisanla başlayarak) 

sahip CorelSure Bakımından ve en uygun fiyata 1. yıldan sonra bakımı yenileme seçeneğinden yararlanın. İYİLEŞTİRİLDİ
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