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Hurtigt i gang med Flash 8 Heine Lennart Christensen Hent PDF Flash er faktisk et ganske overskueligt og
overkommeligt program at lære, hvis man blot ønsker at komme hurtigt i gang med det grundlæggende. Du
behøver således ikke at være langhåret programmør for at forstå de grundlæggende principper i programmet.
Denne bog henvender sig til dig, der er interesseret i at tage fat på Flash på det grundlæggende niveau, og
hovedvægten ligger i at give et solidt fundament, som du derefter kan arbejde videre på. Bogen gør i vid

udstrækning brug af eksempler. Dette er for at gøre situationerne realistiske, så funktionerne og
fremgangsmåderne bliver så letforståelige som overhovedet muligt. Bogens indhold er udvalgt og opbygget
på en sådan måde, at den giver nybegynderen en bredt fundament inden for de grundlæggende discipliner og
emner i Flash. Du kan vælge at følge bogens kapitler ét for ét og dermed gradvist blive indført i Flash 8s

mange teknikker og funktioner, eller du kan vælge at bruge bogen som opslagsværk. I de seneste versioner af
Flash har man kunnet arbejde med programmet på to niveauer. Man kunne vælge den simple måde, hvor man
kun arbejder med animation, tegning og simpel interaktivitet, og man har kunnet arbejde på et langt mere

kompliceret niveau og bygge dynamiske applikationer og foretage kompliceret programmering med
ActionScript. Derfor har man lanceret to versioner af Flash 8 – Flash 8 Basic og Flash 8 Professional. Som

navnet antyder, er sidstnævnte den version, der henvender sig til de, der ønsker at arbejde med
applikationsudvikling og lignende på et højt niveau. Professional- versionen indeholder således nogle
muligheder, funktioner og værktøjer, som ikke findes i den 'almindelige' version. Denne bog er en

introduktion til Flash og tager derfor udgangspunkt i Flash 8 Basic. Således er skærmbilleder og forklaringer i
bogen baseret på opsætningen og funktionaliteten i Flash 8 Basic.

 

Flash er faktisk et ganske overskueligt og overkommeligt program at
lære, hvis man blot ønsker at komme hurtigt i gang med det
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fremgangsmåderne bliver så letforståelige som overhovedet muligt.
Bogens indhold er udvalgt og opbygget på en sådan måde, at den
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ét for ét og dermed gradvist blive indført i Flash 8s mange teknikker
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programmet på to niveauer. Man kunne vælge den simple måde, hvor
man kun arbejder med animation, tegning og simpel interaktivitet, og

man har kunnet arbejde på et langt mere kompliceret niveau og
bygge dynamiske applikationer og foretage kompliceret

programmering med ActionScript. Derfor har man lanceret to
versioner af Flash 8 – Flash 8 Basic og Flash 8 Professional. Som
navnet antyder, er sidstnævnte den version, der henvender sig til de,
der ønsker at arbejde med applikationsudvikling og lignende på et
højt niveau. Professional- versionen indeholder således nogle
muligheder, funktioner og værktøjer, som ikke findes i den

'almindelige' version. Denne bog er en introduktion til Flash og tager
derfor udgangspunkt i Flash 8 Basic. Således er skærmbilleder og
forklaringer i bogen baseret på opsætningen og funktionaliteten i
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