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Αρχεία των μαθημάτων . . . και πολλά περισσότερα
Το CD του βιβλίου Adobe Dreamweaver CS3 περιλαμβάνει τα αρχεία μαθη-
μάτων που θα χρειαστείτε για να ολοκληρώσετε τις ασκήσεις του βιβλίου, 
όπως και άλλη ύλη που θα σας βοηθήσει να μάθετε περισσότερα για το 
Adobe Dreamweaver και να το χρησιμοποιήσετε με μεγάλη αποδοτικότητα και 
ευκολία. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τα περιεχόμενα του CD το οποίο  
θα σας βοηθήσει να βρείτε τα αρχεία που σας ενδιαφέρουν.

Μαθήματα
Κάθε μάθημα έχει το δικό του φάκελο μέσα
στο φάκελο Lessons. Θα πρέπει να αντιγρά-
ψετε αυτούς τους φακέλους στο σκληρό 
δίσκο σας πριν ξεκινήσετε κάθε μάθημα.

Ταινίες
Θα βρείτε πολλές εκπαιδευτικές ταινίες 
QuickTime** από το lynda.com μέσα στο 
φάκελο Movies όπως και πληροφορίες για 
άλλα εκπαιδευτικά προϊόντα από το lynda.com.

Adobe Design Center
Επισκεφτείτε το www.adobe.com/designcenter/
<http://www.adobe.com/designcenter/> για να βρείτε 
βοηθήματα, ιδέες από ειδικούς στη σχεδίαση και άρθρα 
που δίνουν τροφή στο μυαλό και ασχολούνται με τη 
σχέση του σχεδιαστή με την τεχνολογία και όλα αυτά 
που επιφέρει αυτή η σχέση στη σχεδίαση, τα εργαλεία 
σχεδίασης και την κοινωνία.

** Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του Apple QuickTime 
     στη διεύθυνση http://www.apple.com/quicktime/download/.
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