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Τι Υπάρχει στο CD
Εδώ υπάρχει μια επισκόπηση του περιεχομένου του δίσκου αυτού του βιβλίου.  

Αρχεία μαθημάτων... και πολλά περισσότερα
Ο δίσκος του βιβλίου αυτού περιλαμβάνει τα αρχεία των μαθημάτων που χρειάζεστε για να 
ολοκληρώσετε τις ασκήσεις του βιβλίου, καθώς επίσης και άλλα περιεχόμενα που θα σας βοη-
θήσουν να μάθετε περισσότερα για το Flash CS4 και να το χρησιμοποιήσετε με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και ευκολία. Το παρακάτω διάγραμμα αντιπροσωπεύει τα περιεχόμενα 
του CD, και θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα αρχεία που χρειάζεστε.  

Adobe Press
Βρείτε πληροφορίες για 
άλλα βιβλία της Adobe 
Press, που καλύπτουν 
το πλήρες φάσμα των 
προϊόντων της Adobe, 
στο φάκελο Adobe Press. 

Community Help 
Ένα νέο ενοποιημένο online περι-
βάλλον εκπαίδευσης, έμπνευσης 
και υποστήριξης χρησιμοποιώ-
ντας προσαρμοσμένη αναζήτηση 
προκειμένου  να φτάσετε 
στα καλύτερα και πιο σχε-
τικά αποτελέσματα.

Adobe TV
Συνδεθείτε στο κανάλι How-To 
της Adobe TV για να δείτε 
εκατοντάδες εκπαιδευτι-
κές ταινίες σχετικά με τα 
προϊόντα του πακέτου  
Adobe Creative Suite 4, 
μαζί με πολλά άλλα.

Adobe Certified 
Πληροφορίες για το πώς να 
γίνετε ένας πιστοποιημένος 
χρήστης (Adobe Certified 
Expert) ή εισηγητής υπάρ
χουν στο φάκελο Adobe Certified.

CS4 Resource 
Center
Βρείτε πληροφορίες για 
τίτλους της Peachpit Press 
που καλύπτουν τα προϊό-
ντα CS4 στον φάκελο CS4 
Resource Center.

AccttiiooonnSSccrippt, and Flash are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
redd inn tthhee U.S. and other countries. Windows is either a registered
Miccrrooossooofftt Coorporation in the U.S. and/or other countries.
Sysstteeemmmss Incorporated. All rights reserved.

MMMaadde iin the USA.

-11333:: 9997778--0-321-57921-8
BNNN--11000: 0-321-57921-6
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Lessons
Κάθε μάθημα έχει το δικό του φάκελο 
μέσα στο φάκελο Lessons. Θα πρέπει 
να αντιγράψετε αυτούς τους 
φακέλους των μαθημάτων στο 
σκληρό σας δίσκο πριν ξεκινή-
σετε κάθε μάθημα. 
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