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Tips og tricks til GoLive CS2 Heine Lennart Christensen Hent PDF Denne bog indeholder arbejdsbeskrivelser
og fokuserer på arbejdsrutiner og tricks til brug i de seneste to versioner af Adobe GoLive, nemlig GoLive CS

og GoLive CS2. De tricks, som er medtaget i denne bog, er udvalgt ud fra det kriterium, at de for
størstedelens vedkommende skal være af praktisk og målrettet karakter, således at læseren kan anvende bogen
dels som en ’kogebog’ med færdige opskrifter og dels som en lærebog, hvor man ved at gennemgå kapitlerne
nærmest som en slags ’bivirkning’ kommer godt rundt i GoLive og dermed lærer at anvende programmet.
Devicen er således ”mindre teori og mere praksis”. Bogen er udformet på en sådan måde, at den består af en
lang række fremgangsmåder, der for det første er af meget forskellige karakter, og som for det andet er tænkt
som fuldstændig enkeltstående arbejdsbeskrivelser. Det, at de er enkeltstående, betyder, at de kan læses og
udføres helt uden for kontekst i form af bogens øvrige kapitler. Du kan følgelig i teori og praksis slå op på et
hvilket som helst trick og gennemgå det uden at have set nogen af bogens øvrige bestanddele. En langt

overvejende del af bogen er resultatorienteret forstået på en sådan måde, at der i begyndelsen af hvert trick
præsenteres et resultat, som derefter på en trinvis og letforståelig måde bliver gennemgået fra start til slut.
Denne bog er skrevet ud fra Adobe GoLive version CS2 i en engelsk udgave, og langt de fleste af bogens

tricks kan udføres i både GoLive CS og GoLive CS2. Lær bl.a. om

· Indledende introduktion

· Rollover-knapper

· Animationer

· Billedgallerier

· Skabeloner

· Diagrammer

· Iframes

· Gæstebog

· Adgangskode

· Individuel besøgstæller

· Plus mange andre spændende emner

 

Denne bog indeholder arbejdsbeskrivelser og fokuserer på
arbejdsrutiner og tricks til brug i de seneste to versioner af Adobe
GoLive, nemlig GoLive CS og GoLive CS2. De tricks, som er
medtaget i denne bog, er udvalgt ud fra det kriterium, at de for
størstedelens vedkommende skal være af praktisk og målrettet
karakter, således at læseren kan anvende bogen dels som en

’kogebog’ med færdige opskrifter og dels som en lærebog, hvor man
ved at gennemgå kapitlerne nærmest som en slags ’bivirkning’
kommer godt rundt i GoLive og dermed lærer at anvende

programmet. Devicen er således ”mindre teori og mere praksis”.



Bogen er udformet på en sådan måde, at den består af en lang række
fremgangsmåder, der for det første er af meget forskellige karakter,

og som for det andet er tænkt som fuldstændig enkeltstående
arbejdsbeskrivelser. Det, at de er enkeltstående, betyder, at de kan
læses og udføres helt uden for kontekst i form af bogens øvrige

kapitler. Du kan følgelig i teori og praksis slå op på et hvilket som
helst trick og gennemgå det uden at have set nogen af bogens øvrige
bestanddele. En langt overvejende del af bogen er resultatorienteret

forstået på en sådan måde, at der i begyndelsen af hvert trick
præsenteres et resultat, som derefter på en trinvis og letforståelig

måde bliver gennemgået fra start til slut. Denne bog er skrevet ud fra
Adobe GoLive version CS2 i en engelsk udgave, og langt de fleste af
bogens tricks kan udføres i både GoLive CS og GoLive CS2. Lær

bl.a. om

· Indledende introduktion

· Rollover-knapper

· Animationer

· Billedgallerier

· Skabeloner

· Diagrammer

· Iframes

· Gæstebog

· Adgangskode

· Individuel besøgstæller

· Plus mange andre spændende emner

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Tips og tricks til GoLive CS2&s=dkbooks

