
• Çalışma ortamını tanımak
• Durum ve katman panelleriyle çalışmak
• Piksel tabanlı grafiklerle çalışmak
• Piksel seçimleri kullanmak
• Vektörel grafiklerle çalışmak
• Görselleri maskelemek
• Metinlerle çalışmak
• Stillerle çalışmak
• Semboller kullanmak
• Web için optimizasyon yapmak
• Prototip temellerini anlamak
• Yüksek sadakatle prototiplemek
• İş akışını geliştirmek
• Çalışmayı daha ileri taşımak
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak

• Çalışma ortamını tanımak
• HTML işaretleme temellerini öğrenmek
• CSS biçimlendirmeyi öğrenmek
• Sayfa düzeni oluşturmak
• CSS ile çalışmak
• Şablonlarla çalışmak
• Metin, liste ve tablolarla çalışmak
• Resimlerle çalışmak
• Navigasyonla çalışmak
• Etkileşim eklemek
• Web animasyonları ve video ile çalışmak
• Formlarla çalışmak
• Çevrimiçi verilerle çalışmak
• Site yayınlamak
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak

• Çalışma ortamını tanımak
• Grafiklerle çalışmak
• Semboller oluşturmak ve düzenlemek
• Animasyonlar eklemek
• Mafsallı hareketler oluşturmak
• Etkileşimli navigasyon oluşturmak
• Metin Kullanmak
• Ses ve video ile çalışmak
• İçerik yüklemek ve kontrol etmek
• Flash belgeleri yayınlamak
• ActionScript 3.0 temellerini anlamak
• Flash site protipi geliştirmek
• Multimedya içerikleri geliştirmek
• ActionScript ile animasyonlar oluşturmak
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak

Adobe Fireworks CS6
3 günlük eğitimde; katılımcılar temel araçları, 
teknikleri ve web tasarımı konseptini öğrenirler. 
Eğitim, web görseli rötuşlama, katman teknikleri 
kullanma, tipografik tasarım ve vektörel çizimler 
yapma, sitesi arayüzleri ve navigasyon sistemleri 
tasarlama, GIF animasyonu oluşturma ve görseli 
optimize ederek yayına uygun hale getirme gibi 
beceriler kazandırır. Yaratıcı profesyonellerin en 
çok ihtiyaç duydukları şey araç ve teknikleri hızlı 
ve kolayca öğrenebilmektir. Bu eğitim adım adım 
uygulanan anahtar teknikleri temel alan proje 
tabanlı derslerden oluşur. Adobe Fireworks CS6 
ile piksel tabanlı görselleri düzenleme, vektörel 
grafikler oluşturma, görselleri optimize etme ve 
farklı formatlar kullanarak çıktı alma, buton ve 
açılır menü oluşturma, HTML sayfaları yaratma 
gereksinimleri olan web ve medya tasarımcıları, 
eÖğrenme ve etkileşimli içerik geliştiricileri ile 
konuya ilgi duyan meraklılar için idealdir.

Adobe Dreamweaver CS6
3 eğitimde; katılımcılar temel web teknolojileri, 
işaretleme dilleri, site tanımlama, belgede resim 
ve metin kullanma, dahili ve harici bağlantılar 
oluşturma, davranışları kullanma, site sayfalarını 
etkileşimli hale getirme, sayfalara multimedya 
içerikleri katıştırma, şablon ve kütüphane öğeleri 
kullanarak site oluşturma, hata denetimi yapma 
ve siteleri yayınlama becerileri kazanırlar. Eğitim 
Spry uygulama çatısını, yerleşik kullanıcı arayüz 
bileşenlerini, gerçek zamanlı render motoru Live 
View görünümünü de öğretir. Dreamweaver CS6 
ile web sayfaları ve siteleri oluşturma, metin 
biçimlendirme, sayfalara grafik ekleme, metin ve 
görsellere linkler ekleme, CSS stilleri oluşturma 
ve düzenelem, Flash SWF animasyonları ve video 
görüntüleri kullanma gereksinimleri olan web ve 
medya tasarımcıları, webmaster’lar, eÖğrenme 
ve etkileşimli içerik geliştiricileri ile konuya ilgi 
duyan meraklılar için idealdir.

Adobe Flash Professional CS6
3 günlük eğitimde; katılımcılar zaman çizgisi, 
kareler gibi uygulamanın en temel elemanlarını, 
grafiklerle çalışma, semboller oluşturma, metin 
düzenlemeleri yapma, ActionScript ile etkileşim 
ekleme ve projelere ses ve video katıştırma gibi 
beceriler kazanırlar. Eğitim projeyi yayınlama, 
yeni metin moturundan yararlanma, Deco çizim 
araçlarını kullanma ve ters kinematik için Spring 
özelliğini de öğretir. Yaratıcı profesyonellerin en 
çok ihtiyaç duydukları şey araç ve teknikleri hızlı 
ve kolayca öğrenebilmektir. Eğitim adım adım 
uygulanan anahtar teknikleri temel alan proje 
tabanlı çok sayıda dersten oluşur. Adobe Flash 
Pro CS6 ile animasyonlar ve etkileyici interaktif 
deneyimler oluşturma, temel düzey ActionScript 
kodlama gereksinimleri olan web tasarımcıları,  
medya tasarımcıları ve sanatçıları, eÖğrenme ve 
etkileşimli içerik geliştiricileri ile konuya ilgi 
duyan meraklılar için idealdir.

WEB TASARIMI EĞİTİMLERİ
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• Çalışma ortamını tanımak
• Durum ve katman panelleriyle çalışmak
• Piksel tabanlı grafiklerle çalışmak
• Piksel seçimleri kullanmak
• Vektörel grafiklerle çalışmak
• Görselleri maskelemek
• Metinlerle çalışmak
• Stillerle çalışmak
• Semboller kullanmak
• Web için optimizasyon yapmak
• Prototip temellerini anlamak
• Yüksek sadakatle prototiplemek
• İş akışını geliştirmek
• Çalışmayı daha ileri taşımak
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak

Adobe Fireworks CS6
3 günlük eğitimde; katılımcılar temel araçları, 
teknikleri ve web tasarımı konseptini öğrenirler. 
Eğitim, web görseli rötuşlama, katman teknikleri 
kullanma, tipografik tasarım ve vektörel çizimler 
yapma, sitesi arayüzleri ve navigasyon sistemleri 
tasarlama, GIF animasyonu oluşturma ve görseli 
optimize ederek yayına uygun hale getirme gibi 
beceriler kazandırır. Yaratıcı profesyonellerin en 
çok ihtiyaç duydukları şey araç ve teknikleri hızlı 
ve kolayca öğrenebilmektir. Bu eğitim adım adım 
uygulanan anahtar teknikleri temel alan proje 
tabanlı derslerden oluşur. Adobe Fireworks CS6 
ile piksel tabanlı görselleri düzenleme, vektörel 
grafikler oluşturma, görselleri optimize etme ve 
farklı formatlar kullanarak çıktı alma, buton ve 
açılır menü oluşturma, HTML sayfaları yaratma 
gereksinimleri olan web ve medya tasarımcıları, 
eÖğrenme ve etkileşimli içerik geliştiricileri ile 
konuya ilgi duyan meraklılar için idealdir.

ADOBE FIREWORKS EĞİTİMLERİ
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Web siteleri ve mobil uygulamalar için hızlı bir 
şekilde optimize edilmiş mükemmel tasarımlar
Adobe Fireworks CS6, kodlamaya gerek duymadan web siteleri ve mobil uygulamalar 
için hızlı ve mükemmel tasarımlar yapmanızı sağlayan bir web yazılımıdır.

Popüler tabletler ve akıllı telefonlar için vektör ve piksel tabanlı görüntüler, 3B grafikler, 
modeller ve etkileşimli içerikler oluşturabilirsiniz.

Grafikleri ve web içeriklerini başarıyla optimize ederek tüm aygıtlarda tutarlı bir şekilde 
yayınlayabilirsiniz.

Şablonlar, zengin semboller ve yeniden kullanılabilen stillerle tasarımlarınıza hızlı 
başlangıç yapabilir; CSS dönüştürme, hareketli CSS grafikleri ve jQuery Mobile temaları 
sayesinde tasarım ve kodlama arasındaki iş akışını hızlandırabilirsiniz.

ADOBE FIREWORKS CS6 KULLANMAK VE EĞİTİMİNİ ALMAK İÇİN NEDENLER
Arttırılmış performans Mac OS için yanıt verme performansı arttırılmış arayüz, 64 bit Windows işletim sistemleri için dört kat daha fazla dosya 
boyutu desteği ve dolgu, degrade ve desen gibi sık kullanılan görevlere daha kolay erişim seçenekleri ile daha verimli çalışabilirsiniz.
Ekran tabanlı kullanımı kolay tasarım araçları Kullanımı kolay piksel ve vektör tabanlı grafik araçlarını kullanarak tasarımlarınızı, web ve 
mobil iletişim modellerinizi ve daha fazlasını hızlı bir şekilde oluşturabilir, düzenleyebilir, optimize ededebilirsiniz.
Kolaylaştırılmış prototip oluşturma Web siteleriniz ve mobil uygulamalarınız için kodlama yapmadan etkileşimli tasarımlar oluşturabilirsiniz. 
Çok sayfalı, tıklanabilir kompozisyonları CSS3 tabanlı düzenler olarak dışa aktarabilirsiniz.
Sektör standardında CSS desteği CSS özellikleri paneli yardımı ile CSS kodunu çıkarabilir ve hareketli grafikler oluşturabilirsiniz. Eksiksiz web 
sayfaları tasarlayabilir, bütün mizanpajları harici stil sayfalarıyla birlikte tek bir adımda dışa aktarabilirsiniz.
CSS ve HTML dışa aktarma Web sayfalarının tamamını güçlü grafik ortamında tasarlayabilir, ardından standartlar ile uyumlu, CSS tabanlı 
mizanpajları harici stil sayfalarıyla birlikte tek adımda dışarı aktarabilirsiniz.
Photoshop ve Illustrator dosyalarını içe aktarma Illustrator ve Photoshop dosyalarını, renk eşleşmelerini, öğelerin aslına uygunluğunu ve 
düzenleme özelliklerini koruyarak içe aktarabilirsiniz.
Şablonlar ve stiller Mobil uygulamalar, web içerikleri ve tasarımlarına yönelik şablonlar ile zamandan kazanabilir, üretkenliği artırabilir ve 
standartlaştırma sürecine kolaylık getirebilirisiniz. Kitaplığınıza özelleştirilmiş stiller ekleyebilirsiniz.
Ortak kitaplık Ortak kitaplıkta bulunan şablonlar, semboller ve tasarım bileşenleri ile tasarım ve temalarınızın taslaklarını oluşturabilirsiniz.
Akıllı entegrasyon Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator yazılımları ile entegre çalışabilir, içe ve dışa dosya aktarabilirsiniz. Fireworks'ten 
kopyalayabilir, Dreamweaver yazılımına yapıştırabilirsiniz. Diğer Adobe çözümleri ile sıkı entegrasyon sayesinde daha hızlı çalışabilirsiniz.
jQuery mobil tema oluşturma desteği Mevcut şablonlar ve hareketli CSS grafiklerinden yararlanarak web siteleri ve uygulamalar için jQuery 
Mobile temaları oluşturabilirsiniz.
Geliştiriciler için üretkenlik araçları Toplu işlemler ile zamandan kazanabilirsiniz. Geçmiş panelinde komutlar oluşturabilirsiniz. JavaScript 
kullanarak kod yazabilirsiniz. Yeniden kullanılabilir varlıklar oluşturarak farklı projeler için optimize edebilirsiniz.
API erişimi Uzantılar oluşturmak için API'ye erişebilirsiniz.



• Çalışma ortamını tanımak
• HTML işaretleme temellerini öğrenmek
• CSS biçimlendirmeyi öğrenmek
• Sayfa düzeni oluşturmak
• CSS ile çalışmak
• Şablonlarla çalışmak
• Metin, liste ve tablolarla çalışmak
• Resimlerle çalışmak
• Navigasyonla çalışmak
• Etkileşim eklemek
• Web animasyonları ve video ile çalışmak
• Formlarla çalışmak
• Çevrimiçi verilerle çalışmak
• Site yayınlamak
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak

Adobe Dreamweaver CS6
3 eğitimde; katılımcılar temel web teknolojileri, 
işaretleme dilleri, site tanımlama, belgede resim 
ve metin kullanma, dahili ve harici bağlantılar 
oluşturma, davranışları kullanma, site sayfalarını 
etkileşimli hale getirme, sayfalara multimedya 
içerikleri katıştırma, şablon ve kütüphane öğeleri 
kullanarak site oluşturma, hata denetimi yapma 
ve siteleri yayınlama becerileri kazanırlar. Eğitim 
Spry uygulama çatısını, yerleşik kullanıcı arayüz 
bileşenlerini, gerçek zamanlı render motoru Live 
View görünümünü de öğretir. Dreamweaver CS6 
ile web sayfaları ve siteleri oluşturma, metin 
biçimlendirme, sayfalara grafik ekleme, metin ve 
görsellere linkler ekleme, CSS stilleri oluşturma 
ve düzenelem, Flash SWF animasyonları ve video 
görüntüleri kullanma gereksinimleri olan web ve 
medya tasarımcıları, webmaster’lar, eÖğrenme 
ve etkileşimli içerik geliştiricileri ile konuya ilgi 
duyan meraklılar için idealdir.

ADOBE DREAMWEAVER EĞİTİMLERİ
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Standartlara uygun web siteleri ve uygulamalar
Adobe Dreamweaver CS6, son teknoloji ürünü web tasarımları ve mobil uygulamalar 
hazırlamanıza, HTML5 ve CSS3 kodları oluşturmanıza olanak sağlayan bir web 
düzenleme yazılımıdır.

Akıcı ızgara mizanpajı sistemini ve HTML düzenleyiciyi kullanarak akıllı telefonlar, 
tabletler ve masaüstü bilgisayarlar için projeler tasarlayabilirsiniz.

Mobil uygulama geliştirme sürecini kolaylaştıran CSS3, jQuery Mobile ve Adobe 
PhoneGap Build desteğinden yararlanabilirsiniz.

Tasarımlarınızı canlı görünüm ve çok ekranlı önizleme panellerinde kontrol edebilirsiniz. 
Zengin tipografi ve CSS3 geçişleri ile ilgi uyandıran projelere imza atabilirsiniz.

ADOBE DREAMWEAVER CS6 KULLANMAK VE EĞİTİMİNİ ALMAK İÇİN NEDENLER
Canlı görünüm Sayfalarınızı yayınlamadan önce, HTML5 içeriğinin görüntülenmesini destekleyen WebKit resim oluşturma motoru ile kontrol 
edebilirsiniz. Tarayıcılar arasında uyumluluk sağlarken mizanpajlarınızın sürekli görüntülenmesine yardımcı olursunuz.
CSS3 geçişleri CSS özelliklerinde yapılan değişiklikleri geçişler halinde canlandırarak web tasarımlarınıza hayat verebilirsiniz. Sayfalarınızda daha 
zarif öğeler kullanarak dikkat çekici efektler oluştururken web tasarımlarınızda daha üstün bir kontrol sağlayabilirsiniz.
Akıcı ızgara mizanpajı Kod yazma işleriyle uğraşmaya gerek kalmadan karmaşık web siteleri ve mizanpajlar hazırlayabilirsiniz. Akıcı ızgara 
mizanpajı sistemiyle masaüstü bilgisayarlar ve aygıtlar için farklı ekran boyutlarında görüntülenebilen tasarım projeleri oluşturabilirsiniz.
Çok ekranlı ön izleme paneli Çok ekranlı ön izleme paneli ile akıllı telefonlar, tabletler ve masaüstü bilgisayarlar için tasarımlar yapabilirsiniz. 
Ortam sorgusu desteğini kullanarak çeşitli aygıtlar için yaptığınız tasarımlarınızda stil ve görsel düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz.
PhoneGap Builddesteği Adobe PhoneGap Build ile Android ve iOS için yerleşik uygulamalar oluşturup bir arada sunabilirsiniz. Adobe PhoneGap 
ile mevcut HTML dosyanızı Dreamweaver ile bir mobil uygulamaya dönüştürebilirsiniz. Emülatörle mizanpajlarınızı test edebilirsiniz.
jQuery Mobile desteği jQuery kod ipuçları ile gelişmiş etkileşim ekleyebilirsiniz. jQuery web sayfalarına etkileşim ekleme işlemlerini kolaylaştırır. 
Cep telefonları başlangıç şablonları ile hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz.
Business Catalyst ile entegrasyon Dreamweaver ile entegre Business Catalyst panelini kullanarak Business Catalyst ile oluşturduğunuz siteleri 
düzenleyerek bağlantısını kurabilirsiniz. Dahili çözümden yararlanarak eTicaret siteleri kurabilirsiniz.
FTP Yeniden yapılandırılan FTP aktarma aracıyla büyük dosyaları hızla yükleyebilirsiniz. Projelerinizi yayınlarken ilgili dosya gruplarını aktarma 
işlerinde zaman kazanabilirsiniz.



• Çalışma ortamını tanımak
• Grafiklerle çalışmak
• Semboller oluşturmak ve düzenlemek
• Animasyonlar eklemek
• Mafsallı hareketler oluşturmak
• Etkileşimli navigasyon oluşturmak
• Metin Kullanmak
• Ses ve video ile çalışmak
• İçerik yüklemek ve kontrol etmek
• Flash belgeleri yayınlamak
• ActionScript 3.0 temellerini anlamak
• Flash site protipi geliştirmek
• Multimedya içerikleri geliştirmek
• ActionScript ile animasyonlar oluşturmak
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak

Adobe Flash Professional CS6
3 günlük eğitimde; katılımcılar zaman çizgisi, 
kareler gibi uygulamanın en temel elemanlarını, 
grafiklerle çalışma, semboller oluşturma, metin 
düzenlemeleri yapma, ActionScript ile etkileşim 
ekleme ve projelere ses ve video katıştırma gibi 
beceriler kazanırlar. Eğitim projeyi yayınlama, 
yeni metin moturundan yararlanma, Deco çizim 
araçlarını kullanma ve ters kinematik için Spring 
özelliğini de öğretir. Yaratıcı profesyonellerin en 
çok ihtiyaç duydukları şey araç ve teknikleri hızlı 
ve kolayca öğrenebilmektir. Eğitim adım adım 
uygulanan anahtar teknikleri temel alan proje 
tabanlı çok sayıda dersten oluşur. Adobe Flash 
Pro CS6 ile animasyonlar ve etkileyici interaktif 
deneyimler oluşturma, temel düzey ActionScript 
kodlama gereksinimleri olan web tasarımcıları,  
medya tasarımcıları ve sanatçıları, eÖğrenme ve 
etkileşimli içerik geliştiricileri ile konuya ilgi 
duyan meraklılar için idealdir.

ADOBE FLASH PROFESSIONAL EĞİTİMLERİ
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Aygıtlarda zengin ve ilgi çekici deneyimler
Adobe Flash Professional CS6, animasyon ve multimedya içeriği oluşturmaya yönelik 
güçlü bir içerik oluşturma ve uygulama geliştirme yazılımıdır.

Piksel kalitesinde çizim araçları, profesyonel tipografi, etkili kodlama, yüksek kalitede 
video ve hareketli grafik sayfaları oluşturma özellikleri ile hemen her yerdeki geniş hedef 
kitlelere tutarlı bir şekilde sunabileceğiniz sürükleyici etkileşimli deneyimler 
oluşturabilirsiniz.

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ve Adobe After Effects yazılımları ile kapsamlı 
entegrasyondan yararlanabilirsiniz.

ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS6 KULLANMAK VE EĞİTİMİNİ ALMAK İÇİN NEDENLER
Sektörün önde gelen animasyon araçları Zaman çizelgesi ve hareket düzenleyiciyi kullanarak ara hareket oluşturup düzenleyebilir ve karakter 
animasyonları için doğal hareket oluşturmak için ters kinematikleri kullanabilirsiniz.
Gelişmiş çizim araçları Akıllı şekiller ve güçlü tasarım araçları ile daha etkili ve kusursuz bir şekilde resim tasarlayabilirsiniz.
ActionScript düzenleyicisi Özel sınıf kod ipuçları ve kod tamamlama işlemlerini içeren yerleşik ActionScript düzenleyicisi ile geliştirme sürecini 
hızlandırabilirsiniz. Kendi oluşturduğunuz veya harici kod kitaplıklarından daha verimli şekilde yararlanabilirsiniz.
Verimli mobil iletişim geliştirme iş akışları Çeşitli aygıtları hedef alan FLA proje dosyalarını yönetebilirsiniz. Çeşitli ekran ve aygıtlar için etkili 
bir şekilde içerik oluşturmak, test etmek, paketlemek ve dağıtmak için belgelerde ve aygıt hedeflerinde kod ve varlıkları paylaşabilirsiniz.
XML tabanlı FLA kaynak dosyaları FLA dosya formatının XML tabanlı yeni uygulaması ile projeler üzerinde daha kolay işbirliği kurabilirsiniz. 
Klasör görevi gören sıkıştırılmamış projeler, varlıkları hızlı bir şekilde yönetmenizi ve değiştirmenizi sağlar.
Hareketli grafik sayfaları oluşturma Sembolleri ve animasyon dizilerini dışa aktararak oyun deneyimi, iş akışı ve performansını arttırmaya 
yardımcı olan hareketli grafik sayfalarını hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.
Kod parçacıkları paneli Yaygın eylemler, animasyonlar, çok noktalı dokunma hareketleri ve daha fazlası için önceden yazılmış, uygun kod 
parçacıklarını kullanarak projenizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Ayrıca ActionScript ile kolay programlama yollarını keşfedebilirsiniz.
Gelişmiş metin motoru Metin mizanpajı çerçevesiyle global iki yönlü dil desteği ve baskı kalitesinde gelişmiş tipografi API'leri elde edebilirsiniz. 
Diğer Adobe uygulamalarından içerik aktarırken mizanpajlarınızı bozulmadan koruyabilirsiniz.
Creative Suite ile entegrasyon Piksel görüntülerini Adobe Photoshop CS6 ile tam olarak düzenleyebilir ve Adobe Flash Builder 4.6 yazılımı ile 
yakından entegre edebilirsiniz.




