
Nyttige links til flash, photoshop og php interesseret.
I denne artikel vil jeg beskrive nogle links, som man kan få glæde af, hvis man er
flash, photoshop eller php interesseret.
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Formål: Formålet med denne artikel er, at jeg vil give en masse nyttige links til jer som er interesseret i
flash, photoshop og php.Og samtidig en beskrivelse af hvert eneste links.

På hjemmesiden "dawn of design" er der Photoshop og Imageready tutorials. Jeg synes siden er god, da
den beskriver hver tutorial meget grundigt og selv begyndere til Photoshop, vil få glæde af den. Nogle
gange er der nogle tutorials sites, hvor de henviser/ skriver en tutorial til erfarne Photoshop brugere.

Tjek Dawn of Design. http://dawnofdesign.info/

Hjemmesiden "Entheos" indeholder både tutorials, der er gratis og nogle der koster penge. Jeg har valgt,
at beskrive sektionen free stuff, hvor det selvfølgelig er gratis. På "Entheos" er der både Flash og
Photoshop tutorials. Den er rigtig god til folk, der lige har anskaffet sig Photoshop eller Flash, da den
beskriver de basale ting i programmerne, som er vigtige at kunne. Det der også er rigtig fedt, ved sitet er,
at der er Free Photoshop Templates, som man kan se, hvis man vil have inspiration til sin egen/kommende
hjemmeside.

Tjek Entheos. http://www.entheosweb.com/

Hjemmesiden "Tutorial Stream" indeholder tutorials om Photoshop og PHP. Tutorialsne kræver man er lidt
rutineret til Photoshop og PHP.

Tjek Tutorial Stream. http://www.tutorialstream.com/

På "TutorialMan" er der kun Photoshop tutorials. Sitet indeholder mest tutorials til folk, der lige skal lære
alle værktøjerne i Photoshop at kende.

Tjek TutorialMan. http://www.tutorialman.com/

"Pixel2life" er en kanon god tutorial site. Sitet indeholder flash, photoshop, php og meget mere, som f.eks.
3d studio max, adobe audition osv.. På pixel2life er der tutorials til forskellige niveauer, lige fra begynder
niveau til de mere avanceret.

Tjek Pixel2Life. http://www.pixel2life.com/

På hjemmesiden "EchoEcho" er der flash, php og en masse forskellige kodesprogs tutorials. Den beskriver
også de meget basale ting i flash, men i php sektionen både det basale, men også for den lidt rutineret
bruger.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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Tjek EchoEcho. http://echoecho.com/

Hjemmesiden "Flash Kit" er en rigtig god hjemmeside, hvis man er flash interesseret. Der er både tutorials,
lyde og fonte. Tutorials bliver beskrevet til alle niveauer, og det er ratet med hvilket niveau tutorialen er
på. Ret fedt. Og så er der mulighed for at downloade lyde, og fonte. 

Tjek Flash Kit. http://www.flashkit.com/

"Good-Tutorials" er en god side, til dem der er meget photoshop interessseret. Den inddeler tutorials i
kategorier, som f.eks. effects, buttons, drawing osv.. De er skrevet til både ny begyndere, men også
erfarne Photoshop brugere.

Tjek Good-Tutorials. http://www.good-tutorials.com/

"Go To And Learn" er et rigtigt fedt site, med nogle gode video tutorials til flash, der er ikke overdrevet
mange, men aligevel bliver der opdateret en gang imellem med nogle fede features, man kan bruge i
flash. Det kræver lidt rutine i flash.

Tjek Go To And Learn. http://gotoandlearn.com/

"Flashforum" er et absolut godt dansk forum for flash interesserede, hvor man spørge eller hjælpe andre.

Tjek Flashforum. www.flashforum.dk
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Virker til at være nyttige links
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8 links for 5 point - tjahhh...
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Tjaaa.... Det er vel et par gode links - men det kræver modsat godtnok ikke ret meget arbejde at strikke
sådan en lille linksliste sammen :)
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Ikke helt hvad jeg ville kalde en artikel.. men igen.. beskrivelsen er da udemærket (: så folk burde vide
hvad de 'betaler' for.
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jeg syntes det er fair nok, sorensen_123 5 points er jo peanuts, så whatever, du vidste jo hvad du fik, hans
beskrivelse er jo fin nok :-)

Fine links!
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5 point for ´denne sjat lort? No way! Se bufferzones guides, de koster 5 point, det her i forhold til er jo
peanuts!

Fatter ikke hvad folk vil gøre for at få nogle ret så ubetydelige points...
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Tjah, nyttige links ~


