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مقدمه:
سالم و درود به شما که هوشمندانه این کتاب را براي یادگیري برنامۀ فلش 10 انتخاب کرده اید. نسخۀ 
کتاب  این  مطالعۀ  با  که شما  است  فراواني  و درشت  ریز  توانایي هاي  داراي  فلش 10  برنامۀ  نهایي 

مي توانید به آنها دست پیدا کنید. 
این کتاب ترجمه اي کاماًل کاربرپسند از کتاب  

است که امیدواریم مقبول واقع شود.
پيش فرض

در این کتاب فرض بر آن قرار گرفته که قباًل فلش بر روي سیستم شما نصب مي باشد. در صورتیکه 
کامپیوتر شما فاقد چنین امکاني است، مي توانید از طریق DVD همراه کتاب اقدام به نصب فلش  

کنید.
ساختار كتاب

تا حد زیادي  نیاز تمامي کاربران مبتدي و حرفه اي را  این کتاب به صورتي است که  ساختار کلي 
برآورده مي کند. سبك آموزش در این کتاب به صورت کاماًل تصویري است از این رو شما با پي گیري 
تصاویر کتاب مي توانید در حداقل زمان ممکن به ایده آل ترین نتیجۀ ممکن برسید. در اکثر گام هاي این 
کتاب ما سعي کرده ایم از این ساختار پیروي کنیم که در بین کتاب هاي موجود منحصر به فرد است:

 شماره و عنوان گام
 مقدمۀ گام

 تصاویر هر گام 
 شماره گذاري هاي گام

 جعبۀ ترفندها
 عنوان فصل

 شمارة صفحه

تقديم به همة عالقمندان علم و آگاهي



DVD همراه
همراه با این کتاب قرار است یك DVD رایگان نصب  Flash ارایه شود. این DVD حاوي نسخۀ 

نهایي برنامه است. امیدواریم از آن استفادة الزم را ببرید.
خدمات جانبي كتاب

انتشارات طاهریان با ایجاد وب سایت خود به آدرس  سعي کرده یك 
گام دیگر به شما نزدیك شود. با ورود به این وب سایت شما مي توانید به آخرین خبرها و اطالعات 
در مورد ویروس ها و برنامه هاي کامپیوتري دست پیدا کنید. عالوه بر این، ما لیستي از جدیدترین 
کتاب هاي خود را در آن قرار داده ایم که شما با کلیك بر روي آنها مي توانید خالصه اي از کتاب را نیز 

مطالعه کنید.
در صورتي که شما حتي سئوالي نیز در مورد کتاب هاي ما داشته باشید مي توانید در این سایت براي 

ما پیغام بگذارید. در این سایت منتظر حضور گرم شما هستیم.
... و اما يک خواهش

ما مطمئن هستیم که شما با مطالعۀ این کتاب به یك کاربر حرفه اي برنامۀ فلش 10 تبدیل خواهید شد. 
پس اواًل از پیشرفت هاي مداوم خود ما را مطلع کنید و دومًا در صورتیکه از این کتاب راضي بودید 

آنرا به دوستان خود معرفي کنید و بدانید که این بهترین هدیه به آنها و کمك بزرگي به ما است.
كالم آخر

ما در چاپ و تدوین این کتاب سعي خود را در باال بردن محتوي و جلب رضایت شما دوست محترم 
معطوف کرده ایم. امیدواریم کاستي هاي آن را به دیدة اغماض بنگرید و پیشنهادات و راهنمایي هاي 

خود را براي ما ارسال کنید تا در ادامۀ راه از آنها بهره ببریم.
براي شما  فلش  از  استفاده  هنگام  را  تجربیات  کاربردي ترین  و  اوقات  پربارترین  لحظات،  شاد ترین 

آرزومندیم.
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طاهريان-خسروپور
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