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hhow to...
Macromedia Flash 8 Professional

Δημιουργία κίνησης με 
το Flash 8 Professional

Το Flash είναι ένα εργαλείο δημιουργίας που χρησιμοποιούν οι 
σχεδιαστές και οι προγραμματιστές για να δημιουργήσουν παρου-
σιάσεις, εφαρμογές και άλλο περιεχόμενο που επιτρέπει την αλ-
ληλεπίδραση των χρηστών. Τα προγράμματα του Flash μπορούν 
να περιλάβουν animation, τηλεοπτικό περιεχόμενο, σύνθετες πα-
ρουσιάσεις, εφαρμογές και όλα τα ενδιάμεσα. Γενικά, το περιεχό-
μενο που παράγεται με το Flash αποκαλείται “εφαρμογές”, ακόμα 
και αν είναι μόνο ένα απλό animation. Μπορείτε να δημιουργήσετε 
εφαρμογές, πλούσιες σε μέσα, συμπεριλαμβάνοντας εικόνες, ήχο, 
βίντεο και ειδικά εφέ. 

του Παναγιώτη Σαραντόπουλου
psarantopoulos@anodos.gr

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι εντυπωσιακό. Για παράδειγμα μπορούμε 
να κόψουμε ένα τμήμα μιας μεταλλικής πλάκας με μια ακτίνα lazer, στη συνέχεια να αποκολλείται 
το κομμάτι που κόψαμε - δημιουργώντας ένα “τρεμούλιασμα” στην οθόνη κατά την αποκόλλησή 
του - και να δημιουργήσουμε την αναπαραγωγή του video.

Δημιουργία του Αρχείου
Δημιουργήστε στο Flash ένα νέο αρχείο. Πατώντας την επιλογή Document από το μενού Modify, 
εμφανίζεται το παράθυρο των βασικών ρυθμίσεων του εγγράφου. Ρυθμίστε το πλάτος σε 600 px, 
το ύψος σε 400 px αντίστοιχα και το χρώμα του φόντου λευκό και πατήστε “OK”. Πηγαίνετε στο 
μενού View>Grid>Edit Grid και ρυθμίστε το Grid Spacing σε 10px. Αποθηκεύστε το έγγραφο με 
το όνομα της αρεσκείας σας. 

Δημιουργήστε τα δικά σας Γραφικά
Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα σχήμα, με ύψος όσο και το μέγεθος 
του εγγράφου και πλάτος περίπου στο ένα τρίτο του στο layer 1 με 
το Rectangle Tool1. Εάν δεν είναι ενεργό το παράθυρο του  Color 
Mixer, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε από το μενού Window. Επι-
λέγοντας το frame 1 στο layer 1, επιλέξτε Type: Linear στον Color 
Mixer και δημιουργήστε ένα διαβαθμισμένο χρώμα, προσθέτοντας 
κόμβους χρωμάτων κάτω από το δείγμα του χρώματος2. Το χρώ-
μα εφαρμόζεται ταυτόχρονα και στο σχήμα, έτσι ώστε να μπορείτε 
να κάνετε μικρές τροποποιήσεις στη διαβάθμιση3. Δώστε το όνομα 
plate στο layer 1.
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Στη συνέχεια επιλέγετε ένα από τα σκούρα χρώματα της διαβάθμισής σας και δημιουργείτε 
έναν κύκλο χωρίς γέμισμα σε ένα νέο layer, που το ονομάζετε frag, με το Oval Tool1. Αφού 
το μετακινήσετε στο σημείο που θέλετε, σε υπέρθεση πάντα του προηγούμενου σχήματος, 
επιλέξτε Cut από το μενού Edit, ύστερα επιλέξτε το frame 1 του layer 1 και τέλος επιλέξτε 
Paste In Place από το μενού Edit. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι το κομμάτι που θα 
αποκολληθεί βρίσκεται ακριβώς εκεί που θέλετε. Με ένα απλό κλικ μέσα στον κύκλο, επι-
λέξτε το περιεχόμενό του2. Αμέσως μετά πατήστε Cut, επιλέξτε το frame 1 του layer 23 και 
πατήστε Paste In Place. Αυτή η πράξη σάς εξασφάλισε μια ακριβή τοποθέτηση των γραφι-
κών σας. Τέλος, αντιστρέψτε τη σειρά των layers, έτσι ώστε ο κύκλος να βρεθεί πίσω από το 
βασικό σας σχήμα. Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία εικόνας θέλετε 
είτε δημιουργώντας τα στο Flash, είτε εισάγοντας ανεξάρτητα αρχεία εικόνων που έχετε δη-
μιουργήσει στο Photoshop, στο Fireworks, στο FreeHand, ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμ-
μα. Φροντίστε το κάθε στοιχείο να καταλαμβάνει ένα ξεχωριστό layer.

How to... Macromedia Flash 8 Professional

Δημιουργήστε το Laser
Για λόγους απλοποίησης της εργασίας, δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο με τις ρυθμίσεις 
του προηγούμενου. Δημιουργήστε ένα νέο Movie Clip από το μενού Insert>New Symbol. 
Ονομάστε το laserMC. Μέσα στο laserMC δημιουργήστε τα εξής layers από κάτω προς τα 
πάνω:

Temp – 1c – 2c – 3c – 4c – contact – guide – line – source – actions1

 
Επιλέξτε τις ιδιότητες του guide κάνοντας δεξί κλίκ πάνω του. Επιλέξτε Type: Guide2. Κάντε 
το ίδιο για το Contact, επιλέγοντας Type:  Guided. Φροντίστε να αποθηκεύετε συχνά το αρ-
χείο σας.
Δημιουργήστε ένα νέο Movie Clip και ονομάστε το disk. Σχεδιάστε ένα κύκλο περίπου 10px 
επί 10px χωρίς περίγραμμα και με ένα gradient κόκκινο προς μαύρο για το χρωματισμό. Ει-
σάγετε ένα νέο keyframe πατώντας το F6. Τροποποιήστε το μέγεθος του κύκλου περίπου 
στο 80%. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα νέο Graphic symbol και ονομάστε το circle.  Kάντε 
copy το περίγραμμα του layer frag του προηγούμενου εγγράφου που δημιουργήσατε, και 
επικολλήστε το στο frame 1 του circle. Κεντράρετέ το στη σκηνή. Κάντε το ίδιο επικολλώντας 
το στο layer Guide και στο layer Temp. Επεκτείνετε τα instances των layers Guide και Contact 
μέχρι το frame 30, πατώντας το F5 και δημουργήστε ένα νέο keyframe  στο frame 31 του 
layer Contact πατώντας το F6. Επιλέξτε Motion στο μενού Tween  στα Properties. Από τις νέ-
ες ιδιότητες που προκύπτουν, επιλέξτε τα Orient to Path, Sync και Snap3. Με 2-3 ενδιάμεσα 
keyframes μετακινήστε το δίσκο του layer Contact κατά τη φορά του κύκλου χωρίς να ξεφεύ-
γετε από τα όριά του, συμπληρώνοντας μια πλήρη περιστροφή. Σ’αυτό βοηθά το Snap.
Επεκτείνετε το περιεχόμενο του layer Temp μέχρι το frame 31 πατώντας το F5. Εισάγετε ένα 
keyframe στο frame 2 και παρατηρήστε πως ο δίσκος μετακινήθηκε. Επιλέξτε το τμήμα της 
γραμμής που άφησε πίσω του και διαγράψτε το4. Δε χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια. Συνεχίστε 
επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία, εισάγοντας keyframes μέχρι το frame 31, όπου τώρα θα 
εισάγετε ένα κενό keyframe πατώντας το F7. Επιλέξτε όλα τα frames του layer Temp και πα-
τήστε Copy. Δημιουργήστε ένα νέο Movie Clip που θα ονομάσετε laser και επικολλήστε τα 
frames, επιλέγοντας το frame 1. Επιλέγοντας ξανά όλα τα frames, διαλέξτε Reverse Frames, 
πατώντας δεξί κλικ στα Windows ή Ctrl+δεξί κλικ στο MacOS5.
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Δημιουργήστε ένα νέο layer και πατήστε F7  στο frame 31. Προσθέστε ένα action γράφο-
ντας “stop;” στο Actions Panel6. Μπορείτε τώρα να διαγράψετε το layer Temp. Πριν συνεχίσε-
τε, επιλέξτε όλα τα frames του  layer  Contact και πατήστε Reverse Frames. Πατήστε F7 στο 
frame 32 του layer Actions, και εισάγετε τον κώδικα “stop;” στο Actions Panel.

Δημιουργήστε το Animation
Επιλέξτε το layer frag και πατήστε F8 για να το μετατρέψετε σε Movie Clip1. Ανοίξτε το Movie 
Clip και πατήστε το F6 αφού επιλέξετε το layer 1. Επιστρέψτε στο frame 1 και αποκόψτε 
το περίγραμμα του κύκλου. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα δεύτερο layer και πατώντας 
F7 στο frame 2 επικολλήστε το περίγραμμα, πατώντας  Edit>Paste In Place. Επεκτείνετε το 
layer 2 ως το frame 25. Πατήστε F6 στο frame 10 του layer 1 και μειώστε τις διαστάσεις του 
στο 97-98%. Επιλέξτε το frame 2 και πατήστε Motion από το μενού Tween. Αυτό θα δώσει 
το εφέ του βάθους. Ύστερα, πατήστε F6 στο frame 25 του layer 1 και μετακινήστε τα περιε-
χόμενά του εκτός του ορατού πεδίου, κατά προτίμηση προς τα κάτω. Επιλέξτε το frame 10 
και πατήστε Motion από το μενού Tween. Τέλος δημιουργήστε ένα τρίτο layer και πατήστε 
F6 στο layer 2 και στο layer 25. Στο layer 1 και στο layer 25 τοποθετήστε τον εξής κώδικα 
στο Actions Panel:

stop;
tellTarget(_root.video){
 gotoAndPlay(2);
}

Δημιουργήστε Αλληλεπίδραση
Δημιουργήστε ένα νέο layer στο πρώτο έγγραφο, ονομάστε το btn και σχεδιάστε ένα ορθο-
γώνιο με καμπύλες γωνίες1.  Πατήστε το F8 και μετατρέψτε το σε Button. Εάν θέλετε μπορεί-
τε να αλλάξετε τις καταστάσεις του κουμπιού, εισάγοντας keyframes ή να προσθέσετε ένα 
λεκτικό που να αντιπροσωπεύει τη λειτουργία του2. 
Πάνω στη σκηνή, επιλέξτε το Movie Clip frag και δώστε του ένα instance name frag. Ύστερα 
επιλέξτε το Movie Clip Laser MC και δώστε του ένα instance name lasb3. Επιλέξτε το κουμπί 
στο βασικό επίπεδο και τοποθετήστε τον εξής κώδικα στο Actions Panel:

on (release) {
 tellTarget(_root.lasb){
  gotoAndPlay(2);
 }
}

Επιστρέψτε στο Movie Clip Laser MC και στο frame 34 του layer Actions προσθέστε τον εξής 
κώδικα στο Actions Panel:

getURL(“javascript:goXY(1)”); 
tellTarget(_root.frag){
 gotoAndPlay(2);
}
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Ο παραπάνω κώδικας καλεί το Animation που δημιουργήσαμε για το αποκολλούμενο 
κομμάτι. Το παραπάνω Javascript θα ενεργοποιηθεί μόνο αν υπάρχει ο παρακάτω κώ-
δικας στο HEAD της σελίδας HTML όπου δημοσιεύεται το αρχείο του Flash (Μπορείτε να 
επεξεργαστείτε τη σελίδα ανοίγοντάς την στο Macromedia Dreamweaver):

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript1.2”>
    function goXY(n) {
    if (self.moveBy) {
        for (i = 10; i > 0; i--) {
            for (j = n; j > 0; j--) {
            self.moveBy(0,i); self.moveBy(i,0); self.moveBy(0,-i); self.moveBy(-i,0);
    }}}}
    function goX(n) {
    if (self.moveBy) {
        for (i = 10; i > 0; i--) {
            for (j = n; j > 0; j--) {
            self.moveBy(i,0); self.moveBy(-i,0);
    }}}}
    function goY(n) {
    if (self.moveBy) {
        for (i = 10; i > 0; i--) {
            for (j = n; j > 0; j--) {
            self.moveBy(0,i); self.moveBy(0,-i);
            }}}}
    //-->
    </SCRIPT>

Εισάγετε Video
Δημιουργήστε ένα νέο Movie Clip και ονομάστε το video. Επιλέξτε το πρώτο frame, 
πατήστε F6 και στη συνέχεια Import to Stage από το μενού File> Import. Επιλέξτε ένα 
video clip της αρεσκείας σας και  ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού συμπίεσης για 
να το εισάγετε. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα νέο layer και πατήστε F6 για τη δημι-
ουργία keyframe. Επικολλήστε στο frame 2 το frame 1 του layer fragment από το movie 
clip frag. Ορίστε το layer αυτό ως mask1 και το layer που βρίσκεται πάνω το video ως 
masked. Τέλος δημιουργήστε ένα τρίτο layer και πατήστε F6 στο frame 1 και F7 ένα 
frame μετά το τελευταίο frame του video. Σε αυτά τα δύο frames τοποθετήστε τον 
κώδικα “stop;” στο Actions Panel. Ύστερα επιστρέψτε στο τελευταίο frame του layer 
Actions του movie clip frag και προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα στο Actions Panel:

tellTarget(_root.video){
 gotoAndPlay(2)
}

Τέλος, πατήστε File>Publish και ανοίξτε τη σελίδα HTML για να δείτε το αποτέλεσμα, 
από τον κατάλογο που έχετε αποθηκεύσει το αρχείο FLA2.




