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hhow to...
Flash Professional 8

Δημιουργήστε έναν custom 
sequential preloader
για το website σας

Το Flash Professional 8, ως ένα περιβάλλον ανάπτυξης πλήρων 

εφαρμογών πολυμέσων, μας παρέχει πλέον, ένα πιο ευέλικτο χειρισμό 

των assets μας. Η σκέψη και η φαντασία μας βρίσκονται πολύ πιο  

κοντά στην υλοποίηση, με τη χρήση της ActionScript, η οποία αισίως 

έφτασε στην τρίτη ενεργή της έκδοση, χαρίζοντάς μας πολλά νέα 

χαρακτηριστικά. Συνήθως το “How To…” μας για το Flash περιλαμβάνει 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια και επιμονή στο γραφικό μέρος της παραγωγής 

μας και λιγότερο στον κώδικα. Αυτή τη φορά θα αντιστρέψουμε τους 

παράγοντες του κλάσματος. 

του Παναγιώτη Σαραντόπουλου
psarantopoulos@anodos.gr

Είναι άξιο κόπου να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε 
τον τρόπο με τον οποίο κάποια κομμάτια από κώδικα 
θα μας λύσουν τα χέρια, αποφεύγοντας την επίπονη 
επαναληπτική εργασία που θα χρειαζόταν να κάνουμε 
αν δε χρησιμοποιούσαμε καθόλου τις δυνατότητες της 
ActionScript. Το εξαγόμενο αποτέλεσμα, τότε, θα ήταν 
αμφιβόλου ποιότητας. 

Μέσα στις επόμενες παραγράφους θα δούμε πώς 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες 
της ActionScript για να αυτοματοποιήσουμε κάποιες 
διαδικασίες και να μειώσουμε το χρόνο εργασίας μας, 
τον όγκο του τελικού αρχείου μας και φυσικά..., τα 
έσοδά μας!

Στην παραγωγή περιεχομένου για το Internet, 
παρατηρούμε ότι πολλές φορές, ανάλογα με τον πελάτη 
μας, χρειάζεται να δημιουργήσουμε κάτι καλλιτεχνικά 
περιπλοκότερο και αρτιότερο και αναγκαστικά, 
βαρύτερο. Προσπαθούμε να μειώσουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο τον όγκο των αρχείων που θα 

Η γραμμή προόδου μπορεί να έχει οποιοδήποτε 
σχήμα
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“κατεβάσει” ο χρήστης στον υπολογιστή του για να 
τα δεί, αλλά ο περιορισμός στην ευρυζωνικότητα των 
συνδέσεών μας παραμένει. Συνεπώς, υπάρχει η ανάγκη 
να βοηθούμε το/τη χρήστη μας να παραμένει στο 
website μας, δείχνοντας σε πρώτο στάδιο την πρόοδο 
μεταφόρτωσης του περιεχομένου μας από το Internet 
στον υπολογιστή του/της.

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, να κατασκευάσουμε ένα 
δικό μας preloader. Μάλιστα, θα το αναπτύξουμε ένα 
βήμα παρακάτω, δημιουργώντας μια αλληλουχία 
μεταφορτώσεων, τη μία ανεξάρτητη από την άλλη. 
Αυτό σημαίνει ότι και ο preloader θα ακολουθεί το ίδιο 
σκεπτικό και θα δείχνει την πρόοδο μεταφόρτωσης του 
κάθε αντικειμένου ξεχωριστά από το 0 μέχρι το 100%.

Η φιλοσοφία της κατασκευής μας είναι αρκετά απλή. 
Η γραμμή ένδειξης της προόδου μεταφόρτωσης, 
ας πούμε, θα είναι όμοια με αυτές των λειτουργικών 
μας συστημάτων. Κάτι τέτοιο μπορούμε πολύ εύκολα 
να το δημιουργήσουμε με τη χρήση μερικών απλών 
γραφικών. Η γραμμή θα είναι animated με αρχική 
κατάσταση το 0% και τελική το 100%. Το μόνο που θα 
πρέπει να προβλέψουμε και να προγραμματίσουμε 
είναι η αντιστοίχιση του frame rate του animation 
της γραμμής προόδου, σε σχέση με το μέγεθος του 
εκάστοτε αρχείου.

Ξεκινάμε, δημιουργώντας τα βασικά γραφικά για 
το animation του preloader. Δεν τίθεται κανένας 
περιορισμός στην όψη τους, αρκεί να καταλήξουν σε 
ένα απλό animation που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε 
ένα αντικείμενο που θα ξεκινά από μηδενικό μέγεθος 
και θα καταλήγει σε πλήρες μέγεθος, όπως για 
παράδειγμα ο κύκλος της εικ.1.

Βήμα 1
Δημιουργούμε, εν προκειμένω, έναν κύκλο [εικ.2] 
τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε ως πλαίσιο 
προσδιορισμού του χώρου που θα καταλαμβάνει η 
γραμμή προόδου, και κλειδώνουμε το layer [εικ.3]. Σε 
ένα νέο layer σχεδιάζουμε ένα σχήμα, κατά προτίμηση 
παραλληλόγραμμο, πίσω από το πλαίσιο. Για αυτό, 
προχωράμε και στον προσδιορισμό του animation, 
που μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στο χρώμα, στη 
διαφάνεια, στο σχήμα ή ό,τι άλλο σκεφτούμε. Στη 
συνέχεια, χρωματίζουμε το εσωτερικό του κύκλου 
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Το πλαίσιο της γραμμής προόδου καθορίζει το εμβαδό που 
θα πρέπει να γεμίσει

Κλειδώνουμε το layer για να μην υπάρχουν περιθώρια 
λάθους

Το γέμισμα του κύκλου θα χρησιμεύσει ως μάσκα
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του πλαισίου μας με το Paint Bucket Tool [εικ.4] και 
αποκόπτουμε το fill, ώστε να το χρησιμοποιήσουμε 
σαν μάσκα για το παραλληλόγραμμο.  Επικολλούμε 
το fill σε ένα νέο layer κάτω από αυτό του κύκλου και 
μεταφέρουμε το layer με το παραλληλόγραμμο κάτω 
από αυτό. Ορίζουμε το layer του fill ως Mask και αυτό 
του παραλληλογράμμου ως Masked [εικ.5]. Απλά, 
φροντίζουμε στο τέλος να προεκτείνουμε όλα τα 
“σταθερά” αντικείμενα μέχρι το τέλος του animation, 
ώστε να είναι πάντα ορατά.

Μπορούμε πάντα να προσθέσουμε κάποια στοιχεία 
που προσδίδουν μια αρτιότερη καλλιτεχνική άποψη 
στο animation. Αυτό επαφίεται στην καλλιτεχνική 
άποψη του σχεδιαστή και δεν επηρεάζει με κανένα 
τρόπο τη λειτουργικότητα του προϊόντος. Στη δική μας 
περίπτωση έχουν τοποθετηθεί κάποια μικρά “κυκλάκια” 
που περιστρέφονται γύρω από τη γραμμή προόδου, 
υποννοώντας ότι κάτι συμβαίνει στο παρασκήνιο [εικ.6].

Βήμα 2
Εφόσον πρόκειται περί sequential preloader, τα 
αντικείμενά μας θα φορτώνονται σειριακά. Προκύπτει, 
λοιπόν, η ανάγκη να γνωρίζουμε ποιο αντικείμενο 
φορτώνεται ανά πάσα στιγμή. Προσθέτουμε λοιπόν, 
δύο διαφορετικά πεδία κειμένου. Το πρώτο περιγράφει 
τη διαδικασία (loading), ενώ το δεύτερο είναι ο 
αριθμός του αντικειμένου που φορτώνεται [εικ.7]. Το 
πεδίο που θα μας δίνει κάθε στιγμή τον αριθμό του 
αντικειμένου θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι δυναμικό. 
Του αναθέτουμε μια μεταβλητή στην οποία θα 
αναφερμόμαστε μέσω της ActionScript, όπως 
φαίνεται στην εικ.8.

Βήμα 3
Η ταινία μας θα πρέπει να περιέχει ένα “δοχείο” όπου 
θα τοποθετούμε τα αντικείμενά μας. Το μόνο που 
χρειάζεται είναι να πολλαπλασιάζουμε αυτό το δοχείο, 
δηλαδή να δημιουργούμε ένα νέο instance, κάθε φορά 
που χρειάζεται να φορτωθεί ένα επιπλέον αντικείμενο. 
Το ρόλο του δοχείου θα παίξει ένα άδειο movie clip 
για το οποίο έχουμε φροντίσει το registration point να 
βρίσκεται στο σημείο [0,0]. Το ονομάζουμε “container”.

Βήμα 4
Σε αυτό το τελευταίο βήμα, τοποθετούμε όλο τον 
κώδικα της ActionScript που χρειάζεται για να 
λειτουργήσει το δημιούργημά μας όπως ακριβώς το 

Έτσι διαμορφώνεται η δομή της 
γραμμής προόδου

Στοιχεία αισθητικής βελτίωσης 
του animation

Τα πεδία που μας δίνουν την πληροφορία που 
θέλουμε, είναι δυναμικά

Καθορισμός μεταβλητής
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σχεδιάσαμε.
Δημιουργώντας ένα καινούργιο layer στο _root της 
σκηνής μας προσθέτουμε τον κώδικα της εικ.9 στο 
παράθυρο των Actions.
Κάνοντας ένα απλό κλικ στο “container” προσθέτουμε 
τον κώδικα της εικ.10 στο παράθυρο των Actions.
Με αυτά, εξασφαλίζουμε το φόρτωμα των αντικειμένων 
μας σε ένα ξεχωριστό instance κάθε φορά, του 
container και το συγχρονισμό του frame rate του 
animation της γραμμής προόδου μας, ανάλογα με τον 
όγκο του εξωτερικού μας αρχείου [.jpg].

Αν δοκιμάσετε το αποτέλεσμα προκύπτει ότι το movie 
clip της γραμμής προόδου μένει στο παρασκήνιο 
αφού φορτωθεί το πρώτο αντικείμενο. Αυτό το 
αντιμετωπίζουμε κάνοντας κλικ στο movie clip και 
προσθέτοντας τον παρακάτω κώδικα:

onClipEvent (enterFrame) {
 mx.behaviors.DepthControl.
bringToFront(this);
}

 φέρνοντας το movie clip στο προσκήνιο κάθε φορά 
το playhead εισέρχεται στο frame που περιέχεται στο 
movie clip. Εφόσον χρησιμοποιούμε μόνο ένα frame, 
ο ρυθμός ανανέωσης είναι αυτός του frame rate του 
movie.
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“Container” Movie Clip ActionScript

Movie > Scene ActionScript

Είμαστε, πλέον, έτοιμοι να “κατεβάσουμε” το 
περιεχόμενό μας




