
20 Adobe Magazine

Custom Layout με διαφάνεια

Flash Components

του Παναγιώτη Σαραντόπουλου 
psarantopoulos@anodos.gr

ADOBE FLASH CS3 & AIR

RIA με το AIR
χρησιμοποιώντας 
το Adobe® Flash® 
Professional CS3
Rich Internet Applications σε 
Desktop packaging.
Οι παλαιότεροι θυμούνται, ενώ 
οι νεότεροι απολαμβάνουν. Πριν 
από μερικά χρόνια η δυνατότητα 
RIA εφαρμογών ήταν μακρινό 
όνειρο με όλους τους τεχνικούς 
περιορισμούς που διέτρεχαν 
την καθημερινή μας παραγωγή. 
Βαρύς κώδικας, επικοινωνία 
με το API του λειτουργικού 
μας συστήματος, μετά από 
αφομοίωση αμέτρητων βιβλίων 
και ουκ ολίγη ενασχόληση.
Η Adobe έκανε για μια ακόμη 
φορά το θαύμα της με το νέο AIR 
[Adobe Integrated runtime]
http://www.adobe.com/products/air/
develop/flash/

εφαρμογές φτιαγμένες με την 
αρχιτεκτονική του. Εγκαθίσταται στο 
δίσκο  μας και επιτρέπει στο σύστημα να 
αναγνωρίζει οποιαδήποτε εφαρμογή έχει 
φτιαχτεί για αυτό. Από την πλευρά του 
developer, πορούμε να δημιουργήσουμε 
και custom installers για τις εφαρμογές μας 
και να κατασκευάσουμε κατι περισσότερο 
εξειδικευμένο ή πολύπλοκο.

Για παράδειγμα, εναν RSS feeder που 
λειτουργεί ως κανονική desktop εφαρμογή  
εκτός του ότι αντλεί όλη την ουσιαστική 
πληροφορία [εκτος του interface] από 
κάποια τοποθεσία στο διαδίκτυο!

Βασική Σχεδίαση

Μέσα από το περιβάλλον του Flash, 
σχεδιάζουμε τη βασική μορφή του Layout 
για την εφαρμογή μας.
Εδώ απλά στρογγυλεύουμε τις γωνίες 
και δημιουργούμε κάποιες φάσες για το 
διαχωρισμό [εικ2]. Το σχήμα όμως μπορεί 

να είναι οτιδήποτε μιας και το AIR θα 
ορίσει από μόνο του πλήρως διαφανείς 
περιοχές όπου φαίνεται το χρώμα του 
φόντου του project μας. Το AIR θα 
σεβαστεί ακόμα και οποιοδήποτε alpha 
transparency!

Πρόσβαση σε τέτοιες ρυθμίσεις για το AIR 
έχουμε από το μενού Commands > AIR - 
Application and Installer Settings [εικ3].

Βασικά Γραφικά
Η αισθητική άποψη του layout μπορεί να 
παραμείνει αρκετά λιτή, επικεντρώνοντας 
το ενδιαφέρον και την προσοχή του 
χρήστη στην πληροφορία που εμφανίζεται 
κι όχι στα γραφικά και τα εφέ.

Μπορούμε, λοιπόν, να εισαγάγουμε 
και να χρησιμοποιήσουμε τα δικά μας 
γραφικά, βελτιώνοντας έτσι το εικαστικό 
της διαμόρφωσης. Αν εκμεταλλευτούμε 
τις κλασικές δυνατότητες του Flash, 
μπορούμε να προτιμάμε τα αρχεία JPG 
και PNG. Τα τελευταία, υποστηρίζουν, 
όπως έχουμε αναφέρει παλαιότερα, τη 
δύσκολη διαφάνεια των υπό περιορισμένη 
ορατότητα εφέ που περιτριγυρίζουν 
τα γραφικά μας, όπως outer glow, drop 
shadow, κτλ.

Μπορούμε να κάνουμε ακόμα και 
διάφορα παιχνίδια με το κείμενο, 
φτιάχνοντας τίτλους, εικαστικά 
τυπογραφικά, και άλλα.
Για παράδειγμα, μπορούμε να 
δημιουργήσουμε ένα δυναμικό HTML 
πεδίο κειμένου, κρατώντας τα στοιχεία 
της μορφοποίησης και δίνοντας κάποιο 
κομμάτι του περιεχομένου του περνώντας 
το από κάποια μεταβλητή, ώστε να 
είναι απόλυτα παραμετροποιήσιμο. Για 
παράδειγμα, τον αριθμό της έκδοσης της 
εφαρμογής μας, με βάση τα updates που 
πραγματοποιούμε.

Components
Τα υπόλοιπα στοιχεία που χρειαζόμαστε 
για να κατασκευάσουμε τον RSS 
feeder, είτε θα τα αντλήσουμε από 
τα Components που μας διαθέτει το 
Flash CS3 Professional [εικ5], είτε θα τα 
κατασκευάσουμε γράφοντας κώδικα.

Αυτά που θα χρειαστούμε είναι τα εξής:

1. ComboBox: για την επιλογή του feed 
[ονομάζουμε το instance: cb1]

2. List: για την προβολή των feeds σε λίστα

[ονομάζουμε το instance: cb1]

Επίσης, θα χρειαστούμε: 

3. Ένα βασικό πεδίο Dynamic Text, το 
οποίο θα φιλοξενήσει την εκτενέστερη 
περιγραφή του κάθε feed. [ονομάζουμε το 
instance: detailz]

4. Ένα πεδίο Dynamic Text, το οποίο θα 
λαμβάνει την τιμή του link του κάθε feed.

[ονομάζουμε το instance: labeld]

5. Δύο πεδία Dynamic Text ενημέρωσης 
του χρήστη για τον τίτλο και την 
περιγραφή του επιλεγμένου feeder.

[ονομάζουμε τα instances: titl και descr 
αντίστοιχα]

Όλα τα instances που τοποθετούνται 
στη σκηνή μας, τα ονομάζουμε ώστε να 
μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτά 
μέσα από την ActionScript .

Βασική λειτουργία RSS Feeds
[Really Simple Syndication]

Τα γνωστά μας πλέον, RSS feeds 
βασίζονται στην τεχνολογία XML για να 
μας προσφέρουν δυναμικά, μεταβλητά 
δεδομένα, ενημερώνοντάς μας για τις πιο 
πρόσφατες, πάντα, εξελίξεις.

Αυτά, είναι αρχεία XML που τοποθετούνται 
σε κάποια online τοποθεσία και 
ενημερώνονται ανα τακτά χρονικά 
διαστήματα από το δημιουργό τους.

πχ. http://www.adobe.com/support/rss/

Αφού εμείς εκτελέσουμε την 
εφαρμογή μας, αυτή θα αντλήσει όλες 
τις απαραίτητες, αναβαθμισμένες 
πληροφορίες από την αντίστοιχη 
τοποθεσία, ενημερώνοντάς μας για τα 
τελευταία διαθέσιμα νέα.

Δημιουργία λειτουργιών

XML: List
Η σύνδεση των δεδομένων θα γίνει 
απευθείας στη Λίστα η οποία θα εμφανίζει 
τις καταχωρήσεις του επιλεγμένου RSS 
feed.

//Φροντίζουμε να εμφανιστούν τα 
δεδομένα μόνο αν έχει φορτώσει όλο το 
αρχείο πληροφοριών.
var loader:URLLoader = new URLLoader();
loader.addEventListener(Event.COMPLETE, 
onLoaded);

Νέο AIR Project
Όχι πολλά χρόνια παλαιότερα, για 
να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια 
εφαρμογή που είχε ένα custom σχήμα 
interface και να μπορεί να συμπεριφέρεται 
σαν κανονική εφαρμογή desktop, 
ήταν απαραίτητο να γνωρίζουμε 
κομμάτια των αδύτων των λειτουργικών 
συστημάτων. Σήμερα, αν γνωρίζουμε 
το Flash Professional CS3 και ολίγον 
από ActionScript 3.0, μπορούμε να 
αξιοποιήσουμε το νέο Adobe Integrated 
Runtime [AIR]. Αυτό θα αναλάβει να 
πραγματοποιήσει όλα τα προηγούμενα 
για  εμάς.

Ξεκινώντας ένα AIR project στο Flash CS3 
[εικ1], ξεκλειδώνουμε μια τεράστια γκάμα 
δυνατοτήτων που δεν είχαμε έως τώρα.

Η φιλοσοφία του AIR
To AIR συνδυάζει ένα κλασικό Runtime 
Framework, όπως ο MSI, o Flash Player, 
το plugin του Adobe Reader για το 
browser της προτίμησής σας, με ένα σετ 
εντολών για την εκτέλεση πολύπλοκων 
λειτουργιών που για την πραγματοποίησή 
τους παλαιότερα, ήταν απαραίτητο να 
κοπιάσουμε. 
Το AIR μας επιτρέπει να εγκαθιστούμε 

Νέο AIR Project στο Flash Pro CS3

Το βασικό Layout

Ρυθμίσεις για το AIR
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Τελικός RSS feed reader

import fl.controls.ComboBox;
import fl.controls.Label;

var cb1:ComboBox = new ComboBox();
cb1.prompt = «Select RSS Feed:»;
//Δημιουργούμε το μενού. Αντιγράφουμε 
την ακόλουθη εντολή για όσες 
καταχωρήσεις χρειαζόμαστε στο μενού.
cb1.addItem({app:«flash»}); 
//Καταχωρούμε τις τιμές και καθορίζουμε 
τις φυσικές ιδιότητες του ComboBox.
cb1.labelFunction = nameLabelFunction;
cb1.width = 120; 
cb1.move(420, 6);
cb1.addEventListener(Event.CHANGE, 
changeHandler);
cb1.editable = false;
addChild(cb1);

//Τοποθετούμε το πεδίο κειμένου που θα 
λαμβάνει την τιμή του link του κάθε feed 
και ρυθμίζουμε τις φυσικές του ιδιότητες.
var labeld:Label = new Label();
labeld.text = «»;
labeld.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;
labeld.move(cb1.x, cb1.y + cb1.height);
addChild(labeld);

function changeHandler(event:Event):void 
{
//Φροντίζουμε ώστε να αλλάζει το link 
από όπου θα αντλεί την πληροφορία 
η εφαρμογή μας, ανάλογα με το τι έχει 
επιλεγεί στο ComboBox.
var cb:ComboBox = event.currentTarget as 
ComboBox;
//Δεδομένη τοποθεσία με μεταβλητό το 
filename του αρχείου XML/RSS.
labeld.text = «http://rss.adobe.com/en/
resources_» + cb.value + «.rss»;
//Το πεδίο που κρατάει το link δε θα είναι 
ορατό.
labeld.visible = false;
//Καθαρίζουμε τα περιεχόμενα της λίστας 
και φορτώνουμε από τη νέα τοποθεσία.
itemz.removeAll();
loader.load(new URLRequest(labeld.text));
}

//Καθορίζουμε τη συμπεριφορά του 
ComboBox στην εφαρμογή.
function nameLabelFunction(item:Objec
t):String {
    var str:String;
    if (item == null) {str = cb1.value;}
    else {str = item.app;}
    return str;
}

Δημοσίευση εφαρμογής

Το τελευταίο και εξίσου σημαντικό βήμα 
στην παραγωγή μας είναι να επιλέξουμε 
τις σωστές ρυθμίσεις στην εξαγωγή. 
Βεβαιωνόμαστε ότι στο:  
File > Publish Settings

στην καρτέλα Flash και στην επιλογή 
Version είναι ορισμένη η χρήση του Adobe 
Air 1.0 αντί κάποιου Flash Player.

Πατάμε το Publish και λαμβάνουμε κάτι 
σαν το περιεχόμενο της εικόνας 6, χωρίς 
ιδιαίτερο κόπο, χάρις στην ενσωμάτωση 
του AIR.

//Ρυθμίζουμε ώστε το πεδίο που θα 
δεχθεί τις λεπτομέρειες να μπορέσει να 
αποσπάσει την απαραίτητη πληροφορία 
από μια μεταβλητή που θα συντάξουμε 
παρακάτω.
itemz.addEventListener(Event.CHANGE, 
itemChange);

function itemChange(e:Event):void
{
//Ενεργοποιούμε τη δυνατότητα 
μορφοποίησης κειμένου με HTML και 
φορτώνουμε την τιμή του επιλεγμένου 
feed από μια σύνθετη μεταβλητή που 
συναρμολογείται παρακάτω.
detailz.htmlText = itemz.selectedItem.data;
}

//Ορίζουμε και διαμορφώνουμε τη 
διαμόρφωση των πεδίων στο αρχείο RSS.
var xml:XML;

function onLoaded(e:Event):void
{
//Κάθε πεδίο του αρχείου RSS αντιστοιχεί 
σε ένα δυναμικό πεδίο ή component που 
δημιουργήσαμε στο Flash. 
xml = new XML(e.target.data);
//Η δομή της XML του RSS μεταφέρεται 
στο Flash.
var il:XMLList = xml.channel.item;
//Κάποια από τα πεδία της XML 
αντιστοιχίζονται σε δυναμικά πεδία του 
Flash.
titl.text = xml.channel.title;
descr.text = xml.channel.description;
//Σύνθετη Μεταβλητή
Συγκεντρώνουμε τον τίτλο, την περιγραφή 
και την τοποθεσία που βρίσκονται οι 
λεπτομέρειες.
Κάθε αναλυτική περιγραφή αντιστοιχίζεται 
στο link που μπορεί κανείς να διαβάσει 
περισσότερα.
for(var i:uint=0; i<il.length(); i++)
{
 itemz.addItem({data: 
«<font color=’#ff0000’><b>» + il.title.
text()[i] + «</b></font>» + «\n\n» + 
il.description.text()[i] + «\n\n» + «<font 
color=’#00a4fd’><a href=’» + il.link.text()[i] 
+ «’>read more...</a></font>»,   
 label:il.title.text()[i]});
}
}

ComboBox
Μπορούμε να δημιουργήσουμε και να 
διαμορφώσουμε το επιλολόγιο μας για 
τα RSS feeds χρησιμοποιώντας μερικές 
γραμμές ActionScript 3.0:


