
Σημειώσεις Flash

1. Εισαγωγή στο Flash CS3

 Υπάρχουν  2  κατηγορίες  γραφικών:  τα  ψηφιογραφικά  (bitmap)  και 
διανυσματικά (vector) γραφικά. 
o Στα ψηφιογραφικά γραφικά η εικόνα χωρίζεται σε κουκκίδες (pixels) 

και  αποθηκεύονται  πληροφορίες  για το χρώμα που έχει  η κάθε  μία 
κουκίδα. 

Ο αριθμός των κουκκίδων που σχηματίζουν την εικόνα δίνει την ανάλυση 
της εικόνας π.χ. 550x400 σημαίνει 550 στον οριζόντιο άξονα (πλάτος) 
και 400 στον κατακόρυφο άξονα (ύψος). 

Το  πλήθος  των  bits  για  το  κάθε  χρώμα  λέγεται  βάθος  χρώματος της 
εικόνας.  Π.χ.  εικόνα με βάθος  χρώματος  8 bits  υποστηρίζει  28=256 
χρώματα.  Βάθος  16  bits  σημαίνει  216=65535  χρώματα.  Αντίστοιχα 
βάθος 24 bits σημαίνει περίπου 16 εκατομμύρια χρώματα και βάθος 32 
bits σημαίνει περίπου 4 δισεκατομμύρια χρώματα. 

 Παραδείγματα  ψηφιογραφικών  εικόνων  είναι  οι  JPEG,  GIF, 
PNG, BMP, TIFF κτλ. Οι τρεις πρώτες μορφές υποστηρίζονται 
και  στον   Παγκόσμιο  Ιστό  μέσω  της  γλώσσας  HTML. 
Παραδείγματα προγραμμάτων ψηφιογραφικών γραφικών είναι 
το Photoshop της Adobe, η Ζωγραφική των Windows κτλ.

o Στα  διανυσματικά γραφικά  αποθηκεύονται  πληροφορίες  για  την 
εικόνα με μαθηματικό τρόπο. Π.χ. αν μία εικόνα περιέχει ένα κύκλο 
αποθηκεύονται  μόνο  πληροφορίες  για  το  κέντρο  του  κύκλου,  την 
ακτίνα του και το χρώμα του και όχι πληροφορίες για κάθε σημείο του 
κύκλου.

 Παραδείγματα προγραμμάτων που υποστηρίζουν διανυσματικά 
γραφικά είναι το Corel Draw, το AutoCAD κτλ.

Τα διανυσματικά γραφικά καταλαμβάνουν μικρότερο χώρο από ότι τα ψηφιογραφικά. 
Επίσης όταν μεγεθύνουμε  διανυσματικά γραφικά τότε αυτά δεν παραμορφώνονται 
όπως γίνεται με τα ψηφιογραφικά. Από την άλλη η αποθήκευση φωτογραφιών μπορεί 
να γίνει με ψηφιογραφικό μόνο τρόπο αφού δεν είναι εύκολη η αναπαράσταση π.χ. 
ανθρώπινων μορφών με τη βοήθεια μαθηματικών τύπων.

 Το Flash  δημιουργεί διανυσματικά γραφικά. Μπορούμε όμως να εισάγουμε 
και εικόνες ψηφιογραφικών γραφικών (JPEG, GIF κτλ.) σε ένα αρχείο Flash. 
Τα αρχεία flash καταλαμβάνουν  μικρό χώρο και φαίνονται πολύ  καθαρά. 
Οι κινήσεις εκτελούνται με τη διαδοχική εμφάνιση κάποιου αριθμού καρέ 
ανά δευτερόλεπτο (frames per second, fps), π.χ. έχουμε 12 fps. Εφαρμόζεται 
επίσης η τεχνική του streaming, δηλ. το αρχείο αρχίζει και εμφανίζεται την 
ώρα που το παίρνουμε από το Internet και χωρίς να το έχουμε κατεβάσει 
ακόμη ολόκληρο.

 Ένα  αρχείο  flash  αποθηκεύεται  σε  μορφή  FLA.  Μπορούμε  να 
αποθηκεύσουμε  δηλ.  σε  αυτή τη  μορφή ένα  αρχείο  και  να  το ανοίξουμε 
κάποια  άλλη  στιγμή  και  να  το  τροποποιήσουμε.  Μπορούμε  όμως  να 
αποθηκεύσουμε και σε μορφή SWF. Τα αρχεία flash που δημοσιεύουμε στο 
Internet είναι σε μορφή SWF. Τέτοια αρχεία μπορούμε να τα δούμε αλλά δεν 
μπορούμε  να  τα  ανοίξουμε  με  το  Flash  και  να  τα  τροποποιήσουμε. 
Μπορούμε επίσης να αποθηκεύσουμε και σε μορφή animated GIF.

 Για  να  ενσωματώσουμε  ένα  αρχείο  SWF  σε  μία  σελίδα  μπορούμε  να 
χρησιμοποιήσουμε  την  εντολή  EMBED.  Δίνουμε  δηλαδή  <EMBED 
SRC=”όνομα αρχείου”>.
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 Για να δούμε ένα αρχείο Flash με το πρόγραμμα πλοήγησης που έχουμε θα 
πρέπει  το  πρόγραμμα  να  έχει  εγκαταστημένο  το  αντίστοιχο  βοηθητικό 
πρόγραμμα (plugin) για να εμφανίζει αρχεία flash. 

2. Τα εργαλεία του Flash

Selection Tool Επιλέγουμε κάποιο αντικείμενο της σκηνής. Κάνοντας π.χ. κλικ 
πάνω στο εσωτερικού κάποιου κύκλου επιλέγει μόνο το γέμισμα 
του κύκλου και  όχι  και  το περίγραμμα.  Κάνοντας  διπλό κλικ 
επιλέγουμε και τα δύο. Επίσης μπορούμε να σχηματίσουμε μία 
ορθογώνια περιοχή και επιλέγει ότι υπάρχει μέσα στην περιοχή. 
Τέλος, αν έχουμε πατημένο το Control, μπορούμε να κάνουμε 
αριστερό κλικ και με πατημένο το ποντίκι να αντιγράψουμε ένα 
αντικείμενο σε άλλο σημείο…

Subselection Tool Κάνοντας κλικ πάνω σε κάποια γραμμή μας εμφανίζει τα σημεία 
ελέγχου της και μπορούμε έτσι να την τροποποιήσουμε.

Free Transform 
Tool

Με  το  free  transform  μπορούμε  να  μεταβάλουμε  ένα 
αντικείμενο.  Μπορούμε  να  αλλάξουμε  το  μέγεθός  του,  να  το 
περιστρέψουμε, να αλλάξουμε το σχήμα του κτλ. 
Εναλλακτικά μπορούμε να πατήσουμε  Modify/Transform για 
να κάνουμε αλλαγές σε ένα αντικείμενο. 

Gradient 
Transform Tool

Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που έχουμε πολύχρωμα γεμίσματα. 
Με  το  εργαλείο  αυτό  μπορούμε  να  καθορίσουμε  τον  τρόπο 
εναλλαγή των χρωμάτων.

Lasso Tool Μας  βοηθά  να  σχηματίσουμε  μία  κλειστή  περιοχή  και  να 
επιλέξουμε  το  εσωτερικό  της.  Στη  συνέχεια  μπορούμε  να 
τροποποιήσουμε  την  επιλεγμένη  περιοχή  (αλλαγή  χρωμάτων, 
διαγραφή  κτλ.).  Υπάρχουν  επιλογές  για  σχηματισμό 
πολυγωνικής περιοχής ή επιλογής περιοχών κάποιας εικόνας με 
το “μαγικό ραβδί”.

Pen Tool Με  τη  πένα  μπορούμε  να  σχηματίσουμε  καμπύλες  Bezier. 
Μπορούμε  επίσης  να  προσθέτουμε  ή  να  αφαιρούμε  σημεία 
ελέγχου σε γραμμές. Υπάρχουν γωνιακά σημεία (corner points) 
και  σημεία  καμπύλης  (curve  points).  Κάνοντας  κλικ  σε  ένα 
σημείο  ελέγχου  το  μετατρέπει  από  σημείο  καμπύλης  σε 
γωνιακό. Αν ξανακάνουμε κλικ το διαγράφει. Από την έκδοση 
CS3  έχουν  προστεθεί  εργαλεία  που  προσθέτουν  ή  αφαιρούν 
σημεία ελέγχου:

 ή

Τ

Text Tool Μπορούμε να γράψουμε κείμενο και να αλλάξουμε τις ιδιότητές 
του  (π.χ.  μέγεθος,  χρώμα,  οριζόντιος  ή  κατακόρυφος 
προσανατολισμός,  απόσταση  χαρακτήρων  (kern)  κτλ). 
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Υπάρχουν τα πλαίσια κειμένου  σταθερού πλάτους  (έχουν ένα 
τετραγωνάκι στη πάνω δεξιά γωνία του πλαισίου) και τα πλαίσια 
μη  σταθερού  πλάτους  όπου  το  πλάτος  μεγαλώνει  καθώς 
γράφουμε (έχουν κύκλο αντί για τετράγωνο).
Οι ιδιότητες του κειμένου μπορούν να καθοριστούν στο κάτω 
μέρος  του  παραθύρου.  Από  τις  ιδιότητες  αυτές  μπορούμε  να 
κάνουμε  το  κείμενο  να  είναι  σύνδεσμος  (link)  προς  κάποια 
ιστοσελίδα:

Line Tool Τραβάμε ευθείες γραμμές. Με πατημένο το Shift κάνει γραμμές 
οριζόντιες, κατακόρυφες ή γενικά γραμμές με γωνίες 
πολλαπλάσιες των 45 μοιρών.

Rectangle Tool Κάνουμε  ορθογώνια.  Με πατημένο το Shift  παίρνουμε  τέλεια 
τετράγωνα.

Oval Tool Κάνουμε ελλείψεις. Με πατημένο το Shift παίρνουμε κύκλους.

PolyStar Tool Μπορούμε  να  σχηματίσουμε  πολύγωνα  ή  άστρα.  Με  το 
κουμπάκι  Options  στο  παράθυρο  Properties  επιλέγουμε  το 
πλήθος των πλευρών και άλλες ιδιότητες.

Pencil Tool Ζωγραφίζει  γραμμές.  Οι  γραμμές  που  σχηματίζονται 
μεταβάλλονται  λίγο  από  το  πρόγραμμα  ώστε  να  είναι  πιο 
ομαλές. Αυτό γίνεται ανάλογα με την επιλογή που επιθυμούμε 
(Straighten, Smooth,Ink). Με πατημένο το Shift κάνει οριζόντιες 
ή κατακόρυφες γραμμές.

Brush Tool Με το  πινέλο βάφουμε.  Υπάρχουν  επιλογές  ώστε  να βάφεται 
μόνο το γέμισμα ή μόνο το περίγραμμα κτλ:

Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε το μέγεθος και το σχήμα του 
πινέλου:

Ink Bottle Tool Με το ink bottle  αλλάζουμε το περίγραμμα των αντικειμένων 
όπου κάνουμε κλικ. Μπορούμε δηλ. Να ορίσουμε τις ιδιότητες 
που θέλουμε για το περίγραμμα και κάνοντας κλικ σε κάποιο 
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αντικείμενο, αποκτά αυτό το στυλ περιγράμματος.
Paint Bucket Tool Βάφουμε κλειστές περιοχές. Υπάρχουν επιλογές που επιτρέπουν 

το βάψιμο κάποιας περιοχής ακόμη και όταν δεν είναι τελείως 
κλειστή:

Eyedropper Tool Μας βοηθά να  επιλέξουμε  κάποιο  υπάρχον χρώμα σε  κάποιο 
αντικείμενο. Αρκεί να κάνουμε κλικ με το εργαλείο αυτό και το 
χρώμα του σημείου όπου κάνουμε κλικ γίνεται ενεργό.

Eraser Tool Μας βοηθάει να  σβήσουμε κάτι. Μπορούμε να επιλέξουμε το 
μέγεθος  και  το  σχήμα  της  σβηστήρας.  Μπορούμε  να 
καθορίσουμε  την περιοχή  όπου θα  γίνεται  η  διαφραφή με  τη 
βοήθεια των πιο κάτω επιλογών:

Με την επιλογή faucet (βρύση) αρκεί να κάνουμε κλικ κάπου 
ώστε να το σβήσουμε.

Hand Tool Μετακινούμε το σκηνικό προς τη κατεύθυνση που θέλουμε.

Zoom Tool Κάνουμε μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Υπάρχουν δύο επιλογές, μία 
για τη μεγέθυνση και μία για να κάνουμε σμίκρυνση. Η 
σμίκρυνση μπορεί να γίνει επίσης με πατημένο το Alt.

Χρώματα Μπορούμε να καθορίσουμε το χρώμα γραμμής (stroke color) και 
το χρώμα γεμίσματος (fill color).
Υπάρχουν  εικονίδια  με  τα  οποία  μπορούμε  να  θέσουμε  ως 
χρώμα  το  άσπρο-μαύρο  ή  να  κάνουμε  εναλλαγή  των  δύο 
χρωμάτων ή να ορίσουμε να μην έχουμε καθόλου χρώμα:
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3. Άλλες Λειτουργίες του Flash

Ομαδοποίηση αντικειμένων

 Επιλέγουμε   τα  αντικείμενα.  Αυτό  μπορεί  να  γίνει  π.χ.  σχηματίζοντας  ένα 
περίγραμμα με το Select Tool (βελάκι) γύρω-γύρω από τα αντικείμενα που 
θέλουμε να επιλέξουμε. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε πολλά αντικείμενα 
κάνοντας κλικ πάνω τους με πατημένο το Shift. Για την επιλογή όλως των 
αντικειμένων  του  σκηνικού  μας  μπορούμε  να  πατήσουμε  Control+A  (ή 
Edit/Select All)

 Πατάμε  Modify/Group ή  Control+G για  να  ομαδοποιήσουμε  όλα  τα 
αντικείμενα  που  έχουμε  επιλέξει.  Από  τη  στιγμή  που  έχω  ομαδοποιήσει 
κάποια  αντικείμενα,  πλέον  αυτά  συμπεριφέρονται  σαν  να  είναι  ένα  ενιαίο 
αντικείμενο. Επίσης τοποθετώντας ένα ομαδοποιημένο αντικείμενο σε κάποιο 
άλλο  ομαδοποιημένο  αντικείμενο,  το  τμήμα  του  κάτω  αντικειμένου  δεν 
διαγράφεται όπως όταν τα αντικείμενα δεν είναι ομαδοποιημένα.

 Για να πάψει ένα σύνολο αντικειμένων να αποτελεί ομάδα, κάνω κατάργηση 
της ομαδοποίησης με Modify/Ungroup ή Control+Shift+G.

 Από το Flass CS3 και  μετά  όταν δημιουργούμε ένα αντικείμενο όπως ένα 
παραλληλόγραμμο ή μία  έλλειψη,  το αντικείμενο  είναι  ομαδοποιημένο.  Σε 
παλαιότερες εκδόσεις όμως δεν ήταν και το γέμισμα του αντικειμένου ήταν 
ξεχωριστό από το περίγραμμά του.

Break Apart

 Με  την  εντολή  break  apart  χωρίζουμε  ένα  αντικείμενο  στις  γραμμές, 
καμπύλες,  σημεία  κτλ.  από  τα  οποία  αποτελείται.  Μπορούμε  να  κάνουμε 
break  apart  σε  ένα  σύνολο  ομαδοποιημένων  αντικειμένων  και  να  έχουμε 
αποτέλεσμα παρόμοιο με την εντολή Modify/Ungroup. 

 Μπορούμε να κάνουμε break apart μία εικόνα που εισάγαμε στο Flash ή σε 
κάποιο κείμενο που γράψαμε.  Κάνοντας  break apart  σε κάποιο κείμενο το 
σπάει στα γράμματα από τα οποία αποτελείται. Στη συνέχεια αν ξανακάνουμε 
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break apart σε όλα ή σε μερικά από τα γράμματα μπορούμε να σπάσουμε το 
κάθε γράμμα στα συστατικά του και να το τροποποιήσουμε.

 Για  να  κάνουμε  break  apart  πατάμε  Modify/Break     Apart   ή  Control+B  ή 
χρησιμοποιούμε το δεξί κλικ.

Align

 Με τις εντολές Modify/  Align μπορούμε να στοιχίσουμε κάποια αντικείμενα 
(αριστερά,  δεξιά  ή  στο  κέντρο  και)  οριζόντια  ή  κατακόρυφα.  Αρκεί  να 
επιλέξουμε τα αντικείμενα αυτά (π.χ. με πατημένο το shift) και να επιλέξουμε 
τη στοίχιση που θέλουμε.

 Μπορούμε  επίσης  να  ισοκατανήμουμε  τον  ενδιάμεσο  χώρο ανάμεσα  στα 
αντικείμενα  κατακόρυφα  ή  οριζόντια.  Μπορούμε  τέλος  να  ζητήσουμε  τα 
αντικείμενα να έχουν ίσο πλάτος ή ίσο ύψος. 

 Η στοίχιση των αντικειμένων μπορεί  να γίνει  ως  προς  το σκηνικό (stage). 
Δηλ. Να στείλουμε ένα ή περισσότερα αντικείμενα τελείως δεξιά ή αριστερά 
ή στο κέντρο κτλ.

 Οι εντολές του align μπορούν να εκτελεστούν και μέσω του παραθύρου Align 
πατώντας Window/ Align. 

Guides (οδηγοί)

 Με τη χρήση οδηγών μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε επίσης αντικείμενα.
 Μπορούμε  να  προσθέσουμε  οδηγούς  με  τη  βοήθεια  του  χάρακα.  Για  να 

εμφανίσουμε τον χάρακα θα πρέπει να πατήσουμε View/Rulers.
 Για  να  εισάγουμε  ένα  νέο  guide  κάνουμε  κλικ  στον  αντίστοιχο  χάρακα 

(οριζόντιο  ή  κατακόρυφο)  και  σέρνουμε  στο  σημείο  όπου  θέλουμε  να 
βάλουμε ο guide. Για να είναι ορατοί οι οδηγοί πρέπει να είναι τσεκαρισμένη 
η  επιλογή  View/  Guides/  Show Guides.  Μπορούμε  να  κλειδώσουμε  τους 
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οδηγούς στις θέσεις όπου τους έχουμε βάλει (ώστε να μην αλλάζουν θέση) ή 
να  τους  ξεκλειδώσουμε.  Μπορούμε  επίσης  να  διαγράψουμε  έναν  οδηγό 
τραβώντας τον προς τον χάρακα ή να τους διαγράψουμε όλους επιλέγοντας 
Clear All στο μενού View/ Guides.

Arrange 

 Με τις  εντολές  arrange  μπορούμε  να  ρυθμίσουμε  τη  σειρά  που  θα  έχουν 
κάποια αντικείμενα όταν επικαλύπτονται. Δηλ. ποιο θα είναι από πάνω, πιο 
από κάτω κτλ. Μπορούμε επίσης να κλειδώσουμε (lock) ένα αντικείμενο ώστε 
να μην το τροποποιήσουμε κατά λάθος. 

 Για να εφαρμόσουμε τις εντολές arrange κάνουμε κλικ πάνω στο αντικείμενο 
που  θέλουμε  (πρέπει  να  είναι  ομαδοποιημένο)  και  στη  συνέχεια  πατάμε 
Modify/ Arrange δίνοντας στη συνέχεια την επιλογή που θέλουμε (μπορούμε 
επίσης να πάμε στο μενού με δεξί κλικ).

Χρώματα

 Στο παράθυρο  Color  (αν  δεν  φαίνεται  στα  δεξιά,  πατάμε  Window/Color) 
μπορούμε να επιλέξουμε το χρώμα το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.
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 Eκτός  από  την  επιλογή  του  χρώματος  μπορούμε  να  προχωρήσουμε  στη 
δημιουργία  δικών  μας  συνδυασμών  χρωμάτων  με  τις  επιλογές  linear  και 
radial. 

 Μπορούμε να δούμε επίσης τις τιμές R-G-B για ένα χρώμα και να ρυθμίσουμε 
την  τιμή  του  Alpha που  δίνει  τη  διαφάνεια  ενός  χρώματος.  Τα  βασικά 
χρώματα είναι το Κόκκινο (Red), το Πράσινο (Green) και το Μπλε (Blue). Η 
ελάχιστη  ποσότητα  είναι  για  το  κάθε  χρώμα  0  και  η  μέγιστη  255.  Στο 
δεκαεξαδικό η ελάχιστη τιμή είναι 00 και η μέγιστη FF. Χρώμα #00FF58 π.χ. 
σημαίνει ότι έχουμε Red: 00, Green:FF και Blue:58.

Duplicate – Copy – Paste

 Αν επιλέξουμε ένα ή περισσότερα αντικείμενα και πατήσουμε Control+D (ή 
Edit/Duplicate) δημιουργείται ένα πιστό αντίγραφο του αντικειμένου.

 Μπορούμε επίσης να κάνουμε Copy/Paste ή Cut/Paste σε ένα ή περισσότερα 
αντικείμενα.

 Υπάρχει η επιλογή  Paste in Place στο μενού Edit  και η επιλογή  Paste in 
Center για  την τοποθέτηση του νέου αντικειμένου είτε  ακριβώς στη θέση 
όπου το κάναμε Copy (σε άλλο επίπεδο ίσως) είτε στο κέντρο του σκηνικού.

 Ένας άλλος τρόπος να κάνουμε copy είναι να σύρουμε ένα αντικείμενο με το 
arrow tool έχοντας πατημένο το Control.

Modify Document

 Για  να  αλλάξουμε  τις  ιδιότητες  της  ταινίες  μας  μπορούμε  να  πατήσουμε 
Modify/  Document. Μπορούμε έτσι να αλλάξουμε το πλάτος και ύψος του 
σκηνικού, το χρώμα φόντου, το ρυθμό της ταινίας (frame per second – fps) 
κτλ. 

 Τις  επιλογές  αυτές  τις  ρυθμίζουμε  και  από  την  περιοχή  Properties  εάν 
κάνουμε κλικ σε κάποιο σημείο του σκηνικού που δεν έχει άλλο αντικείμενο 
από πάνω.

8



Σημειώσεις Flash

4. Δημιουργία κίνησης

Δημιουργία motion tween

1. Σχεδιάζουμε το αντικείμενο που θέλουμε να κινείται σε ένα ξεχωριστό   layer   
από  ότι  άλλα  αντικείμενα  που  θα  είναι  ακίνητα,  ή  άλλα  αντικείμενα  που 
κινούνται ανεξάρτητα.

2. Αν το αντικείμενο δεν είναι ήδη ομαδοποιημένο, επιλέγουμε το αντικείμενο 
και κάνουμε ομαδοποίηση (Modify/Group ή Control+G). 

3. Πηγαίνουμε στο frame όπου θέλουμε να τελειώνει η κίνηση και εισάγουμε 
ένα  keyframe (δεξί  κλικ  και  πατάμε  insert  keyframe).  Αν  η  κίνηση  είναι 
σύνθετη  εισάγουμε ένα    keyframe   για κάθε κομβικό σημείο της κίνησης   (για 
κάθε σημείο δηλ. που αλλάζει κατεύθυνση). 

4. Κάνουμε  κλικ  στο  κάθε  keyframe  και  τοποθετούμε  το  αντικείμενο  στην 
επιθυμητή θέση για αυτό το keyframe.

5. Σε κάθε keyframe που ξεκινάει μία κίνηση θα πρέει να προσθέσουμε motion 
tween κάνοντας δεξί κλικ και πατάμε Create motion tween ή με την επιλογή 
motion από το μενού tween από την περιοχή properties (κάτω μέρος). 

   ή

Εάν στην περιοχή  των frames  (παράθυρο timeline)  δούμε ένα  συνεχόμενο 
βελάκι,  σημαίνει ότι έχουμε εισάγει την κίνηση που θέλαμε. Εάν είναι μία 
διακεκομμένη γραμμή κάτι πήγε λάθος (οπότε κάνουμε αναίρεση όσες φορές 
χρειάζεται και ξαναπροσπαθούμε).

6. Αν θέλουμε  να  αλλάξουμε  και  το  μέγεθος  του  αντικειμένου  που  κινείται, 
αφού  κάνουμε  όλα  τα  παραπάνω  βήματα,  πηγαίνουμε  στο  keyframe  που 
θέλουμε  να  κάνουμε  αλλαγές  και  τροποποιούμε  το  αντικείμενο  κάνοντας 

χρήση του Free Transform Tool .
Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε να περιστρέφεται το αντικείμενο κατά τη 
διάρκεια της κίνησης του από το παράθυρο properties (κάτω μέρος):

9



Σημειώσεις Flash

Δημιουργία shape tween

1. Σχεδιάζουμε το αντικείμενο που θέλουμε να κινείται σε ένα ξεχωριστό   layer  . 
Σε αντίθεση με το motion tween δεν κάνουμε ομαδοποίηση.

2. Εισάγουμε τα κατάλληλα keyframes στα κομβικά σημεία της κίνησης.

3. Σε κάθε  keyframe της κίνησης τοποθετούμε το κινούμενο αντικείμενο στη 
σωστή θέση και το τροποποιούμε όπως θέλουμε (χρώμα, σχήμα κτλ.) ή ακόμη 
το διαγράφουμε τελείως και σχεδιάζουμε νέο αντικείμενο (ή και περισσότερα 
από ένα).

 ή

4. Κάνουμε κλικ στο πρώτο keyframe της κάθε κίνησης και ενεργοποιούμε την 
επιλογή shape από το μενού tween από την περιοχή properties (κάτω μέρος). 
Εάν εμφανιστεί συνεχόμενο βέλος έχουμε εισάγει την κίνηση.

Μπορούμε να συνδυάσουμε τα δύο είδη κίνησης. Δηλαδή μπορεί π.χ. ένα αντικείμενο 
από το frame 1 ως 30 να κάνει motion tween και από 31 ως 50 να κάνει shape tween. 
Αρκεί να βάλουμε keyframes στα frames 1 και 30 και να βάλουμε motion tween και 
δύο νέα keyframes στα  frames 31 και 50 και  να  βάλουμε shape tween.  Θα έχουμε 
δηλ. δύο keyframes το ένα δίπλα στο άλλο (θέσεις 30 και 31).
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Δημιουργία κίνησης με τη χρήση οδηγού κίνησης

Μπορούμε  να  κάνουμε  ένα  αντικείμενο  να  κινείται  πάνω  σε  μία  τροχιά  που 
σχεδιάζουμε εμείς, σχεδιάζοντας την τροχιά και βάζοντας motion tween.

1. Δημιουργούμε  το  αντικείμενο  που  θα  κινείται  (αν  χρειάζεται  το  κάνουμε 
ομαδοποίηση).

2. Ενώ βρισκόμαστε στο  layer του αντικειμένου αυτού, κάνουμε κλικ 
στο  κουμπάκι εισαγωγής επιπέδου-οδηγού (add motion guide):    

Εισάγουμε  έτσι  ένα  νέο  επίπεδο  πάνω  από  το  επίπεδο  όπου  θα 
δημιουργήσουμε την κίνηση.

3. Πηγαίνουμε στο επίπεδο οδηγό και σχεδιάζουμε   την τροχιά   (με όποιο τρόπο 
θέλουμε, π.χ. με το μολύβι) που θέλουμε να ακολουθήσει η κίνηση.

4. Εισάγουμε keyframe  s   στο σημείο τέλους της κίνησης και στα δύο layers

5. Πηγαίνουμε  στο  επίπεδο  του  κινούμενου  αντικειμένου.  Κάνουμε  κλικ  στο 
πρώτο keyframe και τοποθετούμε το αντικείμενο στο σημείο της τροχιάς όπου 
θα ξεκινάει η κίνηση και βάζουμε motion tween.  

     ή 

Πηγαίνουμε  επίσης  στο  keyframe  όπου  θα  τερματίσει  η  κίνηση  και  το 
βάζουμε στο σημείο της τροχιάς όπου θέλουμε να πάει.

Μπορούμε  να  βάλουμε  σε  διαφορετικά  επίπεδα  διαφορετικά  επίπεδα  οδηγούς. 
Μπορούμε επίσης να έχουμε δύο ή περισσότερα επίπεδα (layers)  που αντιστοιχούν 
την ίδια τροχιά (ίδιο επίπεδο οδηγό). 
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Δημιουργία μάσκας

Με ένα  επίπεδο  μάσκας  μπορούμε  να  ρυθμίσουμε  ποια  τμήματα  κάποιου  άλλου 
επιπέδου θα εμφανίζονται. 

1. Σχεδιάζουμε το επίπεδο όπου θα εφαρμόσουμε μάσκα
2. Εισάγουμε νέο επίπεδο πάνω από το οποίο θα εφαρμόσουμε μάσκα.
3. Το νέο αυτό επίπεδο το μετατρέπουμε σε μάσκα κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο 

όνομά του και επιλέγοντας mask.

4. Για να σχεδιάσουμε πάνω στο επίπεδο μάσκας πρέπει να το ξεκλειδώσουμε 
γιατί  κλειδώνεται  αυτόματα.  Αφού  σχεδιάσουμε  αυτά  που  θέλουμε  στη 
μάσκα,  μπορούμε  να  δούμε  το  αποτέλεσμα  πατώντας  Control+Enter. 
Μπορούμε  αν θέλουμε  να  βάλουμε  και  κίνηση πάνω στα αντικείμενα  του 
επιπέδου της μάσκας.
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5. Δημοσίευση αρχείου flash

 Ένα  αρχείο  flash  το  δημοσιεύουμε  στο  Internet  σε  μορφή  SWF.  Στον 
υπολογιστή μας το αποθηκεύουμε και σε μορφή FLA ώστε να μπορούμε να 
το ανοίξουμε και να το τροποποιήσουμε.

 Πατώντας  File/ Export/  Export Movie μπορούμε  να  αποθηκεύσουμε  τη 
ταινία  μας  σε  μορφή .swf.  Στη  συνέχεια  το  αρχείο  αυτό  μπορούμε  να  το 
εισάγουμε  σε  μία  ιστοσελίδα  (αρχείο  .htm  ή  .html)  είτε  εισάγοντας  τις 
κατάλληλες  εντολές  HTML  είτε  με  κάποιο  πρόγραμμα  δημιουργίας 
ιστοσελίδων όπως το Dreamweaver.

 Εάν  πατήσουμε  File/  Publish Settings εμφανίζεται  ένα  παράθυρο  όπου 
μπορούμε να ρυθμίσουμε το είδος των αρχείων που θα δημιουργήσουμε από 
τη ταινία μας:

Μπορούμε  να  επιλέξουμε  μία  ή  περισσότερες  από  τις  μορφές  που 
εμφανίζονται στο παράθυρο αυτό. Μπορούμε δηλ. να εξάγουμε το αρχείο μας, 
εκτός  από swf  μορφή,  σε  μορφές  όπως  html,  gif,  jpeg,  png,  exe  κτλ.  Αν 
ορίσουμε το όνομα του αρχείου και τον φάκελο όπου θέλουμε να αποθηκευτεί 
(πατάμε  το  εικονίδιο  του  φακέλου  στα  δεξιά  του  ονόματος  αρχείου),  στη 
συνέχεια μπορούμε να πατήσουμε το κουμπάκι Publish για να δημιουργηθούν 
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τα αρχεία αυτά. Με τη μορφή html παράγεται μία ιστοσελίδα η οποία περιέχει  
μόνο την flash ταινία μας και στην οποία σελίδα μπορούμε να προσθέσουμε 
άλλα πράγματα αν το επιθυμούμε. Με τις μορφές βέβαια gif, jpeg, png κτλ 
παράγεται σταθερή εικόνα και όχι κινούμενη.

 Πατώντας  File/  Publish Preview μπορούμε  να  ελέγξουμε  τα  αρχεία  που 
δημιουργούνται με το publish.

 Από το παράθυρο File/ Publish Settings μπορούμε επίσης στην καρτέλα Flash 
να ρυθμίσουμε τις ιδιότητες του swf αρχείου που θα δημιουργήσουμε:

Εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε την έκδοση (version) του flash αρχείου που θα 
δημιουργήσουμε, να βάλουμε κωδικό στο αρχείο μας (πατώντας protect from 
import), να ρυθμίσουμε την ποιότητα της συμπίεσης των εικόνων μας (JPEG 
quality), τις ρυθμίσεις των αρχείων ήχου της ταινίας μας (audio stream και 
audio event) κτλ.

 Στο παράθυρο εμφάνισης της ταινίας μας (με Control+Enter) εάν πατήσουμε 
στο  μενού View/  Bandwidth Profiler βλέπουμε  ένα  σχεδιάγραμμα  όπου 
φαίνεται  σε  ποια  frames  της  ταινίας  μας  εμφανίζεται  πρόβλημα  κατά  την 
προβολή της μέσω του Internet. Εμφανίζεται μία κόκκινη οριζόντια γραμμή 
και  στα σημεία όπου το γράφημα ξεπερνάει  την κόκκινη  γραμμή,  υπάρχει 
πρόβλημα.  Με  View/ Download Settings μπορούμε  να  δώσουμε  την 
επιθυμητή  ταχύτητα  Internet  που  θέλουμε  να  τεστάρουμε  και  με  View/ 
Simulate Download μπορούμε να δούμε πώς θα φαίνεται η ταινία μας στο 
Internet.
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6. Βιβλιοθήκες (Libraries)

 Μπορούμε  να  επιλέξουμε  ένα  αντικείμενο  και  να  το  μετατρέψουμε  σε 
σύμβολο. Αυτό γίνεται πατώντας δεξί κλικ στο αντικείμενο και  Convert to 
Symbol (ή  F8).  Μπορούμε  να  επιλέξουμε  το  σύμβολο  αυτό  να  έχει 
συμπεριφορά (behavior) movie clip (αντικείμενο με κίνηση), button (κουμπί 
όπου κάνουμε κλικ και εκτελείται  κάποια ενέργεια)  ή graphic (αντικείμενο 
που  συμπεριφέρεται  σαν  απλό  γραφικό).  Συνήθως  επιλέγουμε  graphic  και 
πατώντας το Ok το αντικείμενο εισάγεται στη βιβλιοθήκη του αρχείου μας. 

 Για να δούμε τη βιβλιοθήκη του αρχείου όπου δουλεύουμε πατάμε Window/ 
Library ή Control +L. Για να εισάγουμε ένα αντικείμενο της βιβλιοθήκης σε 
μία  ταινία  μας,  κάνουμε  κλικ  στο  αντικείμενο  αυτό  στο  παράθυρο  της 
βιβλιοθήκης,  το  σέρνουμε  μέσα στο σκηνικό μας  και  το τοποθετούμε  στη 
θέση που θέλουμε.  Μπορούμε έτσι να εισάγουμε όσα αντικείμενα θέλουμε 
από τη βιβλιοθήκη στη ταινία που δημιουργούμε. Μπορούμε και αντίστροφα 
να  σύρουμε  ένα  αντικείμενο  από  το  σκηνικό  μας  προς  το  παράθυρο  της 
βιβλιοθήκης και να το εισάγουμε έτσι στη βιβλιοθήκη μας.

 Μπορούμε να εισάγουμε ένα αντικείμενο από τη βιβλιοθήκη ενός αρχείου σε 
ένα άλλο αρχείο.  Για να γίνει αυτό ανοίγουμε και τα δύο αρχείο και αφού 
επιλέξουμε  το  αντικείμενο  από  το  πρώτο  αρχείο  το  τραβάμε  και  το 
τοποθετούμε στο σκηνικό του δεύτερου αρχείου.

 Η αντιγραφή ενός αντικειμένου σε πολλά σημεία μπορεί να γίνει κάνοντας 
χρήση του Copy/Paste αλλά η χρήση βιβλιοθηκών προσφέρει κάποια επιπλέον 
πλεονεκτήματα.  Μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινές  βιβλιοθήκες  από τις 
οποίες  θα  εισάγουμε  αντικείμενα  σε  διαφορετικά  αρχεία.  Έχουμε  δηλ. 
επαναχρησιμοποίηση ενός αντικειμένου. Επίσης, εισάγοντας ένα αντικείμενο 
βιβλιοθήκης πολλές φορές σε μία ταινία, καταλαμβάνει λιγότερο χώρο. Αυτό 
συμβαίνει γιατί στην ουσία το flash αποθηκεύει τις πληροφορίες που αφορούν 
το αντικείμενο μόνο μία φορά και δεν τις ξανααποθηκεύει για κάθε αντίγραφο 
του αντικειμένου.

 Μπορούμε να αλλάξουμε τις ιδιότητες ενός αντιγράφου ενός συμβόλου της 
βιβλιοθήκης κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο αντίγραφο αυτό ή πατώντας δεξί 
κλικ και Edit στο όνομά του στο παράθυρο της βιβλιοθήκης. Αφού κάνουμε 
τις αλλαγές, για να επανέλθουμε σε κατάσταση τροποποίησης της ταινίας μας, 
θα πρέπει να κάνουμε κλικ στο όνομα του σκηνικού που εργαζόμαστε (π.χ. 
στο όνομα Scene1).  Με τον τρόπο αυτό όμως αλλάζουμε όλα τα αντίγραφα 
του αντικειμένου στο αρχείο μας (μόνο στο αρχείο αυτό και όχι και σε άλλα 
αρχεία που πιθανόν περιέχουν το ίδιο αντικείμενο βιβλιοθήκης). Επίσης, αν 
βρισκόμαστε στο αρχείο όπου ανήκει η βιβλιοθήκη, ταυτόχρονα, με τον τρόπο 
αυτό, αλλάζουμε και το κύριο αντίγραφο της βιβλιοθήκης.
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 Εάν θέλουμε να αλλάξουμε ένα αντίγραφο κάποιου αντικειμένου βιβλιοθήκης 
χωρίς να αλλάξουμε και όλα τα άλλα αντικείμενα, μπορούμε να επιλέξουμε 
για το αντικείμενο αυτό Modify/ Break Apart  και  να κάνουμε ότι αλλαγές 
θέλουμε.

 Ένας άλλος τρόπος δημιουργίας συμβόλου είναι να πατήσουμε  Insert/  New 
Symbol ή να πατήσουμε Control+F8. Εμφανίζεται έτσι ένα παράθυρο όπου 
μπορούμε να σχεδιάσουμε το αντικείμενο που θέλουμε, στο οποίο μπορούμε 
να  δώσουμε  και  κάποια  κίνηση και  να  το  εισάγουμε  στη  βιβλιοθήκη  σαν 
movie clip.  Για  να  γίνει  αυτό,  αφού  πατήσουμε  Insert/  New  Symbol, 
επιλέγουμε movie clip στην επιλογή behavior. 

7. Εισαγωγή γραφικών

 Υπάρχουν δύο είδη γραφικών. Τα διανυσματικά και τα  ψηφιογραφικά. Τα 
διανυσματικά  καταλαμβάνουν  λιγότερο  χώρο  και  δεν  αλλοιώνονται  όταν 
αλλάξουμε  το  μέγεθός  τους.  Μπορούμε  να  εισάγουμε  στο  Flash  κάποιο 
περιορισμένο  αριθμό  διανυσματικών  μορφών,  όπως  freehand,  autocad, 
illustrator κτλ.

 Τα ψηφιογραφικά  γραφικά συνήθως  τα  συναντάμε  σε  μορφές  GIF,  JPEG, 
BMP κτλ.  και μπορούμε να τα εισάγουμε στο Flash, παρόλο που το Flash 
δημιουργεί διανυσματικά γραφικά.

 Για  να  εισάγουμε  μία  εικόνα  στο  Flash  πατάμε  File/  Import/  Import to 
Stage.  Η  εικόνα  μας  έτσι  εισάγεται  τόσο  στο  σκηνικό  μας,  όσο  και  στη 
βιβλιοθήκη του αρχείου μας.

 Εάν επιλέξουμε κάποια εικόνα της  βιβλιοθήκης και  στη συνέχεια  κάνουμε 
δεξί κλικ και πατήσουμε στο Properties μπορούμε να αλλάξουμε τις ιδιότητες 
της εικόνας. Μπορούμε π.χ. να επιλέξουμε τον τρόπο αποθήκευσης (GIF ή 
JPEG) ή να αλλάξουμε εικόνα (πατώντας το import)

 Εάν κάνουμε κλικ πάνω σε μία εικόνα και πατήσουμε Modify/ Break Apart, 
μετατρέπουμε την εικόνα σε διανυσματική και μπορούμε πλέον να αλλάξουμε 
τα  τμήματά  της  όπως  εμείς  θέλουμε  (να  επιλέξουμε  κάποια  κομμάτια  της 
εικόνας, να αλλάξουμε χρώμα σε αυτά κτλ).

 Από τη στιγμή που θα μετατρέψουμε μία εικόνα με το Break Apart, μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε την εικόνα αυτή σαν γέμισμα. Για να γίνει αυτό αρκεί 
να  κάνουμε  κλικ  πάνω  της  με  το  Eyedropper  tool  και  στη  συνέχεια  να 
χρησιμοποιήσουμε το paint bucket tool ή το brush tool.

 Μπορούμε να ορίσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες τον τρόπο μετατροπής 
της  εικόνας  σε  διανυσματικό  γραφικό  από  την  επιλογή  Modify/  Bitmap/ 
Trace Bitmap.   Εμφανίζεται  ένα  παράθυρο  με  κάποιες  επιλογές  όπου 
ρυθμίζουμε την ακρίβεια για την μετατροπή αυτή. Όσο μεγαλύτερη ακρίβεια 
θέλουμε τόσο περισσότερο χώρο θα καταλαμβάνει το αρχείο. Το Break Apart 
χρησιμοποιεί την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια.

 Όπως και με τις εικόνες, έτσι και με τα κείμενα που γράφουμε, εάν θέλουμε 
να τα χειριστούμε σαν γραφικά μέσα από το flash, θα πρέπει να τα κάνουμε 
break  apart.  Εάν  κάνουμε  μία  φορά  break  apart,  σπάμε  το  κείμενο  στα 
επιμέρους γράμματα. Κάνοντας break apart για δεύτερη φορά, μετατρέπουμε 
το κάθε γράμμα σε διανυσματικό γραφικό.
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8. Εισαγωγή ήχου
 Για να εισάγουμε ένα αρχείο ήχου στο Flash πατάμε File/ Import/ Import to 

Stage ή File/ Import/ Import to Library. Επιλέγουμε το αρχείο του ήχου που 
θέλουμε να εισάγουμε και πατάμε το κουμπάκι Open. Εισάγεται τότε ο ήχος 
στη  βιβλιοθήκη του  αρχείου  μας  (άσχετα  αν  επιλέξαμε  import  to  stage  ή 
import to library). 

 Υποστηρίζονται διάφορες μορφές αρχείων ήχου, όπως π.χ. η μορφή WAV ή η 
συμπιεσμένη μορφή MP3. Δεν υποστηρίζονται αρχεία MIDI.

 Από  τη  στιγμή  που  θα  εισάγουμε  έναν  ήχο  στη  βιβλιοθήκη,  για  να  τον 
βάλουμε στη ταινία μας, δημιουργούμε νέο επίπεδο (layer) και δημιουργούμε 
ένα  keyframe  στο  σημείο  όπου  θέλουμε  να  ξεκινά  ο  ήχος.  Στη  συνέχεια 
σέρνουμε  το  αρχείο  ήχου  από  τη  βιβλιοθήκη  προς  το  σκηνικό  μας  ενώ 
βρισκόμαστε στο  layer όπου θα εισάγουμε τον ήχο. Εναλλακτικά κάνουμε 
κλικ  στο  keyframe  όπου  θα  αρχίζει  ο  ήχος  και  από  το  μενού  sound στο 
παράθυρο properties επιλέγουμε το όνομα του αρχείου του ήχου που θέλουμε 
να εισάγουμε.

 Αν  και  μπορούμε  να  εισάγουμε  ήχους  σε  οποιοδήποτε  layer,  είτε  αυτό 
περιέχει  διάφορα  αντικείμενα  είτε  κάποια  κίνηση,  προτείνεται  να  έχουμε 
ξεχωριστό layer για κάθε αρχείο ήχου.

 Από το μενού  Effects στο παράθυρο properties μπορούμε να προσθέσουμε 
κάποια στοιχειώδη εφέ στο αρχείο ήχου, όπως π.χ. να παίζει μόνο το αριστερό 
ή το δεξί  ηχείο ή ο ήχος  να χάνεται  σιγά-σιγά (fade out)  ή να δυναμώνει 
σιγά-σιγά (fade in). 

 Στο μενού Sync στο παράθυρο properties έχουμε τις εξής επιλογές:

o Event. Ο ήχος ξεκινά και ακόμη και να τελειώσει η ταινία μας, ο ήχος 
εξακολουθεί να παίζει. Αν εκτελέσουμε και πάλι την ταινία μας πριν 
σταματήσει  ο  ήχος  (με  Control+Enter)  θα  ακούμε  τον  ίδιο  ήχο  να 
παίζει δύο φορές ταυτόχρονα σε διαφορετικά χρονικά σημεία.

o Start. Λειτουργεί όπως το event αλλά αν εκτελέσουμε και πάλι την 
ταινία μας, σταματάει ο προηγούμενος ήχος και αρχίζει από την αρχή.

o Stop. Σταματάει τον ήχο.

o Stream. Αρχίζει να παίζει τον ήχο αλλά αν σταματήσει η ταινία μας, 
σταματάει και ο ήχος.

 Με την επιλογή repeat ρυθμίζουμε πόσες φορές θα παίξει ο ήχος, ενώ με την 
επιλογή loop θα παίζει επ’ αόριστον (ή αν έχουμε την επιλογή stream στο 
sync θα παίζει μέχρι το τέλος της ταινίας μας).

 Εάν κάνουμε δεξί κλικ σε ένα αρχείο ήχου στη βιβλιοθήκη και επιλέξουμε 
properties  εμφανίζεται  ένα  παράθυρο  όπου  μπορούμε  να  ρυθμίσουμε 
ιδιότητες όπως το είδος της συμπίεσης στο αρχείο ήχου (π.χ. συμπίεση mp3) 
καθώς και τις ιδιότητες συμπίεσης.
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