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El6szor is a Sams Publishing kiadd munkatiirsainak szeretnkk koszonetet mondani. 
Amikor Randi Roger megkeresett, nemcsak hitet adott, hogy k6pes vagyok megirni ezt 
a konyvet, hanem azt is hangsGlyozta, hogy a kiad6 tiimogat majd mindenben, 6s ez 
nem volt t131z4s. Az itt felsoroltak nem csak rendkiviili hozz5Crti.sukke1, hanem a mun- 
ka elejitt61 a vitgeig tart6 biztatgsukkal tiimogattak: Betsy Brown, Lynn Baus, Brandon 
Houston, Jeff Schultz, Amy Patton, Carol Bowers, Mark Taber, Kate Small, Matt Purcell, 
Vanessa Evans 6s Damon Jordan - aki technikai szerkeszt6kknt gondoskodott rda,  
hogy a konyv haladjon -, valamint Songlin Qiu, Patrick Kanouse, Mandie Frank, Margo 
Catts szerkesztak. A neviiket egy6b Sams-konyvekben is hglhval editik, mkgpedig ok- 
kal, ugyanis nagyszeru" emberek. 

A Macromedia volt a legkeszsi-gesebb szoftverckg, amelyet ismertem, 6s szerencskre 
a &get felv5s5rld Adobe is tartja magiit a hagyomiinyhoz. A szhmtalan munkatiirson ki- 
viil, akiknek nem mdom a nevCt, a kovetkezo volt Macromedia- Cs jelenlegi Adobe- 
alkalmazottak nitlkul ez a konyv nem lehetne olyan, amilyen (6s a Flash sem lenne 
az a termitk, ami): Jeremy Allaire, Waleed Anbar, Luke Bayes, Brad Bechtel, Matt 
Bendiksen, Doug Benson, Paul Betlem, Jody Bleyle, Greg Burch, Julee Burdekin, 
Damian Burns, Kent Carlson, Morena Carvalho, Christian Cantrell, Mike Chambers, 
Jennifer Chan, Francis Cheng, Matt Chotin, Jeremy Clark, Henriette Cohn, Karen Cook, 
Jim Corbett, Kelly Cunningham, Jen deHaan, Peter de Haan, Thais Derich, Rob Dixon, 
Aaron Dolberg, John Dowdell, Joel Dreskin, Mike Downey, Daniel Dura, Jonathan 
Duran, Ken Eckey, Allen Ellison, Justin Everett-Church, Troy Evans, Vera Fleischer, Mally 
Gardiner, Jonathan Gay, Craig Goodman, Peter Grandmaison, Gary Grossman, Giacomo 
,,Peidi" Guilizzoni, Rebekah Hash, Emmy Huang, Barbara Herbert, Chris Hock, Kevin 
Hoyt, Jeff Kamerer, Forest Key, Lily Khong, San Khong, Sang Kim, Sean Kranzberg, Kit 
Kwan, Christine Lawson, Carol Linburn, Jared Loftus, Kevin Lynch, Sasha Magee, Ethan 
Malasky, Sheila McGinn, David Mendels, Michael Montagna, Jeff Mom, Tony Mowatt, Eric 
Mueller, Erica Norton, Chris Nuuja, Masanori Oba, Ted Patrick, Nigel Pegg, Robert 
Penner, Bill Perry, Krishna Prathab, Abdul Qabiz, Shimi Rahirn, Nivesh Rajbhandari, 
Supriya Rao, Thomas Reilly, Erin Rosenthal, Robert Sandie, Peter Santangeli, Sharon 
Selden, Mark Schroeder, Werner Sharp, Mark Shepherd, Craig Simmons, Michell Sintov, 
Ed Skwarecki, Edwin Smith, Tim Statler, Tracy Stampfli, Edward Sullivan, Rebecca Sun, 
Joan Tan, Christopher Thilgen, Pradeepa Thoma, Lee Thomason, Mike Tilburg, Tinic 
Uro, Chris Walcott, Michael Williams, Eric J. Wittman, Matt Wobensrnith, Edwin Wong, 
Greg Yachuk, Lisa Young, Jody Zhang, Alan Musselman, Scott Unterberg, Tomas van der 
Haase, Pranav Verma, Jethro Villegas, Peter Von Dem Hagen Cs Suketu Vyas. 

Rengeteg levelez6partnerern van, akikt61 sok mindent tanultam a Flash-rB1. Ahelyett, 
hogy neh%nyat koziiliik megemlitenek - $s sokukat vi.letlenu1 kifelejtenem -, hadd 
mondjak annyit, hogy a helyi felhaszn416i csoportokban es webes fdrumokban va16 
reszv6tel remek m6dja annak, hogy b6vitsiik az ismereteinket, 6s epitsuk az uzleti vil- 
lalkoz5sunkat. A levelez6thrsak segitettek nekem 6s a konyvnek is. Az osszes hely ko- 
ziil, ah01 a Flash-rol tanultam, szhmomra az osztiilyteremben tanitani volt a legtanulsg- 
gosabb. A Northwest Academy, a Pacific Northwest College of Art Cis a Portland 
Community College hallgatdi 6s dolgoz6i kiilon elismerest erdemelnek. 
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Mondja el a vblem6ny6t! 

Az olvasb a legfontosabb kritikus, akinek a velem6nye nekem 6s a kiad6nak is roppant 
&ekes. Szeretnenk tudni, mit csinslunk j61, mi az, amin javithatnsnk, milyen konyve- 
ket kellene megjelentetniink 6s igy toviibb. Kerjuk, ha ir, tiintesse fel a konyv szerz6jet 
6s' cimet, valamint a sajiit nevCt, telefonszAm5t vagy e-mail cimet. MegjegyzCseit alapo- 
san iittanulm5nyozzuk, 6s toviibbitjuk a konyv szerz6jknek 6s szerkeszt6inek. 

E-mail: webdev@samspublishing.com 
Lev6l: Mark Taber 

Associate Publisher 
Sams Publishing 
800 East 96th Street 
Indianapolis, IN 46240 USA 

Megjegyzes: Mark a konyu t6mdjaval kapcsolatos technikai kerdksekben nem tud segt- 
' 

teni, de tovabbitja azokat a z  Olvas6szolgalatnak, ahol keszske l  valaszolnak rajuk. 

gisztrslja pCld6nyiit a www . samspubl ishing . com/regis ter cimen, hogy egyszerii- 
hozziif6rhessen a konyv esetleges frissiteseihez, hibajegyzhkehez, valarnint a konyv- 
z kapcsol6db letoltheto anyagokhoz! 



Nemrkg az Adobe dollhrmilli5rdokat koltott arra, hogy megszerezze a Macromedia c6- 
get, 6s vitathatatlan, hogy mindezt a Flash miatt tette. A Macromedihnak termkszetesen 
voltak mhs kituno" term6kei is, de a Flash hatalmas 6s szfinni nem akar6 sikere tette 
a &get oly vonz6vii. Ha az olvas6 azt hiszi, hogy m8r 1ekCsett a Flashrol, Eel kell vilii- 
gositanom: a Flash legszebb napjai mkg el6ttiink iillnak. 

Az Adobe nem h3loz, amikor azt iillitja, hogy a Flash CS3 Professional ,,a digithlis, 
webes 6s mobil eszkozokre szhnt hathsos ks interaktiv tartalmak legnagyobb tud8sG 
fej1eszto"eszkoze". Elkg meglhtogatni nkhhny Flash-t hasznhl6 webhelyet, hogy megkrt- 
suk, mennyire ellen5llhatatlan. A grafikhk, az animiici6, a hang i.s az interaktivitiis se- 
gitsCgi-vel a Flash k6pes lenflgozni, oktatni, szdrakoztatni 6s 5ltalhnos informhci6kkal 

f 

elliitni bennunket. 

Tobb mint.f6lmillihrd ember rendelkezik az ingyenes Flash-lejAtsz6va1, amely a Flash 
filmek megtekintks6hez sziikseges. E konyv irasakor az Internethez csatlakoz6 sziimi- 
t6gkpek tobb mint 80%-iin nem csak hogy megtaliilhatd a Flash, de annak egyenesen 
a legtijabb viiltozata, a Flash Player 9. A tkny, hogy az Adobe ilyen eredmknyesen ter- 
jeszti ezt a programot, jelzi, hogy a Flash-tartalom elkrheto" kozonskge hatalmas, 6s fo- 
lyamatosan novekszik. A Flash filmek ki.sziti.silhez sziikskges eszkozok kkznitl vannak. 

Flash beszerzese ut5n az egyetlen szuksCges befektet6s a tanulhsra forditott ido". 
.adobe. corn-1-61 le is tolthetjiik a Flash-t, 6s 30 napig hasznhlhatjuk, miel6tt m'eg- 

oln5nk. Izgalmas nCzni az embereket, ahogy a Flash-sel va16 babr515st61 eljutnak 
koztat6 filmek ki.szit6si.ig. Kkpzeljiink el egy nagy zenkszt, amint megfog egy 
ert, 6s napok alatt megtanul rajta jhtszani. Ha elegendo" kilsztet6st ilrziink, miir 

id65efektet6ssel igen hatkkony kommunik5ci6s eszkoz keriilhet a keziinkbe. 

yan kiilonleges, hogy tal& mCg az j5r jobban vele, aki kev6s tapasztalattal 
ik. Ha valamilyen el6re kialakitott elkilpzel6siink van arr61, hogy mi is 

hogyan kellene a rajzeszkozoket hasznhlni, jobb, ha ezt megpr6bAljuk el- 
iszta lappal inditunk. Kotetiink tigy kpiil fell hogy mink1 hamarabb sikerkl- 
asson benniinket. Minden feladattal bebizonyithatjuk magunknak, hogy 

a kell6 tudiist 6s gyakorlatot. Persze felesleges a buzdiths, hiszen 
msokhra magunk is tapasztaljuk. N6hiiny egy6riis lecke utiin olyan raj- 

, arnilyenek lCtrehoz5shr61 kor5bban nem is hlmodtunk. Azut5n, nk- 
6%b, animhci6kat keszitiink, v6giil 24 egy6r5s lecke ut5n megiillithatat- 
iztosan tudom, hogy igy lesz. Tobb szhz hallgat6nak tanitottam mhr 

kevksbk lelkesek is mindig elsore felismertkk, mekkora hatalmat 
al, 6s azt, hogy ido"ve1 csiszolhatjhk a kkpessggeiket. Rajtunk 511, mi- 

k ezeket a kkpessegeket, 6s ehhez ez a konyv j6 alapot ad. 
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Tal%n egyik napr6l a m5sikra nern viilunk profiv5, de azt irrezni fogjuk, hogy hatgkony 
kommunikiici6s eszkozhoz jutottunk. Arnikor m5r alig vhrjuk, hogy az alkotrisainkat 
megmutathassuk mboknak, j6 dton j5runk. Kkszuljunk fel, hogy j61 szdrakozunk majd! 

~ j d o n s i ~ o k  a konyv e16z6 kiadCBhoz khpest 

Ez mhr az otodik kiad%sa ennek a konyvnek. Mivel nern szeretnCm, hogy az anyag el- 
avultth viiljon, minden kiadhs jelentds frissititsen esik At. Sok m5s drhmai szoftverfrissi- 
tkssel ellentetben azonban az Adobe Flash CS3 Professional nern kuliinbozik annyira 
az +pen levatott v%ltozatt61 (Macromedia Flash 8), b5r az mindenkeppen elmondha- 
t6, hogy a Flash felhaszniilhsi kore idokozben jelentosen kib6viilt. M4r nern csuphn 
,,Flash2-r61 van szb, hanem ,,Flash platformr61", 6s az olyan dj rnegold%sok, mint 
az Apollo vagy a Flex Framework dj fejleszt6k egesz seregitt vonzottiik a Flash-hez. 
Ezen kiviil a Flash ma mhr az Adobe termkkcsal5dj5nak tagja - a CS3 frissites tehht leg- 

az Adobe-csal%dba va16 beolvadast szolg5lja. 

A Flash ir5nt megnyilvAnul6 egyre szklesebb korii krdeklBd6st konyviink 6j kiadhsa 
meglepo m6don azriltal tiikrozi, hogy szfikiti a f6kuszt. Nem pr6b5lunk teh5t minden- 
1-61 sz6t ejteni (a feluletess6g egykbkknt sem tenne j6t egyes temakoroknek): az anim5- 
cibra, a grafikgra Cs a Weben va16 kozz6tktelre osszpontositunk. A CS3 tal5n legfonto- 
sabb Gjdonsgga a Photoshop- ks Illustrator-allomiinyok beolvas5s5nal kepesskge, ezert 
ezt r6szletesen thrgyaljuk, 6s mivel a Flash-videbk soha nern voltak mkg ilyen nepsze- 
d e k ,  a vide6k6szitesi kepessegeknek is egy egesz 6rht szenteliink, kiilon kitewe az l i j  
teljes kepernyos mbdra. 

A kotet eldz6 kiadgsaihoz &pest a legjelentosebb ku1onbsi.g talan a Flash programo- 
z5si nyelvknek, az ActionScriptnek a thrgyal5sriban tapasztalhatd. A korhbbi kiad5sok 
olvas6i legink5bb azt kifog4solthk a konywel kapcsolatban, hogy az ActionScriptrol 
sz616 fejezetek idlshgosan nehezen emeszthetok. Nos, ezt a probl6miit neh6z orvosol- 
ni, mert az ActionScript hasznalata sokaknak t6n-yleg nem konnyu", de ha a nyelvet tel- 
jesen kihagyjuk a kotetbdl, sok olyan 15tvAnyos dolgot nern leszunk kkpesek elkeszite- 
ni, amit pedig biztosan nagyon szerern6nk. A gordiuszi csorn6t dgy viigtam At, hogy 
a komponensekre osszpontositottam - azokra a kkszen kapott, on5116 objektumokra, 
amelyek bonyolult k6dot tartalmaznak, de amelyeknek nern kelI a belsejkbe 16tnunk. 
Ezert hhrom ActionScript- 6s egy komponensekrol sz616 fejezet helyett ebben a kiadhs- 
ban egy leckCt szenteliink az ActionScript alapjainak, 6s kettot a kornponenseknek. 
Megjegyzendd egyebkent, hogy b5r az ActionScript nem lett kevi.sbk bonyolult, a mii- 
kod6se egyre kovetkezetesebb: a bevezetd Actionscript-fejezetben tanultak a konyv , 

m5s rkszein felbukkanb k6doki-a is alkalrnazhat6k. Ezenkiviil irtam egy ActionScript- 
gyorstalpalbt is, amelyet az Internetrol letoltheto" tobbi fiiggelkkkel e m u  elerhetiink. 

A helyzetet meg pikPnsabb5 teszi, hogy a Flash-sel a programoz5si nyelvnek immhr 
egy Gj vAltozat5t, az ActionScript 3.0-t (AS3) kapjuk meg. A konyv k6dpi.ld5inak tiibb- 
skge is az ASS-ra t%rnaszkodik, de egyes esetekben azt is megmutatom, hogyan hajtha- 
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tunk vCgre egy feladatot az AS2 segitsegkvel. Az Interneten a katet ualarnennyi pgldii- 
jiit kozzktettem AS2 6s AS3 vhltozatban is. Az AS3 sokkal tisztabb vhltozata az Action- 
Script nyelvnek, de ugyanakkor kevksbi. elnCzd. Ezt a szigort a programoz6k iltalhban 
szeretik, de gyanitom, hogy a kozkphalad6 Flash-felhaszn516k koziil sokan tov5bbra is 
a rCgi, ,,bev&ltn m6dszereket (az AS2 haszniilatiit) reszesitik majd elonyben, vagy azirrt, 
mert igy viszonylag osszetett feladatokat is kkpesek lesznek sikeresen megoldani, vagy 
azgrt, mert csak kCs65b szeretnknek elm6lyedni az AS3 titkaiban. A lenyeg, hogy nem 
kell tor6dniink azzal, hogy kppen melyik Actionscript-viiltozattal tal5lkozunk a konyv 
pgldiiiban: igyekeztem a pCld5kat viliigoss& es a lelzet6 1egkovetkezetesebbC tenni, 
az alternativ viiltozat pedig amugy is minden pkld5hoz letolthet6 az Internetrdl. 

Ami ebben a kiadhsban sem v%ltozott, az a ckl: biztos alapokat adni a Flash haszn5latii- 
hoz. A Flash-ben konnyu" rossz beidegz6dCseket kialakitani, de ezzel a konywel bizto- 
san a j6 iriinyba indulunk el. 

Kinek sdntuk a konyvet? f 

Konyviinket els6sorban az Oj Flash-felhaszn516knak szhntuk. Azok, akik m5r egy ideje 
hasznhljhk a Flash-t, de nCmi ismktli.sse1 meg szeretnenek gy6zddni arr61, hogy nem 
tkvedtek rossz fjtra, szintkn taliilhatnak nkhiiny gyongyszemet a kotetben, b5r az ala- 
pok fijratanuliisa f5raszt6 lehet. Akik konnyen Cs gyorsan tanulnak onB116an, lehet, 
hogy nem krzik sziikskgkt egy ilyen konyvnek - Cs elkirpzelheto", h o g  igazuk van. En- 

k ellen6re a temp6 nekik sem lesz I51 lassu, 6s a kotet rengeteg gyakorlati feladatot 
lmaz, amelyek miatt 6rdemes lehet id& szanni a 24 egy6r5s fejezetre. 

yakran kkrik t6lem, hogy ajhnljak j6 konyveket egy adott ti.m5ban, pirld2ul az XML- 
Flash-ben val6 haszniilat5hoz vagy az ActionScripthez. Persze nagy a kiskrtks, 
a sajiit konyvemet ajgnljam, de el6szor mindig felteszem a ki.rdi.st, hogy az illetd 

szokott tanulni. Ez a kotet azoknak sz61, akik gyakorlhssal sajiititjak el az isme- 
6 s  arra tanit meg, hogyan alkothatunk valamit. Konnyebb megfogalmazni, 

ek nem 6rdemes elolvasnia ezt a konyvet. Ha a kovetkez6 Flash-tkmakorok- 
olvasnival6t, rossz helyen kutakodunk: oszt5lyf5jlok ir5sa az Actionscript 
ctionScript 3.0-ban, fejlesztirs mobiltelefonra, a Flex Builder haszn&lata, 

su kornyezetek CpitCse a Flash-ben, egyiittmu"kodes h5ttCr-webkiszol- 
az Apollo haszniilata. Az ernlitett tCm5k koziil persze tobbet is 6rintiink 
kpp csak a felszint kapargatjuk meg. 

tii konyvet tartunk a keziinkben, de nem projektkozpont5 tananya- 
at egyetlen tem5hoz kapcsolbdik, biir iddnkCnt tal5lunk egymiisra 

is. dtal5ban bevezetkst nyfijtunk az adott temhba, majd amilyen 
gton egy feladat kozepkbe viigunk, amellyel osszekoszolhatjuk 
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Minden leckCt egy Kerdezz-felelek cimu r6sz zar, amelyben a tanitvAnyaim 81tal leg- 
gyakrabban feltett kkrdeseket olvashatjuk, illetve azokat a kerdkseket, amelyekro"1 dgy 
gondolom, hogy a kezd6k fejeben zavart okozhatnak. Ezt a rkszt ismi.tl6 kerditsek ko- 
vetik, 6s a kett6 egyiitt nem szolghl m5s cklt, mint hogy tov6bbi segitskget nfljtson 
a tanulhsban. Sokfi.leki.ppen lehet tanulni: ezek a k6rdesek egyszedien agyunk m5s te- 
riileteit kesztetik mukod6sre. A 24 1ecki.t negy nagyobb egysegbe szerveztiik: 

I. rksz: A Flash-anirnBci6 kepeinek ossze5llitiisa 
Ebben a rkszben arra osszpontositunk, hogy a kCpek pontosan ligy nkzzenek ki, 
ahogy szeretnCnk. Soknak tiinhet a kotet 25%-5t arra fordirani, hogy statikus grafi- 
khkkal foglalkozzunk, de ez nem lesz elfecsitrelt id6, 6s a tanultaknak nagy haszn5t 
vesszuk az animiilis soriin. 
11. rksz: AnimBci6 a Flash-ben 
Ebben a reszben mozgasba hozzuk az elemeket, 6s megtanulunk mindent a k6p- 
kockgr61 kepkockgra haladb anim5ci6k elki.sziti.skt6J a mozg%s;itmenetek Cs a kii- 
lonleges effektusok alkalmaz5~5ig. 
111. resz: Interaktiviths 6s videdk 
A konyvnek ebben a reszkben tesziink egy nagy li.pi.st, 6s olyan utasitkokat irunk, 
amelyek lehet6v6 teszik, hogy Flash-alkotssaink mu"kod6se att61 hggjon, hogy mit 
csinjl a felhasznhl6, valamint szcit ejtiink a vide6k felhaszn5lQhr61 is. 
N. resz: Kozz6tCtel a Weben 
A Flash-ben sz6rakoztat6 alkotni, de alkotgsainkat valdsziniileg fel is szeretnknk 
tenni az Internetre, hogy a csalhdunk, a bargtaink vagy a vhshrl6ink is lgthassgk. 
A kotetnek ebb61 a rrCszCb61 megtudhatjuk, hogy ezt hogyan tehetjiik meg, valamint 
azt is megtanuljuk, hogy mikknt finomhangolhatjuk a Flash-anyag mukodkskt 6s le- 
toltCsi sebesskgkt. 

A konyv webhelye 

Az Interneten megtalhlhatjuk a konyv valamennyi pkldAj5nak forr2sk6djht. A kezd6cim: 

Tehat ha gondjaink thmadngnak, megtekinthetjiik a kCsz anyagokat, 6% megni-zhetjuk azt 
is, hogyan Cpulnek fel. Egyes feladatokhoz az elvkgz6siikhoz sziikseges mediafiijlokat 
(kepeket, hangfkjlokat, vide6kat) is mellkkeltem, de ne feledjuk, hogy rnindig sokkal iz- 
galmasabb sajiit tartalornrnal rnegtolteni az alkot5sainkat (mhr ha van rnit felhasznhlnunk). 
A Sams webhelykn ezenkiviil h5rom fiigge1i.k is elerhet6 (angolul), ameIyeket letolthe- 
tiink, ha pkldhnyunkat bejegyeztetjuk a www. samspubl i sbing . com/register cimen: 

A fuggelkk (Shapes You Can Make in Merge Drawing Mode) - ez a fiiggelCk a leg- 
gyakoribb alakzatok rajzolhsiit tekinti 5t li.pi.sr61 li.pi.sre. 
B fuggelkk (Resources) - ebben a figgelekben olyan forrhokra mutat6 hivatkoz5s0- 
kat tal;ilunk, mint a kozoss6gi webhelyek, illetve a Flash-t kiegCszit6 termkkeket ki- 
1.1516 cegek honlapjai. 
C fuggelgk (Actionscript Primer) - ez a hggelek egy Actionscript-gyorstaIpal6t tar- 
talmaz, 6s ott folytatja, ah01 a konyv abbahagyja (teh5t az elolvas5sa nem elofeltetel). 



Grafikak osszegyujtese es 
imaciojuk a Flash-ben 

1. bra Alapok 
2. bra Eredeti miialkotisok rajzolasa es festese a Flash-ben 
3. ora Grafikak betolthse 
4. bra A Konyvtar hatdkony hasznalata 
5. ora A szinek vezhrlese 
6. bra Halado elrendezesi mbdszerek 



ckkben a kouetkez6%r61 Iesz szd: 

an kkszltsiink konnyen, gyorsan rajzokat 6s animiicibkat? 

roperties tgbla, hogy fontos informiici6kat 

ru" Flash-kornyezet segits6gi.vel azonnal elkezdhetiink rajzolni 
ogy a program nem ligy viselkedik majd, 

fogjunk h0ZZ5, erdemes 5tvenni az alapokat. Hab%r a Flash sz5mos 
5s programokhoz, m6g tobb szempontb61 kiiIonboz6. 

16k ks a kezd6k egyariint megkrtik majd az ebben a leckkben 



A tablak a Flash kulonleges eszkozei, amelyek hltal csaknem az osszes be5llit5st megte- 
kinthetjiik 6s megvhltoztathatjuk a fhjlok szerkeszti.sekor. A Properties (Tulajdons5gok) 
t5bla a leghasznosabb, mert s2iiksi.g szerint automatikusan vgltozik. Amikor peldiiul 
kijelolunk egy szoveget, a Properties tgbla lehetovi. teszi a betu"tipus 6s a betiimeret 
megv%ltoztat6s5t, 

Vhgjunk bele! 
A Flash animhci6k k6sziti.si.t tulajdonkkppen masodpercek alatt meg lehet tanulni. 
A kovetkezo" feladat ugyan nern tartalrnaz minden tudnivalrjt, de bebizonyitja, hogy 
a Flash haszn5latht nagyon gyorsan el lehet kezdeni. 

Gyakorlat: Kdszitsunk animici6t 30 m6sodperc alatt! 

Csak hogy bebizonyitsuk, milyen konnyu", ebben a feladatban egy egyszeru" anim5ci6t 
kesziciink miisodpercek alatt. Kovessuk az aliibbi lepeseket: 

1. Nyissuk meg a Flash-t, i.s a nyitrjoldal Create New (L6trehozhs) oszlophb6I v5- 
lasszuk a Flash File (ActionScript 3.0) lehet6si.get. A k6perny6 k0zepi.n n a g ,  
fehi.r negyszog l5that6 (ezt szinpadnak nevezik). Ha a kezd6oldal nem jelenik 
meg, egyszeeen valasszuk a File, New (Fiijl, ~ j )  meniipontot a New Document 
( ~ j  dokumentum) piirbeszedablak megnyithshhoz, majd a General (Atalfinos) 
lapon vhlasszuk a Flash File (ActionScript 3.0) leheto"si.get, 6s kattintsunk 
az OK-ra. 

2. Nyomjuk le az R billenwt, hogy a mutat6 tCglalap (Rectangle) eszkozzit alakul- 
jon. Ekkor megfigyelhetjiik, ahogy a bal oldalon lev6 Tools (Eszkozok) t5b14n 
a teglalap eszkoz v-hlik aktiw5. 

3. Kattintsunk a szinpad bal oldalAra, its hdzzuk az egeret lefeli., a jobb oldal ir5ny5- 
ba, hogy egy kozepes m6retu" tkglalapot rajzoljunk. Ezzel kezdodik az anirn5cid. 

4. Gy6zo"djiink meg arrrjl, hogy az id6szalag (Timeline) lhthatb. Ma nem, valasszuk 
a Window, Timeline (Ablak, Id6szalag) menupontot, vagy kattintsunk a szinpad 
bal fels6 sarka feletti Timeline gombra. Az idoszalag kockhi meg vannak sz5- 
mozva. Kattintsunk kozvetlenul a 20, kocka alatti celliira, majd nyomjunk F7-et 
egy ures kulcskocka beilleszti.sthez. Ide rajzoljuk majd azt, amit az animhci6 
20. ki.pkockiijhnh1 latni szeretnknk (18sd az 1.1. 5brSt). 

5. Ez ut5n az 0 billentyu" lenyomhshval viiltoztassuk a mutat6t oviilis (Oval) 
eszkozze. Kattintsunk a szinpad jobb oldalhra, 6s az egeret hdzva rajzoljunk 
egy kozepes m6retu" ovhlist. 

6. Vegul &junk vissza az 1, kepkockiihoz - ah01 az animhci6 kezd6dik -, az id6- 
szalagon lev6 1-es (1. kocka) alatti pontra kattintva. (A pont olyan kulcskockht 
jelol, amelyben van valami - ez esetben a teglalap.) 



1.6ra Alapok 5 

1 . I .  ibra 
Miutan kijeloltiik a 20. k6pkockat a z  ido"szalagon, a z  F7 billenty-vel egy ares kulcskock6it 
illesztunk be 

7. Gy6z6djiink meg arr61, hogy a Properties t5bla 1hthat6. Arnennyiben nem liitszik, 
vhlasszuk a Window, Properties (Ablak, Tulajdonshgok) meniipontot. Mivel 
a Properties t5bla a kijelolt objektum szerint vhltozik, az I. kCpkocka tulajdonsg- 
gait kell lhtnunk, mert arra kattintottunk utolj5ra. Ha a Properties t5bla nem 
olyan, mint az 1.2, hbriin, kattintsunk az id6szalagon az 1. kocka alatti pontra. 
Vegiil a Properties t5blPn viilasszuk a Tween (~tmenet) lenyil6 list5b61 a Shape 
(Alakzat) lehetcskget, 6s kkszen is vagyunk. 

nimhci6 megtekintkskhez egyszeriien nyomjunk ENTER-t. 



6 1 1. r6sz Grafiklk 6sszewGjt6se 6s animacibiuk a Flash-ben 

konnyen elragadtathatjuk magunkat, elhanyagolva az alapok elsaj5tit5s5t. Ez a konyv 
az on5116 fejl6deshez sziikskges alapismeretekre osszpontosit. Nem kell aggddni, 
szdrakoztat6 lesz - de jobb az alapokniil kezdeni. 

A Macintosh-felhaszn216k oriilhetnek, hiszen a Flash Macintosh viiltozata csaknem 
megegyezik a windowsossal, biir a Macintosh bi1lentyu"zete elter a Windowskt61. 
A kovetkezo" t5bl5zat alapjan fordithatjuk le a Windows billentyiiparancsait: 

CTRL COMMAND (az alma embli.miis gomb) 
ALT OPTION 

PCldiiul ah01 a konyvben Cm+X szerepel, a Macintosl1-on COMMAND~X-et kell hasznhlni. 

A funkci6billentyu"k (mint az F8) azonosak a Windowson 6s a Macintosh-on. Vegul, ha 
Macintosh-t haszn5lunk olyan, miis ckg iiltal gyiirtott egCrre1, amelyen van jobb gomb, 
akkor azt a CONTROL billentyu" helyettesit6s6re kell programozni. 

A Flash mukod6si.t csak akkor krthetjiik meg, ha mindig tudjuk, 1101 vagyunk. B5rmit 
k6pesek vagyunk szerkeszteni: statikus grafikskat, animAci6kat, gombokat 6s sok min- 
den mast. Mindig tudatiiban kell lenniink, hogy kppen mit szerkesztunk, mert konnyen 
elveszthetjuk a fonalat, hogy pontosan melyik elemen dolgozunk. Ez a r6sz segit t5jC- 
koz6dni. 

JArjuk korbe gyorsan a Flash munkafeliiletkt: 

A szinpad a grafikus munkafelulet, amelyen bgrmilyen elemet helyezunk el, 
az liithat6vA viilik a felhasznAl6 sziimiira. 
A Tools (Eszkozok) tiibla a Flash osszes lktezo" rajzeszkozkt tartalmazza. 
Ha a tiibla bal felsB sarkiiban taliilhat6 kettBs nyiIra kattintunk, a tiibl5t egyhasii- 
bosrbf kkthasgbosra viiltoztathatjuk. A Flash eszkozeit reszletesen a 2. leck6ben 
mutatjuk be. 
Az idoszalag az animiici6t alkot6 kkpek sorozatiit foglalja mag5ban. Az id6szalag 
tobb anim5cibrCteget is tartalmazhat, igy egyes grafikiik a tobbi felett vagy alatt 
jelenhetnek meg, 6s tobb animiici6 futhat folyamatosan. Az idoszalaggal a 7. lec- 
kCben ismerkedunk meg. 
A tiibliik, ha nincsenek hasznglatban, fklreiillnak, 6s ,,ikonn5" z5r6dnak ossze, 
majd amikor hasznalatba vessziik 6ket, kibomlanak. A tiiblhkat rogzithetjuk is 
a szinpad aljiihoz, tetejkhez vagy valamelyik oldalhhoz, de lebeg6vC is tehetjuk 
oket. A t5blik ezenkiviil csoportokba rendezhetok, igy kibontva vagy lebego" 



allapotban mindig csak egy t%bla 1Atszik a csoportbbl, a tobbit pedig fiilek segit- I 

,&@el erhetjuk el. A lebego tiiblgk emellett red6nyszeru"en ossze is csukhatbk, i 

bogy csak a fiilek keskeny csikjai lgtszbdjanak. Alapvet6en dgy rendezhetjiik 
a tAblAkat, ahogyan az egyCni munkam6dszeriink megkiviinja. 1 

i 

A fdhnszn&16 AltalAnos kifejezks, 6s arra a szemklyre vonatkozik, aki a filmet nirzi, vagy 
a ~ebhelyet rneglAtogatja. Ebben a konyvben rendsteresen utalunk a felhaszn%l6ra, 
esetenk6nt kdzonsignek nevezziik, de mlshol az is el6fordu1, hogy tanGk&t emlitik. 
lgazPb61 nem az szlmit, melyik kifejeztst hasznAljuk, csak 6rtsuk meg, hogy lttedk 
szerz6 (alkotb, tervez61, 5s lktezik felhasznAl6 (illetve kozonseg, tanG vagy amelyik 
Mejezks tetszik). Szerz6k6nt mi v5ltoztathatunk a Flash filmen, mig a felhaszn6ld csak 

6s iriinyithatja azt. 

A szfnpad 

A Flash munkafeliiletknek kozepirn elhelyezked6 nagy, fehirr tkglalapot szinpadnak f 

(Stage) hivjAk. A szoveg, a grafikiik, a fi-nyki-pek, vagyis minden, amit a felhaszn816 lit, 
a szinpadra keriil (l%sd az 1.3. %br%t). 

1.3. Cibra 
A szinpad 
a kozkpen lathat6 
nagy, fehBr lap. 
Az aanimacio'k 
minden grafikus 
osszetem7e 

a szinpadra keriil 



A szinpadot kkpzeljuk viiszonnak, amelyre a festo" fest, vagy filmkockhnak, amelyre 
a fot6s felveszi a kkpeit. Nkha azt szeretnknk, hogy a grafika a szinpadon kivtilr61 
induljon, majd a szinpadra Gsszon. A szinpadon kiviil szurke teriilet talglhat6, a fehkr 
teriilet koriil. A ,,szinfalak mogk" csak akkor liitunk, amikor a View (N6zet) menu 
Pasteboard (Munkateriilet) pontja mellett egy pipa lgtszik. (A 1eheto"si.g kiviilasztiisakor 
a je1oli.s iillapota megvgltozik.) Az alapbeiillit5s (a Pasteboard lehet6seg engedklyezett) 
el6nyosebb, mert igy a szinpadon kiviil is elhelyezhetunk grafikakat. Ne feledjuk 
azonban, hogy a View menuben vitgzett viiltoztat5sok csak azt befoly8soljAk, amit 
mi liitunk, arra nincsenek hatassal, ami a felhasznalb szAmAra megjelenik. 

A szinpaddal kapcsolatban nincs sok tudnival6, egyszeden csak egy grafikus munkafe- 
liilet. Kkt fontos fogalomr61 azitrt itrdemes szdt ejteni: a szinpad mi.retitr61.5~ a nagyitas 
mkrtekkr61. Alaphelyzetben a szinpad egy 550 keppont szkles 6s 400 keppont magas 
tkglalap. Kks65b ebben a leckkben, a Dokumentumtulujdonsagok reszben megnitzzuk, 
hogyan lehet egy film sz6lessitgi.t its magassggiit megviiltoztatni. Mindamellett a szinpad 
kkppontban megadott meretei nem olyan fontosak, mint az 5ltaluk eredmknyezett forma 
(oldalarany). A kkppontok sziima nem lenyeges, mert amikor a Flash filmet a Webre 
mentjuk, meghatiirozhatjuk, hogy a Flash barmilyen k6pmCretre htrnkretezze azt. 

Az oldulurdny a magassiig 6s a szelessitg argnya. Minden nggyzet vagy tkglalap alald 
megjelenit6feluletnek van oldalar5nya. A televizib oldalar5nya p6ldiiul4:3, ami azt jelenti, 
hogy nem sziimit, milyen nagy egy szabviinyos titvk kkpernyGje, mindig negy egysitg 
szkles 6s hiirom egyseg magas. A 35 mrn-es film oldalargnya 3:2 (mint a 10x15 cm-es 
papirkCp), a nagyfelbontiisfi televizi66 (HDTV), illetve a sz6les ki.perny6s laptopokit 
pedig 169. A legtobb sziimit6gi.p-monitor oldalariinya 4:3 (640x480, 800x600, 1024x768). 
A weboldalakon olyan oldalargnyt hasznglunk, amiIyet akarunk, de ne feledjuk, hogy 
a kepernyo" kihasznslatlan r6sze iiresen marad. A ,,szi.lesv~sznli" oldalariinynak (3: 1, 
akarcsak a mozifilm) eg6szen mas esztktikai hatha van, mint egy nkgyzetes oldalar5nyfi 
(1: I) alkot5snak. 

Az atm6retez6s szukskg szerinti mitretm6dosit6st jelent. A Flash filmek 6tmi.retezkskor 
meg6rzik az oldalariinyukat, nem torzulnak el. Meghatiirozhatjuk pi.ldiiu1, hogy a web- 
oldalon szereplo" Flash film teljes egCsz6ben toltse ki a felhaszn516 bongi.sz6ablak6t, 
vagy megadhatjuk a mitretitt 100x100 6s 400x400 kcppont kozott. 

Azon kiviil, hogy a Flash filmeket barmilyen mkretben el6 lehet iillitani (mert a Flash 
5tmkretezi.se j6), arnikor a Flash-ben dolgozunk, kinagyithatjuk a szinpad egyes reszeit, 
hogy kozelebbral megnCzhessuk, anitlkiil, hogy a szinpad tenyleges mitrete megviiltozna. 
A kovetkez6 feladat bemutat nehiiny, a szinpaddal kapcsolatos lenyeges eszkozt. 



Gyakorlat: Vtiltoztassuk meg a szinpad nezetet! 

Ebben a feladatban felfedezzuk a megjelenitesi be5llitisokat. Kovessiik az aliibbi 
lepkseket : 

1. Hozzunk Iktre egy iij fiijlt a File, New, Flash File (Actionscript 3.0) menupontot 
vilasztva. VAlasszuk a Pencil (Ceruza) eszkozt a Tools tibliir61 (vagy nyomjuk le 
az Y billentyiit), 6s rajzoljunk nChiny tetsz6legesen kaotikus vonalat. A lknyeg, 
hogy a rajzon legyen egy X alakii alakzat. 

2, A szinpadon jobboldalt, felul, az id6szalag folott kszrevehetjuk a nagyit5svezkrl6t 
(lhd az 1.4. ibrit). Ez a vezkrlo" a jelenlegi nkzet megviltoztatiis5nak egyik esz- 
koze. Tovibbi lehet6sCg meg a View, Magnification (Nkzet, Nagyitiis) meniipont 
kivilaszt5sa 6s a nagyit6 (Zoom) eszkoz (a nagyit6 gomb a Tools tiblin) haszn5- 
lata, amelyekro"1 rkszletesebben a 2. leckkben tanulunk. 

3. alitsuk a nagyitiisvezerl6t 400%-ra. Megfigyelhetjuk, hogy minden nagyobb lesz. 
Val6j5ban nem viltozott s e m i ,  csak a kkpernyo" megjelenese. 

f 

1.4.4bra 
A nagyitasvezirlox segits6g6vel nagyithatjuk vagy kicsinyithetjiik a szinpadot. 
A nagyitds nem befolyhsolja a kozonskg szamdra megjelen6 lhtvhnyt 

4. Hacsak nincs hatalmas monitorunk, val6szinuleg nem l5tjuk az egesz szinpadot. 
Ennek ellenirre megtekinthetjuk a szinpad tobbi r6sz6t, k6tfklekCppen is: a jobb 
oldalon 6s alul elhelyezked6 hagyom5nyos Windows gordit6sivok segits6gkve1, 



illetve a kitz (Hand) eszkoz haszniilatiival. A kitz eszkozt legkonnyebben a Szo~oz 
billentyu" lenyomisival itrhetjiik el. Nyomjuk is le a SZOKOZ-t, majd kattintsunk 6s 
h13zzuk az egeret. ktsiklz~nk a szinpad m%s reszeire anitlkiil, hogy birmit tknyle- 
gesen mozgatnhnk. Fontos megerteni, hogy a kitz eszkoz csak a szinpad egirszQe 
valb r5lit5st befoly8solja. A k6z eszkoz SZOKOZ billentyfivel valb kivAlaszt5s5ban 
az a legjobb, hogy a kitz ,,rug6sn, vagyis csak addig aktiv, amig a Szo~oz-t lenyom- 
va tartjuk. A 2. leckitben m%s rug6s eszkozokr6l is tanulunk. 

5. Most Gllitsuk a nagyit%svezitrlo"t a Show All (Mindent mutat) leheto"s6gre. 
A Flash a kitpernyo" mitretitt6l fiiggetleniil gtmirretezi a szinpadot, hogy elf6 rjen 
az ablakban. 

6. A View meniib61 szimos erdekes eszkoz elitrheto", tobbek kozMt a riicsok, a ve- 
zet6vonalak 6s az illesztirsi be5llitisok. Most vilasszuk a View, Grid, Show Grid 
(Nitzet, Rics, R%cs megjelenititse) 1eheto"skget. A szinpadon iitvo" grafikhk mogott 
megjelenik egy rics (amelyet a felhasznil6 nem fog lgtni), ahogy az 1.5. %bra 
mutatja. A kovetkezo" leck6ben l%tjuk majd, hogyan leher a grafikiikat a ricsok 
segitsitgitvel tokkletesen rendezni. Megfigyelhetjiik, hogy a View, Grid (Nkzet, 
R5cs) meniipont hviilaszt5sakor elitrhet6vC v%lik az Edit Grid (Rics szerkesztitse) 
Ieheto"skg, ameIy a riicsok thvolsiighnak its szinenek beillit%s8ra szolgil. Most 
tiintessiik el a r%csot ismitt a View, Grid, Show Grid menupontra kattintva 
(hogy a lehet6si.g neve mellett ne legyen pipa). 

1.5. fibra 
A racs rnegjelenitkse konnyebbk teszi a z  objektumok igazitbht 



7. A vezet6vonalak olyanok, mint a rhcsok, vagyis segitenek a grafikiik elhelyezB 
skben, 6s nem keriilnek be a v6gleges filmbe, csak az a kiilonbsCg, hogy a vezet6- 
vonalakat magunk hfizzuk arra a helyre, ahovii szeretn6nk. E16szor vhlasszuk 
a View, Rulers (Nkzet, Vonalzbk) meniipontot (hogy a felirat mellett pipa legyen). 
Most bhrmelyik vonalz6ra kattinthatunk ks a szinpad feli. htizhatjuk, hogy letre- 
hozzunk 6s elhelyezzunk egy vezeto"vonalat, ahogy az 1.6. iibriin Ihthatd. 
A figg6leges vezet6vonaIakat a bal oldali vonalz61-61, a vizszintes vezet6vonalakat 
pedig a felso" vonalzbrbl hfizzuk a szinpadra. Az eltiivolitishoz hfizzuk vissza 6ket 
a vonalz6ra. A riicshoz hasod6 mbdon talhljuk meg a vezet6vonal-be5llit5sokat 
a helyben rogzitks lehet6s6g6vel egyiitt a View, Guides, Edit Guides (Ngzet, 
VezetGvonalak, Vezet6vonalak szerkesztese) meniipontban. 

8. Zhrjuk be a fgjlt, ment6s nklkul. 

A vezet6vonahk a rhcshoz hasonlbak, de a vfzszintes 6s fugg67eges egyeneseket 
ott helyezzuk el, ah01 akarjuk 

A Tools tibla 

A Tools (Eszkozok) az a tgbla, amellyel val6szinuleg a legkozelebbi ismerets6gbe 
keriilunk. Bhrmikor, bhrmit hozunk lktre a szinpadon, valamelyik eszkozt ki kell jelolni 
a Tools tAbl8n. Sz5mos eszkoztiirhoz hasonl6an a Tools tiibla is rogzitheto". Alaphllapot- 
ban a Flash felulet bal oldalin rogzitve helyezkedik el. 



Biir a Tools thbla elsosorban a szinpadon rajzoliisra va16, a m5r megrajzolt elemek 
szerkeszt6si.re is hasznhljuk. Mint az 1.7. iibr5n lhthat6, a Tools tiibla valbjiiban tobb re- 
keszbo"1 511: az els6 n6gy kijelolo" eszkoz, a kovetkezo" hat rajzol6, majd nCgy rnbdositb, 
k6t megjelenito" 6s n6gy szinbe5llit6 eszkoz kovetkezik, illetve a kivhlasztott eszkozt61 
fiiggoen tov%bbi lehet6segek. 

A Tools rekesz segitsCg6vel grafikiikat 6s szoveget hozhatunk l6tre - a vonal (Line) 6s 
a szoveg (Text) eszkozokkel -, grafikiikat szerkeszthetiink - a radir (Eraser) Cs a fest6- 
kesvodor (Paint Bucket) eszkozokkel -, vagy egyszeeen kijelolhetjiik az objektumokat 
- a kijelolks (Selection), a rirszkijelol6s (Subselect) vagy a lasszb (Lasso) eszkozokkel. 
Ezekr6l az eszkozokr6l a kovetkezo leck6ben lesz szb. A k6t rnegjelenit6eszkoz (Hand 
6s Zoom) segitsCgCve1 rnegviiltoztathatjuk a szinpad megjelen6si.t (ahogy az el626 
feladatban tettiik). A szineszkozokkel a lktrehozott objektumok szin6t befolyiisolhatjuk. 
Vegiil, a be5llitiisok rekesze bizonyos eszkozok toviibbi beiillitiisaira szolgiil. Att61 fiig- 
goen, hogy melyik eszkoz van kivhlasztva, ez a rekesz akiir ures is lehet. 
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1.7. ibra 
A Tools thbla kijelol6 rajzold, mddosito 6s 
rnegjelenZt6e szkozoket, valarnint 
a z  kppen kQelolt eszkozta fuggo" tovhbbi 
bedllithsokut tartalmaz 

A kovetkez6 n6h5ny leck6ben (Mleg a- 2. its a 6.leckCben) rgszletesebben vesszuk eze- 
ket az eszkozoket. Egyeldre liissunk neki, 6s jiitsszunk veluk. Ha a Tools t5bla eltiinne 
a szemunk elol, kattintsunk a Window, Tools meniipontra. 



Az idgszalag 

Az id6szalaggal a 8. leckeben ismerkedunk meg r6szletesen, amikor eIkezdiink anim5- 
ci6kat kesziteni, mindamellett most roviden iittekintjuk a temiit. Az idGszalag 6n8116 
kepek sorozatat tartalmazza, amelyek animhci6t alkotnak, Amikor a felhaszniil6 
megngzi az animiicibt, az elso" kepkockiin lev6 k6pet 15tja, azutin a miisodik kockiit 6s 
igy toviibb. Olyan, mintha fogniink egy hagyomiinyos mozifilm nyersanyagiit, 6s 
vizszintesen keresztbe fektetngnk a keperny6n Ggy, hogy az eleje a bal oldalon, a vCge 
pedig a jobb oldalon legyen. Sok mis ablakhoz hasonl6an az id6szalag rogzitkset is 
rnegszuntethetjiik, hogy a felulet tobbi eleme folott lebegjen, ahogy az 1.8. %bra mutatja, 
a legtobb tiiblSt61 eltkrBen azonban, amelyeket a cimsorukniil fogva mozgathatunk, 
az id6szalagot a ,,foganwjan segitskgkvel hfizhatjuk. 

Fogantyir 

1.8. ibra 
Az ido"sza1agot (is a tobbi thblht) megfoghatjuk i s  hthelyezhetjiik, csakugy, mmint barmely 
ZebegGablakot, vagy ujra rogzithetjiik a z  eredeti helykn. Az id6szalagot a fogantyu 
segitskgkvel mozgathatjuk 

A rogzit6s csup5n a munkafelulet rendez6sCnek egyik lehet6skge. J6magam az alapkr- 
telmezett elrendezest kedvelem, amikor az id6szalag a szinpad folott helyezkedik el, 
a Tools tiibla pedig a bal oldalon. A konyv legtobb Sbriijiin ez a tagoliis szerepel. Mivel 
az id6szalag kulonleges tiibla, j6 tudni, hogy birmikor visszakaphatjuk a Window, 
Timeline (Ablak, XdBszalag) menupont kiv5lasztiisiival. (Toviibbi rkszletekert lisd 
a leckkben kCs6Ib kovetkez6, Tabkuk csoportosit4sa cimu reszt) . 



I 4  I 1. r6sz Grafikhk Gsszegytijtke 6s anirnhci6juk a Flash-ben 

Amikor elkezdiink animiici6kat kgsziteni, az id6szalagon sziimos grafikus jel Gnik fel 
segitsegkent. Rogton liithatjuk pCld5ul az animAci6 hossziit, amikor az id6szalagra 
nkzunk. A Flash toviibbii tobb bonyolult ikont 6s szinkddot haszniil, amelyek reven 
liithatjuk, hogy az animiicid rnikent fog megjelenni. 

A kepkockiikon ti11 az idoszalag lehet6v6 teszi, hogy annyi reteget haszniiljunk 
az animkidkban, amennyit csak szeretnenk. Az egyik retegen rajzolt objektumok 
a tobbi reteg alatt vagy folott liitszanak, akiircsak m5s rajzoldprogramokban. Mindegyik 
r6teg tartalmazhat egy-egy anim%ci6t, igy egyidejuleg tobb animiici6 is megjelenhet. 
RGtegnevek 6s kiilonleges hatiisok haszniilatiival bonyolult animiiciijk hozhat6k lgtre. 
Az 1.9. iibriin egy kgsz film r6tegeit liithatjuk az id6szalagon. A retegekr61 b6vebben 
a 12. leck6ben lesz sz6. 

1.9. ibra 
A legtobb animdcid sok rkteget tartalmaz. Minden rkteg fuggetlen a tobbita 

A Properties thbla 

Bizonysra miis ablakokkal is taliilkozunk majd a Flash-ben, mint a szinpad, a Tools tabla 
6s az id6szalag (biir ezek a legfontosabbak). Ez a r6sz a sokretu Properties (Tulajdonsii- 
gok) tiibliit (neha Properties Inspectomak, Tulajdonsiigvizsgii16nak, roviditve PI-nek 
nevezik) mutatja be. 

Az osszes tabla lehetovi. teszi az objektumok tulajdonsiigainak megtekint6si.t 6s mddo- 
sitiisiit. Noha a Window (Ablak) meniiben csaknem tobb tucat tiibla van felsorolva, csak 
egyet haszn%Iunk majd szinte mindig: a Properties tiibliit, amely az 6ppen kijelolt objek- 
tum tulajdonsiigait mutatja, lehet6vi. t&ve a beAllftiisok rn6dositiis5t. Amikor p6ld5ul kije- 
loliink egy szovegblokkot, a Properties t5bliin megv5ltoztathatjuk a betiitipust 6s a beG- 
rneretet, vagy arnikor egy ziirt alakzatra kattintunk, beiillithatjuk annak kitolt6szin6t. 
A Properties t5bla segits&g&vel nem csak a szinpadon lev6 objektumokat mddosithatjuk, 
hanem az id6szalag k6pkock5it is (ha kijeloljiik valamelyiket), illetve a dokurnentumtu- 
lajdonsiigokat (ha nincs kijelolve sernmi). BAr ebben a leck6ben a Properties tiibl5nak 
csak nehiiny vAltozatiit n6zzuk meg, id6vel megismerjiik az osszes kiilonbozo tAbliit. 
(A Window rneniiben l5thatjuk 6ket felsorolva.) Mivel olyan sok tiibla van, ennek a lec- 
k6nek egy kks65bi rCsz&ben megtanuljuk, hogyan rendezziik o"ket, hogy megfeleljenek 
az egyedi munkafolyamatoknak. 



~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ l j u k  majd, how a t5bl5k haszn5lata egyszerii. Mindegyik egyform5n mfikbdik: 
,yiWa tarthatjuk oket, 6s kijelolhetiink egy objektumot, de a kijelolb ut6n is megnyithat- 
juk a Mvint t5bl5t. A t5bla rnindket esetben az 6rvitnyben lev6 be5llit5sokat mutatja, 
amlyeket igy rnddosithatunk.. Ah02 peld5u1, hogy megv5ltoztassuk egy szoveg bea-  
rn(treti.t, ki kell jelolni a szoveget, its elvkgezni a mbdosit5st a Properties t5blhn. A lknyeg, 
bogy a szoveg legycn kijelolve, amikor megnyitjuk a Propreties t5bliit. Megviltoztathatjuk 
tobb objektum tulajdonsigait egyszerre is, ha kijeloljuk oket, majd megnyitjuk a megfele- 
16 dblit. (Tobb kidonbozo tipusd objektum kijelolksekor a Properties tablan csak 
a kozos tulajdons5gok 15thatbk.I A kovetkezo" gyakorlatokban en61 tobb is kideriil. 

~k~eze t i i l ,  akkor is vkgrehajthatunk v5ltoztat5sokat a Properties (vagy birmelyik m5sik) 
t4bl5n, amikor semrni nincs kijelolve. Annak ellenere, hogy 15tsz6lag nincs sernrni hatasa, 
valbjiban ilyenkor meghaGrozzuk, mi tortknjen legkozelebb, amikor 16trehozunk egy 
objektumot. Ha p6ld5ul eldszor kivalasztjuk a szoveg (Text) eszkozt, 6s - rnielott 
a szinpadra kattintanank, hogy elkezdjiink gepelni - a Properties t5bl5n megv5ltoztatjuk 
a betGtipust, ez a mbdosids megjelenik a k6sb5b 16trehozott szovegben. 

* 

Gyakorlat: Ellen6ridk 6s m6dosltsuk a kitolt6sdneket 
a Properties t6bla seglts6g6vel! 

Ebben a feladatban a Properties tabla segits6gkvel elIenBrizziik es m6dositjuk 
a kitoltoszineket. Hajtsuk vkgre a koveckezo lepeseket: 

Viilassmk a File, New meniipontot a New p5rbesz6dablak megnyit%s%hoz, v5- 
lasszuk a Flash File (Actionscript 3.0) lehetos6get, majd kattintsunk az OK-ra. 
Ellen6rizzuk, hogy a Properties tabla nyitva van-e. Alap6rtelmez6sben a szinpad 
alatt talalhatb. Ha nem lAtszik, v5lasszuk a Window, Properties meniipontot. V6giil 
a Properties f e l i r a~  ful bal oldaliin taliilhatb kis kettos nyilra kattintva gondoskod- 
junk rbla, hogy a Properties t5bla teljes mQeG legyen (I5sd az 1.10. iibrit). 
A Properties t5blPnak hirom illapota lehet: teljes meret, kozepes mkret 6s lus 
mi.ret. (osszecsukott 5llapot). Addig kell kattintgatnunk a nyilra, amig el nem grjiik 
a teljes t5blami.retet. 

A Properties tabla illapotinak megvaltoztatasa 
I 

1 .I 0. lbra 
A kett6s n . r a  kattintva a Properties tabla teoesen Iathatovh valik, az itt abrazolt mo'don 



2. Kattintsunk a szinpadra, vessunk egy pillantkt a Properties tiblara, 6s figyeljiik 
meg, milyen adatok vannak rajta felsorolva (Size - Mkret, Publish - Kozzbt6te1, 
Background - Hatter 6s igy tovibb), ugyanis a t%bla nemsokiira megviltozik. 

3. A Tools tiblira kauintva viilasszuk ki az ecset (Brush) eszkozt. Amennyiben 
a Tools tibla nem elbrheto", meg kell nyitni a Window menubol. ~szrevehetjiik, 
hogy a Properties tabla mir az ecset kiv~laszt5sakor megviltozik. Fessunk egy 
cikkcakkos vonalat a szinpadra. 

4. Mielott 6jb61 rajzolnank, vilasszunk egy misik szint a Properties tibla 
kitolt6szin-vilaszt6j%b61 (Fill Color swatch). Kattintsunk a szinvilaszt6ra, 6s 
v5lasszunk egy dj szint (az 1.11. ibrin lithatb rnbdon), ezzel meghatirozzuk, 
milyen szinnel fogunk festeni. 

1.11. dbra 
MieZ6tt ujbo'l festeni kezdene'nk, valasszunk egy zij szint 

5. A szinpad ures rCsz6n fessunk mCg egy cikcakkos vonalat (az lij szinnel). 
Valasszuk ki a kijelolbs (Selection) eszkozt (a Tools t%bla bal felso" sarkiban 
talalhat6 fekete nyilra kattintva vagy a V billeniy&el). 

6. Kattintsunk egyszer az elso" cikkcakkra, hogy kijeloljuk. Megfigyelhetjiik, hogy 
a Properties tabla ismet megviltozik, 6s tovibbi adatok jelennek meg az alakzat 
koordinAtiirb1Cs rn6retbro"l. A Properties tiblin tal5lhat6 kitolt6szin-vilaszt6ra 
kattintva viltoztassuk meg a kitolt6s szinet, amikor a vonal mCg kijelolt 5llapot- 
ban van. (A piros vonallal iithtizott szinv6laszt6 - amelynek Stroke Color, vagyis 
Korvonalszin a neve - egybbk6nt a ceruzival rajzolt alakzatoknal hasznilatos). 



~oordin6tarendszer & A koordinatarendszer minden multimhdias eszkozn61 (a Flash-nil is) az x (vizszintes) 
-* - , - es az y (fiiggoleges) tengelyek mentin keppontban megadott elhelyezkedeseket 

jeloli. A kipernyo (vagy a szinpad) bal felso sarkat tekintjiik a Ox,Oy pontnak. Jobbra 
haladva az x koordinata no: a bal felso sarokt61 100 kepponttai jobbra talalhatb pont 
helyzete pBldaul 1 00x,Oy. Lefel6 haladva az y koordinata novekszik: egy 800 x 600-as 
kepernyo bal als6 sarkanak helyzete 0x1600y. Ne feledjiik, hogy a koordinatak lefele 
haladva nonek (nem folfel6, ahogy elvamank). Egy 6rdekes feladat: mi tortenik, ha 
egy objektum helyzet6t -1000~-re allitjuk? Az objektum khpernyon kiviilre keriil, 
a szeIBto1 1000 kepponttal balra. 

7. V6gii1, legyen mindk6t cikkcakk alakzat ugyaGolyan szinu. Gyo"z6djiink meg r6la, 
hogy az egyik &bra mkg kijelolt allapotban van, majd kattintsunk a kitolt6szin- 
v8laszt6ra. Ez ut6n - arnikor a mutat6 szemcseppento" alakb - kattintsunk a miisik 
alakzatra, hogy 8tvegyiik a szinkt. Ez csak egy gyors p6lda arra, hogyan v8ltozik 
az egermutatci, szeml61tetve, mi tortknik, amikor kattintunk. 

f 

A Properties t5bla mindig htalakul, a szinpadon kijelolt objektum vagy az 6ppen kiv5- 
lasztott eszkoz tulajdonsiigait megjelenitve. A kovetkez6 rkszben megvizsg2lunk n6h5ny 
szovegbePllit5st ennek az elvnek az al8t5maszths8ra. 

A Flash igen hat6kony szovegbe8Ilit5sokkal rendelkezik. Egy fij f5jlban vagy az elozo 
feladatban hasznhlt f8jlon beliil v8lasszuk ki a szoveg eszkozt, kattintsunk a szinpadra, 
6s irjunk be n6h8ny sz6t. Arnikor befejeztiik, kattintsunk a kijelol6s eszkozre. A Proper- 
ties t%bl8n v5laszthatunk m8sik betu"csal5dot, megv5ltoztathatjuk a betu"m6retet, a szint, 
6s kiillinboz6 ismert mbdszerekkel alakithatjuk a szoveget. A Properties tiibliin talSlhat6 
Format (Formiiz5s) gomb m6g a marg6kkal kapcsolatos tovAbbi 1eheto"si.geket biztosit. 
(Ez a gomb bgy n6z ki, mint egy forditott bekezdesjel.) A betGk megjelenksknek finom- 
hangol8s8ra egy lenyil6 menii is rendelkezksre 811. A lek6pezi.s beiillitiisainak (16nyeg6- 
ben a szoveg vastagsiigiinak, illetve a simithnak) a m6dosit5s5val optim8lissii tehetjuk 
az anim5lt szovegek viselkedkset, 6s a leheto" legolvashat6bb szoveget 5Ilithatjuk el6 
az egyes monitortipusok 6s szovegmCretek esetCben. A kovetkezo leck6ben ezeket 
a be8llitAsokat alaposabban is megisme rjuk. 

Mostanra m5r val6szinuleg eleget vizsg816dtunk) hogy meg6llapitsuk) az ablakok telje- 
sen sz6tsz6rtan tal8lhat6k a k6pernyon. Ez 6rdekes szempontot vet fel: meglehetasen 
szabadon rendezhetjiik a tabl8kat. Rogzithetjiik oket, vagy feloldhatjuk a rogzitkst, 



ahogy alkalmasnak taliiljuk. Mivel a mbdosit5sok megmaradnak, amig i i j  behllit5sokat 
nem adunk meg, a konyvet dgy kovethetjuk a legjobban, ha a Window, Workspace 
Layout, Default (Alap6rtelmezett e1rendezi.s) menupontot vhlasztjuk. 

A rogzitett t5blhk a Flash feliiletehez tapadnak a szinpadon kiviil, mint alapiillapotban 
a bal oldalon rogzitett Tools thbla, az alul liithat6 Properties tAbla, illetve felul az id6- 
szalag. A rogzitett t%bliik teljesen kitoltik a szinpad 6s a Flash ablakhnak szkle kozotti 
teriiletet. A tiiblhk egyetlen rogzitesi teriileten beliil, egymhs alatt-felett is rogzithet6k. 
A Library tabla pCldiiul alap6rtelmezi.s szerint a Color Mixer (Szinkever6) tabla alatt 
talhlhatb, a jobb oldalon. A t5bl5k rogzitCsi.nek megszuntetesi.hez 6s ismet mas tiibliik- 
hoz rogzit6si.hez a thbla cimsorht (vagy egyes t%bl%k eseteben a tiibla bal sz616n talhl- 
hat6 fogantytjt) kell huznunk. Az 1.12. hbra pontosan megmuta'tja, mir6l is van szb. 

Ha egy thbla nincs a feliilethez rogzitve, akkor lebeg. (A Window, Behaviors lehet6- 
&get viilasztva megtekinthetiink egy thblAt, amely alapallapotban lebego".) A thblhk 
egyetlen lebeg6 thbliin belul, egymhs alatt-felett is rogzithet6k. Vegiil, fiiggetleniil att61, 
hogy egy thbla lebeg vagy rogzitett-e, m5s t5blhkkal kozos csoportba helyezhetjuk, igy 
egy fiilekkel ellatott tobblapos tAbliit hozha.tunk letre. A Properties, a Parameters 
(Paramgterek) 6s a Filters (Sziir6k) thbl6k alaphllapotban egy tobblapos tabla reszei. 
A csoportosiths olyan, mintha a thblhkat egymiisra pakolnhnk: egyszerre csak egy 
1iithat6 koziiluk, 6s egyenkent, a ftilek segitsCg6vel 6rhet6k el. 

Ezek a leheto"s6gek mind az e1rendezi.s testreszabiisiit szolgiiljiik. Minden thbl5nak 
megvan a maga szerepe, 6s a mukod6siiket nem befolyAsolja, hogy hov5 tesszuk 
6ket. Az alapelv, hogy tlgy rendezhetjiik a thblhkat, hogy illeszkedjenek az egykni 
munkastilusunkhoz. 

TfiblLk elrejthse 
A kepernyo meret6toI fiiggoen elofordulhat, hogy a tablak eltakarjak a szinpadot. 
Ha megnyomjuk az F4 billentyut, atrnenetileg eltunik az osszes tabla (az idoszalag 
kiv6tel6vel1 amennyiben az rogzitett). Az F4 Qjboli lenyorniisaval visszaallithatjuk 
mindet. 

Bhrmikor visszaAllithatjuk az eredeti thblacsoportositiist, de menthetjiik is a sajht 
elrendezkseket. Ha taliilunk olyan csoportosithst, amely megfelel sziimunkra, azt 
a Window, Workspace, Save Current Uelenlegi e1rendezi.s mentese) paranccsal ment- 
hetjuk. Ekkor nevet kell adnunk a csoportnak, ami a Window, Workspace meniipont 
alatt meg is jelenik. 

A thblhk rendezgetkse idegesit6vi. viilhat, ha nern vagyunk tisztaban az alapokkal. 
Mivel a tAblhk sok szAmit6g6pes szabvAnyt61 elt6ro"en mckodnek, az 1.12. &brat kovetve 
az alhbbi osszefoglal6 eligazit benniinket. 



Alapok 

1.12. tibra f 

A thblak anato'miaja 

El6szor is, minden tiibl%n talglhatb egy beiillitGmenii, a cimsor jobb felso" reszen, amely 
az egyes t5blAkkal kapcsolatos, toviibbi beallitasi lehet6segeket biztosit, b%r gyakran 
csak a sfigbra hivatkozik. 

A t&bl%k rendezeskhez tudnunk kell, hogy a tablitkat lekicsinyithetjiik vagy nagyithatjuk 
a jobb Eels6 sarokban taliilhat6 gombra vagy a tabla nev6t mutatb cimsorra kattintva. 
Arnikor egy t&bl%t osszecsukunk, csak a fule l5tszik (tobblapos tabla eseten a fiilek). 

A t%bl%k rogzitesknek megsziintet6sChez 6s ismkt m%s tAbl5khoz rogzitCsChez htizzuk 
a cimsort (illetve ha a tabla rendelkezik ilyennel, a fogantytit, amely egy fiiggaleges 
pontsor a cimsor bal szelkn). A miivelet kozben megjelenik egy el6kkp, amely megmu- 
tatja, hogy a thbla mely mhs tAbl%khoz illeszkedik majd, amikor elengedjiik. Ak5r kkt 
lebego" tAbl%t is rogzithetiink egym%shoz, hogy csoportot alkossanak. 

TlblBk rogzit6s6nek rnegakadllyozisa 
Zavaro lehet, ha egy tabla allandoan mas tablakhoz kapcsolodik, amikor athelyez- 
zuk. Ha ezt meg szeretnenk akadalyozni, a hlizis kozben tartsuk lenyomva a CTRL 
(Macintosh-on a COMMAND) biilentyut. 

Meg egy dolgot gszrevehetiink a feliilet sz616hez rogzitett t%bl%kkal kapcsolatban: az 
1.12. Bbrh 15that6, hogy a jobb szitlsa oszlop olyan tablakat tartalmaz, amelyek rogzi- 
tett, de egyben kibontott Allapotijak. Az oszlop szelessege az oszlop bal felso" sark&n%l 
talalhatb harom figg6leges vonalat hizva novelheto", a csokkentesnek azonban hatha 
van - ha viszont az oszlopot ikon& zsugoritjuk, az oszlopot meg jobban osszenyom- 
hatjuk, figy, hogy csak egy ikon lAtsz6djon. Ha erre az ikonra kattintunk, gtmenetileg 
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kibonthatjuk a tiiblht, es ha vegezriink vele, visszacsukMik ikonng, igy a tiiblgkat 
anklkiil tarthatjuk a keziink iigyeben, hogy dtban lennknek, ha nincs riijuk szukskg. 
N6m id6"be relhet megszokni a tgbl5k viselkedCskt, de rnegkri riiszanni az id6t 6s pr6- 
biilgatni, mert rniuthn megirrtjiik, gyorsan rendezhetjiik majd a tiibliikat, sziikseg szerint. 

A Konyvtsr (Library) a legjobb taro16eszkoz a Flash fiijlokban hasznhlt anyagok sziimg- 
ra. Sz5mos ok van, ami miatt megszeretjiik majd a Konyvthrat, ezeket az 4,  leckeben 
rkszletesebben taglaljuk. A Konyvtgrban elhelyezett anyagokat tobbszor hasznglhatjuk 
a fiijlon belul, i.s att6l fiiggetlenul, hogy hgnyszor szerepelnek, nem novekedik jelent6- 
sen a fgjlmeret. Ha pkldiiul a Konyvtiirba betessziik egy felh6 rajziit, 100 miisolatot is 
htizhatunk a szinpadra (megtoltve az eget felho"kkel), a Flash fijl belsejeben csak egy 
felhd lirtezik majd. A KonyvtBr haszniilata a Flash filmek kis mkret6nek rnego"rzes6nek 
egy leheto"s6ge. 

A gyakorlatban kkt alapveto" m6don hasznhljuk a konyvthrat: szerkesztesre irs a konyv- 
tgrelemek throlhs%ra (vagy el6reskre). ElGfordulhat, hogy szerkeszteni kell valamelyik 
konyvtgrelem (szimbo'lum) tartalmiit; ilyenkor egy6ttal a Konyvtiir tartalmiit is szerkeszt- 
jiik. A Konyvthr el6rirsirre is sziikseg lehet, ak5r azirrt, hogy az osszes, a Konyvtsrban 
szereplo" anyagot rendezzuk, vagy hogy a szimb6lumok pkldanyait elhelyezziik a film- 
ben. Az ut6bbi esetben a Konyvtiir 6rintetlen marad (ellentktben azzal, amikor a tartal- 
m%t szerkesztjiik). 

Bsrrnilyen objektumot - iiltaliiban kepi dolgokat, pCld&ul grafikus alakzatokat -, amit 
1Ctrehozunk 6s a Konyvtgrban helyeziink el, szimb6lumnak neveziink. Kii10nfi.le szim- 
b6lumok lCteznek, az alapelv mkgis az, hogy szimb6lumok 16trehozhs&val a grafikgkat 
csak egyszer taroljuk a konyvtgrban. Miutan a szimbblum bekeriilt a Konyvthrba, 
sz5mtalanszor hasznglhatjuk a film folyamgn anglkiil, hogy ez jelent6sen befolyiisoln% 
a fajlmkretet. 

A pdldhny a filmben hasznslt valamelyik szimb6lum egy mgsolata. Minden alkalomrnal, 
amikor a Konyvt5rbdl a szinpadra hx3zunk egy szimbblumot, djabb pCld5nyt hozunk 
letre, amely nem hagyomiinyos 6rtelemben vett mAsolat, mert csak egy eredeti van, 
a peldiinyok hatiisa a fiijlmkretre pedig elhanyagolhat6. Ki.pze1jiik a szimb6lumot 
a f6nyk6p eredeti negativjgnak 6s a pkldsnyokat egy-egy papirkkpnek. Liithatjuk majd, 
hogy a papirfirnykgpekhez hasonl6an a peldiinyok is igen viltozatosak lehetnek 
(p6ldAul mirretben). 

A Konyvtiir ligy viselkedik, mint bgrmely m5s thbla, de mivel nagyon fontos eleme 
a Flash-nek, ljgy gondoltam, 6rdernes mhr most bemutatni. A Konyvthrat a 4. lecket6l 
kezdve reszletesebben tgrgyaljuk. 



~gj&ozbdds a Flash-ben 
~ h o g y  koriibban mhr emlitettiik, a Flash-ben fontos alapelv, hogy mindig rnegkrtsuk, 
hol vagyunk. Ha azt gondoljuk pkldhul, hogy a Konyvthrban egy szimb6lumot szer- 
kesztiink, akkor remenykedjiink, hogy tknyleg ott vagyunk. Konnyen osszezavarodha- 
tunk, mert ugyan a Flash-ben mindig ki lehet talhlni, hol vagyunk, azkrt a jelek gyakran 
bonyolultak. Az alhbbi reszekben Atvesszuk, hogy a feliilet bonyolult jeleinek krtelme- 
z6s6vel mikknt hathrozhatjuk meg, hol vagyunk. 

Igaz, hogy csak egy f6 idoszalag van, de korAbban miir liittuk ebben a leckkben, hogy 
az iddszalagon beliil sziimtalan r6teg lehet. Most hozzunk lktre egy dj fhjlt, i.s az Insert, 
Timeline, Layer (Beszfirhs, Idoszalag, Reteg) menupont kivhlaszt8shval adjunk hozz5 
egy rgteget, hogy megvizsghlhassuk. Fontos szabhly, hogy egyszerre csak egy rktegen 
dolgozhatunk, ami azt jelenti, hogy amikor grafikskat rajzolunk vagy szlirunk be, azok 
az 6ppen aktiv retegen jelennek meg. Ahogy az 1.13. iibrAn is lhthatd, az aktiv rkteget 
ceruza ikon jeloli. Egy miisik retegre kattintva az vhlik az aktiv rEtegg6 (eszrevehetjiik, 
hogy a ceruza Atkeriil arra a rGtegre, amelyre kattintunk). A lknyeg, hogy mindig figyel- 
junk oda, melyik reteget szerkesztjuk eppen. Ha az aktiv rkteg pkldiiul le van ziirva, 
egyiiltalhn nem tudunk rajta mbdositani. 

1.1 3.6bra 
Az aktiv rgtegen nem csak kiemelks, hanem egy ceruza ikon is jelzi, hogy erre a rktegre 
keriil minden, amit rajzolunk vagy beszcrunk 

Az idoszalagon egy piros jelz6, a lej8tsz6fej mutatja, hogy eppen melyik kepkocka lht- 
hat6 (lisd az 1.14. Abrht). A lejAtsz6fej egyszerre csak egy kockiin Allhat: azon, amelyet 
kppen szerkesztiink. Kezdetben azt tapasztaljuk, hogy a lejhtsz6fejet nem tudjuk 
az 1. kockhniil tovhbb vinni, hacsak nincs tobb kepkocka a fsjlban. Erre kksabb renge- 
teg 1eheto"skgunk lesz, egyelore csak vegyiik tudomhsul, hogy a piros jelzo az aktiv 
kockit mutatja. Ha igy konnyebb, kkpzeljunk el egy idGgkpet, amellyel bhrmely pilla- 
natig eljuthatunk az id6%en, de egyszerre csak egy pillanatban lehetiink. 



1.14. 4bra 
A lejatszdfej (itt a 2 1. kockan) egyszerre csak egy kBpkockhn allhat. Fontos, hogy rnindig 
tzsztaban legyunk vele, tppen hol a11 ez a jelz6 

Kkpkockiik, iiletve a szfnpadon lev6 elemek tijrl6se 
Bar a kiivetkezo leckekben sokkai tobbet is megtudunk az idoszalagon es a szinpadon 
vkgzett szerkeszt6sr~l, valoszinuleg nem art, ha mar most sz6t ejtiink az egyik leg- 
gyakoribb hibar61, ami a ,,tudjuk, hol vagyunk" elvvel kapcsolatos. Amikor az idosza- 
lagra kattintunk, val6jaban olyan elemeket jeioliink ki, arnelyek a szinpadon talalha- 
t6k. Ez azt jelenti, hogy ha lenyomjuk a DELETE billentyut, a szinpadon lev0 elemeket 
toroljiik. Az lij felhaszna16k gyakran azt feltetelezik, hogy ha az idoszalag egyik kockB 
jara kattintanak, 4s lenyomjak a DELETE-et, csak az idoszalag adott kockajat tavolitj6k 
el. Ehher azonban valbjaban az egbr jobb gornbjavat kell kattintani, es a Remove 
Frame (KBpkocka eltavolitasa) parancsot valasztani. KBsobb ezt sokat fogjuk gyako- 
rolni, de nem art, ha mindig Bszben tartjuk, hogy a DELETE a szinpadon lev0 objektu- 
mokat torli. 

Aktiv jelenet vagy aktfv szimb6lum 

Az bj Flash-felhaszn516k szimrira legnehezebben felfoghat6 at ,  h o w  tobb idoszalag 
van. Egy nagy, bonyolult film tobb jelenetre bonthat6, amelyeket elkgpzelhetiink egy 
regkny fejezeteikent. A Flash-ben legbeliil mindig csak egy hossz13 id6szalag van (ahogy 
a regenynek van egy folytonos tortenete), de ha a fhjlt jelenetekre bontjuk, ezeket 
egyenkent elerhetjuk. Ez remek lehetoseg, mert azt jelenti, hogy konnyedkn rnegviltoz- 



k a jelenetek sorrendjet. NyilvGn egykrtelmfi, hogy mindig tudnunk kell, 6ppen 
leneten dolgozunk. Az aktiv jelenet neve mindig megjelenik a szinpad folott 1 i 

szalag folott, ha az rogzitve van), az ligynevezett szerKesxt63du - illewe ebben { 
n gyakran cimsor - folott. Az alapertelmezett n6v ,,Scene 1" (1. jelenet), amely 
n, egy filrnes ,,csapdn mellett l5that6 (liisd az 1.15. iibriit). 

1.15. Bbra 
A szinpad bal felso" sarka foiltjtt altala ban q 

a z  aktiv jelenet neve lathatd. A csapci ikonjel- 
zi, hogy ez egy jelenet neve 

Az aktutilis jelenet 

Szerkesaosav 
I 

1.1 6. tibra 
Itt a szerkeszt6shu azt mutatja, hogy 

egy mklyen m k  szzmb6lumokba 
agyozott szimbdlumon (Wheel) belul 
vagyu nk 

A szerkeszto"s5v iiltaliiban tobb adatot tartalmaz, mint az 1.15. 5brhn megfigyelheto". 
A 4. leckiben lhthatjuk majd, amkor a Konyvt5rrdl tanulunk, hogy d e n t  lehet a szim- 
b6lumokat miis szimb6lumokba 5gyazni. Arnikor egy csoportositott grafikiira vagy egy 
szimb6lum peldAny5ra dupliin kattintunk a szerkeszteshez, a szinpadon minden m8s el- 
sotetiil (igy jelolve a nem szerkesztheto" elemeket). (Az objektumok tartalmiinak szer- 
kesztesehez a csoportositott objektumok 6s az -irgynevezett rajzobjektumok esetiben is 
,,be kell1Cpniink" az objektum belsejibe. A kovetkezo" leckeben mindkettbrbl bbvebben 
tanulunk.) ~ g y  hatiirozhatjuk meg legkonnyebben, hogy pontosan melyik grafikAt szer- 



kesztjuk gppen, hogy a szerkeszt6sAvra pillantunk, ah01 p6ldAul olyasmit lAthatunk, 
hogy ,,Scene 1:Car:Rotating Wheels:Wheelw (lhsd az 1.16. 6br6t). Ez azt jelenti, hogy 
a Wheel szimb6lumban vagyunk, ami a Rotating Wheels szimb6lum belsej6ben talhl- 
hat6, az pedig a Car szimb6lumban, 6s mind az 1. jelenet (Scene 1) r6sze. Meredeken 
hangzlk? Nem annyira szornfl a helyzet, mert a szerkeszto"s5v elhg Crtheto", csak ne 
felejtsunk el rhnezni. 

Navighliis a feluleten 

Mhr lgttuk, hogy a Flash feliilete folyamatosan jelekkel mutatja, hogy 6ppen hol vagyunk. 
De egyaltaliin hogy keriiltiink oda, 6s hogy jutunk h? Nagyon egyszeru" a Flash fhjlokban 
tiijekoz6dni, 6s talhn ez6rt olyan konnyG elthvedni. Nkzziik a koz1ekedi.s nehiiny mbdjiit! 

A szerkeszt6shv a jelenlegi helyzetiink hierarchigjht tartalmazza, navigAci6s eszkozoket 
biztosit, 6s rii is kattinthatunk. Ha p6ld5ul egy I. jelenetben talalhat6 szimbblumon beliil 
vagyunk, ezt kell lhtnunk: ,,Scene 1: JeZenetNS. A Scene 1 feliratra kattintva visszakerii- 
liink abba a jelenetbe (1Asd az 1.17. ibriit). Arnikor a szerkeszt6siivot IAtjuk, mindig 
visszamehetiink a hierarchiiiban. Ne feledjiik, hogy a szerkeszto"s5v informiici6kat bizto- 
sit, 6s hogy riikattinthatunk. 

1.17. $bra 
A szerkeszt6sau nem csak informacibkat szolgbltat. A nyilra vagy barmelyik felsorolt 
nhre  kattintva visszaZ&phetunk. Itt a Car feliratra kattintua egyenesen vzsszaugrunk 
a Car szimbblumhoz 



~ 6 ~ 1 ,  kkt menii lithat6 a szerkesztosiiv jobb szklen: az Edit Scene Uelenet szerkesztese) 
6s az Edit Symbol (Szimb6lum szerkeszti.se), amint az 1.18. Bbriin 1Bthat6. Ebbs a ket 
rneniibd az aktuAlis film biirmely jelenetere vagy szimb6lumhra ugorhatunk. Termeszete- 
sen ha nincsenek szimb6lumok, 6s csak egy jelenet van, ezek a menuk nem igazhn erde- 
kesek, a nagy fhjlokban azonban felgyorsitjiik a munkiit. 

1.18. tibra 
&Edit Scene 6s az  Edit Symbol meniik mindig elgrhetox a szinpadjobb fels6 r6sze'n. 

Ezek hmznalata a jelenetek ks a szirnbdlumok kozotti kozZeked6s Zegbiztosabb mo'dja 
* 

Meg rengeteg lehetiiseg van a Flash-ben va16 eligazodiisra, 6s ebben a konyvben 
az osszeset vessziik majd. Egyelore prbbiiljunk meg kgnyelmesen kozlekedni, 6s 
vegyiik 6szre a jeleket, amelyekkel a Flash az aktuhlis helyzetiinket mutatja. 

Hogyan talhlhatunk haza? 

Az aliibbiakban felsoroljuk azokat a helyeket, ah01 a legkonnyebben eltkvedhetiink, 
illetve megmutatjuk, hogyan taliilhatunk vissza. A listit sajiit, illetve a tanitviinyairn ta- 
pasztalatai alapjhn Gllitottam ossze. Olyasmikrol is sz6t ejtek itt, amik meg ismeretlenek 
a sziimunkra, ezkrt erdemes megjelolni ezt az oldalt, 6s kks6"bb visszaterni. 

Szerkesztosav - Messze a leggyakoribb problems, hogy nem vesszuk eszre, hogy 
a szerkesztiisiiv megviltozott, hogy jelezze, hogy egy szimb6lumon, csoporton 
vagy rajzobjektumon belul vagyunk. M%r felhivtam rh a figyelmet , hogy rnindig 
tartsuk a szemunket a szerkesztosiivon. De, mi a helyzet, ha nem lhtjuk? Biirmilyen 
hihetetlen, a szerkesztiisBvot a Window, Toolbars, Edit Bar meniiponttal rejthetjiik 
el 6s jelenithetjuk meg. Sziindekosan nem sok 6rtelme van ezt a parancsot viilasz- 
tani, de ha a szerkeszt6sBv valamikrt mkgis eltilnne, most mir tudjuk, hogyan hoz- 
hat6 vissza. 
Szinm6dositas - A mintegy feltucat szinrninta segitseggvel rajzolhs el6tt 6s uthn is 
m6dosithatjuk a szineket. Ne feledjiik, hogy ha kijeloltiink valamit, a szin meg- 
viiltoztatiisa ut5n a kijelolt objektum is mddosul. Csak akkor adhatjuk meg eldre, 
hogy milyen szinnel szeretn6nk rajzolni, ha eppen nincs kijelolve semmi. Ezen- 
kiviil az objektumoknak kkt szintulajdonsiiga van: a vonalszin 6s a kitoltii szin 
(err61 a kovetkezo leckgben tisztiibb kepet kapunk). Gyakran lAtunk majd olyan 
szinmintaphrokat, amelyek ezeket az egymAst61 fiiggetlen szineket mutatjhk. 



Properties tabla - Fontos tudnunk, hogy milyen fajta objektumot jeloltunk ki. I 

Ha pkldhul az ecsettel egy alakzatot festiink, a Properties thblhn a ,,Shapev (Alak- 
zat) feliratot 15thatjuk, amikor kijeloljuk. A kovetkezd leck6k sor5n m5s objek- I 

tumtipusokkal is megismerkedunk, 6s megkrtjuk majd, mire szolghlnak a jellem- , 

z6ik. Sokan gyakran elfelejtik, hogy a Properties thbla hrulkodik rdla, hogy mit I I 

jeloltunk ki. Nem kell feZfkfeZeznunk, hogy egy objektum alakzat (vagy mhsfajta I 

objektum) - a Properties thbla tudja. 
Info tabla - Az Info thbla minden kijelolt objektum mkret6t 6s he1yi.t megmutatja, 
bhrmilyen objektumrdl is legyen szb, 6s lehetiivk teszi azok szerkesztkset is. 
Emellett tartozik hozzA egy kis rhcsgomb, amelyen az hll5shtbl fiigg6en vagy egy 
kor 15thatd a jobb als6 sarokban, vagy egy pluszjel a bal felsdjen. A jel azt mu- 
tatja, hogy az Info panel a kijelolt objektum illesztesi pontjhnak vagy a transzfor- . 
miici6s pontjsnak a koordiniithir61 tiijkkoztat. A pluszjel az elojbihez, a kis kor 
pedig az utbbbihoz tartozik, mivel az illeszt6si pont hltal5ban az objektum bal 
felso" sarka, mig a transzform5cids pont rendszerint az objektum kozepe. Arrbl 
azonban sokszor megfeledkeznek, hogy a Properties thbla X 6s Y mez6i mindig 
az objektum illesztksi pontjht tukrozik. 

Ezek a leggyakoribb buktatbk. Termeszetesen sok van m6g, de ahogy megismerkediink 
veluk a kks6bbi leckkkben, megmutatom azt is, hogyan keriilhetjuk el bket. 

A filmek lktrehozhsiinak legelejCn meg kell adni nehhny hosszd t5v6 behllitiist. Ezek 
nagy r6sze az 1.19. hbr5n lhthatd Document Properties (Dokumentumtulajdons8gok) 
pgrbeszedablakban talglhatd, amely a Modify, Document (M6dosiths, Dokurnentum) 
menupont kivhlaszt5shval vagy az id6szalag aljhra (a 12 fps feliratnhl) duplhn kattintva 
erhet6 el. Nyissuk meg most a Document Properties piirbeszedablakot, hogy kiskrle- 
tezhessunk n6hhny behllithshval. 

Eloszor is, meg keIl gy6zodniink r6la, hogy a Ruler Units (Vonalz6 mkrtekegysege) 
behllithsa Pixel (Keppont). A multimkdihban 6s a weboldalakon ez a szabviinyos 
mertkkegyseg. Fontos, hogy a vonalz6 mkrt6kegysege a k6ppont legyen, mert ez tobb 
m5s p5rbesz6dablakot is befolyhsol (belekrtve az Info t5bl5t). A Background Color 
(H5tt6rszin) felirat melletti fehkr szinminthra kattintva megvhltoztathatjuk a szinpad 
szin6t. Ez nem olyan hasznos, mint gondolnhnk, mert amikor a filmet kozz6tesszuk 
a Weben, olyan hhttkrszint adunk meg, amilyet akarunk, 6s ez feliilbirhlja a korhbbi 
behllithst. Bhrmikor szabadon megv5ltoztathatjuk a hhttgrszint. Tal5n a szurke jobb 
a szemnek, vagy a feketevel konnyebb a feher grafikak kijelolese. Jbmagam gyakran 
hasznhlok 6Enk piros h5tteret, hogy az a leheto" legtiszt5bb legyen szerkesztks kozben. 
A behlliths kes65b m6dosithat6, 6s egyCbk6nt is csak a szinpad szinkre van hatgssal 
szerkesztCs kozben, ugyhogy bhrmilyen szint vhlaszthatunk. 



1 .I 9. &bra 
A Document Propeaies parbeszgdablak szamos 

ultalanos beallithst tesz Zehet6u6, aamelyeket 
minden projekt elejkn meg keZ1 hatarozni 

Mi.g kCt olyan behlliths van a Document Properties prirbeszedablakban, amelyet a pro- 
jekt elejirn kell meghatgrozni: a Frame Rate (Kepkockaszhm) 6s a Dimensions (Mgretek). , 
A kepkockaszrim azt a fokozatot - vagyis a k6pkockhk szhmht mhsodpercenk6nt - hath- 
rozza rneg, amellyel a Flash rnegprbbalja lejgtszani a filmet. Azirrt csak pr6baZja, mert 
lehet, hogy nirhhny felhasznril6nak nem el6g gyors a szhmitdgkpe ahhoz, hogy birja 
az iramot, ilyenkor a Flash egyszedfen nem tudja megjeleniteni egy mhsodperc alatt 
a meghat5rozott szhmti kitpkockht. A Flash nem lkpi tCil az Altalunk megadott kockaszh- 
mot, de eltjfordulhat, hogy akadozni kezd, 6s lelassul. A m6retek csak abbdl a szempont- 
b61 fontosak, hogy befolyrisoljiik a szinpad mitretar%nygt, ahogy mhr korhbban is volt 1-6- 
la sz6. E16re el kell donteni, rnilyen alaM szinpadot szeretnknk (sajnos kerek nem lehet). 
Szitlesvhsznfi, Cinemascope hat% legyen, vagy negyzet alakti szhpad? Akrir kgg6lege.s 
tgglalapra is szuksirg lehet, ha pCldhul egy weboldal bal oldalhn egy gombsort akarunk 
megjeleniteni. Ezt idejeben el kell donteni, mert a szinpad alakja rneghathrozza, hogy 
hovh helyezzuk a grafikhkat, 6s eleg sok rendezgetesbe keriil kits61b megv5ltoztatni. 

Az emberek gyakran osszetitvesztik a k6pkockasziimot a sebessirggel, amely lhtvhnyo- 
sabb hatiis. A rajzol6k m6g nagyon alacsony kockasz5m mellett is kCpesek triikkokkel 
azt a lhtszatot kelteni, hogy valami hthfiz a kirperny6n. Ha egy aut6 k6p6t lhtjuk pirldhul 
a kepernyo" bal oldalhn, amely egy mhsodperc toredeke mtilva m5r a kepernyo" jobb 01- 
dalhn van, az azt iizenheti az agyunknak, hogy az aut6 gyorsan mozog. Az ilyen triikk- 
hoz mkgis csak ket kepkocka kell, 15s 4 k6pkocka/mhsodperc kockaszhmnhl a mhsodik 
kocka csak egynegyed mhsodperccel a mhsik uthn jelenik meg. A k6pkockaszhm - azaz, 
hogy a miisodpercek hiiny darabra vannak bontva - szabhlyozza az optikai felbonthst. 
Percenkirnt n6gy kirpkocka kisse ,,darabosnak tu"nhet: csak nkgy mhsodpercenkent vB1- 
tozlk a kkp. A 25 vagy 30 kkpkocka/m5sodperc (ezek a T V  ki.pkockaszhmhnak felelnek 
meg) viszont olyan kicsi elterits, hogy nem valbszinu", hogy kszrevenn6nk a kulonh116 
k6pkockhk kozotti ugrrisokat (holott termeszetesen valdjhban ez tort6nik). Egyebkent 
ugyanfigy keresztiilvihetiink egy autdt a kCperny6n egynegyed mhsodperc alatt 
60 kocka/m5sodperces kirpkockaszrimot haszn5lva, de akkor 15 kockhra van szuksCg. 



28 1 I. r6sz Grafikiik 6sszegyljtise 6s anirniici6juk a Flash-ben - 

A Flash leggyakoribb felhaszniiliisi m6dja egy6rtelmu"en interaktiv animiicidk k6szit6se 
a Webre. Kiss6 sok lenne az osszes kapcsolbdb fiijltipust rnegvizsgiilni, de a kovetkezo 
hhrom tipust mindenkkppen muszhj megkrteni: forriisfiijlok (. f La), terjesztett fiijlok 
(. swf) b HTML fiijlok (. htm vagy . h t m l ) .  

A Flash k6t f6 fiijltipushnak egyike a FIash forrhsfilm, amelyet munka kozben mentiink, 
6s az . f la kite rjeszt6st haszniilja. Biirmely . f la fiijlt megnyithatjuk 6s szerkeszthetjuk, 
felteve, hogy rendelkeziink a Flash programmal. Ez a forriisfiijl, amelynek segitskgkvel 

' 

miis fiijltipusokat helyreiillithatunk, az . f la fiijlt viszont semmi nem p6tolhatja (kivkve 
talhn, ha djra elkkszitjuk az egesz munkht). 

Amikor m5s kollkgiikkal kell megosztani fAjlokat, akiknek hozzii kell f6rniuk a forriis- 
fiijlhoz, az . fla fiijlokat osztjuk meg. Biirki megnyithatja az 5ltalunk lktrehozott . f l a  

fiijlt, aki rendelkezik a Flash CS3 (Mac vagy Windows) programmal, az . f l a  fhjlokat 
viszont nem kpithetjuk weboldalakba, hogy miisok lhthassiik, mert csak a forrhst tartal- 
mazziik. 

Ment6s Flash 8 formiitumban 
A . £la fajlokat tulajdonkeppen menthetjuk olyan formatumban, amelyben rneg- 
oszthatjuk oket azokkal a munkatarsainkkal, akik csak a Flash 8-cal rendelkeznek: 
ehhez a File, Save As menupontot, majd a Save as Type lenyil6 lista Flash 8 
Document lehetoseght kell vilasztanunk. A Flash azonban ekkor eltavolitja azokat 
kepessegeket a fajlb61, amelyek csak a Flash CS3-ban Brhetok el (6s erre figyel- 
meztet is). Mindazonaltal atmeneti idoszakban ez a szolgaltatas igen hasznos lehet. 

Amikor a forriisfgjl szerkesztkse befejezo"dott, 6s kkszen iillunk az alkotiis te rjeszti.si.re, 
egyszerfien mentsuk azt . swf Flash Player fhjl formiijiiban. Az . swf f5jlokat b5rki meg- 
nkzheti, aki internetbongesz6vel 6s Flash Player b6vitm6nnyel rendelkezik. A kozons6g 
az . swf fhjlokat nern tudja szerkeszteni, csak megtekinteni. 

Az lij . swf fiijlok 1i.trehozhsiinak folyamata egyszeru". Nyissuk meg az . f l a  fiijlt, 
viilasszuk a File, Export Movie (Fiijl, Film kivitele) menupontot, majd az Export Movie 
piirbeszirdablakban adjuk meg az . swf fiijl nev6t 6s el6rksi litvonalht. M6g tobb rkszlet 
is ide tartozik, de a lenyeg, hogy tiszt%zzuk, hogy a kivitel eredrnCnyek6nt egy dj fiijl 
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(az . s w f  fiijl) jon letre, az . f l a  f5jl viszont erintetlen marad. Ez m5s programok Save 
AS (Mentks rnhski.nt) vagy Save Copy (MPsolat mentkse) lehetGs6geihez hasonlit. 
Bgrmit tesziink is, mindig tartsuk rneg az . f l a  fAjl egy peldiinyAt, ameIybo"1 azut5n 
bhrmikor kkszithetunk m6g . s w f  fitjlokat, vagy toviibb szerkeszthetjiik, 6s azut5n 
kkszitiink . s w f  fiijlokat. 

~gyeljunk a betfitipusokra! 
&eI Meg valamit rneg kell ertenunk, ha csapatban dolgozunk, vagy egyeb m6don 

szeretnenk az . f l a  fijlokat kiil8nbozd giipek kkzott cserelgetni. Birmely . f l a  fijl, 
amin dolgozunk, nagyszeriien megnyithato minden gepen, ahol a Flash telepitve 
van. Macintosh-on elkepzelheto, hogy rneg kell nyitni a Flash-t, majd ki kell valasz- 
tani a File, Open menupontot, windowsos PC-n pedig esetleg rneg kell gyotodni 
arrol, hogy a fajl . f l a  kiterjeszt6su. 
Van azonban egy kisebb csapda: az . f l a  fajlban szereplo osszes szoveg betukesz- 
letenek rneg kell lennie azon a gepen, amelyik megpr6balja az . S W ~  fajlt letrehozni. 
Nem arrol van sz6, hogy nem oszthatunk meg egy fajlt, ha valakinek a geperol l 

hianyzik egy adott betutipus, hanem, hogy az illeto nern szerkesztheti a szoveget, 
es nern hozhat letre . S W ~  fi j lt. Helyettesito betutipust is vilaszthatunk. Amikor 
megnyitunk egy . £la fajlt, amely olyan betutipusokat tartalrnaz, amelyek nincse- 
nek telepitve, lehetosegiink van a betuk lekepezes6re, ami a helyettesito betutipus 
kivalasztasat jelenti. Konnyen elkeriilhetjiik ezt a helyzetet, ha mindenki gepen 
megfelelokbppen telepitjuk a betutipusokat, vagy egyszeruen az arra alkalmas 
szimit6gepen hozzuk Ietre az . S W ~  fajlt. 

Az .swf fhjt tartalmaz6 HTML fhjlok 

Ha rendelkeziink nkmi tapasztalattal a HTML fiijlok lktrehozitsa tergn, az . s w f  f5jlok 
weboldalakba va16 beillesztbe egyszeru" lesz. Ha nincs semmilyen HTML-ismeretiink, 
nern 6rt egy kis HTML-t tanulni, de igaziib61 nincs rit sziiks6g. Ne feledjiik, hogy ami- 
kor ,,megl%togatunk egy weboldalt, val6jhban nern ,,megyiink sehov5, hanem 
a bong6szo"program letolt egy szovegfiijlt ( . h t m  vagy . h t m l  kiterjesztessel). Ez a HTML 
f6jl nern csak a weboldalon lhthat6 szoveget tartalmaiza, hanem tovgbbi utasitiisokat 
is, mint a betGtipus 6s a betu"m6ret. 

A HTML fGj1 a weboldalon megjelenitendo" k6pek adatait is tartalmazza, peld5ul a kkp- 
fiijl nevitt, ks hogy honnan kell letolteni, hogy liithat6v5 viiljon. Egy Flash Player ( . s w f )  

f5jl beillesztCse egy weboldalra majdnem olyan konnyil, mintha egy kkpet tennknk egy 
weboldalra. N6hitny mits adatot (az . s w f  f5jl neven kiviil) is megadhatunk, mint a h5t- 
tkrszint, hogy korbeforogjon-e a film 6s m5s krdekes, a Flash-re jellemz6 beitllit5sokat. 

A folyamat mkg egyszediibi. tetel6re a Flash tartalmaz egy Publish (Kozz6tktel) nevu" 
1eheto"seget (a 19. Cs a 24. lecke tArgyalja), amely vkgigkkiskr minket a . h t m l  6s az . s w f  

fgjl letrehozitsiinak lepesein. Minden lehetseges r6szletet megadhatunk a Publish 



Settings (Kozzittkteli beiillit8sok) piirbeszkdablakban (liisd az 1.20. iibriit). A megjeleno" 
lapokon (csak az iiltalunk megadott f5jlformiitumok Iapjai jelennek meg) az osszes ter- 
jeszteni kiv%nt f5jlformStum paramktereit beiillithatjuk. 

1.20. Bbra 
A Publish SeLtings parbeszedablakban megadhatjuk, bogy rnilyen fajIformcitumokat aka- 
mnk  terjeszteni 

Ebben a leckkben sok mindent iitvettiink anklhl, hogy val6jiiban biirmilyen k6sz mun- 
kiit hoztunk volna letre. Njrugalom, a kovetkez6 23 leckeben a kezunket is bepiszkoljuk, 
emellett a mostani fejezetben tal5lhat6 idormiici6 hasznos lesz a Flash-piilyafutiisunk 
sor%n. 

Ebben a leckkben megismerkedtiink a Flash f o  munkafeliiletevel, beleertve a szinpadot, 
az id6szalagot 6s a Tools tiibl8t. Megtanultuk, hogyan kell a szinpad mkretitc megviiltoz- 
tatni (a Document Properties p%rbesz6dablakban), ks rnikknt lehet a feliiletet nagyitani 
(a nagyit%svezi.r16 segits6gkvel). Megvizsgaltuk a Tools tiibliit (amelyet a kovetkez6 
Ieckitben mualkotiisok l6trehozasiira haszniilunk maid), its azt, hogy a Properties tabla 
segits6g6vel hogyan lehet a kkperny6n liithatb grafik5kat mbdositani. Az idoszalaggal 
ugyan nem tettiink t d  sok mindent, de megtanultuk, hogy figyelni kell a jeleire, mint 
p6ld5ul a piros lejiitszbfejre 6s a ceruza ikonra, amelyek az aktiv kepkockiit, illetve 
az aktiv r6teget jelolik. 



jezetben a felulet m5.s jeleir61 6s naviggcib eszkozokr61 tanulmnk, amelyek 
itSegevel mindig figyelemmel kisirhetjuk az aktuBlis helyzetiinket. A szerkesztbsBv 
1 fels6 sarokban mindig megmondja, hol vagyunk, a jobb felso" sarokban talhlhat6 

t menG p d i g  lehetbvk teszi, hogy mBs jelenetekre vagy szimbblumokra ugorjunk 
ltkve, bogy lkteznek). 

vkg] ,  azokr6l a fPjIformPtumokrb1 tanultunk, amelyeket a Flash-ben val6,szinfileg 1M- 
rehozunk majd. Fontos, bogy r%szBnjuk az id&, 6s megismerjiik az dsszes 16trehozott 
fhjlt. ~eltehetBleg sok fgjlt hozunk majd letre, ezkrt nem Prt, ha a fAjljaink 6s mappdink 
,indig rendezettek, bogy nyomon kovethessuk, mi tortenik. A r6gi kozrnond5s, amely 
szerint ,,hamar munka ritkiin j6", kulonosen igaz, amikor milli6 fAjlt kellene Pttekinteni. 
Tehht, lazitsunk, figyeljuk a Flash felulet vBltoz5sait, 6s mulassunk j61, 

i 
t K6rden-felelek 

Amikor lenyomom a SZOKOZ billentygt (a kbz eszkoz ele're'skhez), @s megprbba- ' 

lom a ne'zdpontot balra va~ f eE f l6  mozgatni, a sxinpad bal oldalanal 4s 
a teteje'nbl tovdbb nem megy. Mi okozza ezt? 
Az a legvalbszin~ibb, hogy a View, Pasteboard meniipont nincs kivglasztva (vagyis 
nincs pipa mellette). A szinpadon kiviili teriilet csak akkor IBthat6 (a szerzo" Pltal), 
amikor ez a meniipont ki van viilasztva. (Javaslom, hogy ezt a beillithst hagyjuk 
az eredeti, bejelolt Bllapotban.) 
Meg mernek ra eskiidni, hogy a Properties ttcibla hossztikasabb volt. Hogyan 
@hatom vissza a ,,karcstZn n&etet? 
A Properties tBbl5nak hiirom Pllapota lehet. Ezek kozott Ggy vglthatunk, ha 
egyszeriien a tiibla fiilknek bal sz6li.n talPlhat6 aprb kett6s nyilra kattintunk. 
Kattintgassunk rA addig, amig vissza nem iillitjuk a t5bla teljes n6zeti.t. 

Ez a r6sz ismetlo k&-d6sekbbl6s vAlaszokb61 All, amelyek segitsegevel megszilBrdit- 
hatjuk az ebben a leck6ben szerzett tudhsunkat. PrbbBljuk megvhlaszolni a kerdkseket 
a vhlaszok ellen6rzCse elBtt. 

1. Hogyan nyitunk meg 6s szerkesztiink egy . swf  fiijlt? 
A. Ezt nem tehetjiik, 6s ha nincs meg az . f l a  fBjl biztonshgi m&solata, nincs 

szerencsgnk. 
B. Egyszeriien kivdasztjuk a File, Open (FAjl, MegnyitBs) meniipontot. 
C. A File, Import (FPjI, Bevitel) menupont kivPlaszths5val betoltjiik. 



2. Hogyan kelthetjuk azt a Iiitszatot, mintha az animiici6 nagyon gyorsan j5t- 
sz6dna le? 

A. A Document Properties phrbesz6dablakban a kepkockasz5mot feltekerjuk 
120-ra. 

B. Osrkgi animBci6s eljgriisok alkalmaziisBva1 r5szedjiik a felhaszniilbkat. 
C. Javasoljuk a felhaszn%l6nak, hogy szerezzek be a leggyorsabb gkpet, amit 

megengedhetnek maguknak. 
3. Mi a webhelyek 6s a multimkdia szabvBnyos mkrtkkegysege? 

A. Huvelyk (inch) 
B. Centimeter 
C. Keppont 

1.  A. dtal5ban az . s w f  f5jlokkal nem lehet mast tenni, csak n6zni. Igazsag szerint 
valbban betolthetiink . swf fiijlokat (ahogy a C vAaszban), viszont ha . swf f5jl- 
kknt rnenteskor a Publish Settings (Kozz6ti.teli be5llitBsok) p5rbeszkdablakban 
a Flash lapon be5llitottuk a Protect from Import (Bevitel elleni vkdelkm) leheto"s6- 
get, ez nern miikodlk majd. R5adisu1, armkor betoltiink egy . s w f  fgjlt, csak 
a kepkockasorozat tolt6dik be (interaktivitiis nklkiil), tehht nem igaz5n haszn5lha- 
t6. Lkteznek tov5bbii kulso" programok (pkld5ul a Manitu Group Actionscript 
Viewer nevu" programja, amelyet elkrhetiink a h t  t p  : / / buraks . corn/ asv / cimen), 
amelyek kepesek kinyerni az . s w f  fiijlokb61 az anyagokat 6s a parancsf5jlokat. 
(A B figgelekben tobb kulso" eszkozt 15thatunk). Ennek ellenere a lenyeg, hogy 
rnindig tartsuk meg az . f l a  fBjl egy biztons5gi misolatiit. 

2. 6. Habar a 120 kkpkocka/miisodperces k6pkockasz5m kovetkeztitben a Flash 
megpr6biilja gyorsan lej%tszani a filmet, kicsi a val6sziniis6ge, hogy tknyleg 
olyan gyorsan fog megjelenni (a szBmit6gi.pto"l hgg). TehBt, ugyan az A v5lasz 
nem teljesen rossz, az o"sr6gi anim5ci6s triikkok haszn5lata - amelyeket a 8. 6s 
a 23. leckkben vesziink - a legjobb megoldis. Nem feltetlenul kell valarninek 
tenyleg gyorsan mozognia ahhoz, hogy gyorsnak gnjon. 

3. C, Ez nem 5ll5spont kerdkse, a k6ppont a szabvsny. 



Eredeti mualkotasok rajzolasa es 
festese a Flash-ben 

Rajzol5s 6s festks a Flash-ben 
A vonalak Cs a kitoltksek kozotti ku1onbsi.g 
Hogyan rajzolhatunk mkrtanilag szabhlyos alakzatokat a Flash-ben 

Hihetetlen, de igaz: a Flash rajzol6programk6nt jott viliigra - keszitBi ,,termi.szetesebbl' 
rajzeszkozt akartak li-trehozni. A Hash azhta termeszetesen animgci6s eszkozzk fejlti- 
dott, sAt mostanra mhr Crtekes alkalmaziisfejleszt~ felulett6 viilt. Mivel kepeket animii- 
lunk majd, j61 jon, hogy ezeket rogton megrajzolhatjuk a Flash-ben. 

Ez a lecke megismertet bennunket a Flash rajzoliisi alapelveivel - vegyCik ezt ,,alapki- 
kkpzCsnek. Sok mindent ht kell venni, 6s tapasztalhatjuk, hogy kicsit toviibb tart majd, 
mint egy bra. A lecke hosszhsiiga elegendti 1ehetBskget biztosit az osszes eszkoz kipr6- 
bii18s8ra. 



Szerencsks, ha csak keveset tudunk a sz5rnit6g6pes grafikiik littrehoziisiirbl, vagy egy- 
iiltaliin semmi tapasztalatunk nincs benne - csak hagyjuk, hogy az agyunk, ak5r egy 
szivacs, felszivja az osszes tudiist. Ha m5r gyakorlottak vagyunk a sziimit6girpes grafika 
teren, prbbiiljunk elfelejteni mindent a rajzolbprograrnokr61, 6s kksziiljunk fel a ,,Flash 
rn6dszerV elsaj5titiisiira. 

A Flash-ben lktrehozott grafikiik vektorgrafikaknak sziimitanak (a rasztergra>kakkal 
szemben, amelyeket nitha bitkqeknek nevezunk). A bitkitpekkel ellentktben - amelyek- 
nirl a sziimit6g6pnek rninden egyes keppontr61 informiicibt kell t6rolnia - a vektorgrafi- 
kus fiijlok csak az alakzat djrarajzoliis5hoz sziiksgges sz5mitisokat tartalmazziik. A vektor- 
grafikus koroket tehit a kor matematikai kkplete irja le. A vektorf5jlok nagyon kicsik 
(enn6lfogva gyorsan letoltGdnek), Cs konnyen m6retezhetGk (megviiltoztathat6 p6ldiiul 
a kor sugara). A vektorgrafika idonkirnt hajlamos hjlsiigosan ,,gi.piesn hatiist kelteni tiszta 
vonalaival es szineivel, de a Flash-ben miis a helyzet. Miutiin riiirrzunk a Flash-ben va16 
rajzoliisra, megkrtjiik majd, hogy mi$rt nevezik a Flash-t ,,vektoragyagnakV: alapjiiban 
vkve vektorgrafikus formiitum, de termkszetesen formhlhat6, akiircsak az agyag. 

Rajzolhs a szinpadon 
Az 1, leckkb61 emlkkezheMnk, hogy minden, arnit a kozons6g liit, a szinpadra keriil. 
Alkalomadtiin szeretnhk, hogy egy grafika a szinpadon kiviilriil induljon, majd 
beOsszon a kkpbe. A szinpadon kivuli rajzolis feltetele, hogy a View (Nkzet) menu 
Pasteboard (Munkateriilet) pontja piphval legyen jelolve. Javasolt ezt a beiillitiist bejelolt 
6llapotban hagyni, de tudni kell, hogy a szinpad koriili szurke teriilet ,,szinpadon kiviili- 
n e k  sziimit, 6s nern jelenik meg a kitsz filmben. A szinpad a fehirr tirglalap alaM teriilet. 

Eszkozo k 
Alaphelyzetben a rajzeszkozoknek a kkpernyo" bal oldal5n kell megjelenniuk, ahogy 
a 2.1. 5brin liithat6. Amennyiben az eszkozok nem Ethatbk, a Window, Tools (Nkzet, 
Eszkozok) menupont kiv5lasztisiival krhetjuk el azokat. 

Billentyliparancsok megtanulhsa magolhs nhlkiul 
Amikor egy eszkozre kattintunk, kivalasztjuk azt. Maskepp is kijelolhetjuk az eszko- 
zoket: a billentyuparancsaik (vagy billentyukombinacibk) lenyomasaval. Amikor 
a mutatbt az eszkoz fi5ld visszuk, Iathatjuk az egyes eszkozok billentyukombinacibit. 
A megjeleno gyorssugbkban (ToolTip) lathatjuk az eszkoz nevet 6s egy betut, zar6- 
jelben. Amikor pdldaul a kijelol6s eszkoz fole megyiink, a ,,Selection Tool (V)" felira- 
tot Iatjuk. A V billentyu megnyomasaval kivalasztjuk a kijeloles eszkozt. (Prbbaljuk 
ki ugy, hogy eloszor egy masik eszkozre kattintunk, majd lenyomjuk a V billentyut). 
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Selection (Kijeloles) --4 $ Subselection (ReszkijelolBs) 
Free transform (Szabadkezi transzformacio) --a. Lasso (Lasszo) 

Text (Szoveg) 
Rectangle (Teglalap) 

Ink bottle (Tintasuveg) Paint bucket (Festekesvodor) 
Eyedropper (Cseppento) Eraser (Radir) 

Hand (KPZ) -$I '47 zoom (Nag yItO] 
Stroke color (Korvonalszin) 4a 

Fill color (Kitoltoszin) (vonal- 6s kitoltoszin) 
Black and white (Fekete-feher) No color (Nincs s i n )  (aktudlis szin) 

Szincsere (vonal- 6s kitoltoszin) 

2.1. ibra 
A Flash rajzeszkoztdra egyszem-nek tGnhet, de mivel a legtobb eszkoz tovabbi beallitdsokkal 
rendelkezik, osszetettebb a lhtszatnal 

A kovetkez6kben megnezzuk, hogyan rajzolhatunk ezekkel az eszkozokkel. A leckCben 
mindrol sz6 eslk, de a halad6 mddszerek megismeresere v5rnunk kell a 6. leckCig. 
Ne feledjuk, hogy egyes eszkozoket egy csoportba a j t o t t ek ;  az Oval (Ov5lis) eszkoz 
p6ldhul a Rectangle eszkoz mogott rejt6zik. Ahhoz, hogy lhthassuk, az itt talilhat6 tobbi 
eszkoz listijit, az eszkozre kattinthskor nyomva kell rartanunk az egergombot. Azt is 
&zrevehetjuk, hogy az eszkozoket aszerint is csoportosithatjuk, hogy alkotiisra szolg41- 
nak-e (mint a Pencil vagy a Brush), vagy a m6dosithst, esetleg a megtekintkst segitik 
(mint a Selection vagy a Zoom). A kovetkez6kben az aIkotisok lCtrehoz8sinak 6s 
m6dosithsAnak rnikkntj6vel is megismerkedunk. 

Megjelenit6- C m6dosit6eszkozo k 

Egyik megjelenit6eszkoznek - k6z Cs nagyit6 - sincs hatasa az alkot5sra. Csak azkrt 
hasznhljuk ezeket, hogy jobban l5ssuk a munkht. A kovetkezo" feladat vegigvezet egy 
forgat6konyvon, amelyben mindket eszkozt haszn5ljuk. 



Gyakorlat: Hasmtiljuk a megjelenitgeszkozoket az tittekintbs megkonnyft6s6re! 

Ebben a gyakorlatban megvizsgiiljuk a kitz ks a nagyitb eszkoz haszn5latiit. Kovessuk 
az aliibbi lkpitseket: 

1. Mivel mitg semrnit nem rajzoltunk, rajzoljunk gyorsan valamit az ecsettel. Kattint- 
sunk egyszer a Brush eszkozre a Tools tiibliin, majd az egitrgombot lenyomva 
l16zzuk az egeret a szinpadon. Rajzoljunk egy X-et (girbegurba is lehet). A litnyeg, 
hogy ha kkszen vagyunk, a Selection eszkozre kell kattintanunk (vagy nyomjuk le 
a V billentyiit), kiilonben az ecset toviibbra is bekapcsolva marad. 

2. A nagyitiis segitskgkvel figyelmesen megvizsgiilhatjuk vagy megviiltoztathatjuk 
az alkot5st a szinpadon. Kattintsunk a nagyit6 (Zoom) eszkoz (amelyik egy 
nagyit6lencsehez hasonit) kiv5laszt8siihoz. Megfigyelhetjuk, hogy sok miis esz- 
kozhoz hasonlban, amikor kiviilasztjuk a nagyitbt, toviibbi gombok tu"nnek fel 
az eszkoztiir be8llitiisi rekeszitben. KCt toviibbi nagyitb jelenik meg ezen a terii- 
leten, a 2.2. abriin liithatb m6don. 

Beillitasi teriilet 

Kicsinyites lehetosbg Nagyitas lehetoseq 

2.2. Bbra 
A nagyitd eszkoznek k6t lehet6sige uan: nagyitas 6s kicsinyitks 

3. GyiizBdjunk meg arrbl, hogy a nagyitiis (Enlarge) lehetoseg van kiviilasztva 
(a pluszjeles nagyitb), majd kattintsunk a szinpadra oda, ahovii az X alakzatot raj- 
zoltuk az 1.li.pitsben. Kattintsunk ugyanoda m6g egyszer, Cs nagyitsuk tov%bb. 



4. Ilyen nagyitiisban val6szinu"leg a szinpad nagy ritsze kildg a kitpb6l. A jobb 
oldalon 6s az alul talilhat6 hagyom5nyos gordit6siivok segits&g&vel viiltoztathat- 
juk a (jelenleg nagyon nagy) szinpad megjelenitett rkszletgt, amit a kkz (Hand) 
eszkoz segitsCgi.ve1 is elitrhetunk: viilasszuk a kkz eszkozt, majd kattintsunk, 6s - 

htizzuk az egeret a nkzopont megviiltoztat8sihoz. 
5. Most kicsinyitsiik a n6zetet. Viilasszuk a nagyitdt, its ne feledjiik a kicsinyitks 

(.Reduce) lehet6skget (a minuszjellel) kijelolni. Kattintsunk, Q kicsinyitsiik vissza 
a szinpadot. 

EZ a feladat e1i.g konnflnek riinik, de mkg van, arnit tudni kell. A megjelenit6eszkijzijk 
csak a riiliitiisra vannak hatissal, a fiijlra nincsenek. A View (Nkzet) rnenii biztositja 
ugyanazon lehet6skgek nemelyikkt, mint a nagyitd, a kkz 6s a megjelenit6eszkozok 
(mint a nagyitis 6s a kicsinyitits), de a View menu parancsai ugyantigy nincsenek tartds 
hatiissal a fijlra. 

A szinpad aktuilis nagyitisa 
I 

2.3. ibra 
A pontos nagyithsi szint mindig megjelenik a szinpadjobb felso" rkszkn 

A nagyitd eszkoz nagyitiis lehet6skgkt bgy haszniiltuk, hogy egyszedien a szinpadra 
kattintottunk. A nagyitd misik alkalmazisi m6dja a kattint5s ks hGz5s, amely kozben 
egy tirglalapot litunk. Amikor elengedjuk az egeret, a t6glalap a szinpad liithatd darab- 
j5t hatirozza meg. A nagyiths kiprbb515sihoz rajzolt X metszkspontja kork pCld5ul 
az egerrel kattintva hhhatunk egy kis titglalapot, hogy csak azt a rkszletet nagyitsuk ki. 
AZ aktuiilis nagyitisi szint mindig lithat6 a szinpad jobb felso" r&sz&n talilhatd lenyil6 



listaban (az idoszalag folott, amikor az rogzitett), mint a 2.3. %bra mutatja. A nagyit5sve- 
zerlo" (Zoom control) lenyil6 list5ra kattintva visszat6rhetunk a 100%-os nkzethez, 
amelynek m5sik gyors m6dja a nagyit6 eszkozre va16 dupla kattintas (nem a nagyit5s 
vagy kicsinyitgs leheto"s&gre, hanem a fo nagyit6 eszkozre). 

A gyors mbdszerekr61 sz6lva: a nagyito ils a k6z eszkoz egyarant rendelkezik ,,rug6sn 
lehetosCgge1, ami azt jelenti, hogy egy rnhsik eszkoz haszn5lata kozben a S z o ~ o z  bil- 
l e n w t  lenyomva tartva elgrhetjiik a k& eszkozt. Amikor ezut5n elengedjuk a Szo~oz-t, 
a Flash visszaugrik arra az eszkozre, amelyet korabban haszn5ltunk. A CTRL+SZOKOZ le- 
nyom5sAval a nagyit6 eszkoz nagyitis Iehet6seget 6rjuk el, a C m + S ~ r ~ ~ + S z o ~ o z - z e l  
pedig a kicsinyitbt. A rug6.s eszkozok gyors lehetosilget biztositanak az eszkozok at- 
rneneti kiv%lasztiisiira, anklkul, hogy t6nyIegesen az eszkoztiirban keresnknk ki 6ket. 

BBr a megjelenit6eszkozok nagyon hasznosnak bizonyulnak, nem valtoztatj5k meg 
a fiijlt. Ahhoz, hogy mualkotist hozzunk letre a Flash-ben, vagy egy kepet kell hozzaad- 
ni, vagy valamelyik korabban rajzolt ibrat megv&ltoztatni, esetleg eltavolitani nehinyat 
vagy mindent azok kozul, amit rajzoltunk. A kovetkezokben eloszor azt nilzziik meg, 
hogyan kell hozzaadni az alkot5sokhoz, ez5ltal termkszetesen kks65b mar lesz mit elt5- 
volitani vagy megviltoztatni. Tekintsunk at minden eszkozt egyenkent, 6s elemezzuk, 
hogyan alkalmazhatok e m t t .  

Vonalak rajzol6sa 

K6t eszkoz haszn5lhat6 kiziir6lag vonalak rajzolasiira: a vonaI (Line) 6s a ceruza (Pencil) 
eszkoz. (Igazsag szerint az ovalis 6s a tkglalap eszkoz is vonalakat rajzol, de ezekkel ki- 
toltgseket is letre lehet hozni, ahogy a fejezetben kes6%b, a Kitoltks c h u  szovegr6szben 
latjuk majd.) Meg lehet adni a vonalak korvonalszinkt, a korvonal magass5giit 6s stilus5t, 
sot letezik egy Cap 6s egy Join nevu" beiillitiis is, amelyek koziil az elso" a vonalveg kine- 
zetilt, a m5sodik pedig a ki.t vonal tal5lkoz%s5n51 kialakul6 sarkot szabiilyozza. Arm krde- 
kes, hogy a vonal m6rtani meghatiirozisiiban - kCt pont kozotti t5vols5g - nem szerepel 
semrnilyen utal5s szinre, vastagssgra vagy stilusra, a vonalat tehit a kovetkezok6ppen 
lehet a legjobban elkkpzelni: csuphn egy vkgteIenul vekony szakasz, amely szinnel, ma- 
gassaggal (vagy vastags5ggal) 6s stilussal (pilld5ul szaggatott, pontozott vagy folytonos) 
rendelkezik. Akiirmikor megv5ltoztathatjuk birmelyik korvonaljellemz6t, anillkiil, hogy 
ez befolyisolna a kiindul6 vonalat. 

Ennyit a vonalak elm6let6r61, a kovetkezo gyakorlatban rajzolunk egy kicsit. 
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Gyakorlat: Rajzoljunk vonalakat, 6s viiltoztassuk meg gket! 

Ebben a gyakorlatban elkezdunk vonalakat rajzolni 6s m6dositani. fme a 1Cpi.sek: 

1. Kezdjunk egy lij f5jlt: nyomjunk CTRL+N-t, 6s vhlasszuk valamelyik Flash File 
tipust az elso" ketto" koziil. A vonalaknak kiilonbozo" korvonaljellemzBi lehetnek, 
ezCrt gy6zo"djunk meg, hogy a Properties (TulajdonsAgok) tibla konnyen elerhe- 
to" helyen van. Amennyiben nem lAtszik, kattintsunk a Window, Properties, 
Properties (igen, egy almeniiben talill-iatd) menupontra. A Properties tabla 
alapCrtelmezett elhelyezkedCse (lAsd a 2.4. %brht) megfelel. 

2.4. ibra 
A Propelties tabla segitskgkuel beallithatjuk a lktrehozand6 vonal jellemz6it 

2. Vhlasszuk a vonal (Line) eszkozt, amely egyenes vonalakat rajzol. Amikor 
a mutat6 a szinpadon van, cClkereszttC vAltozik. Kattintsunk, Cs hfizzuk az egeret 
egy vonal lktrehozishhoz. ~szrevehetiink egy s0ti.t karikQt, amely nkha megjele- 
nik, mikozben az egeret hlizzuk. Ezzel segit a Flash rajzolAs kozben. A vonal ese- 
tCben a tokeletesen vizszintes 6s fuggo"1eges vonalak rajzolhsa nagyon konnyu", 
amikor a View, Snapping (Nkzet, 1lleszti.s) menii Snap to Objects (Objektumok- 
hoz i1leszti.s) leheto"s6ge bejelolt hllapotban van. (Ha 5tl6s vonalat szeretn6nk 
rajzolni, tartsuk nyomva a SHIFT billenwt.) 

3. Ha el6szor a korvonalmagass~got vagy a korvonalszint iillitjuk be, az a kovetkezo 
nek 1Ctrehozott vonalakat befolyiisolja majd. Jeloljunk ki egy miisik szint 
a Properties tAblAn talAlhat6 n6gyzet alaM szinvilaszt6n, majd vhltoztassuk meg 



a kowonalmagass5got vagy dgy, hogy beirunk egy szsmot a Stroke Height 
(Korvonalmagass6g) mez6%e, vagy a nyilra kanintva, a cskzka hdziisiival. Lemen 
az 6rti.k 15. Ez uthn rajzoljunk egy vizszintes vonalat. A gyakorlatban hgrorn 
pi.ld5nyra lesz sziiksirgunk ebb61 a vonalbol. A Selection eszkozzel jeloljiik ki 
az elso" vonalat, majd v5lasszuk az Edit, Copy, azt5n az Edit, Paste in Place paran- 
csot, vi.gul pedig nyomjuk le a LE nyi1billentyu"t. Ezt ismkteljuk addig, amig h5rom 
e,oyEorma vonalunk nem lesz. 

4. Az Bltalunk rajzolt vonalak birmely jellemz6ji.t m6dosithatjuk a Properties tiblgn, 
csak ki kell jelolniink a vonalat a kijelolks (Selection) eszkoz segitskgevel. Jeloljiik 
most ki az elsB vonalat, majd a Properties tabla Cap (Vonalveg) lehet6skgei k~zii l  
viilasszuk a None (Nincs) elemet. Ez ut5n jeloljiik ki a m5sodik vonalat; ennek 
a Cap-behllitiisa legyen Round (Kerek). Vkgiil illitsuk az utolsb vonal vonalvi.gsti- 
lusiit Square-re (Negyszogletes). A vonalvkgek tipusat az ikonjuk mutatja 
a Properties tibl5n. A kiilonbskget bgy figyelhetjiik meg a legjobban, ha a r6szki- 
jelolks (Subselection) eszkozzel a SHIR nyomva tart5sa mellett kattinhlnk az egyes 
vonalakra. A vonal ki.t vkgpontjgn ekkor nkgyszogletes fogantyiik jelennek meg 
(15sd a 2.5. ibrgt). (Ha csak a vonalakat szeretn6nk kijelolni, a Selection eszkozt 
i~gy  kaphatjuk vissza, ha lenyomjuk a V billentyfit.) A Square vonalvkg ugyanGgy 
nkz ki, mint a None, de abban a Round tipushoz hasonlit, hogy a vonal kirt vkg& 
megnoveli a korvonal vastagsgginak a felCvel. 

s None - Round 

2.5. Bbra 
A uonalv&gc@usok kozotti kiilonbs&get a rBszk~e2olk.s eszk6z segitsegevel Zathatjuk a legjobban 

5. A vonalaknak mis erdekes tulajdonsAgaik is vannak, arnelyekr6l a gyakorlat 
v6gi.n rnirg sz6t ejtiink. EgyelBre azonban foglalkozzunk a vonalak rajzolAsakor 
el4rheto lehetGs6gekkel. Viilasszuk a ceruza (Pencil) eszkozt. Megfigyelhetjiik, 
hogy a ceruza eszkoz rendelkezik egy Pencil Mode (Ceruza iizemm6d) leheto- 
sCggel. Az eg6rrel kattintsunk a be5llithsi rekeszben megjeleno" gombra a ceruza 
iizemmbd be5llitgsiihoz, ahogy a 2.6. 5bra mutatja. 

6. A Straighten (Kiegyenesites) lehet6si.g megkis6rli egyenessi. tenni, amit rajzolunk. 
Pr6bQljunk meg egy S bea t  rajzolni - valbszinu", hogy reces lesz. Most pr6b5lkoz- 
zunk a Z betiivel. Ez m5r val6szinGleg jobban hasonlit arra, arnit akartunk. 
A lecke egy kks65bi rkszirben megtanuljuk rnegviiltoztatni az i.rzitkenyskget, de 
a fenti betu"k rajzoliisa szemlelteti a Straighten ceruzauzemm6d mukodes4t. 

7. V5lasszuk a Smooth (Simitgs) leheto"seget, 6s probiiljunk egy S 6s egy Z betat 
rajzolni. Ami az S-sel tortknik az j6, de a 2-n gorb6k lesznek, ah01 korsbban 
nern voltak. A Smootll lehetoseg olyankor hasznos, amikor ljgy erezziik, hogy 
a kirzzel rajzolt 5briik tdl recksek. Azt is megfigyelhetjiik, hogy a Properties tiib- 



a sirnitas rngrteket is beiillithatjuk, 0 6s 10 kozott. Ez a beiillitiis csak akkor 
r h e t ~  el, ha a ceruziit (vagy a festGecsetet, amint kks65b l5thatjuk) viilasztottuk, 
, bekapcsoltuk a Smooth lehet6skget. 
egiil, az Ink (Tinta) ceruz uzernm6d-beiillitiis majdnem ugyanazt rajzolja, amit 
. A Flash az iiltalunk rajzolt iibriit bgy mbdositja, hogy kisebb legyen a f5jImCret. 

~z egyszeru" vonalat, amelyet a Flash lktrehoz, kevesebb adattal meg lehet hat& 
rozni, ezCn kisebb mCretu" fiijlt eredmenyez, amelyet gyorsabb letolteni. 

9. A ceruza viilaszt5sakor eszrevehetjuk a Tools tiibla Object Drawing (Objekturnraj- 
zo18s) lehet6skget. Jelent6s a kiilonbs6g akozott, hogy ezt a lehet6s6get vagy az 
ellentktet (Merge Mode Drawing) v5lasztjuk. Egyel6re elkg annyi, hogy most 
Merge m6dban kell maradnunk (vagyis az Object Drawing ne legyen bejelolve). 
Ezekr61 az uzemm6doh6l a fejezet kCs65bbi ri.sz6ben m6g rkszletesen beszkliink. 

A ceruza iizemmdd pontosan meghatarozza a ceruza eszkijz uiselkedkset 

A Properties tiibla ugyanolyan hatiissal van a ceruza eszkozzel rajzolt vonalakra, mint 
azokra, amelyeket a vonal eszkozzel rajzoltunk. A Properties tabla egyetlen jellemzGje, 
amellyel mCg nem kiskrleteztiink, a korvonalstilus. A lenyil6 lista megjeleniti az egyes 
stilusok grafikus miis&. Az alapkrtelmezett Solid (Tomor) olyan, mint a Hairline (Hajsziil), 
csak az ut6bbi tenylegesen a lehet6 legkisebb 6rGkre 5llitja a korvonalmagass5got. 
A tobbi diszes korvonalstilust nagyon 6vatosan kell haszn&lni, egyszeriien azi.rt, mert 
a legszabalytalanabb kinkze6ek hajlamosak megnovelni a f5jlmkretet. A fiijImCret-prob- 
I6rniikat a 21. leckeben taglaljuk, de egyel6re vegytik tudomiisul, hogy bizonyos korvo- 
nalstilusok haszniilata jelent6s fhjlmkret-novekedkst okoz. 



Vitgezetiil, amikor a vonal eszkoz van kiviilasztva, a Properties tiibla Custom (Egyedi) 
gombja segitsegkvel sajiit egyedi korvonalstilusokat hozhatunk letre. A Custom gombra 
kattintis utiin megjeleno" pirbesz6dablakban az egyCni vonalstilus sziimos tulajdonsiigit 
beiillithatjuk (liisd a 2.7. iibriit). Ezek jbpofik, de ne feledjuk, bogy jelent6sen megno- 
velhetik a fiijlmitretet. 

2.7.4bra 
A Properties tablard elbyheto" 
Stroke Style (Koruonalscilus) 
parbesz6dablak segitse'g6vel 
meghatarozhatjuk a z  egyedi 
koruonalstilusok re'szleteit 

A Stroke hinting be5llitis hatha nern mindig liithat6, de fontos lehet. Az iiltalunk rajzolt 
vonalak mindig kerek ki.ppontszhmokhoz igazodnak, a Flash azonban a keppontok 
szintje alatt is ki.pes rajzolni, vagyis egy vonal kezdete, vege vagy koz6ppontja bgrmely 
koordiniitiin lehet - ak5r 103,4 keppontra a bal sz6ltdl. Ha a Stroke hinting beiillitist 
kikapcsoljuk, a program 100%-os mi.retni.1 103-ra kerekiti a kkppontitrti.ket, de nagyitiis- 
kor egy kitppont tobb ki.perny6kkppontot is elfoglalhat a monitoron. Ez pontos mitrete- 
z6st tesz Lehetijvit, de a v6kony vonalak igy nemileg elmosbdhatnak, mivel a Flash egyes 
pontokat felfeli., mig misokat lefelit kerekit. Ha 6les vonalakat szeretnknk, kapcsoljuk be 
a Stroke hinting lehetGsitget, de ne feledjuk, hogy ekkor nagyitiisniil a vonalak lehet, 
hogy nern pontosan ott jelennek meg, ahovii helyezttik azokat. 

A Scale beiilliths hatiisa mitg nehezebben 6szrevehet6, hacsak nem tudjuk, mit keres- 
siink. Ez a beiillitiis litnyegkben azt hatiirozza meg, hogy milyen iitmCretezksn61 valjon 
vastagabbii a vonal. T e m k  fel p&ldiiul, hogy egy nkgyszoget rajzoltunk, amelynek 
a korvonaliin belU1 kitoltkst alkalmaztunk (ezt kits65b meg is tessziik). Ha felnagyitjuk 
(,,mitretezzukn) a nitgyszoget, lehet, hogy nern szeretnitnk, hogy a korvonal is rnegvas- 
tagodjon. A Scale beiillit8s Normal itrt6kitt viilasztva a vonal a m6retezessel ariinyosan 
lesz vastagabb, mig a None lehet6seget viilasztva nern viiltozik a vastagsiiga. A Vertical 
6s Horizontal beillitiisok a m6retezi.s iriinya szerint vastagitjgk meg a vonalat: az el&- 
bit vAlasztva a vonal csak akkor lesz vastagabb, ha a nitgyszoget vizszintesen nagyitjuk; 
ha magasabbii tesszuk, az nern lesz hatiissal a vonalra. Mindezt azonban sajnos nern 
liithatjuk, amig a vonalakat egy mitretezett szimbdlumba nern tesszuk (ezt viszont csak 
a 4. leckitben tesszuk rneg). 

Vitgul, a Join 6s Miter beiillitiisokkal a lecke kits6%bi rilszitben foglalkozunk, mert ezek 
hat5sa csak akkor erv6nyesu1, ha ki.t vonalat osszekotiink (illetve amikor egy negyszoget 
rajzolunk, amelynek sarkai vannak). 
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A  lash-ben barmilyen gltalunk rajzolt alakzatnak k6t osszetev6je lehet: a korvonal its 
a kito1ti.s. N6hhny alakzat csak vonalakb61%11 (mint az el026 reszben lgttuk), de n6h5ny 
alakzatnak csak kitolt6se van (ahogy most megfigyelhetjuk), 6s van olyan alakzat, amely 
mind a kett6t tartalmazza (ezt a lecke egy k6sd5bi r6sze mutatja be). A vonalak 6s a kitol- 
tksek kulonboznek egymhst61. A vonalnak nincs vastagsgga, csak alkalmazott korvonal- 
stilusa, a kitolt6snek viszont van jobb oldala, bal oldala, teteje 6s alja. Ha igy konnyebb, 
a vonalakat az M&M drazsit cukormiizakt5nt kgpzelhetjuk el, a kitoltkst pedig mint a beliil 
lev6 csokit. 

A kitoltksek littrehozishra szolgB16 kitt eszkoz az ecset (Brush) its a festkkesvodor 
(Paint Bucket). A kovetkezo" gyakorlatban ezekkel az eszkozokkel kiskrletezunk kicsit. 

Gyakorlat: Hozzunk letre kikittBseket! t 

Ebben a gyakorlatban felfedezzuk a kitolt6sek alapvet6 lehet6s6geit 6s n6hiiny igen 
kiilonleges kitpessitgitt. Az alhbbi l6p6seket kell kovetniink: 

1. Egy Gj f5jlban rajzoljunk n6hhny nagy kort a ceruza eszkozzel, de ugyeljunk rh, 
hogy el6tte ki kell kapcsolnunk az Object Drawing begllithst a Tools tablgn. 
Legaliibb az egyik kor legyen teljesen zirt, egy masik majdnern ziirt, 6s egy har- 
madik egy6rtelmuen nem zhrt - a 2.8. iibrhn lathat6 mddon. 

2.8. &bra 
A z  itt lathat6, kezzel rajzolt 

koroket toltjiik ki 

Vglasszuk a festitkesvodor eszkozt. Megfigyelhetjuk, hogy a besllithsi rekeszben 
k6t gomb van: Gap Size (Ht5zagm6ret) 6s Lock Fill (Kitoltes rogzit6se). (Lisd 
a 2.9. 5br5t.) Most csak a hitzagmkret lehetositget vizsghljuk meg; a kitoltes 
rogzit6skt az 5. leck6ben tgrgyaljuk, amikor a szinhtmenetekr61 tanulunk. 
Ha a fest6kesvBdorrel a szinpad ures r6sz6re kattintunk, nem tortknik s e m i .  
A festkkesvodor kitolti a ziirt alakzatokat a krv5lasztoa kitolt6szinnel (az eszkoztgr 
Colors - Szinek - rekeszkben talhlhatb kis festt5kesvodor melletti szinviilasztb), 
illetve megviiltoztatja a miir 16trehozott kitoltits szingt. V5ltoztassuk a hgzagmkret 
lehet6skget a Close Large Gaps (Nagy hkzagok lezir8sa) beillitisra. A hitzagmkret 
5llithsa lehet6vC teszi az osszes kor kitoltCs&t, meg ha nem teljesen ziirtak is. 
Vhlasszuk az ecsetet, 6s gyorsan hlizzunk egy vonalat. Mivel az ecset eszkozt 
hasznhltuk, az eredmitny val6jaban egy kitoltt5s (6s nem vonal), annak ellenere, 
hogy vonalnak liitszddhat. 



r6sz Grafikik ijsszegyfijtise i s  animicibjuk a Flash-ben 

2.9. frbra 
A fest6kesvodor eszktiz Gap Size nevfl lehet6sgge a z  eszkoz kmkkenyskgkt szcabdlyozza 

5. Most kattintsunk a kitolt6szin-vhlaszt6ra, 6s a gombot nyomva tartva (a Tools - 
Eszkozok - tiibla Colors rekeszkben) vilasszunk dj kitolt6szint. Ez uthn jeldjiik 
ki a festkkesvodor eszkozt, 6s toltsiik ki azt a vonalat, amelyet most rajzoltunk 
az ecsettel. A festkkesvodor nem csak a mir kitoltott korok szinkt kkpes megvgl- 
toztatni, hanem az ecset eszkozzel lktrehozott. kitoltksekkt is. 

6. Most tekintsiik rneg az ecset eszkozhoz tartozb behllitiisokat. Az ecsetmbdon 
(Brush Mode) kiviil ki.t egyformiinak tu"no fekete kort liithatunk, amelyek valbji- 
ban teljesen kiilonbozoek. A Brush Size (Ecsetrnkret) az ecset hegyknek mkretkt 
szabhlyozza, a Brush Shape (Ecsetforma) lehet6si.g viszont az ecset hegenek 
alakjiit hatArozza meg. Ferde heggyel pitldiiul kalligrafikus hat& hozhatunk letre, 
mint a 2.10. 5brgn lithat6. A kitoltks rogzitksknek leheto"s6gerol az 5 ,  leckkben lesz 
sz6, de a mhsik lehet6sCg nagyon izgalmas, 6s a 7.16p6sben tiirgyaljuk. (Ha muta- 
tbeszkozkknt nyomhskrzkkeny tiiblht haszniilunk, a Use Pressure lehetoskg is meg- 
jeIenik, 6s az ecset vastagabb vonalat hfiz, ha a tollat jobban nyomjuk a thblhra.) 

2.10. hbra 
A Brush Shape lehet6si.g a rajz stilusht 
befolyhsolja. A z  itt lathat6 kalligrafikus 

hatas dontott ecsetformaual khszult 
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7. A 2.11. &bra az egyes Brush Mode (Ecset uzemm6d) 1ehetBsitgeket szeml6lteti. 
Viilasszuk a Paint Inside (Festits belul) ecsetiizemmbdot a kis6rletez6shez. Vagy 
a koriibban rajzolt ziirt koroket hasznaljuk, vagy rajzoljunk nkh5ny djabb kart 
a ceruza eszkozzel. Gyozodjunk meg rbla, hogy az ecset eszkoz van kiviilasztva 
(megfigyelhetjuk, hogy az ecseciizemmdd ugyanaz, mint amelyiken utoljiira 
hagytuk), majd kattintsunk 6s fessunk valamelyik kor belsejitbe. Prdbiiljunk 
a vonalon kiviilre festeni. Ha a kor kozepgben kezdunk festeni, a Paint Inside 
ecsetiizemm6d megakadiilyozza, hogy festitk keriiljon a vonalon kiviilre. 
Ha a Paint Inside lehetbsitget kiviilaszma az alakzaton kiviilre kattintunk, semrni 
nem tortknik. 

0 paint Normal @ PairkFilk Pelnt8ehind :@ Paint Selectlor Q Paht Mde 

2.1 1.  ibra 
Az ecset eszk& szamos uzemm6ddal rendelkezik. A Paint Selection (Kijelolt teruletek 
festkse) pkldaban el6szor kijeloltiik a z  ablakokat. A Paint Inside pklda csak akkor mGkodik, 
ha a haz rajzanak belsejkben kezdunk festeni 

Ism6teljunk iit nithiiny fontos kitrdest, amely az osszes eszkozre vonatkozik. Bizonyos 
eszkozok toviibbi beiillitiisokkal rendelkeznek, amelyek a Tools (Eszkozok) t5bla als6 
rekeszeben jelennek meg. Ha esetleg nern taliilunk egy koriibban Iiitott lehetBskget, 
fel kell idkznunk, melyik eszkozhoz tartozott, de emiatt ne idegeskedjiink, mert 
a Properties tiibl5n (amelyrol nemsokiira megtudjuk, hogy mindig nyitva kell hagyni) 
iiltaliiban megtaliilhat6 minden jellemzo", amelyet rajzoliis utiin meg kell viiltoztatni. 

A Flash MX 2004-ben egyi.bk6nt megjelent az ecset eszkozhoz tart026 Properties t5bl%n 
a Smoothing (Simitiis) beiillitiis, amellyel kiserletezve liithatjuk, hogy a Flash kulonleges 
igazitiisokat hajt vitgre, arnikor a Smoothing besllitiis 6rti.ke magas. 

A miisik dolog, amit itszrevehetiink, hogy nkha ugyanazt a feladatot tobb kiilonbozo 
mddon is megoldhatjuk. Liittuk peldiiul a View (N6zet) menu Zoom (Nagyitiis) parancsiit, 
a nagyit6 eszkozt 6s a szhpad Zoom beiillitiisiit. Azt is tapasztaltuk, hogy a kitoltoszh- 
viilaszt6t a Tools tiibliin, a Properties tiibliin its a Color tiibliin is m6dosithatjuk. Azsltal, 
hogy tobbf6lekgppen elkrhetjiik ugyanazt az eredmhyt, megtaliilhatjuk azt a stilust, 
amelyik a leginkiibb alkalmas a szhmunkra. 



Alakzatok I6trehoz6sa vonalak 6s kitolthsek segftsbg6vel 

AkBr az ovalis (Oval), akBr a teglalap (Rectangle) vagy a PolyStar (csillag) eszkozt hasz- 
nf~ljuk, vonalakat 6s kitoltgseket is alkalmazunk az alakzatok 1i.trehozBsiihoz. At alakza- 
tok korvonala 6s kitoltkse a Properties (Tulajdons%gok) tBbl6n behllitott jellemzokkel ren- 
delkezik. A kitoltks ,,szintelenren 6llitBsBval (no color - piros vonal, amelyre a 2.12. 5brBn 
a nyil mutat) akAr kitoltks nelkuli oviilist vagy tkglalapot is lktrehozhatunk: 

2.12. Bbra 
A m i k o ~  az ovalis vagy a tBgIaalap eszkozt hasznaljuk, a kkitolt6szin lehet szintelen 
(a piros peq'e0 is 

Hasonlbkeppen korvonal nhlkiili alakzatot is 16trehozhahmk, ha a korvonalszint ,,szinte- 
lenre" v8ltoztatjuk. A fenti eszkozok el6ggC magukt616rtet6do"ek; az egyetlen nehgzsitget 
(azon kiviil, hogy a Tools thbla ugyanazon rekeszkn osztoznak) az jelenti, hogy van m6g 
k6t zavarbaejt6en hasonld eszkoz: a Rectangle Primitive 6s az Oval Primitive. Termksze- 
tesen ezek is ov&lisokat, illetve tgglalapokat rajzolnak, de a fent emlitett h%rom eszkozt61 
eltkr6en a prirnitivek (elemi alakzatok) nem mbdosithat6k olyan szels6seges mkrtkkben, 
mint a tobbi alakzat. A primitivek mQetezhet6k, donthetok es elforgathatbk, de va16jii- 
ban nern korvonalb616s kitoltksb61 Bllnak; vonalaik nem v8ltoztathat6k meg ugy, mint 
a tobbi eszkozzel rajzolt alakzatoke. Ha tehht egy nkgyszoget szeretnitnk rajzolni, majd 
meghajlitani annak egyik oldalrit, hogy dgy anjon, rnintha kidomborodna, a Rectangle 
eszkozt kell hasznBlnunk, de ha a nwszogiink rnindig negyszog alakti marad, 
a Rectangle Primitive eszkozt is igenybe vehetjiik. A primitivekben az a j6, hogy 
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a properties tiibliin ki.sb%b visszatkrhetiink hozziijuk, 6s mbdosithatjuk pkldiiul a sarkok 
szogkt. Egy egyszefi, a Rectangle eszkozzel rajzolt nkgyszog esetkben ezt el6re kelI 
rnegadnunk, 6s kks65b nern viiltoztathatjuk meg. Az elemi alakzatok a Flash CS3 tijdon- 

A tkglalap eszkoz egyetlen emlitesre melt6 lehetbs6ge a Round Radius (Lekerekitett 
tkglalap sugara) be41Iit5s1 amelyet ha rajzoliis el6tt kivilasztunk, az osszes lktrehozott 
teglalapnak lekerekitett sarka lesz. 

A rengeteg beiillitiisi lehet6skg ellenkre az oviilisok 6s tkglalapok lktrehozhsa nagyon 
kiinnyu". A kovetkezo" gyakorlat bemutat nkhiiny mbdszert, amelyek segitskgkvel lktre- 
hozhatjuk 6s rn6dosithatjuk bket. 

- 
Gyakorlat: Rajmljunk 6s rn6dositsunk alakzato kat! 

EZ a gyakorlat osszekoti a kitolti.sekrb1 6s az alakzatokr61 tanultakat, es bemutat nkhiiny ' 
lijabb triikkot. Kovessuk az aliibbi lkpkseket: 

1. Viilasszuk az oviilis eszkozt, majd iillitsuk a korvonalmagass~got (a Properties 
tibliin) valamilyen nagy ertekre: 5-re vagy annil nagyobbra. 

2. Viilasszunk szint a korvona1i.s a kitoltks sziimiira, de ne szintelent (az 5tl6s piros 
vonalat). 

3. Rajzoljunk egy kort. A kor olyan ov5lis, amelynek egyenl6 a magassaga 6s 
a szkless6ge. Li.trehoziis5hoz nyomjuk le a SHIFT billenwt, mikozben rajzolunk. 

4. Jeloljuk ki a teglalap eszkozt, v5ltoztassuk meg a kitoltbszint, 6s rajzoljunk egy 
nkgyzetet (rajzol5s kozben a SHIFT billenmt nyomva tartva). A vonal 6s az oviilis 
eszkozhoz hasonlban, ha a View, Snapping (Nkzet, Illesztes) menuben be van 
jelolve a Snap to Objects (Objektumokhoz illeszt6s) lehet6~i.g~ a teglalap eszkoz 
megakad bizonyos helyeken, hogy szabiilyos nkgyzetet alkosson, igy nem kell 
lenyomni a SHZFT-et. 

5. A kor kitolto"szin6nek megvAltoztat5s5hoz jeloljiik ki a festkkesvodor eszkozt, 
viilasszunk ~j kitoltbszint, 6s kattintsunk a kor6bban rajzolt kor belsejkbe. 
Az aktuiilis kitolt6szin 6rvknyesiil a kor kitoltkskre. A fest6kesvodor eszkozt 
konnyu" megkrteni: vagy lktrehozza, vagy megviiltoztatja a kitoltkst. 

6. Jeloljuk ki a tintasuveg (Ink Bottle) eszkozt, Q viilasszunk egy miisik korvonal- 
szint. Kattintsunk az iiltalunk rajzolt kor szi.li.re, 6s megviiltozik a kiirvonal szine. 
Ebben a lehet6skgben az a j6, hogy a tintiisuveg csak a vonalakra van hatiissal, 

em kell kiilonosebben iigyelni, hovii kattintunk, mert csak a vonal rksz viiltozik. 
7. A tintiisiiveg a korvonalnak nem csak a szinkt viiltoztatja meg. Amikor a tintiis- 

uveg eszkoz van kiviilasztva, megadhatunk miisik magass5got (mondjuk, 10-et) 
a Properties t4blBn. Ha mir ott vagyunk, v5lasszunk miisik korvonalstilust, majd 
kattintsunk tijra a korre. A korvonaldarab osszes jellemz6jet mbdositjuk. 



8. Ahogy a festitkesvodorrel letre lehet hozni kitoltitst, a tintisiiveg eszkoz is littre- 
hozhat korvonalat ott, ah01 eredetileg nem volt. Az ecset eszkoz segitskgkvel 
gyorsan rajzoljunk egy alakzatot, majd v5lasszuk a tintisiiveget, its kattintsunk 
az imknt l~trehozott kitoltksre. Vonalat adunk a kitoltkshez, tulajdonkkppen 
korvonalazva azt. 

Az el626 feladat szemlklteti, hogy a littrehozott alakzatoknak kkt alapveto" osszeteviije 
van - vonal (vagy koruonal) es kitoltks -, 6s mindegyikhez kiilonbozo eszkozkitszlet 
tartozik. Az ovAlis 6s a tkglalap eszkoz egyszerre korvonalat 6s kitoltkst is letreliozhat. 
~j kitoltits lktrehozisihoz vagy a szinpadon lev6 kito1ti.s megviltoztatAsihoz az ecset 
vagy a festitkesvodor eszkozt haszniljuk. A ceruza vagy a vonal eszkoz segitsitgitvel 
vonalakat hozhatunk lktre, 6s a tintisuveg eszkoz segitskgevel viltoztathatjuk meg 
a tulajdonsigaikat. Legkonnyebben talan ass61 lehet megjegyezni, hogy a tinthsuveg 
vonalakat rajzol, hogy az eszkozok bal oldali osztopiban helyezkedik el (amikor a Tools 
tabla kitt oszlop szkles), a vonal its a ceruza alatt. A fest6kesvodor eszkoz az ecset eszkoz 
alatt talSIhat6. 

A toll eszkoz elsosorban vonalak rajzolBs%ra szolgil, de amikor zArt alakzatokat rajzolunk 
vele, az alakzat automatikusan kitoltkst kap. A lecke egy kks65bbi rkszkben 15tjuk majd, 
hogyan lehet a mAr megrajzolt alakzatokat m6dositani (beleitrtve a kitoltks eltavolit5sit). 

Az egyenes vonalakra kles horgonypontokat illeszthetiink, egyszeru"en a tollal kattintva. 
A toll eszkoz gorbkket is rajzol. A pontok 16trehozisira szolgAl6 egyszeru" kattintas he- 
lyett, ha hOzzuk is az egeret, gorbkket hozhatunk letre. A hlizss irinya lesz a gorbe &in- 
tiije, a tivolsig pedig meghatArozza, hogy a gorbe mennyire lesz lapos vagy meredek. 
Nem csoda, ha e magyarizat alapjin nem fogtunk fel mindent tokeletesen. Csak ki kell 
prbb5lni, hogy megkrtsiik, ezkrt a kovetkezo" gyakorlatban a toll eszkoz hasznilatinak 
alapjait pr6balgatjuk majd. 

Gyakorlat: Hasm6ljuk a toll eszklizt! 

Ebben a gyakorlatban a toll eszkoz segitskgkvel iranyitott alakzatokat rajzolunk. Koves- 
siik az alibbi litpitseket: 

Kezdetnek rajzoljunk egy rombuszt a toll eszkozzel. Vilasszuk a tollat, a Properties 
tabl8n Allitsuk a vonalvastagsAgot magasra (mondjuk 20-ra), az osszekapcsolisi 
m6dot Uoin) Miter-re (elvkkonyitis), majd kattintsunk a szinpad als6 ritszitre 
(ez lesz a rombusz alja). AztAn kattintsunk foljebb its balsa, a rombusz bal oldali 
cs0csihoz, majd kattintissal hozzuk lktre a felso" 6s a jobb oldali csrjcsot is. Vkgiil, 
mozgassuk a mutat6t az els6 lktrehozott pont kozelitbe. Ekkor megfigyelheto", 
hogy a mutat6 egy kis kort tartalmaz, ahogy a 2.13. ibr in  lBthat6. A lecke kCs6tbi 
rkszitben tanuljuk, hogy a mutat6 folyamatosan viltozik, eziltal tijkkoztatva 
bennunket. Egyelore elkg tudni, hogy a toll eszkozon lev6 kis kor azt jeloli, liogy 



ha kattinhlnk, leziirjuk az elkezdett alakzatot. Kattintsunk az alakzat leziiris8hoz, 
el&or automatikusan az aktuilis kitolt6szint kell kapnia kitolt6sk6nt. Nyugodtan 
ism6teljuk meg azt a Igpest Ggy is, hogy a Join be5llitiisniil a Round (lekerekitks) 
lehet6skget adjuk meg - Iiithatjuk, hogy ekkor a rombusz sarkai egkszen miiskepp 

2.13.4bra 
A toll eszkoz megvdltozik: a meg'elen6 kor azt jeloli, hogy kattintciskor lezurjuk a z  @pen 

rajzolt alakzatot 

2. Kovetkezonek rajzoljunk egy V alakot a toll segitsi2gi.vel. Kattintsunk egyszer 
a V bal fels6 cs6csinak lktrehozisiihoz, egyszer az als6 csbcshoz, majd kattintsunk 
duplgn az utolsd pont (a jobb felso) megalkotiisiihoz. A dupla kattintiis akkor is 
veglegesiti az alakzatot, ha az nem ziirt - ha mishov8 kattintunk a szinpadon, mgr 
bj alakzatot kezdunk. Teh5t egy tollal megkezdett rajz befejezksknek negy m6dja 
van: a dupla kattintiis, az alakzat leziriisa (ahogy az 1, 16pgsben tettiik), egy miisik 
rajzeszkoz vilasztisa, illetve az Esc billentyu" leuthe. 

3. Most prbbiiljunk meg lktrehozni egy gorbe vonalat. Viilasszuk a toll eszkozt (hogy 
biztosan fi j  vonalat kezdjiink), majd kattintsunk egyszer a keperny6 bal oldal8ra. 

4. Most a lCtrehozand6 gorbkn el kell helyezni egy horgonypontot. Tehiit kattint- 
sunk, 6s hGzzuk az egeret, rniel6tt elengednenk. Kattintsunk folfe16 i.s jobbra att61 
a helyt61, ahovii el6szor kattintottunk, 6s tartsuk lenyomva a t  egkrgombot. 
Ha jobbra mozgatjuk az egeret, mikozben lenyomva tartjuk a gombot, 15that6, 
hogy a vizszintes 6rint6nel egy gorbe jelenik meg, majd kiegyenesedik, a 2.14. 5b- 
r6n lithat6 m6don. 



2.1 4. &bra 
Amikor horgonypontok l@trehozasahoz kattintunk, 
ha az egeret - ebben az esetben jobbra - hGzzuk, 
a megalkotott gorbghez krint6t hozunk lktre 

5. Tovsbbra is tartsuk lenyomva a gombot, mikozben az egeret a mssodik pont 
folott egyenesen mozgatjuk. Lsthatjuk, hogy a gorbe alakja teljesen miis, mert 
a letrehozott grin6 is kiilonbozii (l%sd a 2.15. iibrst). 

i ,,,,, "'I 2.15. Abra 
/' A gorbe az (ebben az  esetben folfelk taa6) 

,/' krinto" iranyatol fiigg6en ualtozik 

6. Vi.gul, mikozben az eg6rgombot mkg mindig lenyomva tartjuk, novellietjiik vagy 
csokkenthetjuk azt a t%vols5got, amennyire az egeret hfizzuk (att61 a pontt61 
szamitva, ahovh kattintottunk). Ez a gorbe ivCt befoly5solja. Miel6tt elfsradna 
a keziink, rnozgassuk az egeret jobbra, majd egy boltiv li.trehoz5sAhoz kattintsunk 
duplan az elso ponttbl jobbra, azzai egy magasssgban. B5r ennek a gorb6nek 
harem pontja van, csak a kozepso" hat5rozza meg a gorbgt, vagyis az elso" 6s 
az utols6 pont letrehoziisakor nem kell kattintani 6s hfizni. 

BBrmilyen rajzolt alakzatot szerkeszthetiink ugyaniigy, ahogy az elozd gyakorlatban 
a toll eszkozzel vonaIakat rajzoltunk. Kijeloljuk az alakzatot a r6szkijeloli.s (Subselect) 
eszkoz segitskgevel, 6s megjelennek ugyanazok a foganwk 6s horgonypontok, mint 
az el626 gyakorlatban. 

Szoveg l6trehozasa 

Most olyan grafikus elem kovetkezik, amelynek sem korvonala, sem kitoltese nincs. 
Ebben a rkszben a szovegek li.trehoz5sht vizsgsljuk meg, amelyhez egyszeden v5lasszuk 
a szoveg (Text) eszkozt, kattintsunk, 6s kezdjunk gkpelni. Ha I6trehoz5skor kattintunk 6s 
h6zzuk az egeret, besllitjuk a marg6kat (m5skiilonben a marg6k a beirt szoveghez iga- 
zodnak). A beirt szoveg betfitipusiit es szinet mbdosithatjuk lktrehoz5s utiin, aminek 5lta- 
Isban azkrt van ertelme, mert ilyenkor tudjuk legjobban megitklni, hogyan n6z ki. 

A Flash-ben mi.g sosem volt ilyen konnyu" vagy kifinomult a szovegek IktrehozAsa. 
A kovetkezo" feladat n6h5ny gyors mtlveletet vesz i t .  



Gyakorlat: Hozzunk l4tre szoveget, 4s alaldtsuk ki a stflus&! 

Ebben a gyakorlatban a szovegeknek a Flash-ben va16 hasznAlatgt nezziik ht. 
ime a lkpesek: 

1. Viilasszuk a szoveg eszkozt, kattintsunk a szinpadra, majd ijuk be, hogy H e l l o .  

A ,,kattintAs 6s g6pe16sJ' eljhrgs kitolja a szovegblokk margdjiit a beirt szoveg 
pontos sz6lessCg6nek megfelel6en. A szovegblokk jobb felso" sark5n megjeleno" 
kis kor azt jeloli, hogy a marg6 automatikusan valtozik az el65b emlitett mbdon 

2.16. Bbra l 

A jobb fek6 sarokban megielen6 aprb kor aztjelzi, hogy a margbk a beirt szSiveghez igazodnak. 
A margbk beallitha (amit a fogantytZk h6zasaual tehetiink meg) utan a kor nkgyzettg valtozik 

2. Amikor a korre kattintunk 6s hfkzuk (a szeless6g BllithsBhoz), az n6gyzett6 alakul, 
jelezve, hogy a marg6k rogzitettek. A nCgyzet alaM marg6vezkrlo"re kattintva 
vissza5llithatjuk az automatikus marg6hIlitAst (vagyis a marg6foganty13 megint kor 
alaK lesz). 

3. A szovegblokk szerkeszt6se kozben gllithatjuk a margdt. (Gyo"z6djunk meg r61a, 
hogy a szovegkurzor a doboz belsej6ben villog; sziiks6g esetirn kattintsunk 
a szovegblokk belsejkbe.). Fogjuk meg a szovegblokk jobb felso" sark5n talglhat6 
kis kort, 6s szelesitsiik vagy szfikitsuk a blokkot. A kor alaK rnargbfoganm . , ,  ,. .. . , . .  1 1 1 1 1 , .  . , 1 / 1  I / . / 

hogy a szoveg akkor is megtorik, ha nem iitiink ENTER-t. 

A szovegrnarg6k be8llftiisa 
Egyebkknt ha a szoveg eszkozzel az egeret jobbra huzva kaftintottunk volna, mielott 
elkezdiink g6pelni (elobb kattintas, aztan gepelbs helyett), egy 16pbsben Iktrehoztuk 
volna a margot. A marg6k persze kesobb is barmikor beallithatok, mkgpedig k6tf6le- 
keppen: a szoveg szerkesztkse kozben a jobb felso sarokban talalhatb kis kor vagy 
negyzet segitskgevel, ha pedig a szovegblokk tartalma nem a11 szerkeszt6s alatt, 
a szoveget a Selection eszkijnel kijelolve. Ebben az esetben a margokat a sarkokban 
talalhatb negyzet alakti fogantytikat htizva mbdosithatjuk. 

4. Most, hogy mhr van szoveg a dobozban, 6s a margbkat is behllitottuk, ideje, hogy 
rnegv5ltoztassuk a szoveg n6hAny jellemzCij6t. A szoveg ki.tf6lek6ppen mbdosit- 
hat6. Az els6 mddszer az, hogy a szoveg tartalmht szerkesztjiik (6s kijeloliink 



egyes karaktereket vagy az osszeset, vagy lijabbakat adunk a szoveghez), a mG- 
sik pedig az, amikor kijeloljuk a teljes szovegblokkot, 6s egyben mozgatjuk, vagy 
csak m6dositjuk a jellemz6it. (Ez nem ugyanaz, mintha a blokk szerkesztkse 
kozben kijelolnitnk az osszes karaktert.) Kattintsunk a kije1oli.s eszkozre, hogy 
befejezziik a szoveg szerkeszteskt, ekkor a szovegblokk kijelolt Allapotba keriil. 
(Ha mkgsem, csak kattintsunk rii egyszer, 6s megjelenik koriilotte egy tkglalap.) 

5. A m6dosit8sok vCgrehajtAsAhoz figyeljiik meg a Properties thbliit, amikor 
a sz6vegblokk ki van jelolve. Egyel6re csak a szoveg szinet, a betu"tipus8t 6s 
betCmagassAg5t v5ltoztassuk meg, a 2.17. iibr8n 1hthat6 m6don. Az igy elvegzett 
viiltoztatiisok a szoveg minden karakterkre vonatkoznak (mivel a teljes blokkot 
szerkesztjiik.) A Properties tiibliin tal8lhat6 jellemz6k hasznhlatht tobbsitgeben 
konnyu" megtanulni, Kiilonosen hasznos az a szolg%ltat%s, amely minden 
alkalommal megjeleniti a betutipus el6ki.pi.t, amikor lij betCtipust ~Blasztunk. 
Ha a szovegblokk tartalm8t szerkesztjuk, az el6nitzet a kijelolt karaktereken 
jelenik meg (pkld5ul ha duplhn kattintunk, majd kijelolunk nCh5ny karaktert, 
az adott karaktereket liithatjuk az el6ni.zetben). 

2.1 7.6bra 
A Properties thbla segitsSg&vel olyan szijuegjelemz6ket vhltoztathatunk meg, mint 

a betGmkret 6s a szin 

6. VBltoztassuk a szovegblokk egy reszet f6lkovkrre vagy d6ltre figy, hogy el6szor 
csak a m6dositani kivhnt karaktereket jeloljiik ki, majd kivGlasztjuk a fk1kovi.r 
vagy a d6lt lehetoseget. A szovegblokkra va16 dupla kattintas automatikusan 
kijeloli a szoveg eszkozt. A betuket Ogy tudjuk kijelolni, ahogy biirrnely szoveg- 



szerkeszt6%en (csak kattintsunk 6s h ~ z z u k  az egeret). Mikozben a szoveg egy 
ri.sze ki van jelolve, a Properties tabla be5llitiisai segits6gkvel lehet megviiltoztat- 
ni kizhr6lag azt a szoveget. Ha meg akarjuk valtoztatni a betGtipust, az el6nC- 
zetben a kijelolt szoveg szerepel. Ezzel a m6dszerrel barmilyen szovegblokkban 
rnegvii1toztathatjuk az egyes karakterek tulajdonshgait. 

7. ~iilasszuk a kijelolCs (Selection) eszkozt, majd jeloljuk ki a szovegblokkot. 
A Properties tabla segitsitg6vel valtoztassuk az igazitast kozepre z%rtra (Align 
Center), a 2.18. iibrhn Ihthatb mbdon. A Format (Form5ziis) gombra kattintva 
fedezzuk fel a tobbi be&llit&st, amelyek olyan tulajdons2gokat befolyiisolnak, 
mint a margbhelykitoltes 6s a sort5vols5g. 

2.18. tibra 
Amikor a szovegblokk ki van jelolve, a Properties tabla segitse'ge'vel megvaltoztathatjuk, 

a z  igazitht (itt kppen kozkpre zcirtral 

A 2.18. &bran felfedezhetiink n6hiiny lehetGsi.get, amelyekr6l m6g nem volt sz6. 
A kimondottan a szovegtipushoz (Text Type) kapcsol6d6 lehet6si.geket (Static, Dynamic, 
Input) a 15. leck6ben t5rgyaljuk. Egyel6re mindig hagyjuk a Properties Gbla szovegtipus 
lenyilb listiijht Static Text (Statlkus szoveg) be5llitison; ekkor a beirt szoveg soha nem 
vhltozik, 6s a koz0nsi.g az Bltalunk vAlasztott befitipust l5tja majd. (A Dynamic, vagyis 
dinarmkus be&llit%s az olyan szovegekhez valb, amelyeknek a film futasa kozben vhltoz- 
niuk kell, mig az Input, vagyis beviteli tipus a felhasznalbk Altal mbdosithatd szovegek- 
hez.) A Selectable (Kijelolhet6) gomb egyszeeen lehet6vC teszi a felhasznAl6nak, hogy 
kijelolje 6s miisolja a szoveget. 



54 1 I. dsz a GrafikAk 6sszegyfijt6se 6s anirnkibjjuk a Flash-ben 

A masik fontos beiillitss a betutipus lekepezitsitre vonatkozik. Ezzel szabiilyozhat6 
az klsimitas (anti-aliasing), vagyis az, hogy mik6nt jelenjen meg a szoveg (fo"1eg ha 
a szoveg nagyon kicsi). A lekkpez6si beiillithst ,,szemren krdemes megadni, vagyis 
viilasszuk azt a behllitiist, amelyik az adott betfitipusn%l, betu"m6retni.16~ egy6b elren- 
dezksi be5llitiisoknhl a legjobbnak tunik. A 8-10 pontos apr6 bettlk eset6ben a Bitmap 

3 

text j6 viilaszths lehet, bar az olvashatbsiigot mindig Crdemes ellenorizni. A Use device 
fonts (eszkozbetutipusok haszniilata) beiillitiis lenyegeben kikapcsolja az 6lsimithst 
(mint a Bitmap text), de ekkor a felhaszn516knak rendelkezniuk kell az adott betGti- 
pussal a gkpukon, mhskulonben helyettesito betutipus hasznalat5ra keriil sor, ami 
kockhzatos. K6t ok miatt is 6rdemes lehet az Anti-alias for animation (klsimit%s anirnii- 
ci6hoz) beiillitgst viilasztani: az elso", hogy ha az anim5ci6 mozg6 szoveget tartalmaz, 
a mozgas egyenletesebbnek tunik majd, a miisodik, hogy ha a webhelyiinket sokan 
liitogatjiik rkgebbi Flash-lejBtsz6kka1, csak ezt a fajta Clsimithst alkalmazhatjuk. 
(A rkgebbi lejhtsz6k thmogatiis5r61 tobbet is megtudhatunk a 19. ks 24. fejezetbol.) 
Vegiil, a Custom anti-alias (egykni elsimitiis) leheto"s6get vhlaszt-va sajht izl6siink szerini 
finomhangolhatjuk a betuvastagshgot its -itlessitget. 

Az dsimitas a miiskiilonben duma At16s 6s gorbe vonalak elmosassal va16 finomithsiit 
jelenti. Ha egy 6lsimit%s nklkiili %tl6s vonalat kinagyitunk, 16pcso"zetes minthzatot liitha- 
tunk. Az elmoshs eredmenyekkppen a vonal kevCsb6 lesz 16pcso"zetes, viszont horn%- 
lyosabbh is viilik. Szokvhnyos esetben az 6lsimitott szovegek egyenletesebbnek hatnak 
6s kellemesebbek a szemnek. Ha viszont a szoveg kis mkretu", gondot okozhat, hogy 
az klsimitiis miatt a szoveg esetIeg olvashatatlanul homiilyos lesz. A Flash korhbbi vhl- 
tozataiban az egyetlen megoIdiist az jelentette erre a problitmhra, ha teljesen kikapcsol. 
tuk az klsimitiist, de most mhr mhs lehetositgeink is vannak (bar sokszor m6g most is 
ez a legjobb viilaszths). Az 6lsimiths emellett azt is befolyhsolja, hogy az animhlt szove- 
gek milyen gyorsan kkpesek keresztiilsuhanni a kepernyon. 

Objektumok kijelolbse 6s transzformiici6ja 
Most, hogy lhttuk, hogyan kell vonalakat, kitoltkseket, alakzatokat (amelyek korvonallal 
6s kitolt6ssel is rendelkeznek) 6s szoveget letrehozni, ideje felfedezriiink, hogyan kell 
megvhltoztatni azokat. A folyamat egyszeru": jeloljuk ki a kije1oli.s eszkozzel a m6dositani 
k!vant objektumokat, majd valtoztassuk meg oket. Tulajdonkkppen az a legnehezebb, 
hogy pontosan azt jeloljuk ki, amit meg szeretnenk ~Altoztatni. A kovetkezo r6szben 
kicsit 5tvesszuk az alapokat, az 5, 6s 6. leck6ben pedig m6g tobbet tanulunk errol. 



~ i ~ l d t t  riiterhetnknk az objektumok kijelolitsenek t%rgyaliis5ra, tisztiznunk kell az ob- 
jektumok lktrehoziislnak kkt mddja - az objekturnrajzolb (Object Draw) 6s az egyesitd 
@lerge) iizemrn6d - kozotti kiilonbseget. Alapi.rtelmezes szerint minden olyan eset- 
hen, amikor a Tools tiibliin nem az Object Draw m6dot vhlasztottuk, Merge mddban 
vaflnk, amikor is minden rajzol6eszkoz (a Rectangle Primitive, az Oval Primitive 6s 
a Text kivCtel6vel) alakzatokat hoz letre. A vonalak 6s kitoltifsek ekkor ugyanazon 
a ,ikon jijnnek lttre, ami azt jelenti, hogy ha egy alakzatot egy misik fdlt rajzolunk, 
a rnhsodik alakzat torli az alatta lev6 aIakzatot. Ebb61 a viselkedCsb61 hasznot is hOz- 
hatunk, bQ elsdre sokaknak zavard lehet. Nehiiny ezzel kapcsolatos triikkot megtalil- 
hatunk az Interneten elitrhet6 fiiggelkkben (Shapes You Can Make in Merge Drawing 
Mode, Snap to Objects, and the Canvas Level vagyis A Merge rajzol6 iizemm6dbanl 
a Snap to Objects hasznilatakor, illetve a Canvas szinten 16trehozhat6 alakzatok). 

Object Draw iizemrnddban minden, amit rajzolunk, ,,rajzobjektumn lesz. Az alakzatokkal 
szemben a rajzobjektumok egymisra halmozhatbk, 6s nem tiintetik el egymist. Hallgatcik 
sziizainak tanitottam miir a rajzolhs mikentjkt a Flash korgbbi v5ltozataiban (amelyek csak 
Merge mddban mukodtek), de biztos vagyok benne, hogy az objekturnrajzol6 mdd sok- 
kal konnyebben megtanulhat6. 

Normalis esetben a vilasztott rajzoliisi m6d befolyissal van arra, hogy mit rajzolunk. 
Object Draw m6dban minden alkalommal, amikor kattintunk, hogy megrajzoljunk egy 
vonalat, kitoltkst, ttglalapot vagy ovilist, Oj rajzobjektumot hozunk letre, amelynek 
a mtlyifn egy alakzat rejtozik. Ha duplhn kattintunk egy rajzobjektumra, hogy szer- 
keszthessiik a tartalm5t, a j61 ismert alakzatot taliiljuk benne. (Ngrnileg zava~-6, hogy 
a Rectangle Primitive 6s Oval Primitive objektumok ugyanOgy egymiisra halmozhatbk, 
mint a tobbi rajzobjektum, de a primitivek tartalma nem szerkesztheto dupla kattintiis- 
ra.) A rajzobjektumokban lev6 alakzatok eleresitre akkor lehet sziiksi.g, ha az objek- 
turnnak csak egy rkszet szeretnenk kijelolni (vagy mozgatni, szerkeszteni vagy tordni). 
Az alakzatok kijeloli.si.rt51 a lecke k6s6"bbi rifszeben b6vebben tanulunk, a rajzobjektu- 
mokkal kapcsolatban azonban tudnunk kell, hogy amikor kijeloljiik 6ket, akkor 
az egtsz objektumot kijeloljuk. (Tehiit ha vilgeztiink a rajzobjektumban lev6 alakzat 
szerkeszti.s6vel, ezt az objektumon kiviili dupla kattintgssal vagy a cimsiiv balra mutat6 
kirk nyilgombjira kattintva jelezhetjiik; liisd a 2.19. ibrht.) 

Mivel a rajzobjektumok (egym5st fel nem fal6) alakzatokat tartalmaznak, nem megle- 
p6, hogy a Flash lehetGs6get ad r5, hogy egy alakzatot vagy alakzatokat rajzobjektum- 
m5 alakitsunk. Ehhez csak ki kell jelolniink a kiv5nt alakzatot, majd a Modifjr, Combine 
Objects, Union (MbdositBs, Objektumok egyesitese, Uni6) parancsot kell vhlasztanunk. 
Ugyanigy, ha azt szeretnknk, hogy egy rajzobjektum tartalma (vagyis a benne lev6 
alakzat) alakzattii viljon, jeloljuk ki a rajzobjektumot, ks vhlasszuk a Modify, Break 



56 1 I. r6sz GrafikBk 6sszegyfijt6w C anirnbi6juk a Flash-ben . 
Apart (M6dosit5s7 FelbontAs) menupontot. Ne feledjuk, hogy ez utin az alakzat a tobbi 
alakzattal megegyez6en fog viselkedni, vagyis mAs alakzatok ,,kiharaphatnakl' bel6le 
az alakzatok kozos sikjgn. 

2.1 9. Bbra 
A rajzobjektum szerkeszt6s6t befejezve a cirnsav (hivatalos neu6n Edit Bar, vagyis 
szerkeszt6sav) segits@gkuel tkrhetfink uissza a f6 szinpadra 

Az alakzatok Cs rajzobjektumok kozotti kiilonbskg csak a vonalakra 6s a kitoltksekre 
vonatkozik. A szovegek, illetve az elemi alakzatok (primitivek) a rajzobjektumokhoz ha- 
sonl6an viselkednek (bhr nem azok), hiszen ezek sem torlik az alattuk lev6 alakzatokat. 
Azt is 6rdemes tudnunk, hogy az objektumrajzol6 Cs az egyesito" m6d kozott a J billen- 
tyfivel bArmikor vhlthatunk. Ne feledjuk, hogy a beilliths csak a kovetkez6kben megraj- 
zolandd elemekre vonatkozik, a m5r megrajzoltakra nem. (A koribbi rajzokat a fentebb 
ismertetett m6don a Modify menu segitsitgkvel alakithatjuk ht.) Amint mir mondtam, 
az objekturnrajzol6 m6d hasznhlata e1so"re talhn konnyebben megtanulhat6, de a Merge 
m6d is megszerethet8. Foglaljuk ossze mCg egyszer az elmondottak Enyeget: 

A rajzobjektumok csak teljes egeszukben jelolhetok ki, a tartalmazott alakzatok 
kulon-kulon vagy reszletekben nem. 
Ha hozz5 szeretnCnk fkrni egy rajzobjektumban tArolt alakzathoz, kattintsunk r5 
duplhn. Vigygzzunk, hogy ne t6vedjiink el, amig az objektum belsejCben dolgo- 
zunk, Cs ne felejtsiink el kilkpni az objektumb61 a cimshv balra mutat6 nyilhra 
kattintva. 
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. A Tools tabla be5llithsa (Object Draw, illetve Merge iizemm6d) az Gjonnan rajzolt 
dolgokra vonatkozik. Ha egy m5r 1Ctezo" alakzatot szeretnknk rajzobjektumrn5 
valtoztatni, v5lasszuk a Modify, Combine Objects, Union parancsot, ha pedig 
egy rajzobjektumbbl szeretnknk alakzatot kksziteni, a Mod~fy, Break Apart 
meniipontot. 

~jelolbeszkozok 

A k6t alapveto kijeloloeszkoz a kijelolirs (Selection) irs a lass26 (Lasso) eszkoz. A rirszkije- 
1616s (Subselect, feh6r nyil) az egyes horgonypontok kijelo16si.re 6s szerkesztirs6re szolg51 
(ugyantigy, ahogy a toll - Pen - eszkozzel littrehoztult azokat). Ha jiirtasak vagyunk 
az alakzatoknak a toll eszkozzel va16 m6dositAs5ban, akkor ez a ritsz ismeros lesz. 
~mennyiben nem ismerjuk igaz5n a toll eszkoz hasznfilatAt, akkor mielott elkezdenitnk 
a r6szkijelolirs eszkozzel dolgozni, el kell sajiititanunk az alapokat. A most kovetkezijk- 
ben eloszor csak a kijelol6s Cs a lass26 eszkozre osszpontositunk. 

f 

A kijelolks eszkoz olyan egyszefinek tiinhet, mintha nem is lenne krdemes foglalkozni 
vele, de valbjiiban igen hat6kony. Mar haszniiltuk objektumok kijelolitsitre, egyszer rhjuk 
kattintva. A kijelolks eszkoz kulcsa, hogy a mutat6 v5ltozhsa jelzi, hogy mi tortknik, 
amikor kattintunk. A kovetkezo" gyakorlatban kiprbbiilhatjuk nCh5ny egyszeru" alakzaton 
az eszkozt. 

Gyakorlat: Hasmiljuk a kijelol6s eszkiizt alakzatok kijelo16s6re 6s rnbdosft6s6ra! 

Ebben a gyakorlatban felfedezziik, hogyan v5ltozik a kijelolirs eszkoz mutatbja, 
thjekoztatva bennunket, hogy mi tortitnik majd, amikor kattintunk. fme a lkpksek: 

1. Vglasszuk az ov5lis eszkozt, de mielott elkezdenknk rajzolni, a Properties t5bl5n 
valasszunk egy nagyon vastag vonalmagass5got ( 5  koriil). A Tools tabla alj5n 
tal5lhat6 gombbal v5ltsunk objektumrajzol6 mbdba. Rajzoljunk egy kort, majd 
viilasszuk a Rectangle eszkozt, kapcsoljuk ki az objektumrajzol6 mbdot, its 
rajzoljunk egy nkgyzetet. 

2. Vglasszuk a kijeloles eszkozt, es vigyiik a mutatbt a negyzet kozepCre. A mutatb 
ekkor tartalmazza a ,,mozgatiis" szimb6lumot, amely azt jelzi, hogy ha kattintanank 
6s htizn5nk az egeret, akkor elkezdenitnk mozgatni a kitoltkst (lhsd 2.20. &bra). 

3. Kattintsunk, its hrizzuk az egeret. Val6ban csak a nirgyzet kitoltirse mozog. 
Valasszuk az Edit, Undo (Szerkesztks, Visszavon5s) menupontot (vagy nyomjunk 
Cm+Z-t) a kitoltgs vissza5llit5s5hoz, 6s a szinpad feh6r teriiletitre kattintva vagy 
az Esc billentyu" lenyom5shval gyo"z6djiink meg arrbl, hogy semmi sincs kijelolve. 

4. Vigyiik a mutatbt a megrajzolt kor folC. Ha az egitrgombot lenyomva mozgatjuk 
az egeret, a teljes kort hGzzuk, mert az rajzobjektum; kitoltksirt 6s korvonal5t 
egyetlen objektum tartalmazza. 
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2.20. ibra 
A kijelol6s eszkoz mutat6ja megualtozik, aamikor egy kitolt6sfolott uan, jelezue, hogy ha 
kattintanank, elkezden6nk mozgatni a kitoltest 

5. V i w k  a mutat6t a n6gyzet kuls6 szklknek kozelkbe. A mutatdn megjelenik egy 
ivelt vkgzo"di.s, mint a 2.21. BbrBn 1hthat6. Ha kattintunk, 6s hlizzuk az egeret, 
meghajlitjuk a vonalat. Pr6bBljuk ki: hlizzuk balra, Cs a nCgyzet korvonala meg- 
hajlik. Megfigyelhetjiik, hogy a kitoltks a vonallal egyiitt hajlik. Ez a viselkedks 
azonos a rajzobjektumoknil, illetve az alakzatokn51, de mivel a nkgyzet korvona- 
la 6s kitoltkse egymhstdl fuggetlenul is kijelolheto (mivel alakzatrdl van szd), 
a kattintBs uthn egybo"1 hdzzuk az egeret - ne ljgy t e w n k ,  hogy el6szor kattin- 
tunk, irs aztan megint kattintunk az egeret hiizva, mert ezzel a korvonalat jeloljiik 
ki 6s mozgatjuk. 

2.21. Abra 
Amikor a mutatd egy vonal kozelkben van, atalakulva jelzi, hogy kattintassal elkezdhetjiik 
a vonalat hajlitani 

6. Bizonyosodjunk meg rdla, hogy sernrni nincs kijelolve, 6s vigyiik a mutatdt 
a nkgyzet egy misik sarkBnak kozelkbe. Egy sarok forma jelenik meg a mutatbn, 
ami azt jelenti, hogy az egeret hdzva a csljcsot mozgatjuk majd (lhsd 2.22. Bbra). 
Pr6bhljuk ki: olyan, rnintha a vonalat hajlitaniink, pedig csak a csdcsot mozgatjuk. 

7. Lhttuk, hogy a mutatd eliirulja, mi tortCnik, amikor kattintunk, es hljzzuk az egeret. 
Most haszniiljuk arra a kijelolks eszkozt, hogy egyszedien kijeloljunk valamit. 
A korre biirhol (a korvonalra vagy a kitoltbre) kattintva p6ld5ul a teljes rajzobjek- 
tumot kijeloljuk, mig a nirgyzetnek kattintassal kijelolhetjiik csak a korvonaliit v a a  
az egyik oldal5t is. 



2.22. hbra 
Arnikor a kijeloZ6s eszkoz egy csucs kozelgbe ken.21, ujabb mutato' lathatb, amely ezzittal axt 
jelenti, hogy rnegnyzijthatjuk a cszicsot 

8. A nCgyzet korvonalanak egy rkszCt kijelolve megfigyelhetjuk, hogy a mutat6n 
megjelenik a ,,mozgat%sV szimb6lum (amikor kozel vagyunk a kijelolt vonalhbz). 
Most kattintsunk 6s htlzzuk az egeret, ezgltal mozgathatjuk a vonalat. A DELETE 
billenwt megnyomva eltfivolithatjuk a korvonal rkszt. Tegyiink igy. 

9. Sziintessunk meg rninden kijelolkst (a szinpad egy ures rCszCre kattintva vagy 
az Esc lenyom5sAval), Cs pr6bhljuk meg dupla kattintassal kijelolni, ami megma- 
radt a nCgyzet korvonaliib61. Arnikor duplgn kattintunk egy korvonalra, az egksz 
korvonalat kijeloljuk. Most gthelyezhetnenk vagy torolhetnknk a teljes korvonalat. 
Egyelore ne csinaljunk semmit. 

10. A kort konnyu" volt kijelolni, mert rajzobjektum. Mivel a nCgyzet csak egy szokvii- 
nyos alakzat, ha a kitoltCs6re kattintunk, csak azt jeloljuk ki. Ha a korvonalra 
kattintunk, csak az egyik 6lt jeloljuk ki. Pr6biljuk meg, hogy dupliin kattintunk 
a nkgyzet kitoltkskre, 6s liithatjuk, hogy az egksz nkgyzet kijelolt lesz. Most moz- 
gathatjuk vagy torolhetjuk a nCgyzetet, vagy ak5r a  mod^, Combine Objects, 
Union parancsot viilasztva rajzobjektumrna alakithatjuk (erre most nincs sziiksCg). 

1 1. A negyzet kijelolCsCnek miisik 1ehetosCge a kerettel kijeZolks. Kattintsunk 
a nCgyzeten kiviilre bgy, hogy m6g mindig a kije1oli.s eszkoz van kiviilasztva, 6s 
hczzuk az egeret addig, amig nem rajzolunk egy kkpzeletbeli tkglalapot, ami 
teljesen koriilveszi a n6gyzetet. Arnikor elengedjuk az egeret, a negyzet kijelolttk 
vfilik. A rajzobjektumok (i.s primitivek) esetkben a kijelolkshez elCg, ha 
a kijelolokeret Crinti az objektumot. 

12. Nkha a kCperny6n lev6 tobbi alakzat elrendezese megneheziti vagy lehetetlenng 
teszi a kerettel kije1oli.s m6dszerCnek haszniilat5t. A 2.23. 5br5n megfigyelhetjuk, 
hogy nem tudjuk kerettel kijelolni csak a negyzetet anClkul, hogy ne jelolnCnk 
ki a kor egy rCszCt is. LCtezik egy Contact-sensitive Selection and Lasso Tools 
(~rintCs6rzCken~ kijelolo Cs lass26 eszkijz) nevu" beiillitiis (az Edit, Preferences, 
General dtvonalon talhlhatjuk meg), de ez az alakzatok kijelolCsCre nem vonat- 
kozik (csak a rajzobjektumokra, primitivekre, csoportositott alakzatokra 6s szirn- 



b6lumokra, amelyekkel a 4. 1ecki.ben foglalkozunk majd). Ilyen triikkos esetben 
egyszefien duplitn kattinthatunk a negyzet kitoltksilre, viszont van egy misik 
eszkoz, ami erre alkalmas: a lassz6. 

4 I:! 

2.23. iibra 
N6ha a kerettel kijelolks evaras tobbet jelol ki, mint szeretnenk 

vilassz.uk a lasszd eszkozt, majd kattintsunk, 6s h13zzuk valamelyik alakzat koriil, 
hogy kijeloljuk. A lassz6 sokszog uzemm6d (Polygon Mode) 1eheto"segi.t be5llitva 
az eszkoz majdnem ligy mukodik, mint a toll (vagy inkitbb mint egy rug6 vagy 
gumiszalag). Vitlasszuk a sokszog iizemrn6d 1eheto"seget) ahogy a 2.24. 5 b r h  lit- 
hat6, majd kattintsunk 6s engedjuk el a gombot. Ez utAn a kije1oli.s kiterjeszt6sB 
hez kattintsunk egy lij helyre. Folytassuk a kije1oli.s b6vitCsi.t, 6s amikor keszen 
vagyunk, kattintsunk duplitn. A Polygon Mode tigy &heto" el a leggyorsabban, ha 
kattintis kozben lenyomjuk az A n  billenwt. 

2.24. ibra 
A lassz6 eszkoz sokszog uzemm6d lehet6skgknkl kattintcissal hozzuk letre a kivant kijelolks 

minden cszicsht 
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14. Vi.giil dgy is donthetiink, hogy az alakzatnak csak egy r6sz6t jeloljiik ki. T e w k  
fel, hogy le akarjuk v5gni a nCgyzet tetejCt. A kiv5nt darab kijelolkskhez haszn5l- 
hatjuk a lass26 eszkozt vagy a kijelol6s eszkoz kerettel kijelol6s m6dszeri.t (lisd 
a 2.25. 5br5t). Ha a kornek szeretnenk csak egy r6szi.t kijelolni, el6szor duplfin 
kell kattintanunk rh (hogy a rajzobjektum belsej6be keriiljunk), 6s csak ez ut5n 
jelolhetjuk ki a szokvfinyos m6don a kiv5nt alakzatot. A szerkeszt6s befejeztgvel 
ne felejtsiink el visszaterni a f6 szinpadra a cimsgv balra mutat6 nyil5ra kattintva. 

2.25. ibra 
A kijelolds eszkoz segitsig6ve1, kerettel kijelolve a z  abkzat egy r6szkt, levagjuk - ebben 
az esetben - a k6r tetejkt 

A kijelo1C.s eszkoz segits6g6vel alkalmazhatjuk a kerettel kijelol&s m6dszert. Amikor egy 
objektumra kattintunk, 6s htizzuk, akkor vagy mozgatjuk, vagy meghajlitjuk azt. Amikor 
viszont a szinpad olyan teriiIet6re kattintunk, ah01 nincsenek objektumok, az egCr hdzB 
sa kozben egy tCglalap jelenik meg (ez a keret). Ezt a t6glalapot m5s objektumok kor6 
is htizhatjuk, 6s amikor elengedjiik, azok az objektumok is kijeloltek lesznek. Az objek- 
tumokat sokkal konnyebb a keret m6dszer segitsgg6vel kijelolni, mint kattint5ssal. 

A kovetkez6 rkszben megtanuljuk, hogyan kell a kijelolt objektumokat mddositani, de 
mostanra az alapvet6 kijelolesi eljsr5sok m5r a tarsolyunkban vannak. Az 5. leckkben 
fejlettebb m6dszereket tanulmhnyozunk majd, de legjobban bgy tudjuk megj6solni, 
hogy mi fog tortknni kattintsskor, ha figyeljuk a mutat6 v5ltoz5sait. A Flash-ben sok 
olyan teriilet van, ah01 a mutat6 megkiserel informici6kat kozolni. Amikor p6ld5ul 
vonalat rajzolunk, ugyanazokat a mutat6v5ltoz5sokat lfithatjuk, amelyekriil az el026 
gyakorlatban volt sz6. 

Az egyik legegyszefiib m6dja annak, hogy rnegv~ltoztassuk, amit rajzoltunk, a szin 
rn6dosithsa. A fest6kesvodor (Paint Bucket) eszkoz p6ld5ul megviiltoztathatja a kitoltk- 
sek szinet, a tintisuveg (Ink Bottle) eszkoz pedig a korvonalakat k6pes m6dositani 
(a sziniiket 6s m5s jellemz6iket). Ez j61 mtikodik olyankor, amikor vesszuk a f5rads5- 
got, 6s e16szor kiv5lasztjuk, mondjuk, a kitoltiiszint, azuthn kijeloljuk a fest6kesvodor 



eszkozt, majd valamelyik kitoltesre kattintunk, hogy megv~ltoztassuk azt. Elofordulhat 
viszont, hogy azt szeretnknk: az egyik kitoltes szine egyezzen meg egy misik6val. 
A cseppento" (Dropper) eszkoz segitsitgilvel mintat vehetiink valamelyik kirperny6n 
szereplo" objektum szinitrbl. A legjobb az egirszben, hogy - mint a kovetkezo" gyakor- 
latban litjuk majd - ilyenkor val6jgban nem csak a szinrol veszunk mintat. 

Gyakorlat: Jeliiljiik ki a cseppent6 eszkonel a jellernz6ket! 

Ebben a gyakorlatban arra hasznaljuk majd a cseppento" eszkozt, hogy kivalasszuk 
a szint 6s egyitb jellemzoket. fme a kovetendo" lep6sek: 

1. VAlasszuk az ovhlis (Oval) eszkozt, 5llitsuk a korvonalmagass5got 10-re, 6s raj- 
zoljunk egy kort. VAltoztassuk meg a korvonalmagassiigot, a korvonal szin6t 6s 
a kito1to"szint. Ezutin rajzoljunk egy i~jabb kort, vitgul mddositsuk a korvonalszin 
its a kitolt6szin beAllit5sait, 6s rajzoljunk egy harmadik kort. 

2. Ha most azt szeretnitnk, hogy a masodik kor ugyanazt a kitoIto"szint, kapja, mint 
az elso" kor, csak meg kellene viltoztatni a kitoltits szin6t. Ha mitg ernlekszunk arra 
a szinre, szerencsitnk van, bar ahelyett, h o g  a mem6riAnkra tiimaszkodnhnk, ki- 
v5laszthatjuk a cseppentd eszkozt. Megfigyelhetjuk, hogy amikor az elso" kor kitol- 
titse folit vissziik a mutat&, megjelenik rajta egy ecset - ahogy a 2.26. hbra mutatja 
-, jelezve, hogy ha kattintunk, kivAlasztjuk ennek az alakzatnak a jellemz6it. 

3. Kattintsunk a cseppentovel az elso" kor kozepere. Nem csak a kitoltiiszin vhltozik 
a kijelolt kitoltes szinkre, hanem a festi.kesvodor eszkoz is aktiw5 vilik. Most 
kitolthetjuk a misodik kort a cseppent6 eszkozzel kijelolt szinnel. 

2.26. Bbra 
A cseppento" eszkoz mutathjanak valtozasa azt jelzi, hogy kattintbkor egy kitoltesrn vesz mintat 

4. Ha azt akarjuk, hogy a k6t kor korvonala egyezzen, hasznilhatnink a tinthsiiveg 
eszkozt, de akkor az osszes jellemzot sajiit kezcleg kellene beallitani. Enni.1 jobb 
megoldhs, ha a cseppento" eszkozzel mintit veszunk az elso kor osszes jellemzo- 
j61-61. Valasszuk a cseppento eszkozt its vigyiik az elso" kor korvonalanak kozele- 
be. Megfigyelhetjuk, hogy a mutat6n megjelenik egy ceruza (lasd 2.27. abra), 
ami azt jelenti, hogy az alakzat korvonalhr61 (vagy vonaldarabjhrdl) veszunk 
majd mintit. 
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2.27. tibra 
A cseppent6 eszk6.z mutatcijanak udltozasa aztjelzi, hogy kattintaskor egy kdrvonalr61 
vesz mintat 

5, Kattintsunk, 6s vegyunk mintht a korvonalr61. Ekkor lhthatjuk, hogy a Properties 
thblhn frissiilnek a korvonaljellemz8k, valamint a tintisuveg eszkoz aktlwh vhlik, 
igy a mgsodik korre kattintva megvhltoztathatjuk a korvonaliit. ~ s z b e n  kell tartani, 
hogy a cseppentd nem csak a szinrdl vesz mintht, hanem az osszes jellemzo"ro"1. 

TranszformkiB - mbretezbs, elforgaths, burkololt 4s torzlths 

Liittuk, hogyan lehet a kijelol6s eszkoz segitsegCve1 az alakzatokat hajlitani, nyfijtani 6s 
mozgatni. Megtudtuk, hogyan lehet a kkpernydn l6v8 alakzatokat megviiltoztatni 
a tinthsuveg 6s a fest6kesvodor eszkoz alkalmazhsiival. Meg mindig vannak tovhbbi 
lehetdsegeink a kijelolt objektumok m6dosithshra1 melyek kulcsa a szabadkkzi transz- 
formhci6 (Free Transform) eszkoz. 

Tulajdonk6ppen csak ki kell jeIolnunk valamelyik objektumot, amikor a szabadkkzi 
transzformhci6 eszkoz aktiv. Ezen eszkoz hasznhlatakor mindig negy lehetds6g jelenik 
meg, amikor egy objektum kijelolt hllapotban van. Ezeket a 1eheto"si.geket a Modify, 
Transform (Mbdositiis, Transzformhci6) menuponton keresztiil is elerhetjiik. A kovet- 
kezo gyakorlatban ezekkel a beiillitiisokkal kisgrleteziink. 

Gyakorlat: Alakitsuk 6t a mir rnegrajzolt objektumokat! 

Ebben a gyakorlatban megvizsghljuk a szabadkkzi transzformkib eszkoz n6gy alapveto" 
Iehet6si.gi.t. V6gezziik el a kovetkezo" Iepitseket: 

1. Kapcsoljuk ki az Object Draw uzernm6dot, i.s rajzoljunk egy n6gyzetet a tkglalap 
eszkoz segitskg6vel. Viilasszuk a szabadkkzi transzformhci6 eszkozt (amelynek 
eler6sChez lehet, hogy a Gradient Transform eszkoz felett le kell nyomnunk 6s 
nyomva kell tartanunk az egkrgombot, rnivel ez az eszkoz m%s eszkozokkel kozos 
rekeszt hasznAI a Tools thblhn), 6s kattintsunk duplhn a negyzet kozepkre, hogy 



teljes egeszkben hjeloljiik. (~rdekes mbdon a szabadk6zi transzformiicib eszkoz 
sz%rnos hjelolksi feladatot k6pes ellstni.) A Free Transform eszkoz a Q billenw- 
vel biirmikor elkheto". 

2. Most a nCgy Iehet6skg kozul egyik sincs kijelolve (liisd 2.28. Abra), ami azt jelen- 
ti, hogy szabadk6zi transzformiici6 uzernrn6dban vagyunk - ha biztos a keziink, 
forgathatjuk, meretezhetjiik vagy torzithatjuk az alakzatot. 

2.28.6bra 
Arnikor ualarnelyik objektum ki van jelolue, behllithatjuk a szabadkkzi transzfoormaci6 esz- 
koz m9retez6s - Scale - lehet6sggBt 

3. A mutat6t az alakzat sarkain 6s oldalain talAlhat6 nkgyzet alakQ f o g a n v k  fol6 
mozgatva fedezziik fel a lehetosegeket, de m6g ne kattintsunk. Attbl ftiggo"en, 
hogy 6ppen hovii visszuk az egeret, a mutatb a mkretez6s ket fajtiijiinak megfe- 
lel6en viiltozik, akhrcsak a forgatss 6s ferditks (Rotate and Skew) 1ehetosi.g ese- 
t&ben (lhsd a 2.29. gbriit). Ha lenyomjuk a C m  bil lenvt,  a sarkokon a mutatb 
a torzitss (Distort) leheto"s6gre viiltozik. 

4. A szabadkiizi transzformgci6 iizernrnbd ido"nk6nt igen kenyes, ezert nCzziik ht 
az egyes lehetosegeket. A hjelolt objektumon a sarkokon Cs oldalt nkgyzet alala3 
foganmk liithathk. ~szrevehetjiik, hogy amikor a foganwk folk visszuk a rnuta- 
tht, az megviiltozik. A sarokfogantytik segitsirgi.ve1 egyforrna m6rtirkben 6s egy- 
szerre mkretezhetjiik a sz6less6get ks a magass%got. Az oldalfogantyfik vagy csak 
a szklessi.g, vagy csak a magassag m6dositiisiit teszik lehet6vC. A mCretez6s meg- 
viiltoztatiisAhoz kattintsunk valamelyik sarokfogantyka, irs hkzuk. Megfigyelhet- 



jiik, bogy a m6retez6snek ez a vhltozata (a szabadkkzi transzformhci6 uzemmdd 
m6retezCs lehetos6g6hez k6pest) rneg6rzi az alakzat ar5nyait (vizszintesen 6s fig- 
g61egesen). Most hfizzuk valamelyik oldalfogan-t, 6s csak a sz6lesseg v5ltozik. 

i.-i a. 
Mindkit kiterjedis miretezbse (sarok) Az egyik kiterjedes meretezese (oldalt) 

Ferdites (oldalt) Forgatis (sarok) 

2.29.6bra 
A m&rete.zks 6s forgat& lehet6sbgeket alkalmazva tobbf&lekkppen mo'dosithatjuk a z  alakzatot, 
atto'l fugg6en, hogy melyik fogantyzit fogjuk meg, 6s melyik IehetiSg van kivhlasztva 

5. Gy6zodjunk meg, hogy a nCgyzet m6g mindig kijelolt 51lapotban van, i.s 
v5lasszuk a forgatiis 6s ferdit6s leheto"s6get. Most a sarokfogantycik forgatjgk, 
az oldalfogantyfik pedig ferditik az alakzatot. Vigyiik a mutat6t a foganwk folk, 
hogy lhssuk, hogyan vhltozik. 

6. Kattintsunk egy sarokfogant$ira, 6s figyeljiik meg, hogy elforgathatjuk a negy- 
zetet. Ha az alap6rtelmezett objektumokhoz illeszt6s (Snap to Objects) lehetCis6g 
ki van v5lasztva (azaz a mhgnes gomb lenyomott gllapotban van, a 2.30. hbrhn 
liithat6 mddon), az objektum 45 fokos forgat5sonkknt megakad. (A lecke egy 
k6s6"bbi r6sz6ben err61 tobbet is megtudunk). 

7. Vhlasszuk a torzitas (Distort) lehet6s6get. Torzithshoz hfizzuk az alakzatot 
a sarkokon talhlhat6 fogan-knhl fogva. Kideriil, hogy a kijelol6s eszkozzel is 
letrehozhatci a torzit5ssal megegyezo hatiis, de csak akkor, ha az alakzat maga 
rendelkezik olyan csdccsal, amelyet rneg lehet fogni. A torzitas lehet6s6ge nglkiil 
a nNjtott ellipszisek k6szitks6t majdnem lehetetlennek talgln5nk. V6giil pr6b5l- 
juk ki, hogy torzitiis (az egyik sarokfogantyfi htizhsa) kozben nyomva tartjuk 
a SHIFT billenwt, ez5ltal egyenl6 mgrtkkben torzitjuk a kkt oldalt. 

8. V6giil a leghajmereszt6bb transzform5ci6s lehet6s6g: a burkolas (Envelope). 
Ahhoz, hogy teljesen megertsuk ezt a lehetCis&get, rajzoljunk egy irj nhgyzetet, 
viilasszuk a szabadkCzi transzform5ci6 eszkozt, 6s kattintsunk a burkol5s lehet6- 
s6gre. Arnikor az alakzat ki van jelolve, szhmos foganmt liithatunk. Az alakzat 



,,befolyBsol~sPhoz" mozgassuk a nkgyzet alakli foganwkat. Olyan, mintha 
az alakzat megpr6bBlnii krinteni az osszes nggyzetet, m6g olyankor is, amikor 
az osszeset egy oldalra h6zzuk. A kor alakG foganwk olyanok, mint a toll 
eszkozzel rajzolaskor 16trehozott itrintak. Azt szabklyozzik, hogy az alakzat 
mennyire hajlik meg a nkgyzet alakG foganwk elkr6s6hez. 

2.30. Bbra 
Ha a z  objekttumokhoz illeszt&s lehet6skg be van kapcsolva, a z  objektum forgatdsko~ kssze6 
dllasokba ugrik, pildau245 fokonkknt 

A fogantyuk kis feher nkgyzetek, amelyek segits6g6vel a kijelolt objektumot nfljthatjuk, 
forgathatjuk vagy mAs m6don alakithatjuk. Arnikor kijeloliink egy objektumot, az vagy 
kiemeltte vAlik, vagy egy keret jelenik meg a szklei koriil. Arnikor kivilasztjuk a szabad- 
kkzi kijelolks mkretezks vagy pkld5ul forgatks 6s ferditks lehetbitgkt, a kijelolksen 
foganmk jelennek meg. A kiilonbozo" fogantytiknak kiilonbozo" szerepuk van, de 
a mutat6 viltozksa jelzi legjobban, hogy pontosan mi tortknik majd, a d k o r  kattintunk. 

Ne keriilje el a figyelmiinket a tgny, hogy tobb alakzatot is kijelolhetiink, majd az osszes 
kijelolt objektumot egyszerre transzform5lhatjuk. Az elo"z6 gyakorlatban vizsgklt eszkozo- 
ket megtaldhatjuk a Moddy, Transform (M6dositAs, TranszformBci6) meniipont alatt. 
Lktezik m6g egy lehettiseg, amellyel mindezt elvkgezhetjiik: a Transform (Transzformi- 
ci6) tabla, arnelynek segitskgkvel bsrmilyen kijelolt objektumot forgathatunk vagy ferdit- 
heciink. A transzformiici6kat rogton a vkgrehajt~isuk utkn vissza is vonhatjuk, a Transform 
tabla Reset (VisszaAllitBs) gombjara kattintva (vagy a CTRL+SHIFT+Z billenq4parancs 
hasznAlat2val). V k a l ,  van egy nagyon 6rdekes gomb a Transform t5blkn: a Copy and 



ogr&f' hatiist eredmknyez. 

tok osszekapcsol~sa az Objektumokhoz illesztbs lehet6sbggel 

lash egyik leghatiisosabb szolgkltatksa az, ahogy az Objektumokhoz illesztks beiillitks 
 ti a rajzoliist. A View, Snapping, Snap to Objects (Nkzet, IIlesztks, Objektumokhoz 

zolhatunk. Az objektumokhoz illesztks egy grafikus jellel, s0ti.t karikiival segit nekunk, 

~ i i s  programok haszniilatakor megszokhattuk, hogy a SHIFT billentyu" lenyomksa hason- 
16kkppen iriinyitja a mutatdt, mint az Objektumokhoz i1leszti.s lehetoseg, de az enni.1 
sokkal tobbre is kkpes. Amellett, hogy a segitskg6vel szabhlyos alakzatokat rajzolhatunk, 
az Objektumokhoz illesztks beiillitiissal osszekapcsolhatunk kCt alakzatot is. Sokkal tobb- 
r61 van sz6 anniil, hogy kkt alakzatot ossze6rintiink: tulajdonkkppen osszeragadnak. 
A Flash-ben, ha az alakzatok nincsenek osszeillesztve, ljgy Gnhet, hogy csatlakoznak, 
pedig val6jiiban nem. A kovetkezo" gyakorlatban pkldkul egy nyilat rajzolunk majd, de ha 
a nyil fejkt nem illesztjuk a testkhez, lehet, hogy arnikor megnagyobbitjuk, miir szemrnel 
18that6an nem kapcsol6dnak. Arnikor egy alakzatot egy m5sikhoz illesztiink, ut%na a kkt 
alakzat rnindig csatlakozik majd. 

Gyakorlat: Rajzoljunk szabhlyos alakzatokat, 6s kapcsoljunk ossze objekturnokat 
az Objektumokhoz illeszt6s lehet6s6g segits6gkvel! 

Ez a feladat vegigkiskr benniinket az Objektumokhoz illesztes nkhgny lehetostjlgkn, 
amellyel segiti a rajzolkst. fme a IkpCsek: 

1. EllenGrizziik, hogy a View, Snapping (Nkzet, Illesztks) menii Snap to Objects 
(Objektumokhoz illesztks) menupontja be van-e jelolve, majd viilasszuk a teglalap 
eszkozt. Mikozben kattintunk its htizzuk az egeret, egy sot& karika jelenik meg 
a mutat6 mellett, arnikor kozel jiimnk a szabklyos nkgyzethez (18sd a 2.31. hbrkt). 

2. Viilasszuk a vonal eszkozt, its rajzoljunk egy 45 fokos vonalat a szinpad mksik 
rkszkn. EzGttal lenyomva kell tartani a SHIFT billenwt, hogy a mutat6 45 fokniil 
megakadjon. 

3. A vonal tetejkt kapcsoljuk a nkgyzet egyik csiicsiihoz. Ehhez viilasszuk a kijeloles 
(Selection) eszkozt, ks rniel6tt kattintanknk 6s elkezdenknk hczni a vonal vkgkt, 
gyo"z6djunk meg arrbl, hogy a mutatdn megjelenik a sarok v6gzod6.s. Ekkor 



kattintsunk, majd hlizzuk az egeret a vonal meghosszabbitAsAhoz, 6s lAthatjuk, 
ahogy az a nt-gyzethez illeszkedik. Folytassuk az egkr hhzAsAt, 6s megfigyelhetj~k, 
hogy a vonal mikent illeszkedhet csucsokhoz i.s i.lekhez. (A nkgyzeten szAmos 
kiilonbozo" i.sszerii hely van.) Illessziik a vonalat valamelyik cslicshoz. 

2.31. ibra 
Ha a z  Objektz~mokhoz illesztes lehetoseg be van kapcsolua, a teglalap eszkoz hzizasa ktizben 
sotet karika jelenik meg, amelynek segitskgkvel szabalyos nkazetet hozhutunk lktre 

4. Az utols6 l6pi.s val6sziniileg megvaltoztatta a vonal do"lbszogkt, ez6rt v5lasszuk 
az Edit, Undo (Szerkesztgs, VisszavonAs) menupontot (vagy nyomjunk CmfZ-t), 
6s prdbiljuk meg Qjra. EzQttal kattintsunk egyszer a vonalra az egksz kijelo1i.si.- 
hez, majd kattintsunk a vonalra, 6s huzzuk, hogy Athelyezziik. A vonal v6gi.t si- 
keresen a nkgyzet cslicsihoz illesztjuk (ezGttal a szogek megvAltoztat5sa nitlkiil). 
Ennek a 1i.pi.snek az egyetlen kenyes rksze, hogy amikor a vonal kijelolt 5llapot- 
ban van, ha nem a vi.gpontjkn61 vagy a kozepi.ni.1 fogjuk meg a vonalat, nem 
Iitjuk a sot6t karikit. Ilyenkor el kell engedni, 6s meg kell pr6b5lni m6g egyszer 
megfogni a vonalat. 

5. Most az 5t16s vonal melli. h6zzunk mirg kkt vonalat, amelyek majdnem pArhuza- 
mosak azzal. 

6. A kijelolks eszkoz segits6gi.vel (116zissal) hosszabbitsuk meg a kt-t vonal vkgpont- 
j8t. N@jtsuk az egyik vkgpontot addig, hogy a n6gyzet egy mAsik sarkAhoz illesz- 
kedjen, a rnAsik vkgpontot pedig huzzuk a 45 fokos vonal vi.gi.hez, a 2.32. ibrAn 
l5that6 m6don. 

2.32. Bbra 
A vonalakut hzizassal nyzgthatjuk meg a vkgpontok osszekapcsol~sahoz 



6 feladat csak izelit6t adott abb61, hogyan Iehet szabhlyos alakzatokat Iittrehozni 

~ ~ e ~ i . n 6 1 ,  egy vizszintes vonal jobb vitgpontjAhoz illeszthetjiik. Ezuthn jobbra hfizhat- 

g1eszti.s lehetositg segitsitgi-vel. 

E ~ Y  m$sik kapcsol6db illesztitsi 1ehetosi.g a Snap Align (Illeszti-sigazitAs). A Snap Align 
fugg61eges 6s vizszintes szaggatott vonalakat hoz littre, amelyek olyankor jelennek meg, 
amikor egy objektumot hfizunk (ahogyan a 2.33, hbrAn lhthatb). A View, Snapping 

9 

(Nezet, 1lleszti.s) meniiben rnegcalhljuk azokat a berillitasokat, amelyekkel szerkeszt- 
hetjiik vagy kikapcsolhatjuk a Snap Align lehet6si.get. 
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2.33. Abra 
A Snap Align lehet6skg logikus 6s hajszah6kony szaggatott vonalakkal segiti 
az objektumok igazitcisdt 

A View, Rulers (NGzet, Vonalz6k) menupontot kivrilasztva a vonalz6k1-a kattinthatunk, 6s 
a szinpadra hGzhatjuk azokat, hogy vezet6vonalakat hozzunk li-tre. Ha a View, Guides, 
Snap to Guides (Ni.zet, Vezetovonalak, Vezetovonalakhoz illesztks) meniipont be van 
jelolve, olyan objektumokat rajzolhatunk, arnelyek a vezet6vonal mellett sorakoznak, Gs 
ahhoz csatlakoznak. A vezetovonalak csak sajrit hasznhlatra valdk, a kozonsi-g sz5rnAra 
nem 15that6k. 



Vkgul, ne feledjuk, hogy ha bhrmikor zavarbnak taliiljuk az Objektumokhoz i1leszti.s 
vagy a Vezet6vonalakhoz illesztks lehetbsgget, kikapcsolhatjuk ezeket. ElGfordulhat, 
hogy kitt vonalat akarunk rajzolni egymhshoz nagyon kozel, de ugy, hogy ne illeszkedje- 
nek. MCg szabiilyozhatjuk is az objektumokhoz illesztks 6s a vezet6vonalakhoz illeszt6s 
6rzekenysitgkt (its m5s leheto"skgekitt, amelyekkel a Flash megprbbiilja tokitletesiteni 
a rajzainkat), az Edit, Preferences (SzerkesztGs, Tulajdonsigok) meniipontot viilasztva, 
a megjeleno" Preferences (Tulajdonsiigok) piirbesz6dablak Drawing (Rajzoliis) lapjhnak 
kivhlasztiisiival. 

Ez a hosszlCl lecke iittekintette a Flash gyakorlatilag osszes rajzeszkozet. Megtanultuk, 
hogyan kell vonalakat, kitoltkseket, alakzategycitteseket 6s szoveget lktrehozni. Miutiin 
letrehoztunk nithiiny objektumot, felfedeztiik azokat a lehetbs6geket, amelyekkel 
megviltoztathatjuk a sziniiket, alakjukat, mkretiiket, forgiisszogiiket its helyzetuket. 
Megismertuk a Flash k6t rajzoliisi uzemmbdjiit, az objekturnrajzol6 6s az egyesito" 
mbdot, 6s azt is megtanultuk, hogyan lehet ket alakzatot egymiishoz illeszteni. Mi.g ha 
nem tervezziik is, h o w  mualkothsokat hozunk littre a Flash-ben (mert esetleg mAssal 
dolgozunk egyiitt, 6s az illeto" a csapat ,,miivitsze"), ket fontos elvet meg kell 6rteniink. 
ElGszor, mink1 egyszefibb az alakzat, annhl kisebb a fhjl. Mhsodszor, csak azok az alak- 
zatok kapcsol6dnak igazhn, amelyek ossze vannak illesztve. Termeszetesen, ha sajht 
magunk hozzuk l6tre az alkotiisokat, az ebben a leckitben tanultaknak koszonhet6en 
tudjuk, hogyan kell hasznhlni a Flash alapveto" rajzlehetbsegeit. 

Mi a szerepe alrznak a komek, amely a z  alakzatok kozepkn jelenik meg, amikor 
a szabadkkzi tmnszformacid eszkoz van kivalasztva? U~ tgnik, mintha nem 
csinalna semmit. 
Az a kor a transzforrniici6 koz6ppontja, amely koriil az alakzat forog, mikozben 
forgatjuk. Ha megviiltoztatjuk a kor elhelyezked6s6t, a liitszblagos kozi.ppontjhtb1 
elterb pont koriil forgathatjuk az alakzatot. 
Mi& van az, hogy ugy tunik, mintha a z  ecset mukodne, mikozben lenyomva 
tartom a z  ege'rgombot, de amikor elengedem, semmit nem festettem? 
Val6szinu"leg az ecset eszkoz uzemm6d-beillitiisa Paint Selection (Kijelolt teriile- 
tek festese), amikor csak azokat a kitoltitseket fesci, amelyeket koriibban kijelol- 
tiink. A tobbi ecsetiizemmbd-behllitiis szintkn kisziimithatatlan eredm6nyeket 
hozhat, ha v6letlenul hllitottuk be. 
~ r g y  nkz ki, hogy meg egy csomo' eszkoz van (6s mindenfkle beallitas a Tools 
tabla aljcin), amelyekrbl n u n  volt szd. ~ t ~ e ~ ~ z i i k  majd ezeket egyenkent 
rkszletesen? 



A maradkk eszkozok ks lehetbskgek koziil sokat az 5. leck6ben tirgyalunk. 
Ennek ellenere, az ebben a leck6ben megszerzett alapokkal biitran felfedez- 
hetiink a tobbi eszkoz koziil is pirat. A radir (Eraser) eszkoznek pGldAul van egy 
mddositbja, a radir iizernrn6d (Eraser Mode), amely meglepben hasonlit a tobbi 
eszkoz ecset 6s ceruza iizemm6djAra. Pr6biiljuk meg az ebben a leckkben ossze- 
gyiijtott tudist alkalmazni, 6s fogadok, hogy egyediil is sikeriil kiismerni a tobbi 
eszkoz nagy r6szkt. 

~smbtlbs 
EZ a rksz ism6tlb k6rd6sekb6IGs viilaszokb61 All, amelyek segitsCg6vel megsziliirdithatjuk 
az ebben a leckkben szerzett tudAsunkat. Pr6biiljuk megviilaszolni a k6rd6seket a viila- 
.~zok ellen6rzCse elm. 

A kijelol6s eszkoz billentyi3parancsa V, a ceruziik Y, az ecsetk pedig 3. HoI lehet 
a tobbi eszkoz billentyGparancsiit a legkonnyebben megtalilni? 

A. Ha rnegnkzziik a konyv elejkn, ah01 az osszeset felsoroltuk. 
B. Ha megliitogatjuk az Adobe webhelykt. 
C. Ha az eszkoz folk vissziik a mutatbt, 6s megviirjuk, amig a viilasz gyorssbgd 

formijiban megjelenik. 
Tobbf6le lehet6si.g is van a kitoltoszin beillitisiira? 

A. Igen, biirhol beiillithatjuk a kitoltbszint, ah01 szinviilaszt6t liitunk. 
B. Igen, a kitolt6szin-vilaszt6 sok helyen megtalilhatd, 6s biirmelyiket iillitjuk, 

az hatAssal van a tobbire is. 
C. Nem, a kitoltbszint a rajzeszkoztiiron taliilhat6 kitolt6szin-vilaszt6val kell 

Allitani (a vodor ikonnal jelzett szinviilaszt6). 

C. Ugyan az A 6s 3 viilaszok is igazak lehetnek, a legegyszefiib m6d a gyorss& 
g6k hasznhlata. EgyGbkknt a Show Tooltips (Gyorssbg6k megjelenitkse) beiillitis 
az alapkrtelmezett, ezt az Edit, Preferences (Szerkesztks, Beiillitiisok) meniiponton 
keresztiil megviltoztathatjuk. 
B. Sziikskgtelen megjegyezni az osszes helyet, ah01 a kitoltbszin-viilaszt6k meg- 
jelennek. Birmelyik kitoltoszin-vAlaszt6 megteszi. Termgszetesen nem tudjuk 
akiirmelyik szinviilaszt6 iillitiisiival megviiltoztatni a kitoltoszint - kitolt6szin- 
vAlaszt6nak kell lennie, 6s nem korvonalszin-vAlaszt6nak. 



Gyakorlat 

Tegyiik pr6b5ra a kCzugyess6giinket szab5lyos mkrtani alakzatok lktrehozhs6val, pkld%ul 
egy kockgval. Hivjuk segitsegul a Snap to Objects lehetoseget. Ha szeretnCnk l%tni 
egy-k6t pCld%t krdekes alakzatokrbl, nkzzuk meg az Internetrol letoltheto fiiggelkket, 
amely leija nkhiiny szokviinyos alakzat 1CtrehozAsAnak a mbdj%t. Egy m5sik lehetoskg, 
hogy egy ismert, m%rk%s terrnek emblern%j%t megpr6bhljuk lemisolni. Ezhltal arra keny- 
szeruliink, hogy a feladatot mCrtani alakzatokra bontsuk. 



Grafikak betoltese 

Ebben a leckgben a kouetkezo~r~ lesz szo': 

Vektorgrafik5k betoltkse a Flash-be 
A bitkkpes (raszter-) grafikak betoltksknek mddja 
Hogyan keriilhetjiik el a grafikhk betolteset? 
Mik6nt optimalizhlhatjuk 6s Brizhetjiik meg betoltkskor a leheto legjobb 
miniiskget? 

Az elm6lt k6t leck6ben liittuk, hogyan lehet a Flash-ben nagyon gyorsan lktrehozni 
kifinomult, egyedi grafikgkat. Annak ellenere, hogy mennyire hatekonyak a Flash rajz- 
eszkozei, v6giil lehet, hogy szeretnknk mash01 16trehozott grafikhkat betolteni. Erre ket 
j6 ok lehet: fknykepek hasznslata vagy m5r meglevo grafikak hasznglata (ahelyett, hogy 
~ j r a  16trehoznAnk azokat a semmibiil). Ezeket az idegen grafikiikat mindenkkppen fel- 
hasznAlhatjuk a Flash-ben - ebben a leckeben megtanuljuk, hogyan. Mieliitt azonban 
nekikezdenenk, egy j6 tanks: ha csak lehet, a Flash-ben k6szitsiik el a grafikskat, mert 
igy a f5jl mkrete kisebb lesz. 



A vektorgrafi ka 6s a rasztergrafi ka osszehasonl~tiisa 
A vektorgrujkaknak szamos olyan tulajdonshga van, amely att61 fiigg, hogy mikent t6ro- 
lddik a sz5mitiigkpen. A vektorgrafikus fajlok tartalmazziik azokat a kkpleteket, arnelyek 
a kep ki.perny6n va16 6jrarajzolAsiihoz sziikskgesek. A kor p6ldAul olyan adatokat tartal- 
maz, mint a sugsr, a vonalvastagsag 6s a szin. A Flash-ben minden grafika, amelyet letre- 
hozunk, vektoros. A vektorgrafikiinak ket elonye van: a fajlmkret hltalaban kicsi rnarad 
(ez6rt gyorsan betoltiidik), i.s a kkpet bhrmekkor5ra meretezhetjiik anelkul, hogy romla- 
na a kkpminiiseg. (A kor kor marad akkor is, ha nagyobb lesz.) 

A vektorgrafika nagyon j6, de fontos, hogy tisztiiban legyimk a hgtriinyaival. A felhaszni- 
16 gepenek kernenyen kell dolgoznia a kep megjelenitkskhez (sok szhmit5st keIl 
vkgeznie), ezert ha az anim5ci6 sok vektorgrafikiit tartalmaz, lelassulhat. Ezenkiviil 
a vektorgrafika gyakran till ,,gi.piesnekn vagy sterilnek tiinik, mert 5ltalhban milrtani 
alakzatokat tastalmaz. Mindkkt hhtrhnyt ki lehet kiiszobolni, de tisztAban kell lenni veliik. 

A bitkkpes grafika (m5s nkven rasztergrufika) alapvetiien kiilonbozik a vektorgrafikitbl. 
Egy rasztergrafikus f5jl az osszes k6ppont szininformiici6jiit tartalmazza. Ha a kep m6re- 
te 100x100 keppont, akkor a 10 000 kkppont mindegyike szin6rti.ket tartalmaz. Ennek 
eredmknyekent a rasztergrafikhk szinte mindig nagy fhjlok. A rasztergrafikiit nem lehet 
olyan hatekonyan rnGretezni, konnyen szemcsi.~ lesz, ak5rcsak a nagyitott fknykkpek. 
A rasztergrafika egyik elonye, hogy nagyon gyorsan megjelenik a k6pernyon. 

fJgy tiinhet, hogy egykrtelmiien a vektorgrafika a jobb megold8s. Ennek ellenere 
a dontksnek, miszerint vektorgrafikat vagy rasztergrafikiit haszniilunk, a kep je1legi.n kell 
alapulnia. Ha a ki.p geometrikus, tiszta szinibrazol5ssa1, a vektorgrafika a j6 vhlaszt5s, ha 
viszont egy ember vagy foldrajzi hely fi.nyk6pe7 csak a bitkilp a megfelelo". Konnyu" 
kivhlasztani, melyik formAtumot haszn&ljuk, ha isme rjiik az egyes tipusok szempontjait. 

Mi6rt keriiljiik a grafikak betiilt6s6t? 
A kovetkezo figyelmeztet6s61-t az lehet a legjobb karp6tliis) hogy a Flash sz6p vektorgrafi- 
kakat tud littrehozni: ,,Ne toltsiink be grafikakat a Flash-be, hacsak nern feltetleniil sziik- 
skges!" Ebben a leckeben megtanuljuk, hogyan kell grafikakat betolteni, de ez nem azt 
jelenti, hogy ez mindig j6 otlet. Ha valami lelassitja a Flash film letoltilset vagy lejiitsz&s5t, 
akkor az a folosleges grafikabetoltes, Meg kell talhlni a mbdjit, hogy elkeriiljiik a grafikak 
beto1ti.si.t. 

Termeszetes jelenskg, hogy szeretn6nk grafikhkat betolteni. Ha egy hivat5sos grafikusnak 
- aki jirtas az Adobe Illustrator vagy az Adobe Photoshop haszniilatiiban - megmutat- 
nink, hogyan kell a Flash-ben rajzolni, az lenne az elso" kkrdkse, hogyan lehet Illustrator 
vagy Photoshop fajlokat behozni a Flash-be. Ebben a leckeben meghldjuk a viilaszt. 



3. 6ra Grafikik betoltise 

ehozni. A grafikus fajlok tobbf6lek6ppen viilhatnak bonyolulttii, pirldiiul 
tek, cikorny5s szovegek 6s sok kuloniillb objektum alkalmaziisiival. Ha ilyen 

nem lesz tok6letes. Miisodszor, egy osszetett fajl Iassabban tolt6dik i.s jiitszbdik le, 
egy egyszerCibb, tehit miCrt akarniink bonyolult fiijlokat egy Flash filmben? Arnikor 

azt rnondhatja, hogy bgy nern tudja megval6sitani az elki.pzeli.seit. Ebben az esetben 
az a rnegoldiis, hogy egyszedi'bbk tesszuk a grafikiit, ahelyett, hogy bepr6seln6nk 

~ 6 g  igy is sziikskg lehet arra, hogy grafik5kat toltsunk be. Esetleg van egy fCnyk6p 
(vagy miis rasztergrafika), amelyet haszniilni szeretnilnk, vagy taliin van egy megl6vo ' 

egyszerG vektorgrafika (pi.ld%ul cCgembli.ma), amit nern szeretnenk tijrarajzolni 
a Flash-ben. A rasztergrafikiikr61 a Bitkbpek (mas n6ven rasztergraflkak) hasznalata 
cimu reszben lesz szb, de e16szor tekintsiik at a vektorgrafikiik betolt6si.t. 

El6fordulhat1 hogy van egy l6tez6 vektorgrafika, amelyet be kell illeszteni egy Flash 
filrnbe. htaliiban az ilyen vektorgrafika val6szinuleg mkrtani jellegu", de nern feltgtleniil. 
Hacsak nern kdonlegesen bonyolult a vektorgrafika, be tudjuk majd tolteni a Flash-be, 
ftiggetlenul atcbl, hogy pontosan milyen alakti. 

Bir  a Flash szrimos vektorgrafikus formiitum betoltks6re ki.pes, a k6t legmegbizhat6bb 
fijlform5tum az Adobe Illustrator (. a i )  6s az Adobe Flash SWF (. swf). FreeHand fiijlo- 
kat (. fht-. f h l l )  is nyugodtan betolthetunk, de ezt a termitket miir nern tiimogatjiik. 
Donthetiink, hogy eredeti . a i  vagy . f h l l  fiijlokkal dolgozunk, vagy el6szor . swf fiijlt 
k6szitiink bel6luk (a vektorgrafikai programunkban), its ezt toltjiik be. A Flash is kkpes 
. swf fiijlok elo"iillitiisiira, de most nern erre gondolunk, hanem arra, arnikor egy miisik 
grafikai eszkozben mentiink . swf formiitumban. Sok mAs programhoz hasonlban 
az Illustrator 6s a FreeHand is kCpes olyan . swf fajlokat eloiillitani, amelyek nern 
tartalmazziik azokat a kulonleges kepessegeket, amelyeket csak ezek a programok 
tiimogatnak. 
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A fiijlb61 va16 betoltkshez csak viilasszuk a File, Import (Fijl, Bevitel) menupontot, majd 
a 3.1. ibran lithat6 m6don jeloljuk ki a kiviint fajlt. Tobb fijltipus is megjelenik, de ez 
nem azt jelenti, hogy egyformhn j61 mukodnek. Nem csak kiilonbozo (rasztergrafikus 6s 
vektorgrafikus) ki.pfiijlformiitumok vannak felsorolva, hanem video- 6s hangfiijlformatu- 
mok is lhtharbk itt. Eldszor n6zzuk meg a betoltheto" (6s megbizhat6) vektorgrafikus 
kkpformiitumokat: az Illustrator, FreeHand 6s S W  fiijlokat. 

3.1. Bbra 
A kkpek (uagy hang) betoltese 
csak annyib61 all, hog, 
kiualasztjuk a betoltend6 fajlt 

Illustrator fijlok betoltkse 

A Flash CS3-ban az Illustrator fijlok betoltese miir teljesen zokken6mentes. Annyit kell 
csak tenniink, hogy a File, Import, Import to Stage (Fiijl, Betoltks, Bet8lti.s a szinpadra) 
menupontot viilasztjuk, majd kijeloljiik a kiviint . a i  fiijlt. Ekkor a 3.2. Abriin lithat6 
piirbeszkdablak jelenik meg, amelyen lithatjuk az osszes rkteget, sot milg a beigyazott 
csoportokat 6s gorberetegeket is, ahogy azokat elrendeztek az Illustratorben. Ez azt je- 
lenti, hogy a betoltks annyira lesz egyszerii vagy bonyolult, amennyire egyszeru" rajzot 
kkszitett a grafikus. Sok reteget litni ijeszto" lehet, de ebben a pirbeszedablakban va16- 
jiban nem sok mindennel van dolgunk. 

'A betoltes lknyegeben abb61 d l ,  hogy e16szor eldontjiik, mely rktegeket szeretnknk 
itvenni, majd megadjuk (vagy rktegenkknt vagy osszessegkben), hogy mikent kivanjuk 
betolteni a kijelolt elemeket. Hagyhatunk mindent vektoros forrn5ban, de egyes eleme- 
ket bitkkpekki. is alakithatunk. Olyan beillitiisokat is taliilunk az ablakban, amelyek 
segits6gevel betoltkskor egybol filmklipet kkszithetunk. (A filmklipek olyan onillb 
objektumok, amelyek tobbszor is felhaszniilhat6k egy Flash filmben - a kovetkezo" 
leck6ig azonban nern lesz rbluk sz6.) Ha egyes retegeket ki szeretnknk z5rni a betol- 
tksb61, egyszeru" kattintissal toroljiik a jelet a rkteg neve melletti jelolon~gyzetbol. 
Ha olyan reteget kapcsolunk ki, amely behgyazott rktegeket tartalmaz, azokat is kikap- 
csoljuk, amint az a 3.3. ibriin is 14that6. 



Graf ikik 

3.2, dbra 
Amikor Illustrator fajlokat toltunk be, a z  eredeti fhjl osszes rktege't lhthatjuk 

3.3. ibra 
Az Illustrator fhjlok betolt6sekor kijelolhetjiik vagy kikapcsolhatjuk a kivdnt rktegeket, 
belee'rtue a behgyazott rktegeket is 
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9 
Gyors r6tegkiviiIaszt4s 
Ha valarnelyik rbteg jelbre kattintunk, 6s az egbrgornbot tovabbra is lenyomva tarha 

e vegighinuk az egeret a tobbi reteg jelhn, gyorsan kijeliilhetiink vagy kikapcsolhatunk 
egyszerre tobb reteget is. 

Miut5n eldontottiik, mely retegeket szeretnknk betolteni, meg kell hatiiroznunk 
az elemek itvktelknek m6djBt. A betoltesi piirbeszkdablak bal als6 sarkgban tal5lhat6 
beBllit5sok (1Bsd 3.4. Bbra) mindenre hatassal vannak, amit betoltiink. A legegyszedii- 
ben iigy tolthetiink be minden kijelolt rkteget, ha az Import as a Single Bitmap Image 
(Betoltks egyetlen bitk6pkCnt) leheto"s6get vglasztjuk. Ez megtartja a teljes kkpet, hGen 
a miivksz eredeti alkotAs5hoz, de a betoltott k6p min6si.grornlAs nelkul nem lesz mere- 
tezheto", vagyis ha a kepet bitkkppk alakitjuk, a kep a bitkepekre jellemzo tulajdonsit- 
gokkal fog rendelkezni (18sd a lecke kor5bbi r6szkben). Mindazoniiltal megjegyzendo", 
hogy az igy betoltott k&pek t5mogatjiik az 6tl5tsz6s5got (vagyis PNG f5jlokkent visel- 
kednek, amelyekrol a leckkben m6g sz6t ejtiink). 

A kijelolt retegre vonatkozo beallitisok 
I 

Az Gsszes r6te$et Brint6 bedllitasok 

3.4. iibra 
A z  Illustrator Importpurbeszkdablak bal also' sarkaban talalhato' behllitbsok minden betoltott 
retegre hatassal uannak. Az egyes re'tegekre vonatkozo' bedlithsok a jobb oldalon jelennek meg 

Sz6t kell ejtenunk nehhny tovgbbi 5ltalAnos erv6nyu" beiillithsrdl is, amelyek a bal als6 
sarokban tal5lhat6k. A Place objects at original position (Objektumok elhelyezese 
az eredeti helwkon) nem igknyel kiilonosebb magyariizatot. Meg ha a szinpad mQet6t 
nem is igazitjuk az Illustrator fijl mkretkhez (erre szolg51 a mhsodik jelolo"n6gyzet), 



elemek egym5shoz viszonyitott elhelyeztse sokkal ktnyelmesebb. Az elemek 
blrmikor tij helyre htizhatbk, de jbval fArasztbbb, ha ezt kitsbib kell megtenniink. 
A convert layers to (Rgtegek PtalakitBsa a kovetkez6ve) lenyil6 1ista alap&elmezts 
Szerint Flash rttegekki. alakitja az Illustrator rttegeit. Ez igy logikus, hiszen a Flash-ben 
a +tegek - akgrcsak az Illustratorben - hatiissal vannak az elemek vizualis elrendez&- 
,ere. ~ z t  is v5laszthatjuk, hogy minden betoltott rtteget egyetlen Flash rttegre helye- 
Ziink; az elemek ekkor is a vart m6don rendezadnek el. A 12. fejezetben megtanuljuk 
majd, hogy a Flash rktegek szerepe nagyobb az elemek puszta elrendezesknkl - on5116 
anim5ci6kat is ktszithetiink a segitsggukkel. Itt most csak annyit kell megjegyeznank, 
bogy nem kell az Illustrator f5jlok minden rktegithez kiilon-kiilbn Flash rkteget letre- 
hoznunk. ~itgiil, az Illustrator r6tegek Flash kulcskock5kkii (Flash keyframes) va16 
gtalakitBs5nak lehet6skge akkor hasznos, ha a miivesz kockgnki.nt ki.szitette el 

anim&ci6t, de annak minden 1Cpes6t t i j  rCtegre helyezte. Ez terrntszetesen egyez- 
tetkst iggnyel a miivtsszel, de tapasztalatom szerint a legtobben nem haszniljiik 
az Illustratort animAcicikCszit6 eszkozktnt. 

Felteve, hogy nem mindent egyetlen bitkepkknt toltiink be, kiilon-kulon be5llit5sokat f 

adhatunk meg minden betoltott retegre. Ehhez csak a kivPnt r6tegre (nem a jelol6- 
nggyzetere) kell kattintanunk, its jobbra megjelennek a vAlaszthat6 lehetosggek (l5sd 
3.4. Bbra). 

AZ egyes rittegek eseteben eltrhet6 beBllit5sok lCnyeg6ben kitt dontQt viirnak tblunk. 
Az els6, hogy szerkesztheto" vektorgrafikiit (editable path, ,,szerkesztheto gorbe") sze- 
retnirnk-e a betoltts eredmtnyekitnt, vagy bitkkpet. A mPsodik, hogy betoltitskor kivii- 
nunk-e lktrehozni filmklipet. Ha az objektumot soha nem fogjuk gtmeretezni, viszont 
anim5lni fogjuk, vagy a k tp  rendkiviil osszetett, itrdemes lehet bitkitppit alakitani, 
a legtobb esetben azonban 5ltal5ban meghagyjuk vektorgrafikaktnt. A kovetkez6 lec- 
kkbol mindent megtudhatunk a filmklipekr6l- akkor grdemes lehet majd visszatitrni 
ehhez a pArbesz&dablakhoz. 

A bitkbpek JPG forrnhturnban tolt6dnek be 
Arnikor egy illustrator fajl betoltesekor ugy dontunk, hogy az objektumokat bitk6pp6 
alakitjuk, tudnunk kell, hogy azok JPG formatumuak lesznek (nem PNG fornatumuak). 
A lecke kbsobbi rbszbben megtanuljuk, hogyan lehet a betoltott bitkepeket JPG es 
PNG formaban is kezelni; egyelore legyen eleg annyi, hogy elofordulhat, hogy 
a betoltott bitkbpet ki kell tisztaznunk, ha PNG-ve szeretnenk atakitani. 

FreeHand f6jlok betoltbse 

Nemileg &nos a FreeHand dokumentumok betolteser61 beszklnem, de puszt5n 
az a teny, hogy az Adobe nem frissitette a termgket, amidta a Macromedia felvAs5rl8sgval 
hozzgjutott, meg nem jelenti azt, hogy mAr senki nem hasznalja. Arnikor mkg mind 
a Flash, mind a FreeHand a Macromedia termgkei voltak, a Flash-t tisztessitgesen ellAttAk 



a FreeHand fijlok betoltksknek ki.pesskgi.vel. Ha a File, Impost, Import to Stage menu- 
pontot vilasztjuk, its egy FreeHand dokumentumot v5lasztunk, a 3.5. abrhn lithat6 pir- 
beszedablak jelenik meg. 

3.5.lbra 
A FreeHand fdjlok betolt6sekor a Flash ezt a pdrbesz6da blakot jeleniti meg 

Ez a ph-beszkdablak szolgil arra, hogy a FreeHand szolgiiltatisait itiiltessiik a Flash- 
be. A Flash-nek pitldiul tudnia kell, hogyan kezeljuk az oldalakat, a~nelyeknek a Flasl 
ben nincs megfelel6juk. A be5llitisok mindegyike egyszeriien itrtelmezheto". 

fme nehiny tangcs, amely segitskgiinkre van, amikor rajzokat toltiink be a Flash-be. 
E1o"szor is, ha a FreeHanddel dolgozunk, mindenkkppen haszniiljuk ki a FreeHand 
szimbblumait, mivel ezek kozvetleniil italakithat6k Flash szimb6lumokk8, igy a grafika 
ujrahasznosithati lesz. A szimb6lumokr61 its a Flash Konyvtirir61 a 4. leckkben tanulun 
majd. Tovibbii az osszes FreeHandben lktrehozott objektumot kulonitsuk el egy-egy saj 
ri-tegen. Bir konnyedkn tehetiink tobb objektumot egy retegre, az egyes objektumok 
konnyebben eli.rhet6k lesznek, ha tobb rkteget kkszitiink. 

A FreeHandben 6s az Illustratorben sok olyan szoveghatiist hozhatunk lktre, amely ner 
u1teto"dik i t  a Flash-be. Egy gorbitre rogzitett szoveg peld5ul nem marad szerkesztheto", 
amikor a fiijlt betoltjiik a Flash-be. Tov5bb5, mivel csak a FreeHand tiimogatja a szoveg 
korvonalat, a Flash figyelmen kiviil hagyja ezt a hat%st. A FreeHandben 6s az Illustrato~ 
ben lehetskges a betiimkret ks a betu"k6zok finornhangol5sa, de a Flasll-ben nem miiki 
dik olyan j61, ezkrt a betfik elhelyezkse gyakran megviiltozik egy kicsit, amikor a fijlt 
betoltjuk. Nkha a szovegek automatik~~san gorbitkke alakit6dnak (ami azt jelenti, h o g  
nern szerkesztl~etok, amikor a Flash-be keriilnek). Ez csak egy-kitt iltalinos taniics - 
a legkisebb, legjobban kinkzo", a Flash-be gond nitlkiil betoltodo" kkpek lktrehozisiihoi 
toviibbi kiskrletezksre lehet sziiksitg a FreeHandben is its az Illustratorben is. 



flash Player fhjlok betolt6se 

A vektorgrafikiik Flash-be va16 betoltesgnek legegyszediib 6s legmegbizhatbbb m6dja 
a  lash Player (. swf)  fhjlok betolt6se. A legtobb grafikus nern tartja az . swf-et kkpfhjl- 
form&mmnak - meg a betolt6si piirbesz6dablakban is ,,Flash Movien-kent szerepel, pedig 
az egy k~~kockiib61 $116 filmek val6jiiban k6pek. Termgszetesen az . s w f  nern olyan, mint 
eg pree~and vagy egy Illustrator fiijl, mert nern teljesen szerkesztheto. Ha a FreeHand b 

alustrator ujabb viiltozatait haszniiljuk, a munkafiijlokat kozvetleniil . s w f  -k&t ment- 
heti&. A kivitel eredmenye biimulatosan j6: a fiijlok kisebbek lesznek, 6s a ki.pek meg&- 
,ik az eredeti osszes r6szlet6t 6s rninGsGg6t. 

~z a legjobb eljhrhs, ha az hltalunk kedvelt programban letrehozzuk a grafikiit, majd ha 
adott program nem k6pes . s w f  -kknt menteni, nyissuk meg a fiijlt egy olyan prog- 

rarnban, amely k6pes (p6ldiiul FreeHand, Illustrator, Fireworks stb.). Ez uthn egyszefi- 
en toltsiik be az . s w f  fiijlt kozvetlenul egy Flash fhjlba. Ha az a grafikai program, ame- 
lyet hasznhlunk, nem tgmogatja az . swf fiijlok mentkset, akkor is megnyithatjuk a fiijlt 
egy olyan alkalmazhsban, amelyik ezt tiimogatja, 6s onnan menthetjiik az . swf-et. * 

EZ azt jelenti, hogy az iiltalunk hasznslt grafikus alkalmazhsnak olyan formiitumban kell 
mentenie a fiijlokat, amelyet a kivitelre hasznhlt eszkoz thmogat. 

Bitkkpek (m6s nbven rasztergrafikhk) haszntrlata 
Ebben a rkszben megliitjuk, hogyan lehet bitk6pes (raszter-) grafikiikat hasznhlni 
a Flash-ben. A rasztergrafikiik jellegzetesen egyedi tulajdonsiigokkal rendelkeznek, 
arnelyeket a Flash-en beliil nern lehet 16trehozni. Ennek a leheto"s6gnek az alkalmazh- 

k shval kapcsolatban az egyetlen figyelmeztetes, hogy gy6z6djiink meg rbla, valbban 
At sziiKsBgunk van-e a rasztergrafikiikra. NChiiny felhaszniiliisi m6d, amely rasztergrafikiit 

igknyel: 

F6nyk6pek - csak akkor meriil fel, hogy f6nyki.p helyett vektoros megoldiist 
vhlasszunk, ha a kkp nagyon szabiilyos tiirgyr61 kesziilt. M5skulonben a f6ny- 
k6pnek rasztergrafikiinak kell lennie. 
Olyan %116kkpsorozat, amelyeket egy videoklip kkpkockiiib61 kapunk. 
Olyan kiilonleges hathsokat tartalmaz6 kCp, amelyeket vektorgrafikus eszkozzel 
nern Iehet elgrni, pkldiiul felhGk, tiiz, viz vagy egy6b termeszetes hatgsok. 
(Ez termkszetesen felhiviis a tehetskges muvkszek sziimiira, hogy olyan vektor- 
grafikus eszkozokkel alkossiik djra ezeket a hatiisokat, mint a Flash.) 

Ha nern ismerjuk a vektorgrafika 6s a rasztergrafika kozotti kiilonbseget, id65e telhet, 
mire megtanuljuk, mikor jobb az egyiket haszniilni, 6s mikor a miisikat. A . g i f ,  a . jpg, 

a .png, a . brnp 6s a . pct  mind rasztergrafikus f5jlformiitum. Csuphn az, hogy egy fiijlt 
ezek koziil a formiitumok koziil valamelyikben mentettGk, nern jelenti azt, hogy az eljii- 
r5s megfelel6en zajlott. A fiijlon belul talhlhat6 kkp jellege sziimit. Ha pkldiiul csak egy 



. gi f fiijl 511 rendelkezgsre, e1o"szor meg kell n6zni a tartalmiit, hogy eldontsuk, alkal- 
mas-e rasztergrafik5nak. Egy konnyu" m6dszer a dontkshez: ha a fiijlban szereplo" kgpel 
kkpesek vagyunk vhzolni vagy tijrarajzolni (a FIash rajzeszkoztiiriival p6ld&ul), akkor 
jobban jArunk, ha tijrarajzoljuk. Ha egy fenyk6pro"l van sz6, soha nem tudjuk majd 
viizolni (tehiit maradjon rasztergrafika). Ha egy egyszeru" doboz kkpe, esetleg le tudjuk 
rajzolni, 6s igy kihaszniilhatjuk a vektorgrafika el6nyeit anglkiil, hogy a rasztergrafik3~~ 
kene bajl6dni. 

N6mileg bonyolitja a dolgot, hogy a Photoshopban rktegzett bitkkpeket is lktrehozha- 
tunk 6s szerkeszthetiink, ezgrt amikor Photoshop dokumentumokat toltiink be, el kell 
dontenunk, hogy pontosan hogyan kiviinjuk iitvenni az egyes rgtegeket. A Photoshop 
emellett t5mogatja a szerkesztheto" szovegeket is, amelyek viszont egyiiltalh nem 
rasztergrafikiik. Mivel a Photoshop fiijlok betolt6s6re gyakran lehet sziiksgg, az egyszer 
rasztergrafikiik betolt6sknek iiltaliinos tiirgyalasa utiin kiilon rkszt szentelunk a rktegek- 
b615116 kepek betolt6s6nek. 

Az egyr6tegu rasztergrafikiikat (vagyis azokat, amelyeket nem a Photoshop formiiturn; 
ban keszitetriink) igen egyszer-6 betolteni. Csak kiviilasztjuk a File, Import, Import to 
Stage (Fiijl, Bevitel, Bevitel a szinpadra) meniipontot, amely megnyitja az Import piir- 
beszkdablakot, majd kijeloliink egy a FIash iltal tirnogatott rasztergrafikit: . j pg-t, 
. png-t, . g i  f -et, . bmp-t, . t i  f -et vagy . pct-t. Ennyi az eg6sz. 



etoltes viszont nem csak a szinpadra helyezi a grafikst, hanem egy eredeti bitk6peie- 
is beilleszt a KonyvtBrba. Ha betoltiink egy rasztergrafikAt, 6s utBna torijljiik az ob- 

mmot a szinpadrdl, az eredeti bitkepelem a Konyvthrban (amely a Window, Library - 
lak, ~ijnyvtBr - menupont kiviilaszt8siival6rhet6 el) marad. Ezt bitk&pelemnek neve- 

amelynek kis ikonja egy f5ra emlekeztet (mint a 3.6. 5brBn lhthatd). 

iutBn betoltotttik a rasztergrafikat, rneg kell tartani a KonyvtBrban. Az ott megjelen6 
Itk@-&on lehet6vi. teszi, hogy meghatiirozzuk, mikknt mentjiik a kepet, amikor egy 

filmet keszitiink a Webre. Ha nern vhltoztatjuk meg, a rasztergrafika az alapbeBllit8sok- 
kal rnentodik majd. Kulonleges beBllithsokat is meghat5rozhatunk a kep szAmAra. 
A kiivetkezo" gyakorlatban betoltiink egy rasztergrafikst, es felfedeziink nehBnyat 
az emKtett lehetosggek koziil. 

Gyakorlat: Toltsunk be egy rasztergrafikAt! 

Ebben a gyakorlatban betoltiink egy rasztergrafikst. imi  a lkpesek: 
1 

1. Egy Gj fiijlban viilasszuk a File, Import, Import to Stage menupontot az Import 
pBrbesz6dablak megnyitBs5hoz, majd jeloljunk ki egy . bmp, . pct, . png, . jpg 

vagy . gif fiijlt. Ha nincs kitznCl kkp, lhtogassunk meg egy tetsz6leges weboldalt, 
6s kattintsunk az egitr jobb gombjBval a kepre, hogy kivhlaszthassunk egy lehet6- 
&get, amellyel a munkaasztalra mentjiik. Utiina hasznhljuk ezt a kepet a Flash-be 
betoltend6 f8jlk6nt. Valdszinuleg nem 6rdemes digitalis fenykt5pezogitpbol szar- 
ma26 kepet hasznhlni, mert az v5rhat6an nagyon nagy mereru" lesz. 

A Bitmap 
Properties parbe- 
szgdablak segit- 
seg6vel megszab- 
hatjuk, hogy 
a KBnyvtar egyes 
bitkbpelemei 
hogvan uiselked- 
jenek kiuitelkor 



2. Kattintsunk a szinpadon l6vd grafikAra, 6s toroljuk. Mivel ez rasztergrafika, meg 
mindig ott van a KonyvtBrban, biztons5gban. 

3. A Window, Library meniipont kiv%laszt%s%val vagy a Cm+L bi1lentyu"paranccsal 
nyissuk meg a KonyvtBrat. 

4. Kattintsunk a Konyvtarban arra a sorra, amelyben a fa ikon 6s a betoltott f5jl 
neve lithatb. 

5. A KonyvtBrban vBlasszuk az Options, Properties (Be%llit5sok1 Tulajdons5gok) me- 
niipontot. (Az Options menu a konyvtgrablakban talBlhat6, a jobb felso r6szen.) 
Megjelenik a 3.7. Bbriin 1Bthat6 Bitmap Properties (Bitkkptulajdons%gok) ablak. 
(A phrbeszitdablak kicsit eltkrhet, aszerint, hogy milyen fgjltipust toltottiink be,) 

6. A Bitmap Properties pBrbeszi.dablakban hat5rozzuk meg, hogy milyen kiviteli 
be5llitAsokat alkalmazunk a grafikiira. (Hagyjuk ezt a p5rbeszi.dablakot nyitva, 
amig Btvesszuk a kovetkezo rkszt.) 

A Flash mindenfele rasztergrafikst betolt, de a terjesztett filmekben csak JPG-t, GIF-et 
vagy PNG-t hasznB1. Tovabba minden rasztergrafikAt, ami a Flash KonyvtBr5ban szerepel, 
bitkkpelemnek hivunk. Ez azt jelenti, hogy nem sziimit, rnilyen fiijltipust toltiink be, 
a Bitrnap Properties p5rbeszitdablak segitskgkvel meg kell adni, hogy JPEG-kent (a tomo- 
rit6si szinttel egyiitt) vagy veszteskgmentes GIF/PNG-kknt tortenjen a kivitel. Ha a JPEG 
tomorit6s mellett dontiink, pr6bGljuk ki a kiilonbozo" beiillit5sokat1 6s minden v5ltoztat8s 
utin kattintsunk a Test (Ellenorzits) gombra, hogy 15ssuk, mik6nt befolyisolj%k a mindsk- 
get (a bal felsii sarokban lev6 kis kkpen) 6s a fajlmkretet (a p5rbeszkdablak alj5n tal%lha- 
t6 szoveges tiijkkoztat6n). Ezt megfigyelhetjiik a 3.8. 5br5n. A folyamat sok kis6rletezi.st 
igenyel: a beillit5sok megv%ltoztat8sit 6s a megfeleld eredmitnyek figyel6si.t. 
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3.8. ibra 
Ha alacsony JPEG tomom-t6st 
ualasztunk (lo), 6s a Test gombra 
kuttintunk, megkapjuk a l6trejovo 

kep elo"nezet6t 6s fdjlmBret6t 

9 
A tiimijrftksi el6n6zet kinagyka 
Amikor kiprbbiljuk a kiilonbozo tomoritisi beallitasokat, a Bitmap Properties parbe- 

% szedablakban levo elonezetet ki is nagyithatjuk, ha az eger jobb gombjaval rakattin- 
tunk, majd a Zoom In (Nagyitas) parancsot valasztjuk. 



A JPEG tomoritks hltalgban a legllatkkonyabb 1ehet6sCg. Hacsak nem . png vagy . g i f  

fhjlokat tolnjnk be, a Flash alap6rtelmezksben JPEG-re dllitja a bitk6ptulajdonsSgokat. 
~z kicsit zavarb, mert ha . jpg fgjlokat toltiink be, a Flash alaphelyzetben a betijltott 
PEG adatokat haszndlja (Use Imported JPEG Data - lasd a 3.9. AbrAt). Ez a beallitas 
rnegszabja a programnak, hogy drizze meg a betoltott fiijl eredeti tornijritCs6t (vagyis 
ne tijmijritse ujra). dtalgban j6, ha ezt a bedllitdst bejelolve hagyjuk, mert az Ojratom8- 
rites nem j6 otlet. 

3.9.4bra 
Csak a betoltott jipg fdjlok teszik 

lehet6vt?, hogy a z  eredeti fhjlban 
alkalmazottJPEG tomorftkst 
haszndljuk f 

A rasztergrafikik hasznilatinak hirom leheto"s6ge 
A rasztergrafikak hasznalatanak a  lash-ben harom lehetseges megkdzelitese van. 
EIBszor, indithatunk a leheto legjobb minosegu keppel (peldiul . png, bmp vagy 
.pet), majd a Flash JPEG tomorit6s6vel kiserletezve megkeressuk a legjobb kornp- 
romisszumot. Masodszor, betolthetunk . bmp, . png vagy . pct fajlokat, 6s tomori- 
tetleniil hagyjuk a kepet - ez adja a legjobb minoseget 6s egyben a legnagyobb fajl- 
rneretet, tovabba ez az egyetlen lehetos6g, amellyel megorizhetjiik a . png fajlok 
attetszosegi beallitasait. VBgiil, egy kepszerkeszto program - mint amilyen 
a Fireworks - segitskgkvel letrehozhatunk egy . jpg fajlt, amely a Flash-be va16 
betolt6skor elerheto legjobb kompromisszumot nylijtja a kepminoseg 6s a fajlmeret 
tekinteteben. Enel a m6dszerrel kihasznilhatjuk a Fireworks Selective JPG (Megku- 
lonbozteto JPG) szolgaltatasat. Ha ezt a lehetoseget hasznaljuk, nem szabad elfelej- 
teni, hogy a Use Imported JPEG Data (Betbltott JPEG adatok haszndlata) beallitast 
bejelolve kell hagyni. Ha a k6p mar tomoritett (JPEG tomoritessel), ne hagyjuk 
a Flash-nek, hogy lijratijmoritse, mert rossz minosegu kepet kapunk eredmenyiil. 

Az olyan kozkedvelt form5tumok, mint a . bmp 6s a . pct betoltkse szintkn oda vezet, 
hogy a Flash a JPEG tomoAtCst vhlasztja alapCrtelmez6sben. A Bitmap Properties piirbe- 
sz6dablak viszont egy mPsik lehet6sCget jelenit meg: ez a Use Document Default 
Quality (Dokumentum alapkrtelmezett mindskgknek haszndlata) - lhsd a 3.10. BbrSt. 
Bdr ez a lehet6si.g a koriibban targyalt Use Imported JPEG Data (Betoltott JPEG adatok 
hasznhlata) bedllitdshoz hasonl6nak latszik, mkgis teljesen mas. Ha bekapcsolva 
hagyjuk a Use Document Default Quality leheto"skget, a Flash a fiijl tomoriti.si.hez 
azokat az %Italiinos behllit8sokat hasznilja, amelyeket a film kozzktktelekor adunk meg. 
Ezekrdl a ki.rdi.sekr61 a 19.6s a 24. leck6ben lesz bdvebben sz6. 
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3.10. abra 
Amikor nern ,jpB fdjlokat toltiink 

a z  dltalhnos (alap6fielmezett) 
beallitcisokat ulkalmazhatjz~k 
a z  eg6sz Flash fujk~a 

A Use Document Default Quality lehetoseg kikapcsolisival (vagy aksr a Use Importc 
JPEG Data kikapcsolisival is, de ne feledjiik a koriibbi figyelmeztetitst az 6jratomor:- 
t6ssel kapcsolatban) megszabhatjuk, milyen tomorit6si eljiris legyen Crvknyes az eg 
betoltott kitpekre. Amikor elt5volitjuk a lehet6si.g bejelolCskt, megjelenik egy rnezo", 
amelybe beirhatjuk a kiv5nt JPEG-tomorititsi szintet. Mielyett, hogy megpr6b5ln5nk 
megtippelni, hogy melyik tornorit6si szint a legjobb, inkibb kisi.rletezzunk a Bitmap 
Properties pirbeszCdablak segitskgkvel. A kisebb sziimok kisebb fijlmeretet eredme- 
nyeznek, de  a min6si.g is csokken. Ha az egyes v5ltoztathsok utin a Test gombra 
kattintunk, 15thatjuk a 100 6s az 1 kozotti dobbenetes kulonbs6get. A m6dositisok 
elvegzkse utin a Test gombra kattintva ellen6rizhetjuk a fsjlmbetre Cs a k6pmin6dg 
gyakorolt hatsst, ahogyan a 3.11. 5brin litszik. Kiserletezziink, amig el nem Crjiik 
a megfelela egyensi~lyt a k6pmino"si.g 6s a fijlmitret kozott. 

3.11. ibra 
Ha a min6skget 5-re allitjuk, 
a z  itt lcithat6 kkp rn6rete kisebb Iesz 
a z  eredeti sz6zadr~sz&~z~l ,  de 
a k&pmin6s&gen ez 1atvhn~)osan 

megmutatkozik 

A Bitmap Properties pirbeszi.dablak bal felso" reszkn talilhat6 kepablakban mutatott 
k6prCszlet pontosan tiikrtjzi, hogyan ni.z majd ki a kkp a kivitelkor. A jobb gombbal 
a kgpablakra kattintva nagyitliatjuk a ni.zetet, 6s mozgattlatjuk is, hogy jobb rfitekintk 
kapjunk. 

A 3.12. ibra a kiilonbozo" tomorit6seknek ugyanarra a ki.pre gyakorolt hat5sit mutatj: 
Megfigyelhetjuk, hogy a JPG 80 es a JPG 100 csaknem ugyanaz a mino"si.g, de a JPG 
80 f5jlrnkrete sokkal kisebb. 



IKB 

JPG 



JPG 100 

3.12. ibra 
A z  azonos kkpen alkalmazott kulonbozo" tomoritksi beallitasok eredmQnye szemlklteti, ho- 
gyan romlik a k6pmin6skg, 6s zsz~gorodik a fajlmkret 

A lehet6 legjobb minoskget a Lossless (Veszteskgmentes - GIF/PNG) tomoritksi beiilli- 
tiissal kapjuk. A . png Cs a . gif fiijlok betoltksekor alapkrtelmezksben ez a lehet6sitg 
van kiviilasztva, de biirmikor bejelolhetjuk, amikor haszniilni akarjuk. Arnikor a veszte- 
s6gmentes tomorites be van kapcsolva, a Flash az eredeti iillapotiiban hagyja a kepet. 
Ez a leheto"s6g mindig a legjobb min6sCget biztositja, de ennek ira van. Olyankor 
a legnagyobb a fajlmkret, amikor ez a beiillitiis aktiv. Ha olyan filmet hozunk lktre, 
amelyet nem kell letolteni a Webr6l- esetleg csak egy eltiadsst kkszitiink, amelyet 
merevlemezen vagy CD-ROM-on sziillitunk-, ez megfelelo" viilasztiis lehet. Kulonben 
csak olyan kepeknel haszniiljuk a veszteskgmentes tomoritkst, amelyeket szeretnenk 
a leheto legjobb min6skgben megorizni. Ha a betoltott k6p egy olyan . g i f ,  amely miir 
eleve kis fiijlmerettel rendelkezik, a Lossless (Vesztes6gmentes) lehet6si.g bejelolese 
tokkletesen megfelelo". Mivel a 100%-os JPEG tomoritks is bizonyos rne'dku min6skg- 
rornlsst eredmknyez, a Lossless beallitiis a kiilonosen fontos kitpekhez va16. VCgiil, 
a Flash kiziir6lag a Lossless be5llithsfi . png fiijlokon keresztiil tamogatja a 32 bites 
grafikiikat (azaz a vhltoz6 iittetszos6gu" rasztergrafikiikat). Vagyis a t h y ,  hogy a PNG 
az egyetlen olyan formiiturn, amely tiimogatja az httetszo"skget, indokolttii teszi annak 
haszniilatiit. 

Fiiggetlenul att61, hogy milyen tomorit6si beiillitiist viilasztottunk a betoltendo bitkephez, 
a Bitrnap Properties ablakban talAlunk meg egy leheto"s6get Allow Smoothing (Simit5s 
engedelyezkse) nkven (liisd a koriibbi, 3.11. &brat), amelyet erdemes bekapcsolni, ha 
a rasztergrafikiit el akarjuk majd forgatni, vagy iit szeretnknk mkretezni. A pontosan meg- 



haGrozOtt szhmi3 kkppontbdl felitpul6 bitk6pek hltalhban j61 nirznek ki s d t h s  nir]kiil is, 
de ha bekapcsoljuk ezt a lehetGsCget, a Flash enyhe elmoshst alkalmaz, amikor a kitp 
kkppontjai nem igazodnak tokgletesen a kirpernyo" kitppontjaihoz (mhrpedig elforgaths- 
kor, dletve htm6retezCskor ez tortknik). A simiths hat5s5t a 3.13. hbriin Ihthatjuk, amelyen 
ket k6pet hasonlithatunk ossze. 

3.13. tibra 
A bal oldalon lev6 kkpre simitht alkalmaztunk, ami elforgatcisnal el6nyos, uiszont 
homalyosabbat teszi a kBpet 

A simiths hhtrhnya, hogy a kkpek nitmileg homhlyossh vhlhatnak, ezitrt ne alkalmazzuk, 
ha a kepet nem szhnd6kozunk elforgatni vagy htm6retezni. RGszletgazdag animhci6ban 
felhasznhlva azonban a simitiis j6 szolghlatot tehet. Hasonlitsuk ossze, rnilyen recitsnek 
6nik egy m6dositott kGp simiths nClkii1, 6s ha figy tal5ljuk, hogy hasznhl, kapcsoljuk be 
a simitgst. 

A Flash CS3 mhr a Photoshop . psd fiijljainak betoltitsitre is kitpes. Velem6nyem szerint 
messze ez a legfontosabb dj szolghltaths a Flash CS3-ban, amelynek az 6rt6kitt az adja, 
hogy a mfivgszeknek a Photoshopban elkirszitett kepeit gond nitlkiil gtemelhetjuk 
a Flash-be. Ha azt vessziik, hogy eddig minden elemet kulon-kiilon megfelel6 formh- 
tumban kellett menteni, amelyeket azthn be kellett toltenunk irs a megfelelo" helyre 
kellett helyezniink, ez jelentos el6reli.pi.s a munkafolyamat konnyitese fel6. Arni mirg 
hasznosabbh teszi ezt az t i j  szolg8ltathst, az az, hogy a haszniilata rendkiviil egyszeru", 
ez6rt kulonosebb tanulhsra nincs szukskg, P5r dologra azonban szeretn6m felhivni 
a figyelmet. 



A File, Import, Import to Stage menupontot, majd egy Photoshop fiijlt vilasztva 
az Illustrator Import piirbeszkdablakhoz hasonl6an megjelennek a forr5sf5jlban lev6 
rktegek 6s mappiik (liisd a 3.14. iibriit). A k6t p6rbeszkdablak kozott van ni.hiiny rogton 
kszreveheto hasonl6siig, b5r a Photoshop-betolto ablakon tobb lehet6s6get tal5lunk. 
A bal sarokban taliilhat6 iiltaliinos beiillitiisok hasonl6ak: megadhatjuk, hogy meg k i ~ 5 ~ -  
juk-e tartani az objektumok helyzetkt, illetve hogy a retegeket Flash rktegekkk vagy 
kulcskockiikki szeretnenk Qtalakitani. Az egyes retegek befoglal5s5nak 6s elvet6sknek 
m6dja is megegyezik - erre jelol6nkgyzeteket kapunk. 

3.14.4bra 
Photoshop dokumentumok 
betolt~sekor megadhatjuk, 
hogy mikBnt kivcinjuk betolteni 

az egyes rktegeket 

A Photoshop egyik kiilonosen hasznos szolgiiltatiisa a rkteg-osszeullitasok (layer cornp) 
alkalmaziisiinak kepesskge, arnelynek segits6gi.vel a rktegeknek ks a tartalmuknak 
tobbfkle elrendez6si.t is menthetjuk. Egyetlen Photoshop fiijl egy teljes projekt r6tegeit 
ks grafik5it tartalmazhatja, arnelyeket a miivksz kulonbozo osszeiillitisokba rendezhet. 
Lehet pkldiiul egy olyan osszeiillitiis, amelyben csak a kezdiik6pernyo"hoz kapcsol6d6 
retegek lstszanak, vagy egy olyan, amelyben csak egy adott vide6rkszlet rktegei. 
A rkteg-ossze5llitiisok rkvkn gyorsan megtekinthetjiik a kiilonbozo elrendezkseket, 
anklkul, hogy egyenkknt &gig kellene menniink a rktegeken, ks ki vagy be kellene 
kapcsolnunk azokat. Amikor egy rCteg-ossze5llit~sokat tartalmaz6 Photoshop iillo- 
miinyt toltunk be, ezeket is liithatjuk felsorolva a bal felso" sarokban (liisd a 3.15. Abrgt), 
igy gyorsan kiviilaszthatjuk egy adott elrendezks osszes r6tegi.t. 

Miut5n kiviilasztottuk a betoltendo rktegeket, a pgrbesz6dablak jobb oldalin megadhat- 
juk a bet6lti.s m6djiira vonatkoz.6 beiillit6sokat. Ha nem szeretnknk az alapkrtelmez6- 
seknkl maradni, egyenk6nt kijelolhetjiik a kiviint rktegeket, ks jobboldalt rnegadhatjuk 



natkozd behllitiisokat. Minden rktegtipus betoltheto" egyretegu bitkepkgnt, ami 
m6dja annak, hogy megorizzilk a rnClvCsz eredeti elki.pzeI6skt. A szoveg- 6s 

atretegekn&l a beallitiisok nemileg eltgrnek (err61 rovidesen bo"vebben sz6t ejtunk). 
fejezet korirbbi rgszkben liitott Illustrator-betMt6 ablakhoz kepest a legnagyobb kii- 
nbseg, hogy minden ,,laposV bitkCpk6nt betoltott r6teg eseteben egyenkknt hatirotha- 
& meg kozz6tkteli beiillitiisokat. 

3.15, &bra 
A Layer Comp lenyild lista 
segitsigt5vel gyorsan kiuhlaszt- 

hatjuk ax egy adott elrendezkshez 
kapcsolo'do' rktegeket 

A betoltott rktegekre vonatkoz6 kozzkt6teli beiillitisok - amelyek ugyanazok, mint 
arne1yek1-61 a Bitk6ptulajdonsagok behllithsa cimu reszben tanultunk - a rajtuk talilha- 
t6, a Konyvthrba betoltendo objektumokra vannak hathssal. Eldonthetjiik tehgt, hogy 
JPG vgy PNG/GIF firjlokat szeretnknk, illetve hogy a Flash dokumentum tomoritksi 
beillithsait szeretnenk-e hasznilni (vagy minden elem esetkben egyenk6nt aka rjuk 
megadni ezeket a beiillitisokat). h i  viszont furcsa lehet, hogy a kifejezksek n6mikepp 
kiilonboznek a korirbban tanultakt61. A Photoshop-betolto" ablakban szereplo Lossy 
compression a Bitrnap Properties ablakban JPG-nek felel meg (ezt az ablakot Ggy 
6rhetjuk el, miuthn az elem bekeriilt a Konyvthrba, hogy duplhn kattintunk rii), rnig 
a Lossless PNG-t jelent. 

A legjobb min6s6get mindig azzal krhetjiik el, ha a rktegeket lapos bitkkpkent toltjuk be, 
de miis behllithnak is lehet ertelme. A szovegrgtegeket p6ld5ul betolthetjuk szerkeszt- 
heto" szovegkent is, igy a szoveget kks65b is m6dosithatjuk. Ne feledjuk azonban, hogy 
ekkor nyomban elveszitjuk a szovegre alkalmazott rkteghathokat. (A Photoshop sziimta- 
Ian olyan szoveghathssal rendelkezik, amelyeket a Flash nern isrner.) 



92 1. resz Grafikik osszegyiijtese 6s animaciojuk a Flash-ben 

Mind az alakzat-, mind a szovegrktegek eseteben lehetiiskgiink van arra, hogy a gcrbe- 
ket 6s rktegstilusokat szerkeszt11eto"ki.nt tartsuk meg. T-dpasztalato~n szerint azonban ez 
netn csak azzal j5r, hogy a kkp a Flash-be betoltve ni-mileg megvAltozik, hanem azzal 
is, hogy egy osszetett Photoshop dokurnentumb61 bonyolult Flash dokumentumot gli- 
tunk el6. Azt javaslom, hogy ki.sziiljiink fel r5, hogy arnennyiben nenl lapos bitkepkent 
toltiink be valamit, sziikseg lehet a betoltks ellen6rzksi.re. 

~sszefoglalva a javasolt munkafolyamatot: v5lasszuk ki a betolteni kiv5nt rktegeket 
(a jelolonkgyzeteket bejelljlve, vagy egy rkteg-osszeillitist vilaszma - ez ut6bbi esetben 
a kivint rktegek autorllatikusan kijelolo"dnek), majd minden rktegre egyenkknt adjuk 
rneg a kozzeti.teli beillitisokat (ezt persze kesobb, a konyvtgrelem bitki.ptulajdonshgain 
keresztiil is megtehetjiik). Nkmikkpp hircsa, hogy a Flash CS3 legfontosabb i l j  szolg2]ta- 
tiisinak ismertetkse csak nkhiny bekezditst igknyelt, de  ez is csak azt mutatja, bogy 
a hasznilata rendkiviil egyszerii. 

Az osszes grafik%t, amit tudunk, kozvetleniil a Flash-ben hozzuk letre. Ha n15st nem 
tanitott is ez a lecke, azt jegyezziik meg, hogy mindig jobb a Flash-ben lktrehozni 
a grafikikat, mint ha kivi111-61 pr6b5ljuk meg behozni azokat. 

Ennek ellenere elo"fordulhat, hogy grafikikat szeretnenk betolteni, pi.ld6ul amikor 
liltezik egy mir  kksz grafika, amelyet lehetetlen vagy nagyon ne11i.z lenne lijraalkotni 
a Flash-ben, vagy amikor a grafika raszteres fiijlformitumot igilnyel (idtalkban fenykep). 
Ha biztosak vagyunk benne, hogy vala~nit be akan~nk tolteni, tljbb lehetoskg 511 rendel- 
kezksiinkre. 

A Plzotoshop Q II/t~st~atol.fajIok betoltkse~aek lelzetoskge ?zag)~szev.& de 812 nem 
?*e?zdelkezt.~n ezekkcl n pl-ogramokkal. Hogyan p~-6Dalhatof.rz ki a z  ebben a lec- 
ke'be;rz ta fzz~ltakat? 
Feltoltottetn ni.115ny . a i  6s . psd mintafijlt a konyv letoltksi oldalira 
a www . phi1 lipkerman . corn/ teachyoursel f cimen; azokon gyakorolhatunk. 
Gondjailn va?z?zak a digitalis fk1zj)k&ipezogc'p~07 t o f ~ h z d  k6pbeuiteNel. Csifzdltarn 
1261za7zj~ klassz.fotot a knktzlsz~?~tejn6~zyef7zr67, de betoltks zlta?z a kkpek Izatal- 
177,~s nzh-etilek. Hog~ja n le!clzet~ze atmkretez~z i 6kct? 
Mivel a tobb megapixeles fknykepezo"g6pek olyan eredeti kkpeket hoznak letre, 
arnelyek tobb ezer keppont szklesek is lehetnek, nem ci.1sze1-G kozvetlenul be- 
tolteni ezeket. Jobb, ha eloszor egy a Fireworkshoz hason16 kepszerkesztii prog 
ranlban a szokv5nyos k6pernyiir-r7kretl1ez kknyelmesebben illeszkedo meretre 



igazitjuk a kitpeket, pkldiiul 1024x768 vagy 800x600 ktppontra mitretezziik Pt 
&et. A t6bb megapixeles kCpek mCretitnek a Flash-en beluli csokkentitse 
egyi.bki'nt nem noveli az ClessCget, sot ennek kppen az ellenkeziijkt tapasztal- 
hatjuk, ha nem kapcsoljuk be az Allow Smoothing lehet6sCget - ami pedig mtg 
rosszabb, a fiijl maga hatalmas mtretu" lesz. Jegyezzuk meg: el65b iitm6retezunk 
(6s esetleg optimaliziilunk), ks csak ut5na toltiink be! 
Van egy fe'nykkpem, amelyet szeretngk rasztergrafikus formaturnban tartani. 
Miutdn beolvastam a szdmito'ge'pbe, 6s retusaltam, milyen fQlt@ust valasszak? 
Olyan sokfkle van. 
htal5ban minden rasztergrafik5t a legjobb min6skgu" formiitumban krdemes 
rnegorizni, miel6tt betoltjiik a Flash-be. Az egyetlen kivttel, amikor egy (pitldiiul 
egy' JPEG maszk segits6gCvel v5ltoz6 tomoritesi szinttel) optimalisan tomoritett 
ktp 1Ctrehoziisiihoz olyan alkalmaziist hasznPlunk, mint amilyen a Fireworks. 
Ha kulso" programot hasznBlunk a kCp tomoritb6hez, ugyelniink kell, hogy 
a Flash-ben ne tomoritsuk Gjra (egyszesen hagyjuk az Use Imported JPEG 
Quality be5llitiist az alapkrtelmezett Bllapotban). Miisik lehetGsitgkitnt, ha j6 mi- 
nosCgu" . pct,  . b m p  vagy . png f5jlokat toltiink be, a Flash-ben addig tomorithet- ' 

juk, amig elkgedettek nem vagyunk a tomoritksi szinttel. A JPEG-gel5ltalPban 
nincs gond, de neha mell6ktermCkeket eredmenyezhet. A GIF az61-t nem j6 he- 
lyette, mert csak 256 kiilonbozo" szine lehet. Ha egyszedien megviiltoztatjuk egy 
lCtez6 kCp fBjlform5tumBt, att61 soha nem lesz jobb a grafika, s6t val6szinu"leg 
rosszabb lesz. A leheto" legjobb min6skggel kell kezdeni, ks csak a legutols6 lit- 
pitsben csokkenteni. 
Hogyan lehet megdllapitani, hogy egy adott grafika mennyivel jarul hozzb 
a kkszfilm fajlmBretkhez? 
Ha rasztergrafik5r61 van sz6, megvizsgiilhatjuk a Bitrnap Properties (Bitkitptulaj- 
donsiigok) pPrbeszkdablakot, amely pontosan megmondja, hogy a grafika milyen 
nagy. A vektorgrafikPknii1 nehezebb megiillapitani a mkretet. Vitgso esetben m5- 
soljuk a grafikPt egy ixj fiijlba, majd mentsuk . swf-kCnt azt a fiijlt (a File, Export 
meniipont kiviilaszt5siival), 6s megnezhetjuk a f5jlmkretet. NCha nem olyan 
fontos, hogy egy adott grafika mennyit sziimit, foleg, ha az egy litnyeges grafika, 
viszont mindig iigyelnlink kell, hogy ne noveljiik f6lhslegesen a fiijlmkretet. 
Van egy elkg egyszeru" grafika (egy IllustratorJajI), arnit beszeretnkk tolteni 
a Flash-be. Lehetetlen tijrarajzolni a Flash-hen, tehdt be kell toltenem, igaz? 
Ez ellentrnond5snak tiinik: a fPjl egyszeru", de nem lehet a Flash-ben megrajzolni. 
Gy6zodjunk meg rda, hogy teljesen kiakniizzuk a Flash leheto"s6geit. (Ha sziiksk- 
ges, olvassuk el djra a 2, leckkt.) Ha musz5j betolteni a kitpet, tegyiik. Taliin 
az a legszerencsCsebb, ha az Illustratorben . swf-kCnt mentjuk a fiijlt, 6s ez ut5n 



94 i I. rksz Grafikak osszegyfijt6se 6s animacibjuk a Flash-hen 
---- 

Ez a rksz ismktlb kkrdksekbbl ks vAlaszokb61 All, amelyek segitskgkvel megszilirdit- 
hatjuk az ebben a leckkben szerzett tudiisunkat. Pr6biljuk megvilaszolni a k6rd6seket 
a v%laszok ellen6rzilse elott. 

1. Mi a Flash-be va16 betoltkshez 1egmegfelelo"bb kkpFijlformAtum? 
A. Raszter. 
B. Vektor. 
C. A kkp jellegktol vagy tartalmit61 fugg. 

2. Ha betoltunk egy . gif fiijlt, milyen tomoritkst haszn51 a Flash a kkpen, amikor 
kozzkteszi a teljes filmet? 

A.  A Bitmap Properties (Bitkkptulajdonsigok) piirbeszkdablak Compression 
(T6moriti.s) beillitBs%t61 fiigg. 

6. A Flash mindig JPEG tomol-it& alkalmaz, de rajtunk m6lik, milyen minoskgi 
szintet 1~aszn;ilunk. 

C. A GIF-ek kivitele GIF-kknt tortknik. 
3. Hogyan tolthetunk be digitiilis f6nykkpezogkppel kkszitett kkpeket? 

A. Ez nem lehetskges. HagyomAnyos filmet kell 11asznAlnunk. 
B. Egyszefi: v5lasszuk a File, Import meniipontot. 
C. Eloszor mkretezzuk ht a kkpet egy m k i k  programban, majd vAlasszuk 

a File, Import parancsot. 

1. C. Bir a vektorgrafika elbnyosebb, mint a rasztergrafika, a Flash programba va16 
betolt6shez legmegfelelobb fiijlformhtum a grafikiit61 fiigg. A fgnykkpeknek 
6ltalAban rasztergrafikus f o r m h m b a n  kell maradniuk. 

2. A. Minden betoltott ki.p egyedi tomoritksi beiillitissal rendelkezhet, amely nem 
fugg a grafika eredeti formatumiit61. Alap6rtelmezi.s szerint a betoltott GIF-ek 
kivitele persze GIF-k6nt tortknik. 

3. C. Taliin gonosz vagyok, hogy egy olyan kkrdkst is becsempksztern, amelyre 
csak a Kkrdezz-felelek rkszben talAlhatjuk meg a v-ilaszt, de  t6nyleg krdemes 
elolvasni az ott talilhat6 misodik kkrdkst, mert fontos dologr61 van sz6. 



A Konyvtar hatekony hasznalata 

A szimb6lumok 1Ctrehozhsa 
A befektetett munka csokkentitse a Konyvtiir segitsCgCve1 
Hogyan ismerjuk fel a Flash feliilet jeleit, amelyek segitenek a helymeghatiiro- 
zisban? 
Tobb szimb6lump~ldiiny alkalmazhsa a fhjlmitret novel6se n e l h l  

A Flash Konyvtiira olyan alapveto", hogy n6Zkule majdnem lehetetlen Flash filmet 1Ctre- 
hozni. Ha nern haszn5ljuk a Konwra t ,  nem tCilzis azt illitani, hogy valamit rosszul 
csinilunk. Az eredmenyesseg its a hatitkonysiig kulcsa az, hogy a leheto" leggyakrabban 
hasznhljuk a Konyvthrat. AzCrt az eredmknyesskg kulcsa, mert rendelkezhetiink a grafi- 
kiik ,,eredeti" vhltozataival, amelyeket ha egyszer mbdositunk, az CrvCnyesiil az eg6sz 
filmen keresztiil. Azert a hatitkonysiig kulcsa, mert a Konyvtiirban tiirolt grafikhk - attbl 
fiiggetlenul, hogy hanyszor szerepelnek a filmben - csak egyszer throl6dnak 6s tolt6d- 
nek le: a Konyvtiirban. 

Ez a lecke a Konyvtirral foglalkozik, amely messze a legfontosabb Flash-szolghltaths, 
amit itrteni 6s hasznhlni kell. Ez ut5n a lecke uthn tehht mindenkeppen hasznhljuk 
a Konyvthrat, ah01 csak 1ehetsCge.s. 



A szinzbo'lz~mok azok az elernek, amelyeket a Konyvtgrba teszunk. Biirmi, arnit a Flash- 
ben lktrehozunk es a szinpadra helyeziink - alakzatok, csoportok, mis szimb6lumok1 
aksr anim5ci6k is -, szimb6lummi alakithat6, 6s ell~elyezl~eto" a Konyvtirban. Himm, 
egyedi tulajdonsigokkal rendelkezo" szimb6lumtipus koziil viilaszthatunk. 

Az elemek azok a mediaelemek, amelyeket betoltiink a filmjeinkbe (6s igy a K0nyvtir- 
ba): bitkkpek (ahogy a 3. leckeben lattuk), hangok (ezeket kksiibb, a 1 1. leckeben 
tiirgyaljuk), digitglis vide6f5jlok (amint a 18. Ieckeben 15tjuk majd), ks betiitipusok 
(lhsd a 6. leckkben). Megis, a Flash-ben lktrehozott szimb61umok lesznek azok 
a konyvtirelemek, amelyeket a legtuzetesebben tanulmiinyozunk. 

A pddhny kifejezkst olyankor alkalmazzuk egy szimb6lumra, amikor azt a Konyvt5ron 
kiviil haszniiljuk. Mint lHtni fogjuk, minden szimb6lurnnak csak egy eredetije van: 
amelyik a Konyvtiirban szerepel. Ennek ellenere az eredeti szirnbblum annyi pkldhnyit 
11Ozhatjuk a Konyvtkrbbl a szinpadra, amennyit csak szeretngnk. Minden peldany 
az eredeti mgsolata, de amint a 1ecki.bol kideriil, a p6ldanyok nem valddi masolatok, 
mert nem novelik a fiijlmkretet, ahogyan a tovibbi m5solatok novelnek. 

A Kiinyvtir fogalma 
A Konyvtiir hasznalata a szimbdlumok li.trehoziis5b61, majd azok peldhnyainak filmek- 
ben va16 alkalmazis5b61 ill. A szimb6lumoknak mindig van egy Konyvtarban tirolt 
eredeti v8ltozata. A Konyvtirb61 a film biirmely miis ri.szi.hez hi~zhatjuk az adott szim- 
b6lum pkld5nyait - akiir m8s szimb6lumok belsejkbe is. Ez az eljaras kiss6 krtelmetlen- 
nek tanhet, de kkt fontos elonye van. Az elso", hogy kicsi marad fijlmkret - ugyanis csak 
az eredeti szimb6lum sziirnit, az egyes pkld8nyok csupin az eredetire mutatnak (ahhoz 
hasonl6an, ahogy a Windowsban a parancsiko?~ vagy a Macintoshnil az al;rzku az erede- 
ti fiijlra mutat). A misik e1o"ny pedig, hogy ha az eredeti szimb6lumon l%thatb v5ltozta- 
tist hajtunk vkgre, akkor a m6dosit5s az osszes pitldiinyon &vi.nyesiil. Ez olyan, mint 
amikor egy szovegszerkeszt6-dokumentumban stilusokat alkalmazunk: ha megviiltoztat- 
juk a stilust, akkor mindenhol, ah01 az adott stilust haszniltuk, megjelenik a viltoziis. 
Ezekrol az elbnyokr61 hamarosan tobbet is megtudunk, de el6szor vegyiik 5t a szimb6- 
lumok lktrehoziis5nak 6s haszniilatanak alapjait. 

A szimb6lumok littrehoziisira ket lehetoskg van: vagy egy kijelolt objektumot alakitunk 
szimb6lummi, vagy teljesen i~jat kkszitunk. A kovetkezo" gyakorlat az elso lehetoskget 
tekinti At. 



Ebben a gyakorlatban a szerzo" iltal el6nyben reszesitett mddon hozunk litre szimb61u- 
rnokat: a Convert to Symbol (Szimbblurnmii alakit5s) lehet6s6g segitskgkvel. Kijvessuk 
az al&bbi 16peseket: 

1. ~z ovalis (Oval) eszkoz segitseg6vel rajzoljunk egy kort egy f i j  fijlban. VAlasszuk 
a kijelolks (Selection) eszkozt, 6s gy6zo"djiink meg arrdl, hogy a kor teljesen ki 
van jelolve (ha nern rajzobjektum, kattintsunk dupl2n a kozepkre, jeloljuk ki 
kerettel az egkszet vagy adjunk ki egy Select All - Osszes kijelol6se - parancsot). 

2. ~5lasszuk a Modify, Convert to Symbol (M6dosit5s, Szimbblummi alakit5s) 
meniipontot (vagy nyomjunk F8-at). Ekkor meg kell adni a szimbijlum nev6t 6s 
az alapitrtelmezett viselkedest (a 4.1. iibrin lithatb mddon). 

4.1.Ibra 
Amikor atalaki- 
tunk egy szim- 
b6Zumot, meg 
kell hatarozni 
egy nevet 6s 

a z  alap6rtelrne- 
zett viselked6st 

3. A szimb6lumokat mindig 6sszerGen kell elnevezni. Az alapkrtelmezett ,,Symbol 1" 
nkv loglkusnak Hnhet, de ha 35 szimb6lumot nevezunk el ilyen mbdon, kezelhe- 
tetlenn6 vdllk az egisz. (A szimb6lumok elnevezitskriil t6bb sz6 esik m6g kesdjb, 
ebben a leckkben, A Konyvthr kezelgse neuek, rendez6s ks mappak alkalmazhsa- 
val cimu" r6szben.) Ennek a szirnb6lumnak adjuk a Circle (Kor) nevet. Nemsokiira 
megnezziik a h5rom alapitrtelmezett viselkedest, de egyel6re vegyiik figy, hogy ha 
nem tudjuk, melyik a legjobb viselkedgs, a Movie Clip (Filmklip) a legmegfelelbkb 
vilasztiis. A Button (Gomb) olyankor hasznos, amikor gombokat kkszitiink, 
a Graphic (Grafika) pedig els6sorban az alkalmazhsok osszehangolis2ra szolgal, 
peldgul ajakszinkron-keszitesre. Hagyjuk a Behavior (Vise1kedi.s) tulajdonsiigot 



az alap6rtelmezett Movie Clip be5llithson, 6s kattintsunk az OK-ra. Lehetseges 
egykbkknt, h o g  a Convert to Symbol phrbeszi.dablak Advanced (Kulonleges) 
mddra van gllitva, 6s ez6rt sokkal nagyobb, mint a 4.1. hbriin 1hthat6. Ebben 
a helyzetben a Basic (Alap) gombra kattintva (amely ekkor az Advanced feliratra 
v21t) elrejthetjuk a kiilonleges behllithsokat, mivel most nem foglalkozunk azokkal. 

4. A Window, Library menupont kiv2laszt5sBval nyissuk meg a konyvthrablakot, 6s 
felfedezhetjuk a Circle szimb6lumot a Konyvthrban. A Convert to Symbol leheta- 
s6g kiv2laszthsakor egyszerre k6t dolog tortenik: a kijelolt alakzat bekeriil 
a konyvtBrszimbdlumba, 6s a szinpadon maradb objektum a szimb6lum pkldh- 
nygvh vhlik. Ha a konyvtiirablakb61 tovhbbi p6ldhnyokat hfizunk a szinpadra 
(a kor kepere kattintva Cs azt huzva), azok a p6ldhnyok egyenran&ak lesznek 
a mhr szinpadon lev6 pkldhnnyal. (Ha v6letlenul duplhn kattintunk, a szerkesz- 
tosiivon a Scene1:Circle felirat jelenik meg, amely azt jelzi, hogy a szimb6lum 
eredeti vhltozatht szerkesztjuk eppen. Ilyen esetben egyszedien csak kattintsunk 
a Scene 1 feliratra, vagy nyomjuk le a CTRL+E billenwket, hogy visszakeriiljiink 
a dokumentum szerkeszt6ablakiiba.) 

5. Miut5n a Circle szimbdlum n6hhny p6ldhnyht a szinpadra hGztuk, ijgy anhet, 
hogy az eredeti mhsolatait l5tjuk, pedig valdj2ban az eredeti tobb p6ldiinya 
12that6. Nemsokhra megviiltoztatjuk az eredeti szimb6lumot (a KonyvtBrban), es 
a szinpadon talAlhat6 p$ldhnyokon megfigyelhetjuk a vhltozhst. 

4.2. ibra 
A Konyvtar bedllitdment.2je szamos leheto"st?geet tartalmaz, tobbek kozott 
az Edit - Szerkeszts - mendpontot 



6. A kijnyvthrablakban kattintsunk duplhn a Circle szimb6lum k6pkre (vagy v5- 
lasszuk az Edit parancsot a Konyvthr menujeb61, amint az a 4.2. hbr5n liithat6). 
~Ptsz6lag semrni sem tortenik, pedig a Circle szimb6lumba keriiltiink, igy szer- 
keszthetjuk annak tartalmiit. Ennek legjobb jelz6se a szerkeszt6siiv, amelyr6l 
e16szor a 2. leckeben tanultunk (l5sd m6g a 4.3. iibrgt). Ezen kiviil csak egy p6l- 
diinyiit lgtjuk kornek (az eredetit), a szinpad kozep6n, amelynek liitszblag nincs 
szegelye. Ezek a jelek azt mutatjgk, hogy 6ppen a Circle szimbblum eredeti viil- 
tozat5n beliil vagyunk, 6s szerkeszteni fogjuk azt. 

Szerkesztosiv 

- Szimbolum 
kozeppontja 

4.3. ibra 
A szerkeszt0"savra pillantva latjuk, hogy eppen egy szimbolum tartalmdt szerkesztjuk 

7. Most lkpjiink ki az eredeti vhltozatb61, 6s l6pjiink be tijra, m5skkppen. Kattintsunk 
a szerkesztoshvon a Scene 1 feliratra, 6s visszateriink a f6 jelenethez (ah01 a Circle 
szimb6lum p6ldhnya szerepel). Az egyik p6ld5nyra dupl5n kattintva lkpjunk be 
a szimb6lum eredeti vhltozatiiba. Liithatjuk, ahogy a szerkeszt6s5v megviiltozik 
(ami mindig a legjobb jelzks), 6s az osszes tobbi peldiiny kiss6 elsotetiil. 
Ez az eljgriis hasonlit a csoportositott alakzatok szerkesztesithez. Ebben az esetben 
az Edit in Place (Helyben szerkesztirs) nevu" eljiir5st hajtjuk vkgre: edttal a Circle 
szimb6lumot szerkesztjuk. 

8. A kijelolirs eszkozzel, a kerettel kijeloles mbdszert alkalmazva ,,harapjunk ki" 
egy darabot az eredeti grafikAbbl(15sd 4.4. 5bra). Arnennyiben a Circle rajzob- 
jektum, el6szor kattintsunk rii duplan. Ez jelent6s viiltoztat5s1 nem olyan finom, 
mint p6ldhul a szin megv5ltoztat5sa. 



100 1 I. dsz Grafikik 6sszegyGjt6se 6s anirnbi6juk a Flash-ben 

9. A szerkesztos5v Scene 1 feliratiira kattintva menjunk vissza a fo jelenetre. A Circle 
szimb6lum osszes pkldhnyhb61 e1tu"nt a luharapott darab. A szimb6lum minden lij 
peldhnyAn, amelyet a Konyvthrb61 a szinpadra hbzunk, ugyanez a hatiis lhthat6. 

4.4. ibra 
A szirnb6lumon vegzett valtoztatasok hatassal vannak a z  egyesp6ldanyokra 

Az eIo"z6 gyakorlatban egy kijelolest szimbdlumm5 alakitottunk, amit61 a lktrehozott 
szimb6lum egy pkld4nya a szinpadon maradt. A szimbdlumok Iktrehozhshnak mhsik 
lehetosege: egyszeden eldontjuk, hogy ~j szimbblumot szeretnknk, 6s lktrehozzuk azt 
a kovetkezo gyakorlatban bemutatott mddon. Egyik m6dszer sem jobb, mint a mAsik, 
6s mindketto ugyanazt az eredmknyt adja. 

Gyakorlat: K6szftsiink teljesen 6j szimbBlumot! 

Ebben a gyakorlatban a New Symbol ( fJj  szimb6lum) 1eheto"si.g segitskgevel hozunk 
lktre egy szimb6lumot. Kovessuk az alzibbi Ikpeseket: 

1. A Circle szimb6lumot tartalmaz6 f5jlban (vagy egy Oj fhjlban) elleno"rizziik, hogy 
semmi nincs kijelolve, 6s vhlasszuk az Insert, New Symbol (Beszbrhs, fJ j  szimb6- 
lum) meniipontot. 

2. Majdnem teljesen ugyanaz a Symbol Properties (Szimbdlumtulajdonshgok) piirbe- 
szkdablak jelenik meg, mint a Convert to Symbol lehetoskg hasznhlatakor. Ebben 
az esetben a Square (Nkgyzet) nevet adjuk az Oj szimb6lumnak, a Behavior tulaj- 



donshgot pedig iillitsuk Movie Clipre. Eztittal amikor az OK-ra kattintunk, a Square 
szimb6Xum (amelyet m6g meg kell rajzolni) eredeti vhltozat5nak belsej6be kerii- 
lunk, amint a 4.5. hbdn lgthatd. Megfigyelhetjiik, hogy a szerkesztos5v ennek 
megfelel6en vhltozik. Kkpzeljuk el igy: a Convert to Symbol parancs elhelyezi 
a kijelol6st a Konyvthrban (6s kCsz is), a New Symbol viszont a szimb6lum elneve- 
zkse ut2n annak eredeti v5ltozatiihoz visz benniinket, hogy rajzolhassunk valamit 
- rnintha csak azt mondan8: , , ~ j  szimb6lum kell? Tessek, lehet rajzolni ..." 

4.5. &bra 
A New Symbol menupontot valasztva egy ures szimbo'lumba keriilunk, amelynek megrajzol- 
hatjuk a taaalmht 

3. Most, hogy a Square szimbdlum eredeti vhltozathban vagyunk, megrajzolhatjuk 
a n6gyzetet. ~rdemes  a szinpad kozepCn rajzolni, amelyet az osszeadhsjel mutat 
(lhsd a 4.5. hbrht). Ez lesz a hivatkozgsi pont, amikor megtekintjuk a pCldhny 
elhelyezked6skt a kkperny6n. De hogyan keriiljon koz6pre a megrajzolandd 
nggyzet? Mostanra rn8r biztosan felfedeztiik az Edit (Szerkesztes) menii Paste in 
Place (Beillesztks ugyanoda) parancsiit (CTRL+SHIFT+V), amelynek segits6g6vel 
bfirmit ugyanarra a helyre illeszthetiink, ahonnan m8soltuk. ~rdekes  m6don 
a szokv8nyos Paste (Beilleszti.~, Cm+V) parancs neve Paste in Center (Beillesz- 
t6s kozkpre), 6s most ez lesz szhmunkra a megfelelo". Jeloljuk ki, majd vhgjuk ki, 
Cs azonnal illessziik be a negyzetet. ime, koz6pen van! Megszokhsb61 magam is 
gyakran vhgok 6s illesztek mindent az eredeti konyvt~rszimb6lumokon belul, 
csak a koz6pre igaziths miatt. (Mellesleg az Info (Adatok) thbl5n is 0,O-ra hllithat- 
juk az alakzat transzformhci6s pontjAt, vagy hasznglhatjuk az Align (Igaziths) 



t5bla To stage (Szinpadlioz) beiillitiisiit, az Align Horizontal Center (Kozepre 
igazitiis vizszintesen) 6s az Align Vertical Center (Kozkpre igazitiis f~ggolegese~)  
beiillitisokra kattintva.) 

4. Miutin elkkszultiink a Square szimb6lum littrehoziisiival, menjunk vissza a fo 
jelenetre a szerkesztosiiv Scene 1 feliratiira kattintva, vagy az Edit Scene, Scene 1 
(Telenet szerkesztese, 1. jelenet) menupont kivilaszt5siival. De hol van a negyzet? 
A New Symbol parancs csupan lktrehozza 6s biztonsigban megorzi a szimb6lu- 
mot a Konyvtsrban. Helyezziink el nCh5ny pkldiinyt a szinpadon a Konyvt5r meg- 
nyit6siva1, a Square szimb6lum tetszoleges szim6 peldiinyit a szinpadra huzva. 

Mire jbk a szimbblumok? 

Tal5n miir eszunkbe jutott nkhiiny lehetoskg, amellyel a szimb6lumok a segitskgunkre 
lehetnek, de val6szinu"leg milg sokkal tobb van, amire nem is gondolniink. Tekintsuk 
At a szimb6lumok Konyvtiirban va16 tirolisinak kCt legfontosabb elonyet: a fiijlmeret 
csokkentitsilt its a befektetett munka minimaliziiliisiit. 

A fijlmkret csokkentkse 

Birmennyire hihetetlen is, ha adott egy grafika konyvtiirszimb6lumk~nt, es a szinpadon 
annak a grafikinak 100 pkldinya talilhat6, a fAjlmkret nern nagyobb, mintha csak egy 
pkldiiny szerepelne. Ez a kovetkezokitppen mukodik: az eredeti szimb6lumban talglhat6 
grafika, filrnklip vagy gomb sz5rnit a fAjlmCretbe. EzCrt, ha a grafika mkrete 1 kB, 
az eredeti szimbdlum 1 kB-tal noveli a fijlmCretet; ha az eredeti szimb6lum 100 kB, 
akkor 100 kB-tal. A mkret att61 fiigg, liogy mi van a szimb6lumban. Ak5rhBnyszor szere- 
pel is a szimb6lum, csak egyszer tirolbdik. Ha sok pkldinyt huzunk a szinpadra, 
a szimbblum akkor is csak egyszer tArol6dik. A Flash-en belul egy paranyi adat mento- 
dik, amely meghatgrozza, hogy az egyes pCld5nyok rniben kulonboznek egymistol 
(pilld5ul az elhelyezkedksuk), teh6t egy kicsit fiillentettiink, mivel az egyes pkld5nyok 
val6j5ban hozzBj5rulnak a fiijlmCrethez. Ez azonban olyan par5nyi adat, hogy szinte emli- 
tksre sem Crdemes (viszont nem szep dolog hazudni). Kkpzeljuk el, mi tortknne, ha nem 
igy mfikodne: egy 100 kB-os grafika, amely 10-szer szerepel, 1 MB-osra duzzasztang 
a filmet! A val6sigban viszont egy 100 kB-os szimb6lum 10 pkldinya, mondjuk, 101 kB- 
ra noveli a fBjlm6retet (taliin mkg annyira sem). 

A szimbblumok j61 johetnek, amikor ugyanannak az alakzatnak tobb pkldiinyiira van 
szukskg, viszont a hasznilatuk azert is hatkkony, mert a pCld5nyok egymistbl nagyon 
kulonbozo" formiiban jelenhetnek meg. Eddig arra hasznsltuk a szimb6lumokat, hogy 
megjelentessiik egy eredeti azonos misolatait, az egyes pilld5nyok kizar6lag a kilper- 
nyon va16 elhelyezkedksiikben kulonboztek. Az a parinyi tobbletadat viszont, amely 
megmondja a Flash-nek, hogy a pitldinyok hol tal5lhat6k a kkpernyon, tartalmazhatja 
a mCretiik vagy a forgiisszoguk eltereseit is. Ilyen m6don minden pkldiiny kulonboz6- 



kkppen n6zhet ki. A lecke egy k6s6bbi reszeben tobbet is megtudunk ezzel kapcsolat- 
ban - egyel6re annyit kell megerteniink, hogy ha van hiirom pkldiiny a szinpadon, 6s 
mindegyiket miiskepp mkretezziik, az nem noveli jelent6sen a fiijlm6retet. 

A munka csokkent6se 

A f5jlm6ret leszorithsiin 151 a KonyvtAr a szuksCges munka mennyis6gi.t is csokkenti. 
Te@k fel, hogy van egy szovegblokk (esetleg egy cim), amelyet a filmben tobb helyen 
haszn51unk. Ha el6szor elhelyezzuk a szoveget a Konyvtiirban, akiirhiinyszor szuks6g 
van a szovegre a k6pernyo"n, 5thGzhatunk egy peldiinyt a Konyvtarbbl. Ha kes6"bb meg 
aka rjuk vgltoztatni a szoveget, a Konyvtiirban talAlhat6 eredeti vhltozatot szerkesztve 
minden p6ld5nyban megfigyelhetjuk a vgltoz5st. Ennek az el6nynek a kihaszniiliisiihoz 
csup5n n6mi befektetett id6 6s tervez6s kell. 

A Konyvthr haszniilata t 

Ugyan mAr hasznhltuk a Konyvtiirat kiilonboz6 feladatok vi.grehajtiisiira, de annak m6g 
nem szenteltiink id&, hogy igaziin felfedezziik a Konyvthr osszes rkszletkt. Tegyiik 
rneg ezt most, hogy biztosak lehessunk abban, hogy teljesen kihasznaljuk a Konyvtiir 
n$jtotta el6nyoket. 

Az 1. IeckCben Mejtetttik, mennyire fontos mindig tudni, hogy 6ppen hol vagyunk. 
A Konyvtiirban ez kiilonosen l6nyeges kkrd6s: nagyon osszezavarodhatunk a haszniilata 
kozben, ha nem figyelunk az apr6 jelekre. Mieldtt kiviilasztunk egy eszkozt a rajzesz- 
kozt5rb61, mindig fel kell tennunk magunknak a kkrdgst, hogy pontosan hol vagyunk, 
6s mit csiniilunk ott. fme n6hiiny jelzes, amely segit eligazodni a Konyvtiirban: 

A szerkeszt6siiv, a szerkeszto"shv, 6s m6g egyszer: a szerkeszt6siiv a legfontosabb 
jelz6tiibla7 amelyre mindig figyelni kell. 

A szerkeszt6siv mozgatisa 
Ha lenyomjuk az ALT+SHIFT billentyuket, es duplan kattintunk a szerkesztosavra, 
az az idoszalag ala keriil (amennyiben az Iatsz6dik1, az ALT+SHIFT 6s egy dupla 
kattintas segitsegevel pedig visszahelyezhetjiik. 

Arnikor a Konyvthrban vagyunk, egy osszeadhsjel (ami iiltalgban kozepen taliil- 
hat61 mutatja a szimb6lum regisztrhci6s illeszt6si pontjiit, amelyr6l k6s65b b6- 
vebben is sz6t ejtiink. Ha egy hagyomiinyos jelenetet szerkesztunk, nem liitjuk 
ezt a jelet. 



A regisztrici6s pontot akkor haszniljuk, amikor szabiilyozzuk egy peldiiny pontes 

elhelyezked6set. Ha egy szimbblum a Ox 6s Oy koordiniitiikon talhlhat6 (vagyis 
a szinpad bal felsB sarkhban), a regisztriici6s pont koordinitii egybeesnek ezekkel 
a koordin5tiikkal. A peldhnyokat az Actionscript segitskg6vel is elforgathatjuk vagy 
mkretezhetjiik, a forgatiis tengelyekent, illetve a nagyiths koz6ppontjakknt pedig 
a Flash a regisztricibs pontot haszniilja. Ez megzavarhat minket, mert amikor egy 
pkldiinyt a Transform eszkoz segitsegevel mCretezunk vagy forgatunk, a Flash 
a transzforni5ci6s pontot veszi alapul. Alap6rtelmezks szerint a transzformAci6s 
pont a vizuiilis kozkppont, amelyet egy kitoltott fehkr kor kkp6ben jelenik meg, 
amikor egy p6ldAnyt a Free Transform eszkozzel kijeloliink a szinpadon. A 16nyeg, 
hogy emlekezzunk ri,hogy a szirnb6lumokba belepve azok tartalmAt mindig 
mozgathatjuk a regisztriici6s ponthoz kepest. 
Az osszeadiisjelen kiviil szimb6lumok szerkeszt6sekor soha nem liitjuk a szinpad 
szeleit, mert nincs is szinpad. Amikor pgldiinyokat 116zunk a szinpadra, a szinpad 
keretein beliilre kell helyezni azokat (ha azt akarjuk, hogy a felhasznilbk l%ssAk 
az objektumokat). A szimb6lumoknil nincs szinpad, egy szimb6lum hivatkozisi 
pontja a koz6ppontja (vagyis a regisztr5ci6s pontja). 
Tobbf6lekeppen is eli.rhetjiik egy eredeti szimbblum (mesterszimb6lum) tartalmit: 

El6szor1 a konyvtiirablakban kijeloljuk a szimb6lumot, majd a Konyvtir 
beiillit6meniij6ben az Edit meniipontot'viilasztjuk. Miisik lehetosegkent 
dupliin kattinthatunk a szirnb6lumra (ha a szimbblumnkvre kattintunk 
dupliin, iitnevezhetjiik a szimb6lumot). 
Mhsodszor, egyszeden duplin kattintunk bhrmelyik, keperny6n taliilhat6 
pddiinyra, 6s az eredeti szimb6lumot szerkeszthetjiik. Ezen eljiiris 6s 
a konyvtirablak haszniilata kozott az a kiilonbsi.g, hogy a k6pernyo"n liitha- 
tb tobbi elem kifakul, de minden a helyen marad. Ezt Ogy is elerhetjuk, 
hogy az eg6r jobb gombjiival kattintunk a peldhnyra, 6s az Edit in Place pa- 
rancsot vhlasztjuk. 
Harmadszor, biirmilyen szimb6lumot eli.rl~etiink az Edit Symbols (Szimbblu- 
mok szerkesztitse) meniib6l. Emlkkezziink a kkpernyo" jobb felso" r6szi.n 
tal5lhat6 k6t gombra: a csap6val ellitott gomb az Edit Scene Uelenet szer- 
kesztCse) gomb, a koros-nkgyzetes-l~iiromszoges gomb (amely Ogy n6z ki, 
mint egy grafikaszimb6lum ikonja) az Edit Symbols gomb (liisd a 4.6. hbriit). 
Az Edit Symbols menii megjeleniti a filmben talAlhat6 osszes szimb6lum 
list%j5t, az Edit Scene menii pedig a f6 jelenethez va16 visszat6r6s egyszeru" 
lehetosgge. 

TranszformaciQ pont vagy regisztriici6s pont? 
Tulajdonkeppen felek felhozni ezt a temat, mert a kerdes sokkal rosszabbul hangzik, 
mint amirol valojaban sz6 van. Ugyanakkor fontos, hogy ertsiik a kiilonbsbget 
a transzformacio es a regisztracio kozott. A transzformacios pont az a pont, amely- 
bol kiindulva meretezhetjuk, illetve amely koriil elforgathatjuk az objektumokat (alko- 
tas kozben), mig a regisztracios pont egy tetszoleges hivatkozasi pont egy szimb6lu- 



mon belul. Ha megnyitjuk az lnfo tablat, 6szrevehetjuk, hogy az ott szereplo X 6s Y 
koordinatak vagy a transzformaci6s, vagy a regisztricicis pont helyet jelolik ki, atto1 
fiiggoen, hogy melyik lehetoseget valasztottuk az lnfo tabla kozepen talalhato valtri- 
gombbal. Amikor azonban az Actionscript segitskgevel mozgatunk egy szimb6lum- 
pkldanyt, vagy a Properties tablin tekintjuk meg a koordinatakat, az ertkkek mindig 
a regisztracibs pontra vonatkoznak. Amikor a Convert to Symbol paranccsal hozunk 
letre szimb6lumot, 9 logikai hely (a kozeppont, illetve a negy oldal, valamint a negy 
sarok) kozul valaszthatunk regisztrici6s pontot. Ez a beallitas csak azt befolyasolja, 
hogy a kijelolt objektum (emlikeniink vissza, hogy a Convert to Symbol parancs 
megkoveteli, hogy elobb kijeloljunk valamit) hol jelenik meg az eppen letrehozott 
szimbolumon belul. A szimb6lumokba termeszetesen barmikor belephetunk, es el- 
mozdithatjuk a tartalmat a regisztraci6s ponthoz viszonyitva. A regisztracios pontot 
egy pluszjel jeloli (a szimbolumon belul 6s a szinpadon is, amikor kijeloljiik a szimb6- 
lumot). Maga a regisztrici6s pont nem m6dosithat6, de a tartalom hona kepest 
mozgathato. 
Minden szinpadon levo objektumnak van transzformacios pontja (amelyet feher szin 
jelez, amikor a Free Transform eszkonel kijeloljuk az objektumot). A transzformacios 

t 

pont az objektum Ietrehozasakor, illetve a Konyvtarbol va16 athljzaskor mindig 
az objektum vizualis koz6ppontja. A transzformaci6s pontot, amely korul az objek- 
tum elforgataskor forog, illetve amelybol kiindulva BtmBretezheto, a Free Transform 
eszkozzel athelyezhetjuk - peldaul rajzolhatunk ligy egy viragot, hogy a transzforma 
cios pontot a virag kozepere helyeniik, 6s egy virigszirom tobbszori elforgatasaval 

A Konyvtiir kezel6se nevek, rendez6s 6s mappiik alkalmaziisiwal 

A Konyvtiir olyan nagyszeru" leheto"seg, hogy folyton hasznalni fogjuk. Ahogy a Konyv- 
tArban szereplo" szimb6Iumok szama no", krdemes kiilonbozo" mbdszereket kidolgozni 
arra, hogy rendezettek maradjanak. A Konyvtarat barhogyan, tetszks szerint kezelhetjiik, 
de a konyv kiemel h5rom mddszert: az elnevezest, a rendezkst Cs a mappiik hasznglatit. 

Mivel minden szimbblumnak n k e l  kell rendelkeznie (6s atnevezni is konnyu), ezkrt 
van Crtelme a szimbblumok kovetkezetes elnevezksenek. Hogy mi a legjobb nkv egy 
szimb6lumnak, az egy6nt61 figgo", de lktezik egy-k&c iranyelv, amelyet 6rdemes kovetni. 



E16szGr is, a ni-v mindig legyen i-rthet6 i-s tomor. Ha adott egy kor k+e, azt hivhatjuk 
Kornek. Folosleges rejtjelezni, ks K-nak nevezni, bar az olyan nkv, mint a ,,Piros kijr 
vonal ni-lkul" talan mar kicsit sok. Azt kell leirni, ami felt6tlenul szukseges, de semmi 
tiibbet. ~ s z b e n  kell tartani tovBbb5, hogy a Konyvtar beturend szerint rendezhet~ 
a szimb6lumni.v alapjh, igy az elnevezksi rendszer kidolgozasakor elore gondolkodha_ 
tunk. Ha mondjuk tobb szimb6lum van, amelyeket a film egy adott rkszCn akarunk 
hasznBlni, azonos sz~vegel6taggall~thatjuk el oket, pkldaul: jatek-. igy olyan neveket 
adhatunk a szimb6lumoknak, mint pi-ldBul jatek-hatter, jatek-darab, jatek-pontok its 
igy tov5bb. Akkor is alkalmazl~atunk hasonli, eljarast, amikor egy egesz csapat dolgozik 
ugyanazon a fhjlon. Minden csapattag a saj5t monogramjaval latja el a szimb6lurnnevet, 
igy konnyen meg lehet allapitani, melyik szimb6lumot ki ki-szitette. 

Ahogy a lecke korBbbi rhszeben emlitettuk, a KonyvtBr automatikusan Bbecerendbe teszi 
a szimb6lumokat, a neviik alapjan. Ha kiszklesitjuk a konyvtarablakot, tovibbi rendezesi 
lehetosi-geket fedezhetiink fel. (Az ablakot vagy a sarkSn51 huzva mkretezhetjiik it, vagy 
pedig a KonyvtBr jobb oldal5n talalhat6 Wide View - Sz6les ni-zet - gombra kattintva, 
ahogy a 4.7. &bra mutatja.) Pillantsunk a 4.7. abrira, hogy megismerkedjunk a konyvt~r- 
ablakkal. Megfigyelhetjuk, hogy ni-v, tipus (pi-ldaul a grafikaszimb6lumok felsorolasa 
a gombszimb6lumokt61 elkiilonitve szerepel), el6fordul5s (azaz hogy hBny pkldinyt 
116ztunk Bt a KonyvtArb61- bar ez nem lesz pontos, hacsak be nem jeloljiik a Keep Use 
Counts Updated leheto"s6get a Konyvtar menujkben) vagy a m6dositis d8tuma alapjAn 
lehet rendezni. 

Az aktualis konyvtar kivalasztasira BeallYrnenii ( ~ j  kbnyvtif i ibla 
szolga16 lenyilo lista A jelenlegi konyvtar rogzithse 1 kerese 

Elonezeti ablak 
Rendezksi sorrend 
(novekvo vagy csokkeno) 

Oszlopfeji6cek 
Szeles nezet 

MyButton Button Sunday, April 08, 

Sound .........-........ 1 ...... I _ ..... > .............. ....................... ............. ...... 
Square Movie Clip Sunday, April 08, 

a Triangle Graphic Graphlc Sunday, April 08, 

4.7, abra 
Szamos jelzks 6s eszkoz talulhatb a Koxyutarba kpitue 

l j j  mappa 

Ui szirnboiurn -.g ! fp 3 4 l 
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oszlopfejltcek nem csak leirjiik, hogy mi taliilhatb az adott oszlopban, hanem 

A kis nyilra kattintva viiltogathatunk a novekvo" 6s csokkeno" betiirendes rendezes 

. A New Symbol ( ~ j  szimbblum) gombnak ugyanaz a hatiisa, mint az Insert, 
New Symbol (Beszliriis, f J j  szimbblum) meniipontnak. 
A New Folder (fJj mappa) gomb segitst.gi.ve1 kulonbozo" konyvtiirelemeket 
tartalmaz6 6j mappiit hozhatunk letre. 
A Properties (TulajdonsAgok) gombra kattintva megnyilik a szimb6lumok 
1CtrehozQsakor megjeleno" Symbol Properties piirbeszedablak. . A Wide View (Szeles n6zet) gomb megn$jtja az ablakot, a Narrow View 
(Keskeny nitzet) pedig keskenyebb megjelenksiire Sllitja. 
A Pin Current Library (A jelenlegi konyvtiir rogzit6se) gomb bekapcsoliisiival 
megakad%lyozhatjuk, hogy a Flash mindig az eppen aktiv fiijlhoz igazitsa 
a Konyvtiirat (ami az alaptrtelmezett vise1kedi.s). A konyvtiir rogzittstvel 
egyszeden iithfizhatunk elemeket egy fiijl konyvtiiriib61 egy miisik fiijlkba 
(rnivel minden fAjlnak sajiit konyvtiira van). 
A konyvtiir tetejen taliilhatb lenyil6 lista segitsitgi-vel gyorsan valthatunk 
az egyes fiijlokhoz tart026 konyvt5rak kozott, anClkul, hogy aktiwA kellene 
tennunk a miisik fiijlt. 
A New Library Panel ( ~ j  konyvtiirtSbla) gomb a kijnyvtarablakok elrendezPs6ben 
segit. P6ldiiul ha egy konyvtiirb61 egy miisikba szeretni-nk miisolni elemeket, ezt 
konnyebben megtehetjuk egy tij ablak megnyitiisiival, mint az iillandd viiltogatiis- 
sal a lenyil6 listiiban. 
A beiillitbmenii segitskgkvel az osszes lehetstges beiillitiist elerhetjuk. 
(Ne feledkezzunk meg rbla!) 

VGgiil, mappiik haszniilatiival is rendezhetjiik a Konyvtiirat. Ez majdnem ugyanolyan, 
mint amikor a sziimitbgitp merevlemez6n fiijjlokat 6s mappakat alkalmazunk, azzaI 
a ktilonbstggel, hogy a Konyvtiirban szimbblumok 6s mappiik vannak. A mappiik letre- 
hozisa egyszeni: a KonyvtAr beiillit6menuji.ben viilasszuk a New Folder parancsot, vagy 
kattinuunk az ablak aljiin taliilhat6 narancssiirga New Folder gombra. A lttrehoziis ut5n 
rogton el is nevezhetjuk a mappSt, vagy k6s65b is iitnevezhetjiik, ugyanbgy, ahogy 
a szirnb6lumokat (dupliin a n6vre kattintva vagy a beiillit6menu Rename parancsa segit- 
~6gk.el). A mappiik szervezese eleg szemlt.letes, de azert emlitsiink meg nehiiny miive- 
letet. A szimb6lumokat 13gy helyezhetjuk el a mappAban, hogy a mappa fol6 hfizzuk 



a szirnb6lum ikonjit (arnely a ni.vt6l balra llelyezkeclik el). A nlappht 6gy nyithatjuk 
meg (a tartalom megjelenititsitl~ez), hogy duplbn kattintunk az ikonjiira. Akir tovabbi 
mapp5kat is ell~elyezl~etiink a mappikban. 

A Konyvtir szervezesenek miidjiira nern till nehCz r5jonni. A tt-miban most btvett anyag 
nagy rksze csak iilralanos, ,,jo szervezitsi" kepesskgeket igitnyel. Ha tudjuk, 110gyan kell 
a konyvtirelemeket htnevezni, rendezni es a ~nappiikat haszn5lni, nem lesz gond. 

Az elv - amely alapjin a Konyvtirb61 szimbdlumokat hiizunk a szinpadra tetszdleges 
sziimG pitldiiny lktrehozrisbhoz - ecldig elitg egyitrteln~ii volt. Hatiisos, de  konnyii alkal- 
mazni. Egyszerii peldakitnt kgpzeljiik el, hogy elkeszitjiik egy felho szimb6lumat. 
Ha ebb61 a szimbiilumb61 tobb peld5nyt hoznink littre, fell16s eget alkothatnink. 
De ennkl sokkal tijbbre is kkpesek vagyunk. A szinpadon talblhat6 minden pkld5ny 
kiilonbozhet a mellette 16vo"to"l. Az egyik lehetne nagy, a mbsik nyiijtott i.s sotktebb. 
Pkldiiul a kovetkezo" gyakorlatban l5tni fogjuk, llogy egy szirnb6lum kiilonboz6 peldii- 
nyai kozott lnilyen elt6rksek lehetnek mkretben, arhnyokban 6s elforgatisban. A lecke 
egy kitso"bbi ritszkben keszitiink majd egy olyan szirnb6lumot, amely egy masik szimbQ 
lum pitldiinyait tartalmazza. Az ehhez hason16 egym5sba iigyazis nenl csak azt jelenti, 
hogy sok pkldany lehet a szinpadon, hanem azt is, hogy a szimbiilumokat iijra felhasz- 
nblhatjuk m5s szi~nbdlumok 16trehoz8sbnbl. Ezt kes6bb li.pi.srol li.pitsre iitvessziik. 

Szimb6lump6ldanyok elhelyedse a szinpadon 

Ez a tema ismetlksnek tiinhet, de az elv 6s az eljar5s igen sajatsigos. Egy a Konyvtiirban 
ralilhat6 eredeti szimbdlum annyiszor hiizhat6 a szinpadra, ahinyszor csak akarjuk. 
A szinpadon lev6 szimb6lumokat p61du~zj~1zak nevezziik. Nen~sokiira megl-itjuk, bogyan 
kiilonbozlletnek az egyes pkldiinyok, de el6szor tekintsiink 5t nt-hiny kerdkst. Ha egy 
rnir a szinpadon lev6 pkldgnyt rniisolunk 6s illesztiink be, egyszeriien egy z2jabb pkl- 
dinyt hozunk lktre. Ez nem csak hogy j6 igy, de nkha elonyosebb is, mint a misik lehe- 
t6si.g - egyszeriien 5tliOzni egy peldinyt a Konyvtirb61-, mert a mAsolt pi.l&Any tulaj- 
donsiigai az iij  pitldinyban is ugyanazok lesznek. Ne feledjiik, hogy a ,,m5solatn csak 
egy tovabbi peldiny. 

Van mkg egy m6clszer, atnellyel p6ldiinyokat llelyezhetiink el a szinpadon (azon ojl ,  
hogy iithOzzuk a Konyvthrbbl, vagy egy szinpadon litvo"t miisolunk). Ez esetleg csaliisnak 
tiinhet, de osszefbglaliisk6nt goncloljuk gt, hogy rajzolhatunk egy teljesen egyszerii 
alakzatot, kijelolhetjiik, 6s alkaltnazl~atjuk a Convert to Symbol parancsot Eziltal 
a szimbiilum a Konyvtgrba keriil, de a pkldbny is a szinpadon marad. Ha ez nern el-thetb, 
ism6teljiik i t  a leckeben koribban szerepld Hozrz~lzk I61~e szi~nbdlt~nzokat k[~ololt objek- 
ft11?1ok atalakitasuz~al! cimu gyakorlatot. 



lump6ldBnyok m6dosUsa 

hogyan viiltoztathatjuk meg a kulonbozo" ptldanyok elhelyezkedi.sre, m6retre 6s for- 
giisszbgre vonatkoz6 tulajdonsggait. 

Gyakodat: Viltoztassuk meg a p4d6nyok elhelyezked6sQ m6ret6t i s  
elforgatdsit! 

Ebben a gyakorlatban mbdositjuk a kiilonboz6 ptldiinyok tulajdonshgait fme a l6p6sek: ' 

1. Egy tij fhjlban rajzoljunk egy teglalapot, majd a szoveg (Text) eszkoz segitstg6vel 
g6peljiik be a sajiit neviinket. A Properties ablaktgblhn ellen6rizziik, hogy 
a szoveg tipusa Static Text-e. Pr6biiljuk a szoveget Ggy elhelyezni 6s a t6glalapot 
tigy meretezni, hogy nagyjhbdl egyforma m6retu"ek legyenek. Vgltoztassuk 
a szoveg szinkt olyanra, ami j61 l5tszik a teglalapon. 

2. Jeloljunk ki mindent, amit most rajzoltunk, 6s viilasszuk a Modify, Convert to 
Symbol meniipontot. Nevezzuk a szimbblumot My Name-nek (Sajiit nev). 
A Behavior (Viselkedes) tulajdonsiigot hagyjuk az alap6rtelmezett Movie Clip 
be5llit8sonl majd kattintsunk az OK-ra. Most a kkpernyiin l5that6 az iment letre- 
hozott My Name szimbblum egy pkldgnya. 

3. Tetsz6leges m6dszerrel hozzunk letre m6g tobb pkldgnyt ebb61 a szimbdlumbbl: 
akhr a k6perny6n tal5Ihat6 pi.ld5ny mAsolAs%val es beilleszt6seve1, akAr a Konyv- 
t5rb61 iithkzva a p6ldiinyokat. 

4. V5ltoztassuk meg rnindegyik p6ld5ny elhelyezkedCs6t, egyszeden m6s helyre 
mozgatva az adott p6ldhnyt. N6melyik p6ldhnynhl vhlasszuk a Free Transform esz- 
kozt, 6s m6dositsuk a mkretezkst. (A 2. leck6b6l emlekezhetiink, hogy egyszerre 
alakithatjuk a sz6less6get 6s a magassiigot.) Mgs p6ldiinyoknBl az elforgathst vB1- 
toztassuk meg (ne feledjuk, hogy a forgaths ferditessel is jhr, amikor a szabadkezi 
transzformhcids eszkoz forgatgs 6s ferd2ti.s - Rotate and Skew - lehet6sege van 
kivglasztva, 6s valamelyik oldals6 foganwt hGzzuk). Itt kicsit elszabadulhat a ke- 
ziink - a 4.8. 6br5hoz hasonl6an -, a f5jl m6gis csak akkora lesz, mint az eredeti 
szimbblum. Megfigyelhetjiik viszont, hogy a Free Transform eszkoznek csak 
a mkretezgs, valamint a forgaths 6s ferdit6s lehet6s6ge eltrhet6 (p6ldAnyokat nem 
torzithatunk 6s burkolhatunk, csak alakzatokat 6s rajzobjektumokat). 



110 1 I. dsz Grafikiik osszegyfijtise i s  animlcibjuk a Flash-ben 
1 

4.8. ibra 
Uaanannak n szirnbolzimnak a kziMnboz6p&ldanyait egyenkgnt lehet rne'reteznz, ferditeni, 

Azt gondolnsnk, hogy az egyes p6ldiinyok helyzetknek, mkretknek 6s elforgatiisiinak 
megviltoztat5sa sokfkle kiilonbozo" lehet6skget kiniil, 6s ez igy is van. De ennkl tobb is 
eli-rheto". A szinpadon taliilhatb osszes pkldhnyra alkalmazhatunk szinstilusokat, 
szinkeverkst 6s kiilonbozo" szur6ket is. Most roviden megismerkedunk ezekkel a lehe- 
to"skgekke1, majd a kovetkezo leckkben megn6zzuk azt is, hogyan alkalmazhatbk 
a gyakorlatban. 

Szinstilusok alkalmazisa 

A szinstilusokl~oz hozziitartozik a pi.ld5ny szini-nek iirnyalasa 6s a fknyero, illetve 
az alfa jellemz6 (vagyis az iittetsz6si.g) megviltoztatiisa. Ahogy az egyes pkldhnyok 
elhelyezkedkse eltkrhet, ligy a szinhatiisaik is kulonbozhetnek. Egy pkldiiny mozga- 
t5sahoz ugyan csak meg kell fogni azt 6s iithelyezni, stilusok alkalmaziisiin51 viszont 
a Properties t5bl5t haszniljuk. 

Ahhoz, hogy megviiltoztassuk egy peldiiny szinstilusht, csak gy6zo"djiink meg rbla, 
hogy a Properties tiibla 1iithat6, 6s jeloljunk ki egy pkldiinyt a szinpadon. Mikozben 
a pi-ld5ny ki van jelolve, a Color (Szin) lenyi16 listiibbl viilasztva tetsz6leges stilust 
hatiirozhatunk meg. 



vessiink egy pillantsst a 4.9. Pbrhra 6s a kovetkezo" listhra, hogy jobban megismerkedjiink 
eskkel a hathsokkal. (Utina tovhbblkphetkk a gyakorlatra, amely a kulonbczG hatgs0k 
finomssgainak egy r6szen vezet vCgig bennunket.) 

Brightness (Fhnyero) - Ennek a hathsnak a segitskg6vel feketkt vagy fehkret 
adhatunk a pkldgnyhoz, bgy, mint amikor eloltjuk az osszes villanyt, vagy pedig 
mindet felkapcsoljuk. 
Tint (Szinezet) - Ez a hatis hasonlit a f6nyero"hoz, de ahelyett, hogy a peldhny * 

fehCrebbk (vagy feketilbb6) viilna, olyan szinGre festi azt, amilyenre akarjuk. 
Alpha (~ t te tszos6~)  - Ezzel a hathssal, amely megegyezik a fedo"ki.pessi.gge1, 
megadhatjuk, hogy a pilldhny mennyire legyen ,,5tliitszb". . Advanced (Kijlonleges) - Ez a hat& a szinezet 6s az %ttetszGsilg tulajdonshgokat ot- 
vozi (a lecke egy kilsbjbi r6sz6ben tanulunk egy triikkot, amellyel megfejthetjuk 
a nyolc csfiszk%t). Ha egy pkldhnynak a ketto" kozul csak az egyik tulajdonshggt 
szeretn6nk mbdositani, az Advanced hathsnak akkor vehetjuk a leginkgbb hasz- 
nht, ha olyan szimb6lumokra alkalmazzuk, amelyek raszterkilpet tartalmaznak 
(ilyenek pCldiul a f6nykCpek). 

Gyakorlat: Viiltoztassuk meg a kiilonbozo" pbldiinyok szinstilusiit! 

Ebben a gyakorlatban felfedezzuk a szinstilusokat. fme a lCpCsek: 

1. Nyissuk meg az elGz6 gyakorlatban 16trehozott f j l t ,  amelyben a My Name szim- 
b6lum pCldiinyai szerepeltek. (Ha szuksilges, v6gezzuk el Gjra a gyakorlatot.) 
~gyeljunk, hogy legalibb nkgy pkldhny legyen a szinpadon. 

2. Kattintissal jeloljuk ki az egyik peldgnyt. (Ha duplgn kattintunk, az eredeti szim- 
b6lumba keriilunk, 6s vissza kell t6rni a fo" jelenethez.) Nyissuk meg a Properties 
thblit. 

3. A Color lenyild listiib61 viilasszuk a Brightness leheto"s6get. A fenyero" 6rt6ke 
a tiibla jobb oldalhn jelenik meg, a 4.10. ibrhn lhthat6 mbdon. Kattintsunk 
a szizali.kilrtilkto"1 jobbra talilhatb nyilra, 6s tartsuk lenyomva az egilrgombot, 
amit61 megjelenik egy csliszka. hlitsuk addig a csfiszkSt, amig a sz5zalkkkrti.k 
el nem Cri a 80-at, vagy gCpeljuk be a mezbje a 80 ert6ket. 



r6sz * Grafikak osszegyfijtbse es animaci6juk a Flash-ben 

Color: Brightness 3 ;-I1 
Blend: l ~ o r r n a l  3 

r Use runtime bitrnap caching 

4.10. abra 
JZi~)~o6szirz lznlds  alknlr?~nzli7at6 61 ~ ~ / ~ I ~ I I ) ~ o ~ o I I  

4. Nagyjuk nyitva a Properties thblht, C s  jeliiljiink ki egy m5sik peldinyt. Ez(lttal 
a Color lenyil6 listit161 a Tint lehet6skget vilasszuk. A szinezetllatAs el6g egyGr 
telrnii: a szinvilaszti) segits6gkvel (4.11. Absa) egyszeliien kivhlasztjuk azt a xzi 
~i~-~z)!alucot (Izcle), ar~lellyel a pkldinyt szinezni szer-etnknk. Vegyiik k z r e  viszoI 
a Tint Amount (Szinezet mkrteke) lllezBben az alapkstelmezett 50%-os erteket, 
Ha az eredeti szimb6luin tobbfkle szint tartalmaz, az e g k z  pi.ldiny olyan szini 
re vAltozik, anlilyennel szinezziik. Ha viszont a szinezer mkrtitke kevesebb, mil 
loo%, a szinek kevereclnek. Ha az esedeti szisnb6lum p@lcliul sitsga 6s fehi.r, 
100%-os tiirkizzel szinezve az egksz tiirltizkkkkk vAlik. Viszont ha 50% t i i rkiz~~ 
szineziink, a feller reszek halviny tiirkiz sziniiek lesznek, a sitrga r6szek pedig 
zoldre v5ltoznak. 

l ~ o v ~ c  cl~p 3 Instance af My Name 

7 swap.. I 
Blend: l ~ o r r n a l  3 @ 

r Use runtime b~tmap cachnq 

4.1 1. abra 
A s z i r ~ c z ~ ~  szirlstfl~rs ~ncgr~irltozfc~~jnj u pdddr 01 szii16t 

5. Egy n ~ s i k  pkldhnyt kijelolve a szinpadon, vilasszuk a Color lenyil6 listib61 
az Alpha lehetoskget, 6s 5Ilitsuk LIZ Alpha csi~szkAt 40%-ra. Hacsak a pelcliny ni 
egy m5sik fijlijtt, neln litunk sokat a fklig ittetszo" hatisbcil. Ezert helyezziik el 
a pdclinyt a szinpadon ilgy, hogy egy misik p6lcliny tetejkn legyen. Ne feledjii 
llogy a Mociify, Arrange (M6clositAs, Elrenclezks) lnenii kivAlasztisAva1 hasznilh' 
juk a Bring to Front (Eldre) parancsot. 6s tnAs llaso1116 ri.tegvezkl-1o"ket is. 



gul, a Color lenyilb lista Advanced lehet6sCge otv&i az httetsz6~6g 6s a szine- 

mb a teljes iriinyithst a keziinkbe adja. A megjeleno" nyolc csdszka mukodi.si.t 
emek ellenere szinte lehetetlen megfejteni, ezitrt be kell vetniink egy triikkijt, 
bogy elkeriilhessiik azok haszniilatiit. Ahhoz, hogy megtanuljuk a triikk alkalma- 
z5s&t, prbbiiljunk valamit siirgiira szinezni 6s fClig iittetsz6v6 viiltoztatni. El6szBr 
jel~ljiink ki egy pi.ldfinyt, 6s a Color lenyilb listhbbl vhlasszuk a Tint IehetijsCget, 
rnajd jeloljunk ki egy siirga szinmintht. Most a Color lenyilb listfibbl az Advanced 
lehet6sCget vhlasszuk, 6s kattintsunk a Settings gombra. Megfigyelhetjiik, hogy 
-t a 4.12. hbrhn 1hthat6, a Red (Piros), Blue (Ki.k) 6s Green (Zold) feliratok 
rne1letti mez6k mhr ki vannak toltve (valamilyen sziimokkal, de nem nullAkkal), 
a koriibban meghatiirozott szin aIapj5n. Most-kiv5laszthatjuk a p5rbeszCdablak al- 
jkn taliilhat6 Alpha csbszkiit. A triikk a kovetkezo": azhltal, hogy a Tint lehet6seget 
v%lasztjuk elijszor, nagyszeru"en meg lehet adni a szint. Ha az Advanced lehet6se- 
get viilasztottuk volna el6%b, kev6sb6 szeml6letes mbdszerrel kellett volna kivh- 
lasztani - a 4.12. hbriin lathat6 cs~szkhkat hasznAlva. (EgyCbk6nt az Advanced 
beiillit5s meglehet6sen erdekes, amikor a klip rasztergrafikiit tartalmaz.) 

7. ~ariizdiilkodjunk egy kicsit, 6s helyezzunk el egy csomb pitldiinyt a szinpadon. 
hlitsuk be az Alpha, a Tint 6s a Brightness lehet6s6geket - csindjunk, amit csak 
akarunk. Figyeljuk rneg ism&, hogy a fAjlrn6ret gyakorlatilag ugyanakkora, 
amekkora egy pCldAnyC lenne. Azt is vegyiik Cszre, hogy tobb p6ldAnyra is 
alkalmazhatunk egy szinhatiist, ha egyszerre tobbet jeloliink ki, 6s aztiin hasz- 
nAljuk a Properties tiibliit. (Tartsuk nyitva ezt a f5jlt a kovetkezo gyakorlathoz is.) 

MBg tijbb szin 
Tal6n Bszrevettiik mar, hogy amikor szinezetet valasztunk, a Properties tablan csak 
kiiIoni116 szinmintakb61 vilogathatunk. Valbjaban barmilyen szint ki lehet vilasztani, 
csak elobb meg kell nyitni a Color tablat. A szinezet kivalasztasakor kattintsunk egy 
szinmintira (tartsuk lenyomva a gombot), 6s addig ne engedjiik el, amig nem va- 
lasztottuk ki a kivant szint a Color tabldn. Ez olyan, mint amikor a Flash programon 
kivulrol vesziink szinmintit, csak a Flash-en beliil is mukodik. Azt is megfigyelhetjiik, 
hogy a klip szinht'nem adhatjuk meg kijzvetleniil a Color tablin. 



A szinek meghatAroz5s5nak egyik m6clja a kovetkezo" h5rom tknyezo" megadisa: 
szinirngi.alat, te1itettsi.g 6s fenyer6. Ha meg akarjuk vizsgilni ezeket az 0sszetevaket 
a Color tihla be5llit6menujkben viltoztassuk az RGB (Red - Piros, Green - Z61d, 
- Kkk) beill i tht  HSB-re (Hue - Sziniirnyalat, Saturation - Telitettseg, BI-ightness - 
Fenyero"). A sz~~zur~q~alu t  az alapszin. Ha a Flash Color tiiblijin balrbl jobbra haladunk 
Iitjuk, ahogy az hrnyalat pirosrdl sirgira,  zolclre, kkkre, n~ajcl Djra pisosra vilt 

) 

(az osszes szinsrnyalaton vkgiglialaclva). A.fZ7z~~erb'azt Ilat5rozz-a meg, hogy a szin 
mennyi fehgret tartaltnaz. Kkpzeljiink el egy festekiizletet, renpetegfkle irnyalatil 
festekkel. A bolt a fest6kekhez fehkret keverve 1102 letre iijabb szineket. A Flash color 
t5blijiin a f6nyet-o" fiiggo"1egesen jelenik meg - foliil a szinek teljesen fehkrek, al~ll 
pedig teljesen feltetkk. Vegiil, a telitettskg a szin mennyiskge. Ha pPld%ul egy fakeritest 
festenenk, mine1 tobb festkket hasznilnink, ann5l te1tebbe vglna a szin. A Flash-ben 
a Tint Amount csiiszka illitis5val rn6dositliatjuk a telitettseget. 

PBldanyok kulonbSzo viselkedese 

Miir Iittuk, llogy a szinpaclon lkv6 egyes pitlckinyokat llogyan lehet egyecli m6don 
ellielyezni, meretezni, forgatni ks szinezni. A kovetkez6 leckeben emellett tovibbi 
mi~dszereket is megismeriink a p6ldinyok szinezksere 6s kulonleges hatisokkal tort6116 
felnlhiz5s5ra (keveresi m6dok its sziirok). Most azonban mi.g va1ami1-61 sz6t kell ejte- 
niink, a~niben  a pi.ld8nyok kiilonb6zhetnek egynlhst61: elteroen viselkedhetnek. 
Emlkkezziink csak a szimb6lumok littrehoz5s5nil megadott Behavior (Viselkedits) tulaj- 
donsigra, ah01 a Graphic (Grafika), Button (Gomb) es Movie Clip (FilmkIip) beillitiisok 
koziil kellett viilasztani, es az alapi.rtelmezett Movie Clip besllitis hasznilatit javasoltuk. 
Kksobb sokkal kijzelebbrol megnezziik a Button 6s a Movie Clip beillitisokat (lisd 
a 13. 6s 15, leckkt). Egyelijre azt figyeljiik meg, hogy a Behavior beiillith milyen hatis- 
sal van a szinpad peldinyaira. 

Amikor lktrehozunk egy szirnbblumot, meg kell adni egy viselked6sr. K6so"bb megtudjuk, 
mi a kii10nbsi.g a viselkeditsm6dok kozott, d e  most ez nern olyan rettenetesen fontos, 
mivel kks6bb is megv5ltoztathatjuk a beillitist. A konyvtirablakban b5rmely szimb6lum 
viselkedi.sPt megviltoztathatjuk a Properties pArbeszi.clablakban, amit a kis kkk ,,in gomb- 
ra kattintva, a Konyvtir be5llit6meniij6nek kivilasztisival vagy a jobb gonibbal az elem- 
re kattintva, a Properties parancs kiviilaszt5s5val itshetiink el. ~ j r a  nlegjelenik a Symbol 
P rope~~ ies  piirbeszitdablak, amely ~najdnem teljesen megegyezik azzal a p5rbeszkdablak- 
kal, amelyik az eredeti szimb6lutn littrehoziisakor jelenik rneg (lisd a 4.13. 5brAt). fJgy 
kkpzeljiik el ezt a beillitiist, mint az alapkrtel~nezett viselkedest. Ha a Konyvtirb61 
a szinpadra hiizunk egy pkldrinyt, rnikozben a szitnb6lum beillitha niondjuk Graphic, 
akkor a peldjny grafikakent jon letre. Ha az eredeti szimbdlumot 1115sik viselkedi.srn6dra 
illitjuk, az nenl lesz hatassal a mi r  1Ptreliozott pitldiinyokra, csak a szinpadra Ojonnan 
ithiizottakra. 



4.14. Abra 
A megkett6zott 6s mmo'dositott hhz a Line szimbo'lum kiiMnboz6p.Gldunyaibdl k.Gs.zult 



C 

116 % I. r6sz . Grafikak osszegyCjt6se 6s animacidjuk a Flash-ben 

A Konyvtrir valarnelyik szirnb6lumAt a szinpadra hilzva biirmikor 1i.trehozhatunk P~ML-  
nyokat. Egy adott szimb6lum pi.ldhnyiit hasznilliatjuk mis  szimbblumok li.trehozssgr2 
is. Ez azt jelenti, hogy egy csorn6 hizat rajzolhatunk (a 4.14. ribran lithat6 m6don) 
egyetlen vonallal. Ternieszetesen van egy House (HAzj szimbblurn, de az egy mas& 
szimb6lun1, a Box (Doboz) kiilonbozo pi.ldrinyaib61 6s a Line (Vonal) elnevezPs6 
szimb6lu1ii n6hiiny pi.ldinyab61 kksziilt. SGt, a Box szirnbblurn is a Line szirnb61um 
n&gy pi.ldiinyib61 jott I6tre. Ebben a pi.ldAban a llierarcliia tillzott alkalrnazhsa jelenik 
meg, de igazotja, hogy a szimbolumok peldinyait hasznilhatjuk m5s szimbblumok 
li.trehoz%sira, A kovetkezo gyakorlatban ilyen egyrniisba Sgyazrist vkgziink majd. 

-- 
Gyakorlat: Kkszitsiink szirnb6lumot ewv rnisik szirnb6lurn pkldinyainak 

Ebben a gyakorlatban szimb6luniokat iigyazunk egytnasba. fme a 1i.pi.sek: 

1. Egy i~j fhjlban Allitsuk valamilyen fehi.rt01 kulonboz6 szinre a 115tti.rszint. 
Valasszuk a Modify, Document meniipontot, majd a halvinypiros szint 
a Background Color szinv5laszt6r61. Ez ut5n az Oval eszkozzel rajzoljunk egy 
kort, 6s toltsiik ki sziirkkvel. 

2.. Jeloljiik ki az egksz kort, majd viilasszuk a Modify, Convert to Symbol (M6dositAs, 
Szimbblurnmi alakitisj meniipontot. Nevezziik a szimb6lumot Circle-nek (Kor), 
majd kattintsunk az OK-ra. 

3. Kovetkezo 16pksk6nt kkszitsiink egy szemgoly6t a Circle k6t pi.ldiny5bbI. En- 
nek az lehet az egyik mddja, hogy li.tre11ozunk egy i l j  szi~nbblumot, majd ami- 
kor a f6 Eyeball (Szemgolyb) szirnb6lumon beliil vagyunk, Athlizzuk a Circle 
peldinyait. h ehelyett inkiibb kkszitsiik el egy masik m6dszerre1, amely el6- 
szorre talin kicsit bonyolult, de vi.gso soron konnyebb lesz. Ki.tf6leki.ppen le- 
lie[ a Konyvtir-ban elhelyezni dolgokat: vagy Dgy, hogy i ~ j  szirnb61~1mot hozunk 
16tre, vagy szimb6lummii alakitjuk, arnit kijeloltunk. Ebben az esetben a szimbo 
lumma ahkitlist kell hasznilni. Az Eyeball szimb6lum l6trehozisakor vegwk 
eszre, hogy rnhr van egy pkldiiny (Circle) a szinpadon. Mssoljuk ezt 6s illessziik 
a szinpadra (vagy hGzzunk i t  egy miisik peldinyt a KonyvtBrb61). Az egyik p6l- 
diny Brightness szinstilus-behllitas5t vhltoztassuk -100%-ra: a Properties tabla 
Color lenyil6 1istrijAbbl viilasszuk a Brightness lehetGsi.get, 6s 5llitsuk -100%-ra. 
ugyeljiink, hogy a mhsik pkldiny fhyereje 100% legyen. Ilyenkor segithet, ha 
a filrn 11itti.rszini.t megviiltoztatjuk - a feketi.n 6s az alapi.rtelmezett fehi.ren ki- 
viil birlni leliet. Ehhez sziintessiik lneg az osszes kijelolest, 6s a Properties tibia 
segits6gevel viltoztassuk sziirki.re a hittkrszint, eziiltal jobban litjuk rnajd a tisz- 
ta fe1ii.r Circle pgldhnyt. 



5 .  Jeloljuk ki mindkkt peldhyt, majd vitlasszuk a Modlfy, Convert to Symbol menii- 
pontot, vagy nyomjuk le az F8 billenwt, amit61 a kijelolt dolgok - a k6t pkld5ny 
- a KonyvtArba keriilnek. Adjuk a szimb6lurnnak az Eyeball (Szemgoly6) nevet, 
majd kattintsunk az OK-ra. 

6. A szinpadon a most 16trehozott Eyeball szimb6lum egy peldinya marad. 
Ha ez a pClditny nagyon nagy, kicsinyitsiik le valamennyire, majd m5soljuk 6s 
iIlessziik be, hogy kCt, pontosan egyforma meres  p6ldAny keletkezzen. 
Ha akarjuk, elforgathatjuk az egyik Eyeball pi.ld5nyt. 

7. Hfizzunk egy Circle peld5nyt a szinpadra. Mivel legfoliilre keriil majd, ktildjiik 
hitra a Modify, Arrange Send to Back (Mbdosiths, Elrendezks, Hitra) meniipont 
kivilasztisival. Nagyitsuk akkorAra, hogy e1i.g nagy legyen a kkt szemgoly6 ar- 
cinak. Vitltoztassuk i.li.nksitrg%ra ennek a Circle peld5nynak a Tint szinhathsht. 

8. Most az egksz arcot szimb6lurnm5 alakitjuk. El6szor azi.rt rajzoljunk egy mosolyt 
az ecset (Brush) eszkozzel (ne felejtsunk el az eszkoz kijelolksekor meggyo"z6dni 
r6la, hogy objekumrajzol6 mbdban vagyunk, 6s vitlasszunk az el6z6to"l kulonbo- 
20" szint). 

9. Amikor a szimb6lum bgy nez ki, mint amelyik a 4.16. 5brAn lhthatb, jeloljiink ki 
mindent, vitlasszuk a Modib, Convert to Symbol menupontot, nevezzuk el Face- 
nek (Arc) a szimb6lumot, ks kattintsunk az OK-ra. Mostant61 rendelkezesre 511 
a Face szimb6lum, ameiyet djra i.s djra felhasznhlhatunk a filmben. Csup5n bjra- 



hasznositott korokbol 6s egy mosolyb61 911. Egy6bk6nt magiit a mosolyt nem 
krdemes elhelyezni a Kony-vthrban (hacsak nem kell mas arcokniil kUlon hasznii- 
ni), mert valdjiiban csak egyszer szerepel a filmben: a Face szimb6lum eredeti 
v6ltozatlhan. A szimbdlurn belsejeben npigodtan megv~ltoztathatjuk b5rmelyik 
elemet: pCld5ul kattintsunk dupliin a Face pkld5nyra a szinpadon, jeloljiik ki 
valamelyik szempkldAnyt, 6s m6dositsuk az elforgat5sAt. Kozben figyeljiik 
a szerkesztosiivot, hogy tudjuk, 1101 vagyunk. 

4.16, dbra 
A Face szimbd- 
Izlm zgyanan- 

nak a kZ@nek 
a kiilonbozd 

pkldhnyai bdl 

kksziilt 

Bonyolultshg 
V " Van egy hatdr, amelyen tljl a kellet6nel tobb egymdsba Bgyazis karosan befolyisolja 

a fijlmeretet. A 4.14. Bbrdn lithat6 hhz eseteben csupin egy vonal dllt rendelkeze- 
sunkre, amelyet sokszor hasznaltunk fel. Korabban azt mondtuk, hogy a Flash 
a Konyvtarban tarolja az eredeti adatot, es az egyes peldanyok elterosegere vonatko- 
zo tovabbi informaciokat. ~l ta laban az eredeti adat a nagyobb resz, a peldanyokkal 
kapcsolatos adat mennyisege pedig jelentektelen. Viszont ha a peldanyokra vonatko- 
zo inform6cio szelsoseges mereteket tilt, az visszauthet. Hogy ezt bizonyitsuk, tegyiik 
fel, hogy keszitunk egy I keppont meretu pontot, betesszuk a Konyvtarba, egymillib 
szor felhasznaljuk kulonbozo grafikak keszitesere, majd minden keppontpeldanyt 
kiilon-kulon szinezijnk. Az egymillio peldany tobbletinformacioja igencsak meghaladja 
a Konyvtarban szereplo pontet. Fontos tehat az egyensuly - ossze kell kotni a k6- 
nyelmet a hatekonysaggal. A haz eseteben kiderult, hogy ha a dobozt ujonnan hoztuk 
volna letre (nem a Line szimbolum negy peldanyabol), a kozetett film mkrete feleak- 
kora lett volna! 



nyvthr jelent6skge nagyobb, mint gondolnhnk. Ebben a leckkben megismertiik 
On+r kezelksknek alapjait a hasznhlarhnak nkhiny kovetkezmCny6vel e m t t .  

a New symbol, vagy a Convert to Symbol paranccsal helyezhetiink el alakzatokat 

n61hatjuk azokat a filmben. A szimb6lumok p6ldhnyai nem novelik jelent6sen a fhjlmk- 
ret,t ~iiadAsu1 az egyes pkldgnyok helyzete, elforgatisa, mkrete, szine, f6nyereje 6s ht- 
tetsz&i.ge mddosithatb (6s ahogy a kovetkezo" leckkben lgthatjuk majd, szinkeverest 6s 
&jr6ket is alkalmazhatunk rijuk), fgy egy egyszed grafikht nern csak tCibbsz6r haszn51- 
hatunk, hanem meg is v5ltoztathatunk. Azt is megtanultuk ebben a leckkben, hogy 
a s~irnb61ump61dBnyokat felhasznhlhatjuk m6s szimb6lumok lCtrehozAsakor. Amikor 
rnegCrtjuk a szimb6lumok alh- 6s folkrendeltskgi viszonyait, meghllithatatlanok lesziink. 

Amikor megpr6balok a Konyvtarb61 a szinpadra huzni e-gy szimb61umotj 
az egkrmutatd a nemzetktizi ,, nem"je1re valtozik. Kora bban mukodott, most 
mikrt nem? 
A KonyvCirbbl csak akkor hczhatunk szimb6lumokat a szinpadra, ha van egy el- 
erhet6 reteg, amelyen elhelyezhetjiik. Ez a problema olyankor jelentkezik, arnikor 
az aktuiilis reteg (amelytken a ceruza talhlhatd) le van ziirva vagy lhthatatlan, illet- 
ve amikor a lejitsz6fej koztes kCpkock8n A11 (ahogyan majd a 9. Cs a 10. lecke tag- 
lalja). A rktegekr61 tobbet is megtudunk a 12. leckkb61. 
Egy 6rdt szeretngnk kksziteni perc- 6s mhsodprc-mutat6vaZ. Az alakzat szim- 
b61umma alakitasakor felkindlt 9 lehetcseg egyike sem felelt meg regisztraci6s 
pontkknt, ezkrt belkptem az  eredeti szimb61umbaj de nem tudom elmozditani 
a regisztracibs pontot. Hogyan Zehet ezt megtenni? 
Sehogy, de a szimbdlum teljes tartalmit kijelolhetjiik 6s elmozdithatjuk a regiszt- 
rgcibs ponthoz kCpest. 
Rendben, athelyeztem a tartalmat, igy a regisztrdci6spont most pontosan a for- 
gistengelyre esik? de amikor elforgatom a pddanyt a szfnpadon, a program to- 
vdbbra is a koz6ppontot veszi alapul. Tudom, hogy a regi Flash-valtozatokban 
meg lehetett oldani ezt. Mit lehetne tenni? 
A transzformhci6s pontot kell m6dositani (a feh6r kort, ami akkor jelenik meg, 
armkor a Free Transform eszkozt v5lasztottuk, 6s kijeloltiik a szimb6lumpi.ld~nyt). 
Ha a transzform5ci6s pont furcsa helyen Hnne fel, jusson az eszunkbe, hogy 
az mindig az objektum lktrehozhsakor krvknyes vizuhlis kozeppont helykre keriil, 
ezkrt ha az eredeti szimb6lum tartalmiit Btszerkesztettiik, teljesen el is cstiszhatott. 
Agg6dnunk azonban nem kell, mert birrnikor m6dosithatjuk. 



Ez a rksz ismktlo ki.rdksekbb1 i.s vhlaszokb61511, amelyek segits6gi.vel meg~ziliirdith~t- 
juk az ebben a leckkben szerzett tudiisunkat. Pr6bifjuk megvhlaszolni a kerdkseket 
a vhlaszok ellen6rzi.se el6tt. 

1. Mi lehet az oka annak, hogy a konyvthrablakban nem szerepel felsorolva egy 
szimbblum, amelyrol tudjuk, hogy lktrehoztuk? 

A. Elavult Flash-viiltozatot haszniilunk, be kell szerezni a frissitest. 
B. Vagy nem az aktu8lis fhjl konyvtarablakhban keressuk, vagy a szimb6lum 

egy rnappa belsejkben van. 
C. Elfelejtettunk nevet adni a szimb6lumnak, ezkrt nincs felsorolva. 

2. Az aliibbiak kozul melyik jelzi, hogy kppen egy adott szimbblum eredeti v5lto- 
zatit szerkesztjiik? 

A. A szerkeszt6s~von a szimb6lum neve lathatb, 6s a ki.perny6 k6zepi.n 
megjelenik egy nagy osszead%sjel. 

B. A Properties tabla elszurkiil. 
C. A szimbblum ki van emelve a konyvthrablakban. 

3. ~ r d e m e s  az httetsz6si.g helyett mhs szinstilus-behllithst alkalmazni, amikor csak 
azt szeretnenk, liogy a peldany elhalv~nyuljon? 

A. Nem, az httetszo"si.gni.1 nincs jobb. 
B. Igen. Soha ne hasznaljuk az httetsziiskget. 
C. Ha a pi.ld5ny nincs semminek a tetejen, fontoljuk rneg, liogy esetleg 

a fknyerot vagy a szinezetet alkalmazzuk. 

1. B. Egy miisik fiijl konyvthra becsaphat bennunket, ha pedig mapphba tesszuk 
a szimb6lurnokat, akkor eltGnnek szem elol. A Konyvtar lenyil6 listhja segithet, 
hogy a megnyitott Flash fiijlok kozul kivhlasszuk azt, amelyiknek a konyvtiirht 
latni szeretnknk. Gondoljuk vkgig azt is, hogy a C viilasz nem lehet j6, mert 
rninden szimb6lumnak kell, hogy legyen neve. 

2. A. A szerkeszto"s%v a legfobb jele annak, liogy a Konyvthrban vagyunk. A konyv- 
thrablak ne tevesszen meg minket - a C viilasz teljesen rossz. 

3. C. Az 5ttetszo"seg szinhaths alkalmaziis8nak csak akkor van hatasa (tehht akkor 
erdemes haszniilni), amikor valaminek a tetejkn van, ami htiithet rajta. 
A fitnyer6vel 6s a szinezettel ugyanazt a hathst erlletjiik el, i.s lassabb gi.peken 
mindkettii jobb teljesitmknyt nfljt, mint az httetsz6si.g. 



A szinek szabalyozasa 

A szinkeveres 6s a szuro"k gyakorlati alkalmaziisa 
Egyedi szinrnintsk 6s sziniitmenetek 1Ctrehoziisa 

Az el626 neh%ny 6riit az alapvet6 rajz- Cs grafikabetolto" k6szsegek elsajiititiisiival 
toltottiik. Ebben a leckCben a kCszsegekke1 kapcsolatos finomvezi.rl6s megszerz6sitre 
osszpontositunk. 

Ez a fejezet a RajzoZk halad6knak cimet is kaphatta volna, de azok az eljiiriisok, ame- 
lyekro"1 tanulni fogunk, legalabb annyira szblnak arrbl, hogy mikent lehet a grafikiikat 
a rnegfelelo" szinnel6s igazitiissal rnegjeleniteni, mint arr61, hogy mik6nt kitszithetiink 
rajzokat a null5r61. A grafikiik rnegjelenit6sero"l egyebkknt is magabiztosabban beszi.1- 
hetek, mert a munkiim iiltaliiban a grafikiik osszeiillitiisa, nem pedig azok megrajzolha. 
Az ebben az 6r5ban leirtak abban segitenek, hogy tokeletesen elrendezhessiik a grafi- 
k5kat (ami nem ugyanaz, mint a sz$p rajzok kCszit6se - ami egy6bkCnt is meglehetosen 
szubjektiv terns). 



SzCnkever6s 6s szurok alkalmaz6sa 
AZ elo"z6 leck6ben ass61 tanultunk, hogy a Konyvt5rb61 a szinpadra hiizott peIdinyokat 
hogyan m6dosithatjuk, p6ldiul itmkretezi.sse1, elforgatitssal vagy szinezkssel. A pi.ldg- 
nyok megv5ltoztatisinak kitt tovAbbi mbdja a szinkeverksi m6dok (a Properties t5b15n 
tal5lhat6 Blend mbdok), illetve a sziir6k (Filters; ez egy on5116 t5bla) alkalmaziisa. 
A szinkeverks azt hatirozza meg, bogy az egymist itfed6 pkld5nyok hogyan olvadnak 
egymAsba (vagyis keverednek egym5ssal). Az 5ttetszo"si.g (aIfa szinhatis) is egyfajb 
egyszerii szinkeverks, rnivel arra vonatkozik, llogy egy alul lev0 objektumbbl mennyi 
ljtszik At.  A szinkever6si mbdok azonban sokkal tobbre kitpesek enn6l: olyan hatiso- 
kat krhetiink el veluk, mint a szinek megfordit5sa (Invert), arni a fenykkpek negativjg- 
1102 hason16 eredm6nyt ad, vagy a sot6titi.s (Darken; ekkor kkt szin koziil csak a sot& 
tebbik fog litszani). 

A szu"ro"k az olyan, kkpszerkeszto" programokban tal5lhatb kiilonleges hatisokat elo"Allitt, 
sziirijklloz hasonlitanak, mint amilyeneket a Photoshopban talAlunk, de ezeket barmely 
szimb6lump~ldanyra alkalmazl~atjuk. A Drop Sl~adow (Vetett iirnyirk) sziird p6ldAul ha- 
t5sos (6s egyszerii) m6don eri el, hogy egy pkld5ny a kitpernyo" fe1ett lebeganek Gnjon. 
~ r d e m e s  megen~liteni, hogy a sziirok har5sa nem maradandd, tellat nem viltoztatjik 
meg veglegesen a szimbblumot. Ez azt jelenti, hogy kiilonbozo" (6s kiilonbozo" mCrt6ku) 
szuroket alkalmazhatunk egyazon szimbblum tobb p&ldiny6ra, ks mindig visszat&rhe- 
tiink mbdositani vagy eltsvolitani a szu"rbhat5st. (A sziirdl~atisok animitlhatbk is, amint 
azt a 11. rkszben lAtni fogjuk.) Ebben a fejezetben megnezziik, hogyan mfikodnek a szii- 
r6k ks a szinkever6si mbdok, a kovetkezo leck6ben pedig a gyakorlati alkalmaziis~~kkal 
ismerkediink meg. 

Szinkeveresi m6dokat majdnem ugyaniigy alkalmazhatunk, mint szinhatAsokat. Csak ki 
kell jelolnunk egy p6ldinyt 6s v5lasztani egyet a Properties tabla Blend-1eheto"skgei 
koziil (lisd az 5.1. 5brat). 

Normal (Normal) - Az a1apertelmezi.s (nincs szinkeverits). 
Layer (Reteg) - Mindent kielemez az 5tfedo" rittegben, 6s gondoskodik rbla, hogy 
az irgy jelenjen meg, ahogy elviirjuk. Hatasa nem veheto" kszre azonnal, de nyom- 
ban szembetiinik, amint mepiltoztatjuk egy olyan szimb6lum 5ttetszo"sCget, 
alnely tobb egymist atfedo" objektumot is tartalmaz. Pkld5ul ha egy olyan fagylalt- 
filmklipet keszitiink, arnely egy haromszogbiil es egy felette elhelyezett korbo"l911, 
azt5n a klip alfa i.rtitkt5t 50%-ra 5llitjuk, a fagylalton keresztul litthatjuk rnajd a tol- 
csCrt - hacsak nem alkalrnazzuk a Layer szinkeverkst. dsszefoglalva tellat, a Layer 
szinkeveresi mod az 5ttetszosi.g-itmeneteket teszi pontossA. E~nellett altkor is 
sziikskg lehet ri, ha egy beiigyazott klip Alpha vagy Erase szinkeverkst kap. 



5.2. tibra 
A Properties tab& kivalasztott szinkeverksi mo'd azt adja meg, hogy a szimbo'lzirn 
kweredik a z  alatta lev6 objektummal 

hogyan 

Darken (Sothtites) -A  sotktebb szint jeleniti meg, vagyis az htfedo" reteget nem 
fogjuk l5tni azokon a pontokon, ah01 az alap sotktebb. 
Multiply (Szendvicspozitiv) - ~sszekeveri a ket szint. A hat& akkor a Ieggyengkbb, 
ha az alap its az htfedo" rilteg hason16 szinfi, its akkor a legerGsebb, ha a ketto 
szine erosen kiilonbozik. 
Lighten (Viligositas) - A  vilAgosabb szint jeleniti meg, vagyis az Btfedo" reteget nem 
fogjuk l5tni azokon a pontokon, ah01 az alap vil5gosabb. 
Screen (Szendvicsnegativ) - Hasonlb a Multiply szinkeverkshez, de az 5tfedo rkteg 
inverzet haszn5lja, igy fakitott hathst erdmCnyez. 
Overlay (~tfedks) - A Screen szinkeveresi mbdot~alkalmazza azokra a kkppontok- 
ra, amelyeknel az alap sot&, 6s a Multiply-t azokra, amelyeknkl vil5gos. 
Hard Light (Eros feny) - Az Overlay mbd pontos ellentkte, teh5t a Screen szinkeve- 
rCsi mddot azokra a k6ppontokra alkalmazza, amelyeknkl az alap vilhgos, 
a Multiply-t pedig azokra, amelyeknkl sot&. 
Add (Honaadis) - ~sszeadja az alap 6s az Atfed6 r6teg kkppontjhnak szineit. 
A leger6sebb ert6k fehCr szint eredmenyez. 
Subtract (Kivonas) - Kivonja egymasbbl az alap ks az 5tfedG rereg kkppontjhnak 
szineit. A 1egero"sebb Crtitk fekete szinc eredmknyez. 
Difference (Kutonbseg) - Qvonja a sotetebb szint a viliigosabb61, fiiggetleniil att61, 
hogy melyik szArmazik az alaprbl ks melyik az 5tfed6 ri.teg~-61. 
Invert (Negativ) - Csak az alap szineit forditja meg (igy az alap negativba fordul). 



124 1 1. r6sz . Grafikak osszegyfijt6se 6s anirndcibjuk a Flash-ben 

Alpha ( ~ t t e t s z o s e ~ )  - Az Erase-hez hasonl6an (liisd aliibb) az Alpha mbd sem csak 
egy alapszint its egy htfedo" klipet igenyel, amelyre a szinkeveresi hatBst alkalmaz- 
ni szeretntnk Az Alpha szinkeverest olyan Wipekre alkalmazhatjuk, amelyek em 
misik klipbe Bgyazbdnak, 6s amelyek szul6klipji.nek szinkever6si.t Layer-re Glli- 
tottuk. A klipnek, amelyre az Alpha szinkeverest alkalmazzuk, olyan grafikBkat 
kell tartalmaznia, amelyek legaliibb bizonyos fokig Btlhtsz6ak. Az htliitsz6siig mer.. 
tkke hathrozza meg, mennyi fog 1Btsz6dni a szulo"klipb6li.s mennyi az alatta leve 
rktegbol. Ha a beiigyazott klip 100%-os alfa krtkku (vagyis teljesen Btliitszatlan), 
csak a sziiloklipet lithatjuk. Ha a beBgyazott klip Bttetszos6gi.t (pontosabban &lit- 
szatIansBgBt) 0%-ra Bllitjuk, a sziil6klip elanik, its csak az alatta lev6 r6teg jelen& 
meg. A maszkoliisban jiiratosaknak igy is megfogalmazhatjuk: az Alpha szinkeve- 
r6si m6d stmenetes attetsz6segi maszkot 1102 letre. 
Erase (Torles) - Megkoveteli, hogy a klip, amelyre az Erase szinkeverkst alkalrnaz- 
zuk, egy mBsik, Layer szinkeveresi m6dra Bllitott klipbe Bgyazddjon. Ha egy be- 
Bgyazott klipet Erase szinkeverksre Bllitunk, annak sziiloklipje eltGnik, es csak 
az alatta lev6 ritteg fog litszddni. Ez a hat& az Alpha szinkeverks ellentete: ah01 
a besgyazott klip 100%-os alfa Crtkku" (vagyis BtlBtszatlan), Btlhtunk a szulo"n, ah01 
pedig ez az 6rt6k O%,.csak a sziilo"k1ipet fogjuk lBtni. 

Vegytik kszre, hogy az alap 6ppen olyan fontos, mint az Btfedo rkteg, s6t neha m6g 
annil is fontosabb. Azt is megfigyelhetjuk, hogy az imitnti felsorolisban gyakorlati al- 
kalmazhsokr61 nem ejtettunk sz6t egyik lehet6stgnCl sem - ezeket a legjobban on5116 
kisitrletezi.sse1 derithetjiik fel. 

SzGr6ket bBrmely, a szinpadon elhelyezett szimbblumra (illetve szovegobjektumra) 
alkalmazhatunk. Eloszor nyissuk meg a Filters (Szu"r6k) tBblBt, jeloljiink ki egy objek- 
tumot, majd vBlasszuk ki az alkalmazni kivhnt szur6t (1Bsd az 5.2. iibrht). 

Szuro eltavolitasa 7 r Szurok masolftsa 

Szuro honiadasa 1 1  Ir Szurok beillesaese A kijeliilt szijro tulajdonsigai 
I 

- X 

.= 
0 

Blur Y 

I I 
Pipa (vagy X) Az alkalrnazott szurdk listaja 

5.2. dbra 
A Filters tablan kiiMnleges hatasokat alkalmazhatunk a szimbdlumpkldanyokra 



~~~di -skCppen jeloljiink ki egy peld%nyt, 6s kattintsunk az Add Filter (Sziir6 hozz5adiisa) 
ombra (pluszjel) a szuro kivhlasztiisiihoz. A megjeleno" meniiben arra is lehetosi-get 

kapu&, hogy a p6ldbnyra kor5bban alkalmazott b5rmely szurBt elt5volitsuk, illetve ki- 
,,g bekapcsoljuk. A szmket  egyenkknt, a rninusz gornbra kattintva t5volithatjuk el 
(a billenflzeten ne nyomjuk le a DELETE billentyiit, mert ezzel a szimb6lump6ld5n~~t 
tar~ljuk!). Ha ideiglenesen ki szeretnenk kapcsolni egyes szurbket, kattintsunk az el- 
~ w k  5116 zold pipiira (ami a bekapcsolt 5llapotot jelzi). Miut5n felvettiink egy szlCir6t, 
annak tulajdons5gai megjelennek az ablak jobb oldal5n. Tobbek kozott be5llithatjuk 
, szu"r6 erossi-get vagy (pitldiul elmos6dhsn51) az ir5nyiit. 

A Filters thbliin tobb szur6t is egymhsra pakolhatunk, hogy retegzett hathst 6rjunk el. 
~ ~ ~ t e h e t j i i k  pi.ld5u1, hogy az Adjust Color (Szinigazitgs) szu"r6vel fekete-feh6rri. fakitunk 
ki egy szines kepet, majd hozz5adjuk a Drop Shadow (Vetett iirny6k) szfir6t is. Mivel 
a szu"rok hat5sa osszead6dik, nem rnindegy, hogy milyen sorrendben alkalmazzuk Bket. 
Ha el61b egy Drop Shadow, majd egy szines Glow (1225s) szur6t haszn51unk7 az ut6bbi 
nem csak a pCldhnyra, hanem annak vetett iirnykkiira is hathssal lesz (ez6rt az iirny6k 
kijriil szineket l5tunk majd), viszont ha elbib alkalmazunk szines izzkt, 6s csak ez ut5n ' 

a Drop Shadow szurot, az objektum 6s annak izzhsa kap hrnykkot (igy a szin csak az ob- 
jektumpkld5nyt veszi koriil). Mivel a sziir6k sorrendje fontos, a Filters tiibla megengedi, 
hogy a list5ban iitrendezziik oket (a program a Iist5ban legfelul lev6 szuroket alkalmazza 
el6szor). 

Miuthn eltoltottiink n6mi id& egy vagy tobb szfiro" tulajdonsggainak beiillitiishval, 
a behllit5sokat mintak6nt menthetjiik is. Ehhez kattintsunk az Add Filter gombra, 6s 
vhlasszuk a Presets, Save As (MintBk, Mentb m5sk6nt) leheto"s6get. 

- -  Ha minttit vilasztunk, anal eltivolitjuk a meglevo" sz8rBket 
p" Ha a koribban mentett szuromintak egyiket vilasztjuk, anal az adott objektumra 

elotttte alkalmazott valamennyi szur6t eltivolitjuk. Ha egy mint* ki szeretnenk eg6- 
sziteni, elobb alkalmanuk a mintit, 6s ezt kovetoen adjunk hon i  tovibbi szuroket. 

Az egyes szurok eseteben m5s-m5s tulajdonshgok 5Ilnak rendelkezksre, b5r egyes jel- 
lemz6ket szinte mindenhol megtaiiilharunk. Ilyen p6ldiiul a Quality (MinBseg), amelyet 
az Adjust Color szuro" kiveteli-vel minden sziiron6l be5llithatunk. Ez a tulajdons5g 
szabhlyozza, mennyire legyenek egyenletesek az Atmenetek. ~rdekes  m6don a Quality 
be%llitiis hatgssal van a lej5tsz5s sebesskgere, de a fAjlm6retet szinte egyiiltalhn nem 
noveli. A hat5siit akkor figyelhetjuk meg a legerbsebben, amikor a k6p a leginkhbb 
elmos6dott. A szurBkben az a nagyszeru", hogy az eredmgnyiiket azonnal liithatjuk, igy 
kiserletezhetiink a kulonf6le behllit5sokkal. 

A szinkeveri-si m6dokhoz hasonl6an most csak felsoroljuk a szuroket, 6s az Olvas6ra 
bizzuk azok felfedezkskt. A lecke kes6%bi r6sz6ben b6ven Iesz alkalmunk arra, hogy 
megismerkedjunk a gyakorlati alkalmaz5sukkal. 



a Drop Shadow (Vetett arnyek) - Egyszinu mAsolatot hoz letre a p6ldiny a l a k ~ ~ ~ a b ~ ~ ,  
az erecteti pi.ld5ny a15 csGsztatja, 6s eltolja. Beillitisaival szabilyozhatjuk a 
eriiss@gkt (val6jiban az ittetszoseget), az elmosciditst, a szoget 6s az e l t o l ~ ~ i  tivol- 
siigot. Ha visszafogottan haszn;Iljuk, a Drop Sl~aclow sziir6 mi.lyseget kBlcsenijz 
a kkpeknek. ~i-clekes mbclon, ha egysze~cen er6teljesen 1lomilyoss;i 6s a szimb6- 
1~impClcIinnyal azonos szinlivt- tesszuk az irnyekot, a mozgasi elmos6diashoz igen 
11asonl6 ereclrnenyt kapunk. 
Blur (Elrnosodas) - A pelcliny teljes tartalmgt homilyoss5 teszi. AZ 6letlen kepeke- 
hez llasonl6 hatison kiviil az X 6s Y tengelyen m%s-m5s elmosasi krtkket alkal- 
rnazva mozghsi elmos6cl5st utiinozhatunk. I'kldBul ha az Y-nak valalnilyen na- 
gyobl-, krtkket adunk, Ogy tiinik majd, mintha a tirgy lefel6 vagy felfelk mozogna. 
Glow (Izzas) - Miisolatot hoz letre a peldiny alakzatAb61, 6s arra alkalmaz elmosb- 
dis t .  Olyan, tnintlla egy homilyos rnasolat tetejkn iilne az erecleti kkp. Tobb 
okunk is lehet arra, hogy a Glow szfir6t alkalmazzuk, d e  az egyik leggyakoribb, 
hogy kierneljiink egy szoveget, a~nikor  annak szine tlils5gosan hason16 a 1liitter- 
szinhez. 
Bevel (Dornboritas) - Dorllboni hat5st eredm6nyez, rnintha egy dornbori~ szines ke- 
pet nCzn6nk. Az objektum az6rt fog i ~ g y  festeni, mintha kiemelkedne, Inert a bal 
felso" sarka viliigosabb lesz, mintha ott viliigitgst kapna, mig a jobb als6 sarka 
elsotktiil, mintha az a resz az objektum 51-nyekiba kerult volna. A megviligit5s ks 
az 5rny6k s2ini.t persze m6dosithatjuk, ak%r csak a kepzeletbeli fkny beesesi 
szoget. 
Gradient Glow (Szinatmenetes izzas) - Olyan, mint a Glow hatis, cie az izzas ezhttal 
sziniitmenetes. Az iitrnenetllez siivokat adhatunk, ugyanilgy, mint allogy a kovet- 
kez6 leckeben a szin5tmenetekni.l. 
Gradient Bevel (Szinatmenetes domboritas) - Olyan, mint a Bevel, de  a megvil%git%s 
@S az 5rnyi.k itt szinhtmenetes. 
Adjust Color (Szinigazitas) - Ez a szfiro az olyan szimb6lumpi.ldinyokon mGkodik 

a legjobban, arnelyek raszterkepet tartalmaznak. A szinigazitjs be5llitisihoz 
mindenkeppen kiserletezniink kell. Ha a Sat~~rat ion (Telitettsegl csilszkat telje- 
sen balra (-100) hilzzuk, egy szines kkpet fekete-feherrk tehetiink. 

A szinstilusok, szinkeverksi rncjdok 6s sziirok osszefoglalisaki.ppen gondoljuk vkgig, 
hogyan is szoktunk elkesziteni egy grafikit. Eloszor szitnb6lumokat hozunk l6tre &pito"- 
elemek - litnyegkben a Flash-be betoltott vagy ott rnegrajzolt kitp - alapjin. Ezeket 
a szinpadra helyezziik, majd szinstilusokat vagy sziir6ket alkalmazunk rijuk. A szinke- 
verksi in6dokkal azt hatirozhatjuk meg, hogy az egym%sra retegzett objektumok 
hogyan jelenjenek meg. Ha ugyanazt a hatist tobb objektumra is alkalmazni szeretnknk, 
a szimbolumokat egyrniisba igyazllatjuk. 

Biir a 2. 6s 3. leckkben sokfele moclszet-t littunk arra, hogy mikknt llozllatunk letre vagy 
tolthetiink be kkpeket, a bernutatott szinstilusokkal, szinkeveresi m6dokltal i.s sziir6k- 
kel kiilonlegesebb hat5sokat krhetiink el. RAaclisul ha osszevetjiik a sziirok peldinyokra 
alkalmaz5s51t az azonos kepi hat5st erecln16nyezii rasztergrafikAk betolt6sPve1, lithatjuk, 



bi sokkal kisebb s5vszi.lesskget igenyel. A hati.konys5got eddig a grafikiik- 

rgrafik5kat hasznslngnk. Ezen kiviil termkszetesen azitrt is el6nyosebbek, 
sztest kozvetlenul a Flash-ben vkgezhetjiik. Azt viszont meg kell jegyez- 

b6lyoz6sa 
szinek kiv5laszt5sa egyeni dontes kerdese: olyan szint vagy szinosszeAlli- 

dst alkalrnazunk, amilyet csak akarunk. A kovetkez6 reszekben megtanuljuk, hogyan 
lehet szinmintgkat Iktrehozni 6s menteni, hogy konnyedkn k6szithessiink egyedi szin- 
paletfAkat a filmekhez. igy egyskges szintkmdt alkalmazhatunk egy Flash filmen vagy 
egy egksz webhelyen belul. Azt is 15tjuk majd, mikknt lehet szinAtmeneteket lktrehozni 
Cs alkalrnazni. 

Egyszfnli 6s htrnenetes szfnminthk 16trehozisa 

A 2, leckCben, amikor egy vonalat vagy egy kitoltest szinezni akartunk, mindig a Tools 
(~szkozok) t5bla vagy a Properties (Tulajdonsiigok) t5bla kitMt6szin- vagy korvonalke- 
zel6 koziil haszn5ltuk valamelyik tetsz6leges szinmint5t. A kitoltdszinre kattintva meg- 
jelenik az osszes, eppen elerhet6 szinminta. Alaphelyzetben csak 216 ,,webbiztosn szin 
haszn5lhat6. Ha a sz5mitdgi.p keperny6je csak 256 szint kilpes megjeleniteni (azaz 
,,8 bites"), cklszerii csak a 216 szinb6liilld webbiztos v5laszti.k szineit haszn51ni. A tob- 
bi 40 szin a bongeszo gombjainA1 6s kiilonboz6 feluletek meniiinel haszn5latos, 6s le- 
het, hogy nem tigy jelennek meg, ahogy vBrnAnk. Val6szinu, hogy a felhaszn516kniil 
nincs 256 szines korlst, teh5t letrehozhatunk saj5t szineket, 6s a k6rdCst sz8mu"zhetjuk 
a torti.ne1emkonyvekbe. 

Az egyedi szinmint5k letrehoz5sa kkt alapvet6 16pksb61511: A Color (Szin) tabla se- 
gitseggvel kiv5lasztunk egy szint, majd szinmintakent mentjiik. Ez az elj5r5s konnyu", 
mCgis erdernes elstrre gondosan vegigvenni. A kovetkezo" gyakorlatban egy egyedi 
szint alkotunk a Color 6s a Swatches (SzinmintBk) t5bla segitskg6vel. 



Gyakorlat: Kbszitsunk egyedi szint 6s szinrnintiit! . 
Ebben a gyakorlatban tobbfkle lehet6si.get megneziink, amelyekkel szineket hozharunk 
letre, majd szinmintak6nt menthetjuk azokat, kks63bi hasznilatra: 

1. Gyozodjunk meg r61a, hogy a Color tabla 6s a Swatches tabla is 15that6. 
2. Kattintsunk a Color tibl5n a szinv5laszt6ra, arnely az 5.3. 5brhn lithat6, 6s 

hlizzuk az egeret, ahogy v6gigmegyimk a szineken. Bir a szinv5lasztkk itt 
nem vegtelen, 216 viltozatnal az6rt sokkal tobb van. 

5.3. ibra 
Ahhoz, hogy a Color thblhro'l szint ualasszunk, a sszinuhlaszt6 ngjjyzettre kell kattintani 

3. Ahogy vkgigmegyiink a szinv5laszt6n, megfigyelhetjuk, hogy az RGB mezakben 
(red, green, blue - piros, kkk, zold) v5ltoznak a sz5mok. A szinek a piros, 
a zold 6s a k6k 0 6s 255 kozotti sz5mCrteku" 256 5rnyalat5b61 tev6dnek ossze. 
A sz5m6rtkkek kulonosen hasznosak lehetnek. Egy c6g peldiul, amely azt 
szeretni., hogy az embl6mijAnak szinei 5lland6ak legyenek, meghatirozott RGB 
ertkkeket adhat meg. 

4. A szinek kiv5lasztis5nak mhsik m6dja, hogy mint5t veszunk valahonnan mis- 
honnan, akir a Flash-en kiviilral is. Ha pCld%uI a Sams webhelygn szereplo" k6k 
szin pontos Arnyalatit akarjuk hasznalni, irinyitsuk a bong6sz6t 
a www . samspubli shing . corn cimre, 6s m6retezzuk 5t a Flash alkalmazist itgy, 
hogy mindkett6t egyszerre 15ssuk. 



5.4. dbra 
A Flash-en kiviilr6l is lehet szinmintht venni. A ke'perny6 bal oldalhn a weboldal mintavbtelhez 

van igazitva 

6. Most, hogy tij szint hoztunk letre, rogton haszniilhatnhk is az ecset (Brush) 
eszkozt kiviilasztva, 6s kipr6biilhatnhnk. Ehelyett mentsiik szinmintakknt, hogy 
k6~0%b, a Color t%bla haszn%lata nelkiil konnyeden kivhlaszthassuk. A Color 
t5bla beiillit6menujkben vhlasszuk az Add Swatch (Szinminta hozziiadiisa) lehe- 
t6seget. Ez az aktuhlis szint a Swatches thbla aljhhoz illeszti. Mhsik lehetos6gkknt 
Ggy is hozzhadhatunk szinmintht, hogy megnagyobbitjuk a Swatches thbliit, 6s 
az osszes szinminta alii kattintunk. 

A ttiblabeiIllit6 menu & Ne feledjiik, hogy minden tbblin eibihetb egy kis beilllrnenii a cimsor jobb felsb 
*- - rbszen. 

7. Gorditsiik az ablakot a Swatches thbla utols6 szinghez, hogy megtal5ljuk 
az im6nt hozzhadott szint. Kitolt6szin vagy korvonalszin vhlaszthshhoz kattintva 
is b5rmikor megtaliiljuk az Gj szint (liisd az 5.5. hbrht). 



5.5. hbra 
A szfizmintci a hozzaadas zttan nzajdrtern mindcrzhol megjeIer7ik kitolt63zinkknt, 
k6ruo~znlszinkeIzt uagy szovegszin k6n t 

Liittunk nkh5ny lehetoskget, amellyel kiviilaszthatjuk a szineket, 6s egyet, amellyel 
szinmintiit menthetiink. Bar most egy a Web161 v5lasztott egyedi szinhez l~oztunk lktre 
szinv5laszt6t1 bhrmilyen szint kknyelmesen menthetiink ezzel a mbdszerrel, mi.g olyat 
is, amelyhez mar tartozik szinminta. Pkld5ul ha ugyanazt a narancssiirga szint tobbszor 
is felhaszniiljuk, nem kell emlkkezniink ra, hogy a Color Swatches tabla tizennyolcadik 
oszlop5nak hetedik soraban talalhat6 szinmintiir61 van sz6. EgyszerGen mentsuk 
a szinmintat, 6s ott lesz valahol az utols6 sorban. ~n hltalhban letrehozok egy teljes 
sornyi (keresztben 21) fekete szinmintiit, hogy rogton lissarn, hol kezdodnek a sajht 
szinminthim. 

Az eI6zo" gyakorlatban egy levett szinb6l kkszitettiink szinmintht, de a pontos RGB 6rt6- 
ket is beirhatjuk, ha ismerjiik. Ezen kiviil haszniilhatjuk a HSB szinrendszert is (hue, 
saturation, brightness - szin5rnyalat, telitettseg, fknyero"), ha a Color tiibla beallit6menii- 
jkben kivhlasztjt~k a HSB lehetoseget. A Hex 6rti.keker mindig IAthatjuk a szinviilaszt6 
alatt, 6s beirhatjuk abba a szerkesztheto mezo"be, a~nely a kitolto- vagy kosvonalszinek 
mellett megjelenik a szinvhlaszt6ban (a Tools vagy a Properties t5bl5n). 

Vkgiil, azt is megfigyelhetjuk, hogy minden szinbe%llit5snhl van egy lehet6si.g az 5ttet- 
szoseg arhyhnak behllitiisiira. Mini.1 kisebb ez a sziizalkk, annil 5ttetszo"bb lesz a szin. 
Ez igen kknyelmes, de a 4. leck6b61 emlkkezhetiink rh, hogy a szimb6lutnpkldhnyokra 



n szb, val6szinu"leg nem cClszeru" v6ltoztatni az 2ttetszo"skgen. 

0-255) - a harom szinagyu keveresevel gyakorlatilag az osszes szin eloallithato 
korijlbelul 16,7 miili6). Meg ha az RGB nem is a leglogikusabb szinrendszer, a tobbi 

letezo rendszer nem jobb vagy rosszabb nala. Gondoljuk meg, hogy az RGB-ben 
hasznalt 0 6s 255 kozotti tartomany azt jelenti, hogy 9 karakter szukseges (minden 
szinhez harom, mert a 255 harom szamjegybol all). 
A Hex rendszert arra fejlesztettek ki, hogy az RGB rendszert csupan hat karakterrel 
irja le. A Hex ezt ugy oldja meg, hogy a 10-es alaplj szamrendszert (amelyben csak 
10 karakter van, 0-9) kiboviti 16-0s alaplj szamrendszerre (0-9 es A, B, C, D, E, F). 

9 

Az eredm6ny az, hogy a piros, a k6k es a zold ket karaktert kap. Az FFOOOO peldaul 
a tiszta piros (a piros a legmagasabb erteket, az FF-et kapja, 6s nincs k6k vagy 
zold). A bibor erteke FFOOFF (a piros es a kek kevereke). A Flash-ben ket jelolessel 
talalkozunk majd, amely Hex Brtekekre vonatkozik: a Ox elotag, pelddul OxFF0000; 
6s a szabvanyosabb # elotag, p6ldaul #FF0000. A HTML szinten a Hex rendszert 
hasznalja a szinek megadasahoz. 
A HSB rendszer a Hue (szinarnyalat; a szinkereken a szog jelzi), a Saturation 
(telitettseg, szingazdagsig) 6s a Brightness (fenyero; a feher mennyis6ge 
a ,,fest6kbenn) tenyezokkel irja le a szint. 
Mindegy, melyik szinrendszert hasznaljuk, a kapott szin tekinteteben nincs kiilonb- 
seg az RGB, a Hex 6s a HSB kozott. Az elozo gyakorlatban levett kek szin RGB 6rte- 
ke peldaul 0,0,102, ami ugyanaz, mint a #000066 a Hex rendszerben. Ez majdnem 
ugyanolyan, mint az angol es a spanyoi kozotti kiilonbseg: Mondhatjuk, hogy ,,redw, 
vagy azt, hogy ,,rojon, mind a ketto pirosat jelent. A Flash Color tablaja j6 eszkoz, 
hogy megszokjuk a kulonbs6geket. Valasszuk ki a szint, majd a bealiit6menu segit- 
segevel valtoztassuk a beallitast RGB-rol HSB-re; es figyeljiik meg az eredmenyt. 

Ugyan a m6dszer, amelyet most tanultunk a szinrnintiik lCtrehoz%s%ra, el6szor tal2n kiss6 
idGigi.nyes, a jov6'ben igen hasznos lehet. A sz0mmint5k ugyan csak az adott Flash fAjlban 
ment6dnek1 de ha m2r elCg id6t ttijtottiink p61d6ul egyedi szinrnint2k li.trehoz6s5va1, 
Flash Color Set (Sz'hki.szlet) fajlkent menthetjuk azokat. A Swatches tabla beallit6meniije- 
ben v2lassz.uk a Save Colors (Szinek menthe) lehet6si.get. A mentett f6jlt m5s fgjlokban 
is alkalrnazhatjuk, vagy hasznalhatja a tobbi csapattars. Az igy mentett szinek betolt6se- 
hez a Swatches dbla behllit6rneniiji.ben v2lasszuk a Replace Colors (Szinek cserkje) lehe- 
tGs6get. (Vegyiik eszre, hogy a szolg6ltatAs neve Replace - Csere -, 6s nem Add - Hozz&- 
ad5s -, teh5t lecsereli a m6r 16trehozott egyedi szineket). 



132 I. r6sz Grafikak ijsszegyiijttise 6s animacibjuk a Flash-ben 

Biztosan 6szrevettiik mir, hogy a kitolt6szin iitmenetes is lellet. Arnikor a k i t o l t ~ ~ ~ i ~  
rnegllatirozisii~oz a szinrnintiikl-a kattintunk, az alapi.rtelmezett szinek kozott sugiriri- 
nyil 6s egyenes szinhtmenetet is 14thatunlt. A kovetkezo" gyakorlatban l~legtanulj~k, 
hogyan kell sajit, egyedi szinAtmenetet lktrehozni. 

% 

Gyakorlat: K6szitsunk egyedi szinhtrnenetet! 

Ebben a gyaltorlatban egyedi szinhtnlenetet liozunk letre. Ehhez a Color tAblinak [el,, 
sen kibontott iillapotban kell lennie, 6s a Swatches t iblinak Iitszania kell. KGvessiik 
az aliibbi 1i.pi.seket: 

1. Bontsuk ki a Color thblht, 6s helyezziik el a Swatches tiblAt ilgy, hogy ne leae-  
nek egyn~ishoz rogzitve. Kattintsunk a festkkesvod6s iltonra a Color thbliin, lIom 
meghatarozzuk a kitoltes szinitmenetitt. (A kitoltes 6s a ko~vonal  szinit1neneti.t 
killon-kiilon iillithatjuk be.) 

2. A Type (Kito1ti.s tipusa) lenyil6 listib61 vilasszuk a Linear (Egyenes) beillitist. 
1Megfigyelhetjiik, hogy a Color tabla tobb szempontb61 is rnegviltozik. 
A kitolteszin- 6s k6rvonalszin-vAlaszt6k egyetlen szin5tmenet-mint5vA alakulnak, 
amelynek mindkkt vkgkn egy-egy nyil jelenik meg (igy a szint az iitrnenet mind- 
k6t v6gi.n m6dosithatjuk), 6s lithat6vii vhlik az Overflow (Tillcsorcluliis) lenyil6 
lista, amelyben vhlasztllatunk (5.6. iibra), hogy a szinitmenetet egyszes alkal- 
mazzuk (extend, vagyis nyiijt5s), tiikrozziik (reflect; ekkor a szinatmenet a vi.gCn 
visszafordul a z5r6 szinbol a kezdo" szin fel6, 6s igy tovibb), vagy ismkteljiik 
(repeat; a szinAtmenet a 251-6 szinllez kive i~jrakezdo"dik a kezdd szinto"1). 

Nyljjtas 

Tii krozes 

Isrnetlks 

5.6. ibra 
A szi~tatr~ze~zet-tLilcso~-~~~~ldsi Occillitdsok kepi 1ncgjcle~rit6se a Color thblw leiq~i16 Iisthjdbnrz 

3. Mindegyik nyil (ezek az htmeneti tartominy v6geit jelijlik) szerkesztheto". 
A~nelyiken a fekete hirornszog van, azt jelzi, hogy i.ppen azt a nyilat szerkesztjuk. 
Kattintsunk a bal olclalira, 6s a mutat6 hegye feketitre viltozik. Most szerkessziik 
ezt a kezd6szint a Color tibla szinvhlaszt6jhra kattintva, egy tetszoieges szin kivh- 
laszthsiival, allogynn az 5.7. iibrhn lBthat6, ~gyel j i ink arra, hogy elnlozditsuk 
a fknyero" cs6szkiit, kiilonben a szin fekete marad. 

4. A Type lenyil6 listib61 vilasszuk a Radial Gradient (SugAririnyil szinhtmenet) 
lehetiiskget, 6s lhthatjuk, hogy a Color tabla iijra rnegviltozik, d e  csak annyiban, 
hogy a szinitmenetminta ovilis alakQ lesz. 



5.  att tint sunk a sziniitmenet jobb oldaliin taliilhatd mutatbra, 6s vhlasszunk egy 
viMgosk6k szint. Ne feledjiik, hogy ha csak simhn a szinviilaszt6ra kattintunk, ' 

az csak a szinhrnyalatot viiltoztatja; a'f6nyer6t val6szinfileg novelni kell 
(ezt a feh6rbo"l feket6be tart6 fiiggoleges sziniitmenetre kattintva tehetjuk meg). 
Most egy korkoros osszeolvadiist kell kapnunk, amely sArgiib61 k6kbe megy 5t. 

6. Ahhoz, hogy tovgbbi szineket adjunk a szinAtmenethez, kattintsunk a Color 
tibliin az Atmenetleir6 s5vra (a sz6les mintahtmenet). Oj mutat6k jelennek meg, 
mozgathatjuk 6ket, 4s szerkeszthetjuk a sziniiket. Ha valamelyik szint el szeret- 
nknk tholitani, hGzzuk lefel6 a mutat6t (ne balra vagy jobbra). 

7. A most 16trehozott iitmenet ment6s4hez a Swatches tiiblhn vagy vAlasszuk 
a Color tabla be5llit6menuj6nek Add Swatch lehetoskget, vagy egyszerGen 
kattintsunk a Swatches tiibliin a mir mentett sziniitmenetekhez kkpest jobbra. 
Ez ut6bbival egyszeru"en lij szinmintAt hozunk 16tre az eppen kijelolt szinb61. 

Most, . h o g  m8r rendelkezesunkre 511 egy egyedi szingtmenet, megtanuljuk, hogyan 
haszniilhat6 a filmekben. 

Akir alapgrtelmezett szin5tmenetet haszniilunk, akiir sajiitot hozunk letre (ahogy 
az elozo" gyakorlatban tettiik), a szinhtmenetek alkalmazhshban a kitolt6- vagy korvo- 
nalszin kiviilaszt5siinil tobb is rejlik. A szinatmenet-transzformiici6 (Gradient 
Transform) eszkoz hat6kony lehet6s6geket biztosit a sziniitmenetek pontos megjelenC- 
s6nek szerkesztits6hez. Ez az eszkoz kozos rekeszben talAlhat6 a Tools tgblhn a Free 
Transform eszkozzel, ez6rt az el6r6sithez ez ut6bbira kell kattintanunk, 6s lenyomva 
kell tartanunk az egkrgombot'(vagy egyszer6en le kell nyomnunk az F billentyu"t1. 



egy a szinpadon lev0 kitoltesre vagy korvonalra mir  alkalmazott sziniitmenetet - let 

egy sziniitmenetet, az eszkoz fogantyflinak segitskgitvel beiillithatjuk a sziniitmenet 

ma (sug8ririinyj sziniitmenetekn.61) mind 5llithat6. Toviibb5 amikor olyan kitoltkseket 
hozunk letre, amelyek itmenetet hasznilnak - pkldiiul a festitkesvodor eszkoz haszna 
latakor -, rendelkezi.sre ii11 egy Lock Fill (Kit6lti.s rogzitese) nevu 1ehetosi.g. 
a Lock Fill be van kapcsolva, minden alakzat, amelyet kitoltiink, ugyanannak a szinit.. 
menetnek lesz a rksze. Egy feketkbol fel~krbe tart6 sziniitmenet ekkor minden objekU, 
mon iitmegy, mig ha a Lock Fill ki van kapcsolva, mindegyik alakzat sajit feketebal f,- 
hCrbe tart6 szingtmenettel fog rendelkezni. A kovetkezo" gyakorlatban a Gradient 
Transform eszkoz its a Lock Fill lehet6si.g hasznAlatiit gyakoroljuk majd. 

Gyakorlat: Alakltsuk Q a filmben hasmelt szlnitmenet jellemz6it! 

Ebben a gyakorlatban felfedezziik a Lock Fill lehet6skget 6s a Gradient Transform 
eszkozt, hogy teljes iriinyitiist szerezzunk a sziniitmenetek folott. Kovessiik ezeket 
a lkpkseket: 

1 .  Viilasszuk a Rectangle eszkozt, kapcsoljuk ki az objektumrajzol6 modot, 
viilasszunk egy egyszinii kitoltoszint, majd rajzoljunk ki.t nkgyzetet, kozel 
egym5shoz. Nyomjuk le az Esc billentyiit, hogy semmi ne legyen kijelolve. 

2. Viilasszuk a festkkesvodor (Paint Bucket) eszkozt, 6s a kitoltoszin-vilaszt6r61 
vdasszunk egy sugiriranfl iitmenetet (az alap6rtelmezett fehkrbol feketkbe 
j6 lesz). 

3. Gyiiz6djunk meg rbla, llogy a Lock Fill 1ehetosi.g nincs kivalasztva, mint 
az 5.8. iibriin is 1iithat6. Mindegyik nkgyzetre kattintsunk egyszer, hogy kitoltsiik 
oket a sugiiririinfil kitoltkssel. Mindkkt negyzet ugyanolyan fehkrbbl feketkbe 
tart6 korkoros hatissal rendelkezik. Ez a normilis uzemm6d. Megfigyelhetjuk, 
hogy ott van a sugiiririinw sziniitmenet kozkppontja, ahovii kattintottunk. 
Kattintsunk kiilonbozo helyekre mindkkt nkgyzeten beliil, 6s lathatjuk, hogy 
az iitmenet kozitppontja oda keriil, ahovii kattintottunk. 

4. Kattintsunk az egyik negyzet masik negyzettel hatiiros klknek kozelkbe, majd 
a Lock Fill gombra. Most az utoljiira vitgrehajtott kitoltks 1negfiatArozza az osszes 
utiina kovetkezo kitoltes kezdetkt, mert a Lock Fill be van kapcsolva. (B5r nem 
feltetleniil szuksi.ges, de kevesebb problkma jelentkezik, ha eloszor kitoltjuk 
az egyik alakzatot, majd ekkor kapcsoljuk be a Lock Fillt, lnielott folytatniink.) 

5. Kattintsunk a masik negyzetre, ks megfigyelhetjuk, hogy a sziniitmenet onnan 
folytatodik, ah01 az elso nkgyzetben kezdBdik. Ez a Lock Fill hatasa. Ha pedig 
fijra az elso" nkgyzetre kattintunk, a sziniitmenet kozkppontja rogzitett marad. 



5.8.6bra 
A Lock Fill 9 

nem aktiv 

5.9. ibra 
Amikor a Gradient 
Transform eszkozt 
ezen a szindtrnene- 
ten alkalmazzuk, 
tobb alakzatot 
foglal magdba, mert 
a l~trehoz6skor 
a Lock Fill aktiv volt 



6. Most nyomj~ik 1e az F billenw'it a Gradient Trdnsform eszkoz kivAlasztas~h0,, 
liogy szerkeszthessuk a li.trehozott kitolteseket. Ezzel az eszkozzel csak azoka 
a kitoltkseket szerkesztlietjiik, amelyek miir a szinpadon vannak. 

7. Kattintsunk az egyik negyzetre, 6s lnegjelenik ni.hiiny fogantfll, az 5.9. 5brin 
lithat6 m6don. Most %thelyezhetjiik a szinitmenet kozkppontjiit. A szCls0 
fogantyiikkal megv5ltoztathatjuk a sugSririnyii Atmenet alakjat, a 1 1 a l v a n ~ ~ l 5 ~ ~  
a f6kuszpontot Cs a forgisszoget. 

8. A fogantyilk val6szinuleg nagyon logikusnak bizonyulnak, de egy kicsit a ~ e n  
kiskrletezni kell veluk. Kattintsunk a mozgat6 fogantyf~ra, ks hi~zzuk a kitoltks 
kozkppontj2nak megviltoztatasAhoz. (Az 5.10. Sbr5n megfigyelhetjtik, hogy hat 
f o g a n w  van, ks mind megviiltoztatja az egCrmutat6t.) 

~ta lak i tas  A Gradient Transform 

Forgatas eszkoz aktiv I I 

Mozgatas 
Halvanyulb 

5.10.6bra 
A Gradient Eansforwz eszkoz kiilonl?oz6 le/zet6k&gei kiilo.rzboz6 nzz~tatdkkal r~ndefkeznek 

9. Kattintsunk az italakit6 foganwra,  6s hlizzuk, hogy szabslyos kor helyett 
ellipszissi. alakitsuk az Stmenetet. Megfigyelhetjuk, hogy az 5.10. iibrin szereplo 
5talakit6 mutat6 liasonlit ahhoz a mutat6hoz, amelyet egy objektum Stmeretezk- 
sekor litunk. 

10. A f6kuszpontmozgat6 fogantyiival a sugiririnyii szinitmenet szimmetriSjit 
m6dosithatjuk. A hatiis hason16 az italakitb foganty6val elkrthez, de  ez a mutat6 
a teljes alakzaton beliil azonositja a forr6pontot. Gondoljunk ra ugy, mint ami 
azt szabilyozza, hogy mennyire legyen elnyiljtott a szinittnenet. 

1 1. A halv&nyulAs fogantyii segitskg6vel ~Sltoztassuk meg a fokozatot, amellyel 
a szinitmenet feli6sbbl feketkbe viilt. Az 5.10. ib r in  egy egyedi halv5nyulSs 
mutat6 15that6. 

12. ~l l i t suk be az italakitott alakzat forgiisszogkt. Az 5.10. iibrin ugyanazt a forgat6 
mutat6t litjuk, amely a hagyomiinyos forgat6 eszkoznkl is megjelenik. Tudnunk 
kell, hogy a sugiririnfl Stmeneteknel elbszor iit kell mkretezni a kitoltkst, 
mielott a forgat6 fogantyh biirmilyen eredrnenyt mutatna. 

Azt gondolhatniink, I~ogy sengeteg idot toltottiink az Atmenetekkel. Igaz, tkny1eg nagyon 
jelentos hatiis, alnolyan ,,szegi.ny ember 1iSrom dimenzi6jaX. Az 5.1 1. es 5.12. iibriik kirt 
egyszerii pkldiit tnutatnak (az egyik egy ,,ilgombot"), amelyeket szin5tmenetekkel 



5.1 2. ibra 
Egy triikkos szindtmenet ( tuk~oz6 tulcsorduiiisi beillithssal) izgalmasabbh teszi e n  a kkpkeretet 

P6ldQ a snhkeverhs 6s a szarhs gyakorlati alkalmazhs6ra 

Az el626 leck6ben megtanultuk, hogyan hozhatunk litre szimb6lumokat a Konyvtgrban, 
6s art is, hogyan mbdosithatjuk a peldjnyokat szinstilusok segitsigivel. Ebben az 6rA- 
ban eltiszor liirmk, hogy a sziirdk 6s a ssinkeverisi m6dok hasonl6kkppen szimb6lum- 
pildjnyokon miikodnek. A kovetkez6 riszben a gyakorlati alkalmazhsukra l5tunk 
Wlonf6le pkldbkat. Minden kombinhci6 lefedesere termgszetesen nincs lehet6s6giink, 
egyriszt mert rengeteg van beloluk, mAsr6szt erdemes 6ket magunknak felfedeznunk. 



A szinkeverbsi rn6dok gyakorlati alkalmaz6sa 

A szinkeverksi m6dok megkrtks6nek kulcsa, hogy emlkkezziink r i ,  bogy hltaliban kei 
szerepld van: az Atfed6 pkldAny (amelyre a szinkeverksi m6dot alkalmazzuk) its 
az alatta lev6 objekturnok (amelyek osszeolvadnak az itfed6 rkteggel). Azt sem szabad 
elfelejteniink, hogy a szinkeverks be is iigyazhatb, arnennyiben egy olyan szimb61um-, 
pkId5nyra alkalmazzuk, arnelyik egy mhsik pi.lcliiny belsejkben talhlhat6. BAtran kiser- 
letezhetiink a kiilonfkle szinkeverksi m6dokkal. Ha ljgy talAljuk, hogy valamel~ik 
kppen megfelel egy adott hatAshoz, gondosan tanulmhnyozzuk, hogy mikrt. Azzal 
ugyanis nern kriink semmit, ha egyszer6en n~ernoriziiljuk a hathsokat, de a gyakorlat- 
ban nem tudjuk alkalmazni a szinkeverkst. 

A legerdteljesebb szinkeverksi m6d talhn a Layer, Ha egy filmklip, amelyre h t t e t ~ z 6 ~ ~  
get szeretnknk alkalmazni, tobb egyrnhst htfedd objektun~ot tartalmaz, a Layer eletet 
menthet. ~n pCld5ul kkszitettern egy virhgot ( lhd  az 5.13. hbriit), pusztin azhltal, bogy 
1einAsoltam 6s elforgattam egy viriigszirmot. (Ehhez persze a regisztrAci6s pontot 
a szirom sark%ba kellett l~elyezni, lnajd a Transform tAblhn 30 fokot megadni, 6s tizen- 
kktszer megnyomni a Copy and apply transform gombot.) Arnikor az Alpha szinstilust 
a virAgp6ldinyra alkalmaztam, az egymAst htfedo" sziromri.szek httetszoskge kiilonbozij 
volt (amint az az 5.13. &bra bal oldaliin lhthat6). Ezen nem is vhltoztattam, mert a szin- 
keverks Layer-re AllitAsa is meghozta a kivant eredmknyt. 

A Hard Light (illetve a hozzh hason16 Overlay) szintkn hasznos szinkeverksi m6d. 
htalanossigban olyan klipekre 6rdemes alkalmazni, amelyek szinhtmenetet tartalmaz- 
nak. HatAsa azkrt nagyszerii, mert a csillogiis, amit a grafikhhoz ad, nem vgltoztatja 
meg maradandban a betoltott raszterkkpet. (Ugyanezt a hathst elkrhetjuk {igy is, hogy 
a Photosl~opban, a kkp betoltese el6tt hozzuk letre, de akkor a Flash-en beliil nern 
lenne mbdosithat6.) Amikor a 7, 1eckkto"l kezdve mar animhci6kat is kkszitiink, lhthat- 
juk inajd, hogy a megviligitAs is mozgAsba hozhat6, igy kletre kelthetunk egy egykb- 
kknt statikus kkpet. 

5.1 3. Bbra 
A r)zl-ag~f1117zkl~pjk~z Oell~l a z  egynzdst dfed6szzr~?zok~-n Alpha szi~7stilust alkalnzazua 

/ze1~7 azt kapjlrk, a17zil-c szat?zit?/ / ~k (bnIr.al, dc ha a szir 1kcoet5st Layer-l-e allitjll k (jobb~a), 
t7?2/-ts jaoul n kbp 



16szinu"leg eleve igy van) 6s 0%-os alfa Crteku" szurkeben vCgz6djon. Ehhez 

A Gradient Transform eszkozzel viltoztassuk meg a szinitmenet halvinyulisit 
s kozCppontjit. A halvinyulis legyen hirtelen, a kozCppont pedig keriiljon 

az aut6 fitnysz6r6jinak tetejitre. 
4,  A megviligitis elCg szornyen fest, mert fehCrb6l szurkCbe tart, majd e1tu"nik. 

f 

~okkal jobb lenne, ha a fehCr maradna, de a sziirke beleolvadna a kocsi szinCbe. 
Pontosan ezt krhetjiik el a Hard Light (vagy az Overlay) szinkeveritssel. Jeloljuk 
ki a megrajzolt teglalapot, b alakitsuk filmklippe (F8). Jeloljuk ki ezt az fijonnan 
ICtrehozott pCldinyt, Cs a Properties tAbliin vilasszuk a Hard Light lehetbseget 
a Blend lenyil6 listiib61. MegnCzhetjuk azt is, milyen lenne az Overlay hatisa: 
val6szinuleg kevCsbC feltu"n6, mert a ~~~~~~~~6 fCnyCben tobb van az aut6 

Ez a m6dszer akkor mfikodik a legjobban, ha a hatgst nem visszuk h3lziisba. EgyCbkCnt 
16tezik m6g egy hason16 eljiiriis, amellyel szalagszeru" csillog5st hozhatunk 1Ctre: sug5r- 
i r i i n ~  itmenet helyett hozzunk 1Ctre egy tobblCpcsos szingtmenetet (vagy egy olyat, 
ami ism6tlo"dik). Ez val6szinuleg az olyan kkpekhez a legjobb, mint a koribban 
az 5.12. iibrin litott kCpkeret - az aut6hoz talin kevCsbC. 

Az imCnt Iiitott f6nyszbr6hat5s sokkal Crdekesebb, ha nCmi mozg2ssal (vagyis animiici- 
6val) kombiniiljuk. A kovetkezo" gyakorlati alkalmazis, amelyet bemutatunk, az Invert 
szinkeveresi m6dot hasznilja, de ahhoz, hogy tCnyleg lissuk a hatisiit, mindenkeppen 
animhci6t igCnyel. Mindazoniltal itrdemes megismerkedni vele. 

&talinossiigban el6g messzire juthatunk, ha az Invert szinkeveresi m6dot egy olyan 
fekete tgglalapra alkalmazzuk, amely teljesen befedi a szinpadot (vagyis azzal azonos 
mQet6). A hatgs megtekintCs6hez rajzoljunk nkhiiny alakzatot a szinpadra. Ez ut%n 
gondoskodjunk r61a, hogy az objektumrajzold m6d be legyen kapcsolva, amikor egy 
feketevel kitoltott tkglalapot rajzolunk a szinpad teljes nagysiigiban. Alakitsuk a tegla- 
lapot filmklippe, 6s iillitsuk a Blend listiit Invert CrtCkre. Jeloljuk ki a klipet Cs vhltogas- 
sunk a kivggis (Cm+X) 6s a visszavonis (CTRL+Z) kozott, hogy utinozzuk, milyen 



140 1 1, r6sz Grafikak osszegyfijt6se 6s animbcibjuk a Flash-ben . 
lenne, ha animiicidt hasznalniink. Kepzeljuk el, hogy egy labda halad iit a ki.pernyh 
6s arnikor nekiijtkozik egy ablaknak, ezt a negativ-pozitiv villogiist l5tjuk. Egyszefiisege 
ellenere igen hatiisos! A szinkeverksi rn6doknak meg sziimtalan hasznos alkalmazisa 
lehetsi.ges, de rernknyeim szerint a fentiek adnak nkhiiny otletet, anlelyekbijl tijabba- 
kat bonthatunk ki. 

A sziirBk gyakorlati alkalmazasa 

A sziir6k tijbbskge onmagiiban is hat5sos. Amint egy Drop Shadow szu"r6t adunk pkldi- 
ul egy kliphez, az nyomban figy tiinik, mintha lebegne a szinpad felett. A sziir6k gya- 
korlati alkalrnaz5s6t ki.t pkldiin - egy egyszeriin ks egy bonyolultabbon - mutatjuk be, 

Val6sziniileg viccesnek tal5ljuk majd, milyen konnyu" a sziiro"kke1 elkrni, hogy egy 
szines f6nyki.p fekeie-fehi.rr6 fakuljon ki. (Ha viszont pr6bilkoztunk miir ilyesmivel 
a Flash valamelyik koribbi v%ltozatiiban, megdobbento lesz a kiilonbseg!) fme egy 
egymondatos megoldiis: toltsiik be a fenykepet, alakitsuk filmklipszimb6lumm%, 
a Filters tibl5n viilasszuk az Adjust Color-t, majd a Saturation csuszkit hilzzuk teljesen 
balra (-100). Szi.piahatiissa1 azt is egyszeru" elkrni, hogy a f6nyki.p reginek tiinjon: csak 
116zzuk a Saturation cstiszkit kicsit feljebb, 6s a Hue csiiszkival adjunk a kkphez egy 
Ieheletnyi sarga Brnyalatot. 

Ha a kifakit6 tviikk tfil egyszeru" is volt, a kovetkez6t bizony2ra nehezebbnek taliljuk 
majd. Lknyegeben egyesitiink nkh5ny, a leckkben koribban tanult elj5rist: a r6gimddi 
vetett %rnyi.kok 6s a Hard Light szinkeverks alkalmazis5t, amelyek mind a Bevel szu"r6 
folk keriilnek. Ezzel a Bevel szu"r6 adta miianyagszerii hat& valbszeriibbi. tessziik. 

Gyakorlat: Kombinaljuk az eljiirisokat a Bevel szijrti feljavit~stihoz! 

Hatiirozottan divatos manapsig az ikonoknak liigy t&hatiisil mfianyag jelleget adni. 
Ezt mi is konnyen megtehetjuk ni.hiiny eljiir5s eg@ttes haszn5latiival. 

1. Rajzoljunk a Rectangle eszkozzel egy korvonalszin nelkiili tkglalapot, amelyet 
tornpa, soti'tvoros szinnel toltunk ki (en az #AC6560 szint hasznHltam). Vilasszuk 
a Free Transform eszkozt, rnajd kattintsunk a Distort (Torzit5s) lehetoskgre. 
Az alakzatot iigy kell eltorzitanunk, hogy balra nezzen, ezkrt a SHIFT nyomva tar- 
tisa mellett hlizzuk felfeli. a jobb felso" sarokfogantyi~t, majd a Rotate and Skew 
lehet6sGget viilasztva forgassuk el az alakzatot az bramutat6 jir5s5val megegye- 
z6en nkl15ny fokkal. Az eredmenynek i ~ g y  kell kinGznie, mint az 5.14. 5brAn. 

2. Jeloljiik ki az eltorzitott tkglalapot, alakitsuk filmklippe, 6s adjuk neki 
a Rectangle Middle (Kozi.pso tkglalap) nevet. A Filters tHbl%n v-ilasszuk 
a Bevel szuro"t, a Blur tulajdonsAg6t illitsuk 18-ra, az ero"ss6gi.t pedig 150%-ra. 
A megvil8gitAs szine maradjon fehi.r, az Hrnyekszint azonban v2ltoztassuk 



a tkglalap kitoltesevel megegyezo" szinre (vagy egy Aryalatnyival sot6tebbre). 
Ehhez kattintsunk a Shadow (hnykk) szinmintsra, majd a cseppent6 mutatbval 
kattintsunk az hltalunk rajzolt teglalapra. Nkzzuk meg, milyen sz6p 
a domborhat5s. Semmi baj vele, csak olyan, mintha egy gep rajzolta volna. 

3. Ahhoz, hogy a kkpbe 6letet leheljiink, kkt olyan elj5rAst fogunk egyiitt alkalmazni, 
amelyeket m5r ismeriink. El6szor finom megvil5git5st adunk a tkglalap egy m5so- 
lat5hoz az Overlay szinkeverksi mbd segitskg6vel. Miisoljuk h5t le a Rectangle , 
Middle pi.ld%nyiit, majd v5lassmk az Edit, Paste in Place (Szerkeszti.~, Beillesztks 
helyben), vkgiil pedig a Mode,  Break Apart (MddositBs, Felbont5s) parancsot. 
Anklkul, hogy megsziintetnknk a kiijelolgst, alakitsuk az alakzatot filmklippi. 
(ehhez nyomjuk meg az F8 billenwt), 6s nevezziik el Rectangle mp-nak (Pels6 
t6glalap). 

4. Kattintsunk duplhn, hogy bel6pjunk a Rectangle TOP szimb6lum belsejebe. 
V5ltoztassuk a kitolt6szint egy sug5rirhnfl szinAtmenetre, ugyandgy, ahogy 
az Adjunk reflektorfenyt egy kkphex a Hard Light vagy a x  Overlay szinkeverksi 
mo'd segits6gBvel! cimu" gyakorlatban tettiik. Az Btmenet ezdttal vil5gos pirosb61 
induljon, 6s eg6szen sotkt (majdnem fekete) vorosben vkgz6djon. A szingtmenet 
vil5gos r6szi.t helyezziik a teglalap bal fels6 sarkAhoz, a halv5nyul5s azonban 
ezlittal legyen fokozatosabb, hogy a szin5tmenet a teljes alakzatot lefedje (lisd 
az 5.15. 5br5t). 

5. Tkrjiink vissza a f6 jelenethez, jeloljuk ki (a szinstmenetet nem tartalmaz6) 
Rectangle TOP pkldhyt, 6s m6dositsuk a Blend beAllit5s5t Overlay-re. 

6. A kepnek most mhr egesz j61 kell festenie, de ahhoz, hogy tokkletes legyen, 
sziikskg lesz m6g egy vetett 5rnykkra. A Drop Shadow szu"r6t alkalmazhatjuk 
a Rectangle Middle pkldgnyra, de az 5rnyi.k alakjht 6s helykt jobban kkzben 
tarthatjuk, ha dj pkld5nyt homnk l6tre. Nyissuk meg a KonyvtGrat, 6s hdzzunk 
m6g egy pkld5nyt a Rectangle ~iddle-b61 a szinpadra. A Filters t5blAn v5lasszuk 
a Drop Shadow szurGt, 16-0s Blur be8llithssal&s 50%-os er6ssCggel. Ez ut5n kat- 
tintsunk a Hide Object (Objektum elrejtese) leheto"segre, majd forgassuk el 6s 
dontsiik meg a pkld5nyt) hogy ligy nkzzen h, mint egy val6di 5rnykk. Val6szinu"- 
leg m6dositanunk kell a helyzetkn, hogy az 5rnykk bal als6 sarka igazodjon a m5r 
a szinpadon lev6 kkt pkld5ny bal als6 sark5hoz. Szerintem ligy a legkonnyebb be- 
5llitani az alakot es a helyzetet, ha a tobbi p6ldiny folC helyezziik, a v6gi.n viszont 
nem szabad elfelejtenunk, hogy a Mode ,  Arrange, Send To Back (MbdositAs, 
Elrendezks, Hiitrakiildes) paranccsal hiitra kell kuldenunk. A vkgeredmknyt 
az 5.16. %bra mutatja. 
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142 { I. r6sz Grafiklk iisszegyfijtbse 6s anirnlciljuk a Flash-ban 

5.15. abra 
A szinatmenetfokozatos elhalvanyz~lasa terhatast kelt, ha a z  Overlay keueresi moddal egyutt 
alkalmazzuk 

Rectangle Top 
(Overlay szinkever6ssel) 

Rectangle Middle 
(Bevel szurovel) 

Rectangle Middle (megdontve 
es a Hide Object bealiithssal 
ellatott Drop Shadow szurovel) 

vegso valtozat 

5.16. ibra 
A jobb oldalon lathato vkgeredm8nyt a bal oldali hdrom r~szletbbl dllitottzrk el6 

Az elso" ot 6rhban nagyon sok kkpessilget elsajhtitottunk. A kkpesskgek csiszolhsa 6s 
olyan feladatokban va16 alkalmazasa, amelyek kihivht jelentenek szsmunkra, csak 
gyakorlhs kilrdkse. Termilszetesen a nagy miivksszi. vhlhshoz tobb kell, mint technika: 
meg kell tanulnunk lhtni. 

Ebben a leckkben szinmintakat 6s egyedi szinAtmeneteket kilszitettiink 6s hasznaltunk, 
valamint alaposan begyakorolhattuk a Gradient Transform eszkoz hasznAlat5t. 



bra legk&kesebb rkszkt talhn a gyakorlati alkalmazhsok bemutatha jelentette. 
eszkoz&et viszonylag konnyu" kszben tartani, de a hasznilatuk m6djBt megtanulni 

mar soaal  nehezebb. A szinkeveresi m6dok 6s a szu"r6k annyi mindenre hasznAlha- 
t6k, h o g  rnindenre nem ttrhetriink ki, de kezdetnek azkrt megtette. 

~~kapcsol tam a Paint Bucket eszkoz Lock Fill lehet6skgkt, de amikor szinatme- 
nettel toltok ki e y  alakzatot, csak egv szint latok. Mi lehet a z  oka? 
~mikor  azt hissziik, hogy egy szint Iitunk, lehetstges, hogy a szinhtmenetnek 
csak az egyik vCge jelenik meg. A Lock Fill szolg5ltathst oly mddon a legjobb 
haszn51ni, ha el6szor ~ g y  toltiink ki egy alakzatot, hogy a Lock Fill ki van kap- 
csolva, majd bekapcsoljuk, 6s mhs alakzatokkal folytatjuk a kitdtkst. Mhskiilonben 
gyakran megtortknik, hogy a szinhtmenet Gradient Transform foganwi ligy 511- 
nak, hogy a halvinyulhs rendkiviil magas. Ha ez tortknik, megprdbhlhatjuk, hogy 
25%-ra iillitjuk a szinpad nagyithst, 6s kivhlasztjuk a Gradient Transform eszkozt. ' 

Ekkor lehet, hogy j6val a szinpadon kiviil lhtjuk a szinAtmenet foganwit. 
~ g y p d d a n y  szinkeverksi mo'djat Invert-re allitottam, 6s aarra szcimitottam, hogy 
a szimbdlum negativjat fogom lutni, de csak fekete lett. Mit67 lesz olyan, mint 

az Atfed6 objektum (amelyre a szinkeverkst alkalmazzuk), mind az alatta lev6 
objektumok (alakzatok, rajzobjektumok vagy m5s szimbblumok) megadhsa. 
Ha egy pkld5ny tartalmhnak negativj5t szeretntnk Ihtni, hozzunk lCtre egy 
egyszinu" alakzatot (azonos mgretekkel, mint a negativba forditani kivhnt eredeti 
objektum), 6s tegyiik az eredeti, szinkeveressel ellhtott p6ldhny alh. (Kiilonboz6 
szinu" alakzatokkal mis-mhs hathst krhetiink el.) Azt is megtehetjiik, hogy 
az eredeti objektum szinkever6si.t visszahllitjuk Normal-ra, az lij alakzatot 
szimb6lummh alakitjuk, 6s arra alkalmazzuk a szinkevertst, csak ekkor 
iigyeljiink rh, hogy az egyszinu uj alakzat az eredeti pkldhny alatt legyen. 
Melyik a legjobb szinrendszer a x  RGB, a HSB uagy a Hex? 
Amelyik jobban tetszik. Egyik rendszer sem jobb, mint a rnhsik.  ind den ktper- 
ny6n szereplo" szinnek az osszes rendszerben van egy megfelelo" szinkrtkke. 
Ha az iigyfkl RGB-ben adja meg a vkdjegye szineit, akkor az RGB-t kell hasznil- 
ni. Ha valakit61 hexadecimAlis szinkrtkkeket kapunk, akkor azt a rendszert kell 
hasznhlni. A hhrom rendszer gyakorlatilag egyforma. 

Ez a rCsz ismkt16 kkrdksekb616s vilaszokb6lil1, amelyek segitskgkvel megszilhrdithatjuk 
az ebben a leckkben szerzett tudisunkat. Pr6biljuk megvilaszolni a kkrdeseket a vhla- 
~zok ellen6rzkse el6tt. 



1. Milyen tiiblh(kat) haszniilunk htmenetes szinminthk 16trehoziishhoz? 
A. A Swatches thbliit Cs a Gradient tgbl5t. 
B. A Properties thbliit. 
C. A Color tiibliit. 

2. ,,Mielott a Flash-be bekeriiltek a szu"r6k 6s a szinkeverCsi m6dok, 16nyeg6ben 
lehetetlen volt vele grafikiikat kesziteni." 

A. Igaz. 
B. Nem igaz. Egyszefhb rajzolhsra az6rt alkaimas volt. 
C. Nem igaz. A szfirok 6s a szinkever6si mddok csak rasztergrafikakra 

alkalmazhat6k, ezert nelkiiliik is j61 boldogulhatunk. 

1 .  C. A Color tgblhn hozzuk letre 6s szerkesztjuk az egyedi sziniitmeneteket. 
Jegyezzuk meg, hogy nincs Gradient tiibla, tehiit az A vhlasz mindenkitppen 
rossz. 

2. B. A szfirok 6s a szinkeveritsi mddok csupiin ujabb eszkozok, egy hathst 
azonban mindig tobbf6lek6ppen el lehet 6rni. 



Megjelenitesi modszerek 

Ebben a Zeckkben a kovetkezo2rd Zesz sz6: 

A szovegek megjelenitbenek finomhangolisa 
e- A szinkeveresi mddok es a szurijk gyakorlati alkalmazasa 

Toviibbi triikkok tokkletesen igazitott grafikAk ,l&trehozAsAhoz 

Miel6tt tenylegesen hozz5keiden6nk az animici6k keszit6sehez (ezt a kovetkezo" lec- 
kkben tesszuk meg), m6.g egy 6riit annak szentelunk, hogy tovhbb csiszoljuk az eddigi 
tudhunkat. Akir mozgb, akir statikus grafikit keszitunk, ahhoz, hogy remekul n6zzen 
ki, j6 megfigyel6kCszsCgre 6s a bizonyos fokig a Flash-ben valb jhrtassigra is sziikse- 
giink lesz. Az sem iirt, ha turelmesek vagyunk, b5r ebben a leckeben azt tanuljuk meg, 
hogyan keszithetiink tetszetijs grafik5kat rninimilis ero"feszit6ssel. 



A 2. leckkben megtanultuk annak az alapjait, hogy mikent helyezhetiink el sZOvegeket 
a filmekben. Most Ldvitjiik ezirinfli ismereteinket, ils megnezzljk, hornan biZtosithatjuk 
hogy a sziivegek pontosan i igy  jelerljenek meg, allogy szel-etnknk, kiilonosen ha a szij- ' 
veg futis kozben viltozik, vagy kiilonleges hatiisokat is alkalrnazunk ri. 

Statikus szovegek hasznilata 

Ha olyan szoveget szeretnknk megjeleniteni, ami futisid6ben nern viltozik, a Propefiies 
tiibla Text Type (Szoveg tipusa) lenyil6 listijib61 a Static Text (Statikus szoveg) lehetase- 
get kell vilasztanunk. Ezzel szemben, ha a pontos id6t akarjuk mutatni, vagy minden 
nap m5s-mis szoveget szeretnenk kiiratni, a Dynamic Text (Dinamikus szoveg) bed& 
tisra lesz sziiksilgiink, mig az olyan mezok esetkben, amelyekbe a felhaszn516 pkldsul 
beirhatja a nevkt, az Input Text (Szovegbevitel) tipus a rnegfelelo vilasztis. A dinamikus 
szijvegek 6s a szovegbeviteli meziik tehiit fut8sic16ien m6dosithat6k; az ut6bbit maga 
a felhasznil6 viltoztathatja meg. A szoveget minden mis  esetben lezirjuk, tehit statikus. 

A clinarnikus ils a bevitt szovegekkel is hamarosan megismerkecliink, de  el6szor nezziik 
tneg, hogyan vezkrellietjiik a statikus szovegeket. Ezek egyik legfontosabb elonye, 
hogy a felhasznii16nil nern kell rendelkezesre gllnia az iltalunk hasznilt betiitipusnak, 
csak nekiink van r i  szuksi.giink, amikor liltrehozzuk az . swf f5jlt. Ezt azkrt fontos tud- 
nunk, mert ha csapatban dolgozunk, its az egyik munkat8rsunk kiild nekiink egy . £ la  
f i j l t ,  amely olyan betiitipust haszn51, amit mi nern telepitettiink, a f i j l  birrnely r6szi.t 
m6dosithatjuk, a szovegeket azonban nem. A fsjl a visszakii1di.s utin termkszetesen 
miikodokkpes marad, 6s kozzilteheto". Ha olyan . f l a  fijlt nyitunk meg, amely a gk- 
piinkre nem telepitett betiitipusokat alkalmaz, a Flash a 6.1. Abrin lithat6 Missing Font 
Warning (Figyelmeztetks: hiinyz6 betiitipus) ablakot jeleniti meg. Hacsak nern szeret- 
nknk mindeniitt lecserklni az adott tipusii betuket (amire akkor van sziiksilg, ha 
az . swf-et egy olyan g6pen szeretnenk lktrehozni, amelyen az adott betfitipus nern i l l  
rendelkezksre), vilasszuk itt a Use Default (Alapi.1-telmezks hasznhlata) lehetoskget. 

6.1. abra 
Ha a Missi7tg Fo??t Wunzzng nbl~~kbntl a Use Dcjbzrlt gombra kattiiztzirzk, uuisszc~k~'ild/?etjiik 
a j70 jiillt a nz LI rrkatht.szi Y L ~ H C E ~ ,  uki kozz@teIzet~ a m~Tiiet a s z i ~  ksiges betiit@ lsokknl 



tfitfpusok cserkje a Find and Replace paranccsal 
is elofordulhat, hogy magunk szeretnknk lecser6lni egy betutipust (6s nem tetszik 

z a megoldas, hogy eltavolitjuk azt a rendszerbol, ujrainditjuk a Flash-t, 6s a Missing 
ont Warning parbeszkdablakban a Choose Substitute - Helyettesito betutipus 
alasztasa - gombot vilasztjuk). Ehhez a Flash bovitett Find and Replace tablajat 

hasznilhatjuk. Nyomjuk le a CTRL+F billentyuket, 6s egy szabvanyos parbeszedab- 
laknak tuno ablak jelenik meg, amelyben azonban olyan lehetoskgeket is kapunk, 

int a keresbs egy adott betutipusra korlatozasa (ehhez a misodik lenyilo list6bol 
valasszuk a Font lehetoseget, majd a harmadikban jeloljuk ki a keresett betutipust). 
Ha egy szovegblokkot peldaul 1 1 helyett v6letleniil 12 pontosra allitottunk, enel 
z eszkouel gyorsan megkereshetjuk. 

kg nkhiiny dolog, amit Crdemes tudni a statikus szovegekr61. E1o"szor is, ne feled- 
meg a Selectable (Kijelolhet65 be5llitiisr61 (amelyet a Properties t5bliin tal5lha- 
, amikor egy szovegblokk van kijelolve), 6s csak akkor kapcsoljuk be, ha van 
elolhet6vk tenni a szoveget. A felhasznaldknak val6szinuleg nincs r5 sziiksk- , 
kijelolhessenek peld5ul egy cimsort vagy egy olyan szoveget, arni csak rovid 
ik meg egy anim5ci6 kozben. J6 nehgny olyan esettel talhlkoztam m5r, amikor 

tkvedgsnek tiint, hogy egy adott szoveg kijelolheto", mig miis esetekben 6ppen hogy j6 
leu volna, ha kijelolhet6vk teszik a szoveget, de nem tettkk. 

Arra is van megoldgs, hogy b5rmilyen szinu szoveg j61 mutasson barmilyen hhttkr el&. 
A kiilfoldi filmeket pCld8ul gyakran fehkr szoveggel EeliratozzAk, ami sotkt h5ttQ el& 
megfelel, de ha a hiittkr viliigos, a szoveg szinte oIvashatatlann% valik. Ha azt szeretnknk, 
hogy a szoveg biirrnilyen szhu" hiitt6rbo"l kiemelkedjen, hasznhljuk a Glow (Izzis) szur6t. 
Ha a szovegiink pkldhul viligos, a 6.2. ibrhn lathat6 ,,sotktben izz6" megoldgst alkalmaz- 
hatjuk. A rsiikk az, hogy az 6letlensCget valarnilyen alacsony 6rtkkre (mondjuk 2-re) iillit- 
juk. ~rdekes m6don ha a min6skget alacsonyra gllitjuk, jobban olvashat6 (kevksbk sima, 
viszont klesebb) szoveget kapunk. 

6.2. ibra 
A Glow vagy a Drop Shadow szGr6vel kell6en kontrasztossd tehetjiik a vilagos szoveget, 
&Y a z  uildgos hdttkr el6tt is olvashat6 marad 



148 { I. r6sz Grafikak osszegyiijtese es anim6ci6juk a Flash-ben 
--. 

111 :IZ icleje :izonl)an, bogy ritt.rj0nk a dinamilcus szovegek es 21 zdvegheviteli lllez& 
~lrgyalitsbl-a, a~nr lyek  rninci:~rra k e p e e k ,  mint :I statikus szijvegek, d e  azoknal mCg 
tobbet nyi~jtanak. A sta~ilcus sziivegekliez l~emutatott foghsok ~ell5t a dinamikus 6, 
21 llevitt szovegek esetkben is nliikoclnek (1)ir liithatjuk majd, hogy a Flash automati- 
kusan korvonalassii teszi 21 hetiiket a statikus szovegekn6l). 

Betiitipusok beAgyaz6sa dinamikus szijvegekhez 

Emlitettiik, hogy a dinamikus ks a bevitt szovegek firt5sicIo"ben m6closull~atnak. Nyilvin- 
va16, hogy az ut6l1biakat a felhaszn:il6 vdtoztatja meg, amikor beir valamit, a dinalllikus 
sz6vegelt meg~ : i l t oz t a t i t~ f i~  szolglili, utasitgsok megismerkskre viszont vgsnunk kell 
a 15. leck6ig, ahol az Actionscript nyelvrijl tanulunk rnajcl. A b e t . ~ t i p ~ ~ s o i i : l  azonban 
~l?indk&t fajta sztjveg eset6ben f'oglalkoznunk kell, mert a statikus szovegelikel ellentet- 
[>en, ahol a Flasll tuclja, milyen karaktereket kell kiisnia, a dinamikus 6s bevitt sZovegek 
ese~6ben a program ne1-n tudja ezt kitalilni, amikos liozzktessziilc az . swf fijlt. Ha a fel- 
haszniili) gkp6rol egyes betiitipusok lliinyoznak, a film lejktszisakor a Flash mis  betcti- 
13usoltk;~l llelyettesiti azoltat. (Ez a statikus sziivegek eset6ben csak ~tkkor  to?-tknik, ]la 
21 Properties tabla szoveglekbpez6si beillitihsai k6z8tt a Use device fonts - Eszkijzbe~ti- 
pusok llaszn5lata - lehetiiseget vilasztjuk.) Mivel a dinamikus 6s bevitt szBvegek karak- 
tereit el61-e nern lehet tudni, a Flash alap6rtelmezks szel.int nern hgyaz l ~ e  betiiket, igy 
a filillnlel cs;lIc akltor lellet goncl, ha a felhasznhl6 nem rendelkezik a sziikskges betfiti- 
~~"""kkal. 

Asra is vannak mbclszerek, h o g j ~  megakaclilyozzuk, 1log-y a Flasll helyettesito" betiitipust 
Iceressen (ami minciiy mis1logy - 6s tijbbnyire rosszabbul - ks t ,  mint az erecleti elk6pze- 
I&), vagy legalibbis csokkentsiik az ilyen miiveletelc szkmAt. A betiitipusok lenyil6 listi- 
j5bOl vklasszuk vala~nelyik eszltozbetiitipust (Device Font). A renclelkezksre 5116 leheto- 
segek: sans (talp nklkiili), serif (talpas) 6s typewriter (irhgkpbetii). Ezek nem novelik 
a fijl me1.et6t, mest arm kknyszesitik a Flash lejitszbt, hogy a felllasznc'll6 g k p h  keressen 
megfelel6 helyettesit6 betiitipust (a  fenti hisom kateg6riithoz ezek itltallban a kuvetke- 
ziik, ebben a son-endben: Ar-ial vagy Helvetica, Times Gs Courier). Enneli a 1negolcl5snak 
az a hiitsc'lnya, hogy nenl sziz szAzal6kig bolondbiztos (a felhasznAl6 ezeket a betiitipu- 
sokat is elt5volitliatta a I-endszerbo"1, m t g  Iia ez valGszinfitlen is, lliszen alapvet6 betiiti- 
pusokr61 van sz6), rAaclisul lllinclossze Illisom - igencsalc alapszintii - betiitipus haszni- 
latira kol-litoz minket. 

&I biztosit;il~i szeretnknk, hogy egy dinamikus sziivegben vagy egy beviteli szovegme- 
z6ben pontosan i ~ g y  jelenjenek meg a betiili a felh;1sz11:il6 gepen is, atlogy 21 mienken 
(ahol renc~ellieztsre A11 a 1iiv;int betfitipus), be  ltell Agyaznunk a sziiltseges ltasaktereket. 
Azest csak a ..sziiksi-ges ltanlktereket", mert minden hozziiaclotl karxkter n6veli a frijlmi'- 
I-etet, igy arnil-e nincs sziikst=giinlt, ne Agyazzuk be. Ha clinamilius sziiveglctnt p61di~l 
egy cligit5lis cislit jelenitiinlc Ineg, cs~tk a 0-161 9-ig terjeclii szlimjegyek, v211:1mint az A, M 



karakterek (AM 6s PM, vanis  de. 6s du.1 sziiksegesek. A beQgyazand6 karaktere- 

csak a nagybeas %b&ci. (A-2) befiit. Nagyon fontos, hogy ne az All (Minden) lehe- 
sget  v~iassmk. Ha ,,minden" karaktert be szeretnenk Qgyazni, val6szinfileg el6g 
Basic Latin (Latin &b&ci.), ami tartalmazza a kis- 6s nagybetu"ket, a szhmjegyeket 6s 

rnajd Wuk be az AMP : karaktereket az Include these characters (Tartalmazza ezeket 
2 karaktereket is) mez6%e, igy azok hozzAad6dnak a fent kiielalt cso~orthoz. 

Itt valaszthatjuk ki azokat a karaktereket, amelyek sziikskgesek ahhoz, hogy a felhaszncil6 
a kiuant betGt@ussal megjelenitue lhthassa a szoveget 

A bettitipusok beigyaz4s5val barmilyen betu"tipus6 szoveget megjelenithetiink a dinami- 
kus 6s bevitt szovegekben, de mis oka is lehet, hogy be szeretnenk Qgyazni egy adott 
karaktercsoportot: 

El szeretngnk forgatni a szoveget (vagy egy olyan filmklip belsejebe szeretn6nk 
tenni, ami forog). 
A szoveg egy r&szet vagy egeszet maszkolni szeretn6nk. 
Szur6ket szeretn6nk alkalmazni a szovegre. 



150 1 I. dsz Grafikak 6sszegyOjt6se 6s anirn6ci6juk a Flash-ben 

Korhbban m%r I%ttuk, llogyan forgathat~ink el objektumokat a Transform eszkoz segrtsi,- 
gi.vel. Arrlennyiben az objektum clinamikus szovegblokk, szovegbeviteli mez6 v a a  
olyan szirnb6lump6ld5ny, ami dinamikus vagy bevitt szoveget tartalmaz, a karaktereket 
be  kell Agyaznunk. A 12. leckelxn Iathatjuk majd, hogyan rejtlletjiik el, illetve fedhetjiik 
fel egy rnaszkr6teg segitsi.gi.ve1 miis retegeken taliilhat6 objektu~nok egyes ri.szeit. 
A szabAlytalan alakii rnaszkok nem lniikoclnek a Dynanlic 6s Input szovegeken, hacsak 
be nem igyazzuk a karaktereket. A betfitipus beiigyaziisa akkor is sziikskges, ha szfir-.. 
ket szeretnenk alkalmazni egy ilyen szovegre. 

Ha az az i.rzi.siink, hogy egyszeriibb mindig beigyazni a betiitipusokat a dinamikus 
szovegek 6s a szovegbeviteli mezBk esetkben, lehet, hogy igazunk van - mi.gse t e m k l  
csak akkor, ha t h y l e g  sziikskges, mert jelentosen noveli a vkgso . s w f  fijlm6ret6t 
(mintegy 50K-val betiitipusonkent). Azt se feledjiik, hogy ha mkgis be kell iigyaznunk 
egy betiitipust, csak azokat a karaktereket igyazzuk be, amelyekre sziiksegiink van. 

A kijvetkezB pyakorlat segitsi.gkve1 kitpet kaphatunk arr61, hogyan is hasznilhatjuk 
a clinamikus szovegeket. Ebben a gyakorlatban az aktuiilis id6t jelenitjiik meg 6s 
frissitjiik. Az&rt szlirtarn be  ide, Inert j61 illik a dinamikus szovegek ti.mAj%hoz, de 
figyelmeztetek mindekit, hogy van benne nktni ActionScript is, an~elyriil a 15. leckeig 
nem beszkliink reszletesen. 

Gyakorlat: Jelenitsiik rneg az idM dinamikus sziivegkhnt! 

A kovetkezo" gyakorlatban egy meglehet6sen llasznos 6s az ActionScript haszniilatitol 
eltekintve viszonylag egyszeriien elkeszitheto alkalmaz5st i.pitiink fel. 

Hozzunk letre egy i l j  Flasll (ActionScript 3.0) fijlt. 
A szoveg eszkozzel hozzunk l6tre egy szovegblokkot. A Properties tiiblin illit- 
suk a szoveg tipusiit Dynamic Text-re, a marg6k pedig legyenek olyan szelesek, 
hogy legalibb 10 karakres elfkrjen benniik. Be is irllatunk valalni olyasmit, hogy 
12 : 01 : 34,  de  ez a film futisa kozben iigyis 1ecseri.lodik az aktuglis id&-e. 
Gy6zo"djiink rneg 1-612, hogy toviibbra is a szovegblokk van kijelolve, 6s 
a Properties t ibl in  adjuk a szovegnek a clock-txt pkldinynevet. (Ezt oda kell 
irnunk, ahol kezcletben az <Instance Name> felirat 1ithat6; Iisd a 6.4. 5brit.) 

6.4. abra 
Al?lzoz, hog~~~feltolt17csslr~1k eg), di)~at?likl~s szor~egtn~'z6't, pGlda?7~~lerict keN nd?zztl~k uekz 



4, mintsunk bhrmelyik kockhra az idbszalagon, 6s vhlasszuk a Window, Actions 
(Ablak, Muveletek) parancsot. (Az idiiszalagot azitrt kell kijelolnunk, mert a ko- 
vetkezo" ActionScript-kbd nem teheto" kozvetlenul a szovegre.) 

5. fquk be a kovetkezij k6dot az Actions thbliiba: 

add~ventListener("enterFrame", updateclock); 
function updateclock ( evt ) { 

var now = new Date() ; 
clock-txt.text = now.toTimeString(); 

6. ~hlasszuk a Control, Test Movie parancsot, 6s lhthatjuk, ahogy az ido megjelenik 
a dinamikus szovegmez6%en, its minden mhsodpercben frissiil. 

A WWW. phi 1 lipkerman . com/ teachyoursel f cimen taliilhatij letoltheto" anyagok 
k&ott a fenti gyakorlat tobb vhltozatiit is megtalhljuk, kozte azt, amelyik az AM (de,) 6s 
PM (du.) feliratokat is mutatja. 

* 

P6ldBk a szfnkevertls 6s a szdr6s gyakorlati alkalmaz6shra 
A 4, leckCben megtanultuk, hogyan hozhatunk lktre szimbblumokat a Konyvthrban, 6s 
azt is, hogyan mijdosithatjuk a p6ldhnyokat szinstilusok segitskgCve1. Az el626 6rhban 
azthn lAttuk, hogy a szGrijk 6s a szinkeveritsi mbdok hasonlbkkppen szimbdlumpitldii- 
nyokon mfikodnek. A kovetkez6 rCszben a gyakorlati alkalmazhsukra lhtunk kiilod6le 
pirldhkat. Minden kombinhcib lefedesitre termitszetesen nincs leheto"skgunk, egyritszt 
mert rengeteg van beldiik, mhsritszt krdemes ijket magunknak felfedeznunk. 

A s i n  kever6si m6dok gyakorlati alkalrnaziisa 

A szinkeverksi mddok megitrtksitnek kulcsa, hogy emlCkezzunk rh, hogy hitalhban k6t 
szereplo" van: az Atfed6 pCldiiny (amelyre a szinkeveritsi m6dot alkalmazzuk) its 
az alatta lev6 objektumok (amelyek osszeolvadnak az Atfedo" rkteggel). Azt sem szabad 
elfelejteniink, hogy a szinkeverits be is hgyazhat6, amennyiben egy olyan szimbblum- 
pCldhnyra alkalmazzuk, amelyik egy miisik p6ldhny belsejkben talAlhat6. Bhtran kiskrle- 
tezhetiink a kulonf6le szinkeveresi m6dokkal. Ha 6gy talhljuk, hogy valamelyik kppen 
megfelel egy adott hathshoz, gondosan tanulmiinyozzuk, hogy miitrt. Azzal ugyanis 
nern kriink semmit, ha egyszefien memorizhljuk a hathsokat, de a gyakorlatban nem 
tudjuk alkalmazni a szinkeverkst. 

A legeriiteljesebb szinkeveritsi mbd talhn a Layer, Ha egy filrnklip, amelyre httetszbsitget 
szeretn6nk alkalmazni, tobb egyrniist Atfedo objektumot tartalmaz, a Layer itletet ment- 
het. 8n pkldhul kkszitettem egy virhgot (15sd a 6.5. hbrht), puszthn azhltal, hogy lemiisol- 
tam 6s elforgattam egy viriigszirmot. (Ehhez persze a regisztrhci6.s pontot a szirom 
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silrl<51~a kellett I~elyezni, rnajcl a T~.ansfortn tA11l<111 30 fo'okot 11ieg:icllii. 6s t i ~ e n k & ~ ~  
lnegnyomni :I Copy and apply ~~-ans fo~-m gombot.) Amikol- ~z Al12lia szinstilust a "ir, 

ag- 12elc[Anyr;k al1talmaztaln, az egym{~st Atfeclo" szi~.omst.szek AttetszdsPge liii10nb6~6 volt 
(alllillt ziz :I 6, j, Al,l-;l 1,al olclallin lithathi. Ezen ncm is v:iitoztattam, nlert 21  ink^^^^^^ 
L:~ycr-re 5llit:isa is lnegllozta a Iii\~rint el-eclm611yt. 

A Hal-cl Light (ille~ve a hozz5 hason10 Overlay 1 szinti.11 liaszlios szinlievest.si mbd. 
,41ta15nossigb;~n olyan lilipekl-e brdemes allialmazni. amelyrek szin5tmenetet tartalmaz- 
nak.  HaCisa azkrt nagyszelii, mert a csillogis, amit a gr:~fil&lloz acl, nem xiltoztatja 
ma]-aclancl6an a l~ett~ltiitt raszterliepet. (Ugyanezt a hatist el~rhetjiilc ilgy is, hogy 
a Pllotoshopban: a 1it.p betoltkse eliitt hozzuk lktre. cle akkor a Flash-en beliil nem 
lenne m6dositllat6.) Anlikol a 7. leck(.to"l ltezclve 1115s ;1ninlc'lci61i;it is kkszitiinlr, litllatj~ 
majcl, hogy a megvil5git5s is mozglisl~a hozha~i),  igy bletse lielthetiink egy egykbkknt 
st;itikus 1iPpet. 

Gyakorlat: Adjunk reflektorfknyt: egy kbphez a Hard Light vagy 
az Overlay szinkeveresi m6d segitsegkvel! 

1. Toltsiink be egy fbnyli&pet. moncljuk egy sportliocsir6l. Vilasszuk a Rectangle 
eszlc6zt, t s  kapcsoljuk be  az objektumrajzolo m6clot. Rajzoljunli egy kitoltott 
tkglalapot, azonos mesethen bs azonos helyen a f&nyli&ppeI, 

2. Xyissuk ~ n c g  a C o l o ~  t5blc'lt, t.s jelijljiili l i i  a ti.glalapot. Gy6ziicljiink meg rbla, 
Ilogy a Ititoltdszin riktiv a Colol- ribllin, majd v:il:~sszult a E~clial 1eheto"skget 
:I Type lenyil0 list:ibOl. Mhc\ositsuk ilgy a sz1n:itmenetet. Ilogy feli6srel kezdod- 
j611 (ez vali~szi~iiileg eleve igy van)  6s 0%-os alf ;~ i'stt'lcii sziisli6l)t.n vegz6djon. 
Ehhez egyszesiien liattintsunk r i  z51-6 tilisornsz~igl-e a j o l ~ l ,  old:llon, vlilasszunk 
egy sziirke sz in~ ,  6s illitsulc nz alki Cst6lcet O-I.:I. 

3. A Glritlient Transform eszlciizzel ~ : i l t ~ ~ t a ~ ~ ~ l i  meg :I szinritmt.net h a l \ ~ i n y u l ~ ~ ~ t  
6s kiizC;p1>011tj:it-. A ha1vAnyul:is lcgyen I~i~-teleti, a kiiz6ppont peclig lceriiljon 
;iz :rut0 I~~i.n)iszhl-hj5t1;11.; rctcjC;rc. 



A megvilhgIths elilg szornyen fest, mert feherb61 szurkebe ta r t  majd eltGnik. 
' 

sokkal jobb lenne, ha a fehkr maradna, de a sziirke beleolvadna a kocsi szinebe. 
pontosan ezt erhetjuk el a Hard Light (vagy az Overlay) szinkever6ssel. Jeloljuk 
ki a megra j~~l t  tkglalapot, 6s alakitsuk filmklippil (F8). Jeloljuk ki ezt az Cjonnan 
16trehozott peldhnyt, 6s a Properties t5blhn vhlasszuk a Hard Light lehet6si.get 
a Blend lenyil6 listiib61. Megnkzhetjuk azt is, milyen lenne az Overlay hathsa: 
va16szinu"leg kevksbi. feltu"n6, mert a fi.nysz61-d fknyeben tobb van az aut6 

Ez a d d s z e r  akkor mekodik a legjobban, ha a hathst nem vissziik t13lzhsba. Egyi.bkent 
litezik m&g egy hason16 eljiiriis, amellyel szalagszeru" csillogiist hozhatunk letre: sughr- 
irhn$ gtmenet helyett hozzunk letre egy tobbl6pcsiis szinhtmenetet (vagy egy olyat, 
ami ismi.tlbdik). Ez val6szinuleg az olyan kepekhez a legjobb, mint az el626 leckkben, 
az 5.12. gb rh  lhtott kepkeret - az autdhoz talhn kevksbk. 

iment lhtott fknysz6r6hatiis sokkal erdekesebb, ha n6mi mozghssal (vagyis animiici- 
bval) kombinPljuk. A kovetkezo" gyakorlati alkalmaz5s, amelyet bemutatunk, az Invert 

' 

szinkever6~i m6dot hasznhlja, de ahhoz, hogy thyleg lhssuk a hatiisiit, mindenkeppen 
animgci6t igirnyel. Mindazonhltal krdemes megismerkedni vele. 

&;lltalhnosshgban elkg messzire juthatunk, ha az Invert szinkeveresi mddot egy olyan 
fekete kglalapra alkalmauuk, amely teljesen befedi a szinpadot (vagyis azzal azonos 
mkrerii). A hat5s megtekintesehez rajzoljunk nkhiiny alakzatot a szinpadra. Ez uthn 
gondoskodjunk rdla, hogy az objektumrajzol6 m6d be legyen kapcsolva, amikor egy 
feketkvel kitoltott teglalapot rajzolunk a szinpad teljes nagysiighban. Alakitsuk a tCgla- 
lapot filmklippi., Cs Allitsuk a Blend listgt Invert ertekre. Jeloljuk ki a klipet es vdtogas- 
sunk a kiviighs CCTRL+X) 6s a visszavonhs (CTRL+Z) kozott, hogy uthnozzuk, milyen 
lenne, ha animhci6t hasznhlnhnk. Kepzeljiik el, hogy egy labda halad 5t a ki.pernyo"n, 
6s amikor nekiiitkozik egy ablaknak, ezt a negativ-pozitiv villoghst Ihtjuk. EgyszerGskge 
ellenere igen hat%sos! 

A szinkeveresi m6doknak milg sziimtalan hasznos alkalmazhsa lehetsGges, de remgnyeim 
szerint a fentiek adnak n6h5ny otletet, amelyekbol fijabbakat bonthatunk ki. 

A sar6k gyakorlati alkalrnazisa 

A szu"r6k tobbsege onmaghban is hathos. Arnint egy Drop Shadow szu"r6t adunk peldh- 
ul egy Miphez, az nyomban bgy tiinik, mintha lebegne a szinpad felett. A szu"r6k gyakor- 
lati alkalmazhsht kCt pelddd - egy egyszedn 6s egy bonyolultabbon - mutatjuk be. 

ValQziniileg viccesnek taliiljuk majd, milyen konnyu" a szuro"kke1 elerni, hogy egy szines 
fen~kkp fekete-fehi.rr6 fakuljon ki. (Ha viszont pr6bhlkoztunk rnhr ilyesmivel a Flash 
"lamelyik koriibbi viiltozatiiban, megdBbbent6 lesz a kiilijnbsi.g!) ime egy egymon- 
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il:ltc~s mrai~lclis: tfiltsuk be  a iknyki-pet. 11:ikits~lk hl1~1klipszi11il~O1~1111~115, a F i l t r~ -~  tabldn 
vrilasszult az  Acljust Color-t, majd a Satul-ation csilszk;it l~i~zzul.; tcliesen 1,alra (-100). 
Sz~pi;lh;ltrissal :~zt is egyszcr-ii elPsni, h o g ~ i  11 fknyl.;t.p r6ginck tiinjon: csak llilzzuk 
a SLltul-:l[i(,n cs(lszh:lt kicsit feljehl,, t.s il Hut. c s i i ~ ~ k : l v s l  aclji~nl< 21 kt.pllez cgy lelreletnyi 

s:isga rirnpalatot. 

a ltif:~liith tsiikk till egyszerii is volt, a kiivetkeziil 11iz;ony:ll-a nel lezel~l~nek talaljuk 
majcl. Lt.nyeg6l)en egyesitiink ni-llriny? a lecl.;i.l)en l.;orriI~\~nn tanult eljrifist: a rPgiln6di 
vetett ri1-ny61ioIt i.s a H:l~-cl Ligllt szinkevcsi .~ all.;aI1~iaz5s;it, alnelyck mind a Bevel szcr6 
f'ijlk Itesiilnek. Ezzel a Bevel sziil-6 acita miianyagszel-ii 11at;Cist v:116szesiil~l)& tessziik, 

Gyakorlat: Kombin6ljuk az elj6rasokat a Bevel szu"r6 feljavitasahoz! 

1-IatAsozottan clivatos manaps5g az  ikonoknak lrigy t6rllatAsi1 rniiangiag jelleget adnj 
Ezt mi is kcnnyen megtelletjiik ni.11Any eljirAs egyiittes haszniilat5val. 

1 .  Rajzoljunk a Rectangle eszkiizzel cgy kolvonalszin nelkiili teglalapot, arnelyet 
~ v m p : ~ .  sijti.tvii~-tis szinnel tijltiink ki ( en  az FACGSGO szint haszniltam). ValasszuE 
a Free Tmnsfosm eszlctjzt. majcl Itattintsunk a I>istost (Torzit5s) 1eheti'isi.gre. 
Az alakzatot i ~ g y  kell elturzitanunk, hogy l~a l r a  nezzen, ezkt-t a SIIITT nyolllva 
tasL;ltsa mellett lliizzul\r felfeli. a jobb k l s 6  sarokfopant)riit, majd a Rotate and Ske~ 
lelietosi.get vlilasztva fm-gassuk el az alaltzatot 212 6ramutat6 j;irAsrival megegye- 
z6en nkhany fokltal. Az eredrnC-nynek ilgy kell liin6znie, mint 21 6.6, Abr5n. 

6.6. abra 
Ez cr jc>/c>~ 1tCiklr1~1 I eltoizitort tfigfct/cp i zg ;~ r l /~~~nsn /~b  Icsz. c t i l l l ~ l t  ~/l<@szlllr I I I k oele 

2, Jeloljiik ki az eltor-zitott teglalapot, alakitsuk filmlilipp6, t=s acljuk neki a Rectang 

le Middle (I<iizCpsii ~kgla lap)  nevet. A Filters tAl~lAn vAlasszuk a Bevel sziirot, 
a Blur tulajclons5grit illitsulc 18-ra, az  el-ijsskgtt peclicg 150%-ra. A ~negviligitis S Z ~  

ne rna~ id jon  fellCs. az ;irnyekszint azonban viltozt:lssuk :I tkglalap kit6lti.s6vel 
megegyezii szinr-e (v;ig;v egy rirnyalatnyi\:al siitete11111-el. Ellllez Itattinstunk 
a Sllaclow (AI-n~7t.k) szinmintrira, majcl 11 cseppentij mutat6val kattintsunk az d t a -  
lunk rajzolt t6glalapra. NPzziik meg. tiiilyen szkp :I doml~or-hatis. S e ~ n ~ l l i  baj velf 
csali olyan, mintlia eggr gep sajzolta volna. 

3. Ahhoz, Ilogp 21 1ii.pl)e kletet leheljiinl\r, ket olpan eljil-5st fkgunli egyiitt :~lkalmazn 
amelyeliet mrir ismeliink. Eldsziir finom rnegvil5gitisr :~clunlc a tC.gl:llap egy d s o .  
latiilioz az 01.e1.lay szinliever-i-si m6d segitseg6vel. Mrisoljuli I151 le :I ~ e c t a n g l e  



Middle pi.ld5nyit, majd vilasszuk az Edit, Paste in Place (Szerkesztes, Beillesztks 
helyben), v6giil pedig a Modify, Break Apart (M6dositis, FelbontAs) parancsot. 
An$lkiil, hogy megsziintetnenk a kiijelolest, alakitsuk az alakzatot filmklippi. 
( e ~ e z  nyomjuk meg az F8 billentyut), 6s nevezziik el Rectangle ~o-p-nak (Felso 

4, ~ ~ t t i ~ t s u n k  duplgn, hogy belkpjiink a Rectangle TOP szimbdlum belsejebe. 
v5jtoztassuk a kitolt6szint egy sughririinyli szinstmenetre, ugyanugy, ahogy 
az Adjunk reJektorfe'nyt egv kkphez a Hard Light vagy az Overlay szinkeverksi 
m&? segitskg6vel! cimu" gyakorlatban tetttik. Az htmenet ezdttal vilhgos pirosb6I 
induljon, 6s egkszen sot& (rnajdnem fekete) vorosben v6gz6djon. A szinitmenet 
v i l g g ~ ~  rkszCt helyezziik a teglalap bal fels6 sarkhhoz, a halv5nyulhs azonban 
ezcttal legyen fokozatosabb, hogy a szinitmenet a teljes alakzatot lefedje 
(15sd a 6.7. %brat). 

A szindtmenet fokozatos elhalvanyuldsa tkrhatist kelt, ha a z  Overlay kwerksi mo'ddal egyiitt 

5. Tkrjiink vissza a f6 jelenethez, jeloljiik ki (a szingtmenetet nem tartalmazd) 
Rectangle TOP peldiinyt, 6s mddositsuk a Blend beiillit5s5t Overlay-re. 

6. A kkpnek most mAr e g b z  j61 kell festenie, de ahhoz, hogy tbkkletes legyen, 
sziikseg lesz rneg egy vetett iirny6kra. A Drop Shadow szu"r6t alkalmazhatjuk 
a Rectangle Middle peldgnyra, de az Arnykk alakjit 6s he1yi.t jobban k6zben 
tarthatjuk, ha bj pkldinyt hozunk littre. Nyissuk meg a Konyvtgrat, 6s hGzzunk 
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6.8. abra 

meg egy pklclinyt a Rectangle ~ i d d l e - b 6 l  a szinpadra A Filters tiblin ~ 5 -  
lasszuk a Drop Sliadow sziiro"t, 16-0s Blur beillitcissal 6s 50%-os er6ssi.ggel, 
Ez utsin kattintsunk a H ~ d e  Object (Objektum elrejtese) lehetoskgre, majd forgas- 
suk el ks clontsiik rneg a pi.ldGnyt, hogy iigy nirzzen ki, mint egy vaIbdi imy& 
Valbziniileg mbdositanunk kell ;I 11elyzet6n, bogy az 5rnyi.k ha1 alsh sarka iga- 
zodjon a mitr a szinpaclon lev6 k6t p6ldiny bal als6 sarkihoz. Szerintem I 'J~~ 

a legkonnyebb beillitani az alakot 6s a lielyzetet, ha a tobbi p6lditny foli: 
helyezzitk, a vi-gi-n viszont nem szabacl elfelejteniink, hogy a Modify, Arrange 
Send To Back (MbclositAs, ElrendezGs, Hiitrakiilcl6s) paranccsal hitra kell k(ilde- 
niink. A vitgeredm6nyt a 6.8. itbra mutatla. 

Rectangle Top 
(Overlay szinkeveressel) 

Rectangle Middle 
(Bevel szurovel) 

Rectangle Middle (megdiintve 
es a Hide Object beallitdssal 
ellitott Drop Shadow sziirovel) 

vegso valtozat 

Ebben a lecki-ben alaposabban megismertiik a szovegeket, a sziir6ket 6s a szinkeveresi 
m6dokat. Megtanultuk a betutipusok kezeli.si.t, 6s IGttuk, hogyan jelenit rneg szoveget 
dinamikusan a Flash. A sziir6ket 6s szinkever6si m6dokat alkalnlaz6 gyakorlatok nem 
az eszkdzokro"1 szbltak, hanem azoknak egy aclott lraths elkrkse erdekkben tortknt al- 
kalmazis%r61, hiszen amikor a Flash-ben egy kiilonleges hatisra van sziikskgiink, csak 
a vi.geredmi-ny szimit. Neln az szimit, hogy sziir6t vagy szinkeverksi m6dot hasznil- 
tunk-e, hanem az, hogy a hat& i ~ g y  fessen, ahogy elkkpzeltiik. 

Nag)joiz kicsi (9po?ztos) betI'iket Izasz~zdlok, 6s bbci~ a szoz~eg~zek nern kell di~za- 
7?zikz.lsrzak le~zlzie ~~lag)~is,fz~tasido"be~z neln jog 1~zegz~aItoz7zi), Stufic Texf beadli- 
thsnal 1?zkgse17z kIes. Hag))/1nto17z D~)~zal?zic beallitaso~z, Izogji lae Ieg~le7z lzo~nulyos 
n szoveg? 
El6szor is tudnunk kell, hogy a I~onzilyossAg az klsimitisbbl (anti-aliasing) ered, 
arni nagymkretii sz6vegelini.l segit, hogy a betiik sirnibbnak tiinjenek. Ha a szo- 
veg nagyon kicsi, lehet, hogy klsimitis ni.lkiil jobban fest. Olyan ctinalnikus szo- 
vegki-nt, amelyhez ~zmn igyazzuk be a betfitipust, azgst lesz kles, mert a program 
nern alkalrnaz r i  i-lsimitsist. De hogy vilaszoljak a kkrclksre: ne haszniljuk 



a ~ ~ n a m i c  szovegbe5llitAst, csak akkor, ha a szoveget futAsid6jen meg akarjuk 
vAltoztatni. Inkhbb jeloljuk ki a szovegblokkot, es a Properties t5bl5n mbdositsuk 
a betiileki.pez6si mbdszert (font rendering) Bitmap-re. 
~ ~ l a l t a m  egy nagyszeru" alkalmazasi lehetbkeget a dinamikus szovegnek, de 
amik~r  kiprbbalom a filmet, a szovegnek csak az  els6sora jelenik meg, pedig 
b i ~ o s  vagyok benne, hogy eltg nagyra allitottam a szovegblokkbot ahhoz, hogy 
legalabb kit sor elfe'gen benne. Mikrt nem latom a teljes szoveget? 
val6szinfi?eg ki kell jelolni a szoveget, 6s a Properties t5blAn a Line Type be5llit5st 
~llultiline-ra (Tobbsoros) kell Allitani. 
Mar hasznaltam az  Adjust Color szur6t egy koriibbi projektem, Ggyhogy tudom, 
h o ~  rnCkodik, most mtgsem tudom szinezni a filmklzpeket a Hue 6s 
a Stauration csuszkakkal. Lbtszblag semmi hatasuk. Mi romolhatott el? 
Ha csak annyit szeretnenk tenni, hogy megv5ltoztatjuk egy klip szinkt, a Tint 
Color hathshoz barmikor fordulhatunk (ez nem a Filters, hanem a Properties 
tgblhn talhlhat6). Az Adjust Color szuro" val6j5ban csak azokra a klipekre van 
hatgssal, amelyek rasztergrafikgt (pCld5ul egy betoltott . png vagy . jpg k6pet) 
tartalmaznak. Mindazon5ltal hasznos sz6-6, a szinhrnyalat 6s a telitettskg mbdo- * 

sitAsAval p6ldAul sz6piahatAst itrheriink el vele. A lknyeg tehht az, hogy a klipnek 
rasztergrafikgt kell tartalmaznia. 
Az Invert nevu szinkeveresi m6d minden alatta lev6 elemet negatiba fordit, de 
hn azt szeretn&m, h o , ~  a klipem Bgy nhzzen ki, mint e a  ftnykkp negativja. 
Ezt csak ugy tudom elerni, hogy egy egyszinu objektumot tartalmaz6 klipet 
helyezek a fknyktp klz$jhnek tetejhre, de ez felesleges bonyolitasnak tunik. 
Tgnyleg az? 
Igen. Ha a f6nykCpet tartalmaz6 klipre egyszesen a Subtract szinkevergsi 
m6dot alkalmazzuk, nincs szuks6g meg egy klipre. 

Ez a rksz ismetlo" kQd6sekbo"li.s v5laszokb6lA11, amelyek segitsegCve1 megszilhrdlthatjuk 
az ebben a leckkben szerzett tudgsunkat. Prbbhljuk megvhlaszolni a kitrd6seket a v5la- 
szok elleno"rz6se el6tt. 

1. Mi6rt AgyaznAnk be egy dinamikus szoveg betiftipusiit, ha ez noveli a fijlmeretet? 
A. Mert mAskiilonben a felhasznhl6k csak Times New Roman betilket fognak 

15tni. 
B. A dinamikus szovegeknek csak akkor adhatunk szint, ha behgyazzuk 

a betGtipust. 
C. Csak igy biztosithatjuk, hogy a szoveg megfeletoen jelenjen meg akkor is, 

ha a felhaszn516nAl nincs telepitve az adott betutipus. 
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2. Hol talhlhat6 a 3D hatiis a Flash-ben? 
A. Ezt a 3D szGro biztositja (a Filters tAblhn). 
B. A Flash-ben nincs r5 m6d, hogy t6rhatGsGvA tegyiink valamit. 
C. Nincs ilyen beepitett hatAs, de uthnozhatjuk, ha olyan egyszeru" hatasokat 

alkalmazunk, mint a Drop Shadow szuro". 
3. Most, hogy a konyv elso 6 leckkjknek vkggre krtiink, mAr minden lknyegeset 

tudunk a Flash-rol? 
A. Igen. A konyv hatralevo r6szi.t nyugodtan Atugorhatjuk, az csak tatel&. 
B. Nem. Annyira az elejen tartunk, hogy a konyv cime val6jAban ,,Flash 

240 6ra alatt" kellene, hogy legyen. 
C. Nem. Ez csak az elso" resz volt; mkg tanulnunk kell az animgci6kr616s 

egyebekrdl is. 

1. C. Eloszor is, csak akkor hasznaljunk dinamikus szoveget vagy szovegbeviteli 
mezoket, ha sziikskg van rii. Ha nem vagyunk teljesen biztosak benne, hogy 
a felhasznA16kniil rendelkezksre fog Allni az ilyen mezokben hasznhlt betu"tipus, 
Agyazzuk be a karaktereket, de csak azokat, amelyek thyleg sziikskgesek. 

1. C. Mint oly sokszor, most is azt kell vi.giggondolnunk, hogy mikent kell festenie 
a vkgeredmGnynek, its hagyomanyos eszkozokkel kell elkrniink a hatiist. 

1.  C. A grafikAk lktrehoz%s%r61, elhelyezks6rdlks kezelCsCr61 m%r sokat tudunk, 
de az animAci6 m&g hhtravan. 



Anirnaci6 
Hagyornanyos animacio 
Animaci6 mozgasatrnenet segitsBgevel 
~tvaltoztaths alakzatatmenet segitsegevel 
Hangok alkalmazisa az anirniciokban 
RBtegek hasznaiata az animacibkban 
Animaciok beigyazasa filmklip- es grafikaszimbolumokba 
Kiilonleges hatasok Ietrehozasa 





Ebben a leckgben a kouetkezo%r6l lesz sz6: 

Az animAci6 alapjai 
Az animAci6 iiltal5nos kifejezesei 
Hogyan kell haszniilni az animAcidva1 kapcsolatos Flash-szolgAltat5sokat 
Az animAci6val kapcsolatos gyakori t6veszmi.k (6s megsziintesiik m6dja) 

Az animici6hoz semmi nem foghat6 - kepes lelkesiteni, oktatni, szbrakoztatni, Cs 
emlekezetes is. Nem ketseges, hogy a Disney nevet hallva azonnal kepek bukkannak 
fel lelki szemeink elott. Egy lCpirsre Allunk attdl, hogy rnegszerezziik az animiici6val 
va16 k6zli.s k6pess6gi.t. Mielott belevAgnink, j6 nkhiny elmi.leti ki.rdi.s van, amelyet 
krdemes tanulrn5nyozni. Ez a lecke Altaliinoss%gban Cs a Flash-hez kapcsolbd6an is 
tiirgyalja az animAci6t7 hogy biztositsuk: pontosan felfogjuk, hogy merre tartunk. 
Ha viligos a cC1, konnyebb lesz elsajiititani 6s alkalmazni a kovetkezo n6hhny 1ecki.- 
ben tiirgyalt animicids ismereteket. 



Az nnimlicih kiilijnilli) likpekl~ijl tev6clili iissze. Att61 fiiggetleniil, llogy az anirnicibn 
l,elfi] milyen mhclsze1-1-cl kesziilnck a ~nozgiisok, az minciig csak I-ijgzitett kkpekb~l  5116 
sosozat. Tegwilc ft.1, bogy IAtunk egy autbt, amint elhait. Egksz iclij dat t  a IAt6mez6nkb 

en 
van a kocsi, cle v:il0sziniileg pis log~~nl t  ltiizl~en. AZ ilgyunk elfecli a tCnyt, Ilogy elmulasz- 
lottuk :lz esem&lly egy r6szi.t. A111ilro1- fillnet vagy televizi6r neziink, a kPpernyij nagyon 
gyossan villog - nell:l liepet mui:lt, nblr;~ felcets. Amiatt, lrog)~ a fekete pillanatok annyira 
~-ij~idelc,  i'gy 116Ijr'ik: hogy teljes 111ozgAst Iitunk. A szem icleghirtyiijira vetitett keP 
is ott msacl,  :lmilior :I f6ny m21- kialuclt. Ha becsukjuk a szemiinltet, egy pillanatra 
rnaracl az utoljAra 1Atott kkp, majd eltiinik. A /~?t~s.jo!~~for-~osskgLl miatt nenl vessziik 
21 filIllkock;ik lctiziitti kihagylsokat, felteve, hogy elkg ~(ividek. 

Most, Ilogy m5r- tudunli valamit az animAci6 miikiiclks~riil, megil~zlletjiik, bogy ez 
mikbnt 6rvknyesiil a Flash-ben. Ahogy a kijvetkez6 I-Gszekben sz6 lesz r61a, szimos 
iiltallinos kifejezks egyedi jelentkssel bir a Flash-hen. Meg kell 6rteniink az iltalinos 
6s a Flash-re vonatkozci jelentkst is. 

Ahogy a lecke ko l j b l~ i  rttszkben emlitettiik, az animici6 ill6ki.pek sosozata. Az egyes 
kttpelcet kockdk~lak nevezziik. A filn~eknel a kepkockik a nyersanyagon talitlllat6 egyes 
kepek. A Flash kepkockii az idoszalagon lev6 kis teglalap a lak i~  meziik. Ha nern litjuk 
az id6szalagot, kattintsunk a Show Tilileline (Idoszalag megjeleniti.se) gombra, arnelyet 
a 7.1. iibrin IAthatunk. A kkpkock51t az id6szalag tetejkn meg vann~lk szAmozva; rninder 
ijtijdik kocka sziirlte - a tobbi kepkocka fell&-, 6s sziirlce k61vonallaI van ell8tva. 
Az idtiszalag az osszes kkpkockit megjeleniti, d e  alaphelyzetben egyszen-e csak egy 
liocka tartalm5t tekinthetjtik meg. (KPso"bb, a hirtyaeszkiizok segitskgevel tobb kockit i 
lnegjelenitiink majct.) A lej;:ltszofej egyszesse csalc egy lt6pkockin illhat: azon, amelyet 
+pen nkziink. A kkpkockikba vagy az icli5szalag1-a nenl rajzolunk, csak a szinpacira. 
A lej5tsz6fej azt a kockAt jeliili, amelyiknek a tartalma +pen a ki.pemytin lgtllat6. 
A 7.2. ibsa az idoszalag kezcleti illapotlit mutatja. Amig a fill11 llossza nem vAltozik, 
21 lejAtsz6fejet nenl villetjiik till az 1-es sz imon,  Ps csak az 1, kocliAt veszi k61fil egy 
egyszinii feller cloboz. iires liosrel. 

Az id6sz:l1:1g al:ipllelyzetl)en egy k6pkocka 1losszi1. A lejitszOfej ltezcletben nenl moz- 
clithath, nlivel cs:llc ~::ll;imilyen animiicii, k6pkockAjtiba 11elyezl1ctii. ks az :1nirn;ci6nak 
m6g csak egy kockiija van. Gssunk egy olyan animAcii~t, amely tiilIl> kkpkock8val ren 
ciclkezik. Egy pkldiit Iet~lthcriink www. phillipkerman corn/ teachyourself/ cim~-6 



7 . 6 ~  Animbci6 ! 

Ha az i d ~ ~ ~ a l a g  nem ldtszik, kattintsunk a Show Timeline gombra 

A sokmez6s id6szalag kezdetben egy kocka hosszzi 

Toltsuk le 6s nyissuk meg a keyf raming. f l a  fAjlt, hogy tovibb kovethessiik a konyvet. 
Most az iddszalag szimozott r6sz6n kattintsunk a 15. kockira. A lejitsz6fej oda ugrik, 
ahovi kattintunk - ugyeljunk, hogy az id6szalag fels6 rkszkn lev6 szimozott reszre kat- 
tintsunk, Cs ne a mez6kre (lisd a 7.3. ibrit). 

EZ a p6lda nehiny fontos alapelvet szernlkltet. Eloszor, ha a lejitszbfejre kattintva a kitp- 
kock5k folotti szknozott rkszen az els6tdl a 60. kockiig htizzuk azt, megtekinthetjuk 
22 anirnAci6 gyors elonkzet6t. Ezt az eljArist phztdzksnak hivjik. A megjelend el6neze- 
tet befoly~solja, hogy rnilyen gyorsan pisztAzunk. Termitszetesen a k6pkockmzam (vagy 
l@tszhsi sebesskd rogzitett, arnikor a felhasznAl6 megtekinti az animici6t. A Control, 
Play (Vezkrlks, LejAtszis) parancsot vilasztva vagy az ENTER billentyfit lenyomva lithatjuk, 
bogy az anim5ci6 a rnegfelel6 k6pkockmzdmon jAtsz6dik le. A le i l l i ta~h~z nyomjunk djra 



ENTER-t. Megfigyelhetjiik toviibbi az iddszalag aljiin talhlhath hllapotteniletet. Az on litha- 
th 11Arom szhm az aktuiilis kkpkocka sorszhma, a kCpkockaszAm Cs az adolt pillanatban 
eltelt id6 (liisd a 7.4. Abrht). 

7.3. &bra 
Ezen a z  abran egy 60 kockas id6szalag lathatb, a lejatszi5fejpedig a 15. kkpkockdn all. 
A szamozott rkszen h5zua a 60 kocka barmelyikkre vihetjiik a lejdtszcjfejet 

I ~ ~ k o c k a s z i r n  ) 
Aktualis kepkocka sorszarna Aktualis id6 

7.4. ibra 
Az id6sszalag allapotteriilete a z  id6zitBssel kapcsolatos hdrom fontos szhmot tartalmazza 

A pasztuzas kifejezks sokfkle animhcids programban haszniilatos - az animiici6 
el6nCzetCre szolgiild eljiiriis. Egyszeden fogjuk meg a lejiitszbfejet (az idoszalag kockii 
felett), 6s h6zzuk el&-e-hhtra (az animicih osszes kkpkockhjhn keresztiil). Az egeret 
piszthz6 mozdulatokkal kell hasznhlni - innen ered a nCv. 
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ocka.s~am az a fokozat, amellye1 a k6pkock5k a felhasznBl6 sziimiira megjelennek, 
ocka/miisodpercben m&e. A 30 ki.pkocka/misodperces k6pkockaszzim azt jelenti, 
rninden mhsodpercben 30 kocka jelenik meg. A k6pkockasziimot konnyu" osszeke- 
a sebesskggel, de a k6t dolog nem feltetleniil ugyanaz. Ha az egitsz animiicibban 

kocka szerepel, 10 k6pkocka/miisodperccel, ez azonosnak tu"nhet egy 20 kkpkockiit 
rtalmaz6 anirnAci6va1, amelynek a k6pkockaszAma 20 k6pkocka/mhsodpercre van 

gllitva. Mindk6t anim5cib egy mgsodperc alatt fejezodik be. 

Nem a sebesskg miatt viiasztunk ilyen vagy olyan k6pkockaszimot. A felhaszniilb 
szsdt~gi.p6nek adottsggai sz5mitanak. A megadott k6pkockasziimot val6jiiban ,,legna- 

k6pkockasz5mnak" kellene nevezni. A film soha nern l6pi tiil ezt a t  arhnyt, de 

egy gkpen lehet, hogy lassabban jstsz6dik le. 

~z aktuhlis kkpkocka sorszima (balra) a lejgtsz6fej helyzetkt mutatja. Lejiitsziis vagy pisz- 
t~ziis kozben folyamatosan vziltozik, jelezve, hogy egyszerre rnindig csak egy kkpkocki- 
ban lehetiink. A kCpkockasz5m (a koz6ps6 szhm) alaphelyzetben a filmben utoljhra 
meghatiroz~tt (a Mod~fy, Document - M6dositss, Dokumentum - meniipont kvglaszt5- 1 

sakor megjeleno" Document Properties - Dokumentumtulajdons%gok - piirbeszkdablak- 
ban kijelolt) kkpkockaszimot mutatja. Az ott lgthatb sziim viszont csokkenhet, ha a film 
lejiitszhsa ut&n a Flash bgy it& meg, hogy nern tud l6pkst tartani a ,,kivzintV ki.pkocka- 
sz6mmal. Ez nern tokkletesen pontos, de j6 becslest ad. 

~iiltoztassuk a kitpkockaszimot egy nagyon magas Crt6kre, 6s liissuk, mi tort6nik. 
A keyf raming. f l a  f5jlban a Modlfy, Document meniipont kivilasztisival nyissuk meg 
a Document Properties piirbesz6dablakot. (Ezt megcehetjiik a Cm+J billenryu"kombin5- 
ci6val is vagy az id6szalagon taIilhat6 kepkockasziim-Crtekre dupl5n kattintva, vagy ha 
s e m i  nincs kijelolve, a Properties tgbliin a Size feliratt61 jobbra taIiilhat6 gombra kat- 
tintva.) V5ltoztassuk a kockaszimot 120-ra. Nyomjunk ENTER-t a film lejiitsziisiihoz, 6s 
rnegfigyelhetjiik, hogy mikozben a lejitszbfej v6gigszalad az idbszalagon, a kepkocka- 
sz%n folyamatosan vsltozik, jelezve, hogy a Flash Cppen milyen gyorsan jiitssza le 
a filmet. El akarja itrni a 120 k6pkocka/m%sodpercet, de nern tud ezzei l6p6st tartani. 
Az 5llapotteriilet most egy sokkal hihetabb kockasziimot mutat, amelyet k6pes kezelni 
a sziimit6gep. A val6sSgban viszont ez a k6pkockastim nem teljesen pontos, mert csak 
azt mutatja, hogy a Flash milyen gyorsan kepes lejitszani szerkesztes kozben, de nern 
a tknyleges, kozzCtett filmben. Ha kivinngnk ezt a filmet, 6s egy bongksz6ben jhtsza- 
niink le, val6szinu"leg valamivel gyorsabb lenne, mert a Flash szerkesztokornyezete nern 
j8tszana ebben szerepet. 

Az aktuiilis id6 (a harmadik sziim) azt jelzi, hogy a film kezdet6t61 sziimitva mennyi id6"be 
telik eljutni az eppen megjelenitett kkpkock8ig. Az, hogy mennyi ideig tart egy animiici6- 
nak pitldAul50 kockit lejiitszani, a k6pkockasz5mtBl fiigg. 24 kkpkocka/rniisodpercnCI ez 
koriilbelul2 mlsodperc, 12 kocka/rnlsodpercn61 pedig 4 miisodperc. A film hossza 
a k6pkockaszhmtbl figg. 



Az illapotteliileten megjelend szimok nagyon fontosak. Arnikor animiciot keszitiink 
ki kell valasztani egy ki.pkockasdmot, 6s ragaszkodni kell l iozd.  h i k o r  miidositjui 
a kockaszimot, az az egi.sz filmben megviltozik. Tegyuk Eel pi . ldi~l ,  110gy egy anim~ci- 
6n dolgozunk, annelyben a figura skdl, ht, ugrril, 6s nCl15ny misodpercig egy 1lelybcn iil 
Ha a set616 resz t<ll lassii, 6s megpr6biiljuk felgyorsitani a k6pkockasz%m novelesevel 
az a rksz jobb lesz, de ut5na a figura hihetetlenul gyorsan fi l t  majd, 6s rovidebb ideig 
fog iilni - tellit minden gyorsabb lesz! Jobb, ha a ki.pkockasz5mot b 6 k h  hagyjuk, es 
mis mOdot talilunk a sebess6g novelks6re. 

A k6pkockasztim megvtiltoztatasa promramk6ddal 
A Flash Player 9-to1 kezdve az Actionscript 3.0 segits6gevel a film lejatszasa kijzben 
is megvaltoztathatjuk a kepkockaszamot. Ez eleg sok munkat igenyel (mivel meg kell 
irni a kodot), raad6sul az animaciorol nem tekinthetiink meg elonezetet a Flashben, 
hanem elobb filmkent mentenunk kell azt, hogy lassuk az eredminyt. Ezirt is javas- 
lorn, hogy maradjunk az elozetesen kivalasztott kepkockaszamnal, meg ha tudjuk is, 
hogy a kepkockaszam a s tagef rarneRat e=3 o koddal megvaltoztathato. 

Tobb lehet6si.g van a Iatsz6lagos sebesskg nmegvAltoztatAsara. Tegyiik fel, hogy az ani- 
m5cibban egy repiil6gi.p szerepel, an~ely elh6.z az kgen. A repiilo" mitretitnek rnegfele- 
l6en ks att61 fugg6en, hogy ~nennyi liitszik az 6gb61, el kell donteni a l5tszblagos se- 
besskget. Ha a repulogep 36 kock5n keresztiil teljesen ithalad a kkperny6n, nem lehet 
eldonteni, hogy j6-e a sebesskg, csak ha a kkpkockaszArnot is figyelen~be vessziik. 
12 k6pkocka/m5sodpercni.1 3 miisodperc alatt haladna Zit az egen. 

A Mtszolagos sebessgg azt jelenti, hogy milyen gyorsnak tiinik a rnozgis. Ezzel szemben 
a zialo's sebesskg abszollit 6s in6rhet6. Ha az animici6 12 kockit haszn%l (12 kitpkoc- 
ka/misodperc mellett), az 1 misodperces eltelt id6 az animicib val6s sebess6ge. 
A 15tsz6lagos sebesskget a ni.26 szubjektiv benyornAsa hatirozza meg. Ezi.rt kiilonbozo 
mutatvinyokkal novelhetjiik vagy csokkenthetjiik az animaci6 litsz6lagos sebessi.gkt. 
Ha a 12 kock5ban sok cselekmeny 6s v5ltozis lnegy vkgbe, az litsz6lag gyors. Ha alig 
vAltozik valami, akkor a lAtsz6lagos sebesskg lassi~. 

Ha az egen szi110 repuldgkp 3 misoclperc alatt keresztiilhalad a lat61nezo"nkon, akkor 
az valosziniileg e1i.g kijzel van. Ha a gep 6000 meter magasan szill, koriilbeliil 15 mi- 
sodperc (vagy t6bb) alatt halad at az itgen. Ha a 3 rn5sodperc till gyors az animici6ban 
a repiilonek, csokkenthetjiik a ki.pkockaszimot, vagy novelhetjiik az icioszalagon sze- 
rep10 kkpkockik sz;imit, hogy lassabbnak tiinjon a mozgis. Ha 2 ki.pkocka/misodperc- 
re csijkkentjuk a k6pkockaszin1ot, a 36 kocka 18 misodperc alatt jitsz6dik le, 6s az ani- 
rnici6 ugrilni fog (riadiisul a filmben lev0 animici6 tobbi r6sz6t is megvi'iltoztatjuk). 
Ha 240 kock5s1-a noveljiik az animAci6t, a repiilo" 20 misodperc alatt fejezi be a mozggst. 



az a fontos, hogy megertsiik a miisodpercenkenti kepkockaszim 6s az osszes 

1. 
I 
i 

Pdt6gepes animiicibkban a kkpernyo" nern villog a k6pkockAk kozott, de megv5- 
laszthatjuk, milyen k6pkockasz5mot akarunk hasznhlni. A gyakorlatban olyan gyorsan 
vibriil a felhaszn516 kgpernyoje, amilyenre gllitja, de ez mindig sokkal gyorsabb, mint 
az anirniicib kCpkockasz5ma. A sz5rnitiig6pes anirn5ci6ban a kitpkockasz5m azt befo- ' 

ly&soIja, hogy milyen gyakran viiltozik a kepernyiin megjeleno" kep, vagy forditva: 
mennyi ideig merevedik k ~ ,  miel6tt a kovetkezo" kockhra ugrik. A val6shgban, ha a Flash 
alap6rtelmezett 12 k6pkocka/rniisodperces kCpkockaszAma a15 rnegyiink, a felhasznalb 
miir eszreveszi az ugrhliist, 36 kkpkocka/mAsodpercn6l magasabb ertekhez pedig m5r 
nern minden ggpnek eleg j6 a teljesitmknye. Ernli.kezziink, hogy a hagyom5nyos filmek 
miisodpercenk6nt 24 kCpkockAt haszniilnak, 6s teljesen folytonosnak liitszanak. 
figy tiinhet, hogy mindig a leheto" legmagasabb Crtekre kell5llitani a kkpkockasziimot, 
amely megoldja az ugrAl5s probli.mAjiit, de nern ilyen egyszeru" a dolog. Eloszor is, 
a tobb kocka azt eredmgnyezheti, hogy a filmnek nagyobb Iesz a fsjlmkrete. Tovsbbii, 
ilyenkor 5ltaliiban olyan szfimitbgepre van sziiks6g, amely kkpes gyorsan megjeleniteni 
a kgpeket. Ha a felhaszn516 gkpe nern birja az iramot, az lelassitja az animiiciiit, arni 
ezPlta1 nern csak ugr5lni fog, de lass6 is lesz. V6gso" 6rvkknt az is hozzhteheto", hogy 
a magasabb k6pkockasz5m tobb kgpkockiit jelent, ami egyben tobb munkht jelent 
az animAci6 elk&sziti.sekor. 

Vggiil, ha fantiiziad~s animici6s eljAr5sokat hasznhlunk, nemcsak a lAt5s folytonossiigiira 
6s a nagy k6pkockasziimra tiimaszkodva szedhetjiik rA a felhaszniilbkat. A 8. leckeben 
liitunk rnajd pkldht olyan animiici6ra, arnely csupiin 3 kockiit tartalmaz, a 23. leck6ben 
pedig tovgbbi eljhr5sokat is rnegismeriink. Egyeldre jegyezzuk meg, hogy a kkpkocka- 
sz%m fontos, de nern minden. 

Kulcskock4k 6s ures kulcskock6k 

A kulcskocka csupiin olyan kepkocka, amelyben pontosan meghat5rozzuk, mi tort6njen 
az adott pillanatban a szinpadon. A kulcskocka tartalmazhat kkpeket, vagy ures is ma- 
radhat. Az ures kulcskocka is kulcskocka, csak abban semmi nern tijrtgnik a szinpadon. 



A l~agyo~n~nyos f i lmes  animiciiikh;~n nlincien kocka k~lcskocka,  azaz minden ktpko 
k;lb:ln valami ilj clolog rortknik a vhsznon. A Flash-hen is lehet rninden kGpkocka kul 
kocka, cle llasznhlhatunk idviclitett eljAl-iisoliat is. Ha az elsii kulcskocka az 1, ktpkoc 
ban jelenik meg, 6s a kijvetkezij csak a 10.-hen, akkol- a 2. 6s a 9. kocka kozijtt se 
nern tiirtknik a szinpadon. Az 1. kocka k u l c ~ k o c ~ j a  meghatiirozza, hogy mi tijrte 
az 1 ,  k6pkock5ban~ 6s ez nem viltozik a 10. kockgban lev6 kulcskockiiig, alnely 
szabja, hogy akkor nri tortt-njen Ez teljrsen megklel olyankor, arliikos nincs szuks6g 
,ninclen pillanatl~an viltoztatAsra. A~nikos knlcskockakat hozunk lktl-e, az olydn, mintha 
azt mondanhnk a Flash-nek: ,,Ezt tecld a szinpailra, 6s adclig nlaladjon ott, amig nem j B  
a kijvetkez6 kulcskocka." A kovetkezij kulcskocka ugyanezt mondja: ,,Most tedd ezt 
az iij clolgot a szinp:lclrn." A kulcskock:ik lktrellozhsakor kCt dolgot kell elclijnteni: mar 
lelenjenek rneg Caz ido"szalagon), 6s mi jelenjen rneg olyankor a kkperny6n. 

ugy aclhatunk rneg kulcskockrikat, llogy az id6szalagon pontosan arra a inezare kattin- 
tunk, ahovA a kulcskocltiit szeretni-nk helyezni. Miutin kijeloltiink egyetlen mez6t 
az id6szalagon, vilasszuk az Insert, Timeline, Keyfl-ame (Besziu-is, Idosznlag, Kulcskoc- 
ka) nleniipontot (vagy mi.g jobb, ha lenyonljuk az F6 billentyut). Ekkor k6t dolog tijl-te- 

nik: a Flash elhelyez egy k~~lcskockiit az adott kockjban (amelyet vagy teli, vagy iires kar 
jelol), 6s 5tmAsolja az e16zo kulcskock2bbl a szinpacl tartalmiit. Ha az elo"z6 kulcskock&. 
ban iires a szinpacl, akkor a Flash egy iires kulcskock5t szilr be. EZ nagyon kknyelmes 
lellet - a kulcskockiik segitskgkvel meghatiirozhatjuk, hogy ~nikor  viiltozzon n ~ e g  a kkp- 
ernyii, 6s hogy mikent viiltozzanak a ki-pernyiin tallilhat6 elemek. ~ltakhban csak apr6bb 
m6clositAst akan~nk.  Anlikor kulcskocklit hozunk letre, az e1o"zo" kulcskocka tartalmanak 
mAsolat.At szerkeszthetjiik, ahelyett, l~ogy teljesen i~jrarajzolniink az egeszet. 

Amit a kulcskockhkba rajzolunk, addig lnaraci lithat6, atnig az idiiszalag el neln 6r 
a kovetkez6 kulcskockiihoz (akir iires, akiir nem). Ha a kulcskockak egymas utan 
helyezkednek el, akkor a kkpernyo nlinclen k6pkockinil megviAltozik. Ha a kkpkocka- 
szim 10 kkpkocka/misodperc, akkor 1 miisodperc alatt 10 kulcskocka jelenlk rneg. 

~ r n  a kulcskockiiknak nerll m~lsz i j  egymiis u t in  kovetkezniiik. Ha lninclen n15sodik 
kockiiba tesziink kulcskockiikat, tnisodpercenk6nt otszor v5ltozik a kep (meg mindig 
10 kkpkockaln1isodpercn61). A kulcskock5k kozott elhelyezkedo kockiikban az elozo 
kulcskocka tartalma jelenik meg, akar kep az, akiir iires kkpernyo. Tegyiik fel, h o g  
egy clobozt akalxnk megjeleniteni a kkpernyiin Ogy, hogy egy miisodpercig mozdulat- 
lan masadjon, mielott mozogni kezd. Az egyik kulcskockAban rajzolunk egy dobozt, 
majd 10 kepkockiival ki-s6bb (ez 10 kkpkocka/miisoclpe~.cni.l I rnisodperc) Ojabb 
kulcskockit illesztiink be, amelyben Oj helyre tessziik a clobozt. 



2. Megfigyelhetjuk, hogy killonbozo" elnevezCsu" rktegek vannak: Sparkle (Csillog5s), 
Text, Flash 6s Background (HAtt6r). (Mindegyiket kulon-kulon megnezziik majd.) 
Lehet, hogy meg kell v5ltoztatni az idBszalag magasshg5t, hogy az osszes r6teget 
l5thassuk - ahogy a 7.6. iibra rnutatja. (A 12. lecke rkszletesebben foglalkozik 
a retegekkel.) 

3. A Background reteg az 1, kCpkockiin jelenik rneg elo"szor, 6s viltozatlanul a k6p- 
erny6n marad az animiici6 teljes hossza alatt. Az 1. kockiiban megfigyelhetiink 
egy kulcskockiit, amelyet sz5mos hagyom5nyos kocka kovet. A hhtt6rrCtegek 
idotartamiit meghosszabbithatjuk figy, hogy elBszor lenyomjuk a CTRL billentyGt, 
majd a 60. kock5hoz vissziik a dobozt (ezt meg ne tegyiik rneg). A 7.7. &bra 
az id6szalagot mutatja kozelebbrol. 



4. Piiszt5zzunk vtgig a 31. 6s a 60. kocka kozott, a lejiitszbfejet az id6szalag sz~mo- 
zott r6szi.n hlizva. ~szrevehetjiik a csillogiis animiici6j5t. Megfigyelhetjiik, h 

OsY 
a Sparkle rktegen a 31. 6s az 54. kkpkocka kozott vegig kulcskock5k tal&lhatbk 
A keperny6n minden k6pkockAban a csillog%s egy-egy kulonbozo rajza jelenik 
meg. Ha az 54. kock5n5l tov5bb pSszt5zunk, a csillog5s e1tu"nik. EZ az6n van 
mert a Sparkle rktegen az 54. kocka utiin nincs tobb kk~kocka. 

Kulcskock6k sorozata 

ijres kulcskocka, amelyet iires kkpkockak kijvetnek 
I I 

Kulcskockak sorozata, arnelyet szunet kovet Kulcskocka, amelyet kkpkackhk kovetnek 



5. A ~ l ~ s h  nevu" r6teg m6g erdekesebb. Az 1. k6pkockBban megjelenik a Flash 
felirat, 6s a 4. kockBig - amikor megvhltozik a felirat - nem jon djabb kepkocka. 
Azt5n a 4.6s a 15. kocka kozott minden egyes kkpkockhban megjelenik egy-egy 
kulcskocka, amely a felirat mbdositott viiltozatiit tartalmazza (ett6l bgy tu"nik, 
dn tha  forogna). A vesszo 6s a pont billentyiik segitsitgkvel tovhbbl6pkedhetiink 
az animiici6ban (ha a pBsztBziis tf11 nagy 16ptgku" lenne). 

6. A Text r6teg hasonlban krdekes. Az elso" kockhban egy ures kulcskocka van 
(amelyet ures kor jelol). A CS3 grafika nemhogy nincs a kepernyh, de nem is 16- 
tezik (ez az ures kulcskocka lenyege). A CS3 szoveg csak a 10. kockhban jelenik 
meg. Itt 15tjuk az elso" (teli) kulcskockht. Miuthn fe1tu"nik a CS3 grafika, minden 
kulcskockht tartalmazo k6pkockhban megviiltozik. Tulajdonkeppen a 20. kockh- 
n& megBll - abban a retegben a 25. kockiig nincs tobb kulcskocka. Vkgiil, 
a 30, kocka a r6teg utolsb kCpkockBja. Nem csak ez az utols6 kulcskocka, hanem 
egyiiltalhn nincs is tobb kocka (ezen a r6tegen). 

7. prbbhljunk meg a Text rittegen a 30. kocka ut5n beszdrni k6pkockBkat. 
 att tint sunk a 60, kocka alatti mez6re, majd viilasszuk az Insert, Timeline, Frame 
(Kkpkocka) meniipontot, vagy nyomjunk F5-ot. fgy amikor lejiitsszuk az animB ' 

ci6t, a CS3 grafika nern tGnik el teljesen. Az dj norm51 k6pkockBk meghosszab- 
bitjiik a 30, kockBban talhlhatb kulcskocka tartalmiinak megjelen6si idej6t. 
A 30. kocka kulcskockhjht kovet6 k&pkock%k elthvolitashnak az egyik lehetGskge, 
hogy lenyomjuk a CTR~ billentyiit, 6s hdzzuk a most a Sparkle ritteg bal oldalin 
lev0 dobozt, a szakasz vkgkt kijelolve (Iiisd a 7.8. hbrBt). (Jegyezziik meg, hogy 
ha koriibban az Edit, Preferences (Szerkesztks, TulajdonsBgok) meniipontban 
a Span Based Selection (Szakaszonkitnti kijelolks) 1ehet6sitgre kattintottunk, nern 
kell lenyomva tartani a CTRL billentyiit.) 

8. Mentes nelkiil zhrjuk be a fiijlt. (K6s65b m6g babrhlhatunk vele.) 

Miuthn k@kockakat szurtunk be a rkteg vggehez, a C m  billentygt lenyomva 6s 
a dobozt balra hQzvu csokkenthetjiik a z  id6turtamot 

Az elo"z6 feladat gyakorlati p6ldiija nagyszeru" alkalom, hogy kulcskockhkat, ures 
kulcskockhkat 6s hagyomiinyos kepkockikat IBssunk egy miikbdo" fhjlban. (Mellesleg 
ez a fijl meghatiirozott rkszletek szemlitlteti.sQe jott littre. Arnikor miir tobbet tudunk, 
va16szinu"leg sokf6lekeppen tokkletesithetjiik majd.) 



A kulcskockhkba azt tesziink, amit csak akarunk. A kCt kulcskocka kozotti rksz tulajdon- 
kkppen ,,megtartjaV az els6 kulcskocka tartalmiit. Miisik lehetGs6gkCnt megszabhatjuk 
a Flash-nek, hogy egy atmenetke'szfte's (tweening) nevu" folyamattal egkszitse ki a vglto- 
ziist. Tegyiik fell hogy az egyik kulcskockiiban van peldhul egy repulo"g6p a szinpad bal 
oldaliin. A kovetkezo" kulcskocka a jobb oldalon mutatja a repul6t. A Flash kkpes kiszi- 
mitani, hogy mikknt kell az egyik kockgt iitvinni a rnhsikba. 

Az atmenetke'szfte's kkt kulcskocka kiegkszitCsCnek folyamata, amely kiegyenliti a nagy 
viilrozhsokat, kis lCpCsekre bontva azokat. Ha egy kkpernyo" a l j h  lev6 kor egy m6sod- 
perccel kks6%b a kkpernyo" tetejCre ugrik (10 kCpkocka/m5sodperc mellett), hirtelennek 
6nik  a vhltozhs. Ha a kkt kocka kozott htmenet van, akkor a kor 10 alkalornmal halad 
egy keveset (a teljes tiivolshg egytized6t). A darabos mozgiis kiegyenlit6dik a kozbiils~ 
ki.pkock5k aprb viiltoziisai iiltal. A Flash kistiimitja ezeket az 5tmenetes vagy koztes 
kockiikat, tehiit nem nekunk kell az egksz feladatot elvkgezni. 

7.9. ibra 
Amikor kkt kulcskockdt tobb kgpkocka ualasztja el egymastol, megmondhatjuk a Flash-nek, 
hogyan jusson el az egyik kockardl a mhikra 

Az htmenet jelentbse 
Az atmenet(j) szo egy masik jelentese: koaes, 6s a Flash-hez hasonloan a hagyo- 
manyos animicibkban is hasznaljak. Ha megneuiik egy egesz estes animacios film 
stablistajat, valosziniileg a fo muv6szek es az atmenetkeszitok neveit is latjuk majd. 



A fo muveszek megrajzoljak a kuicskockakat, az atmenetkeszitok pedig kitliltik 
a kozottilk lev0 iires reszeket. Hasonlokeppen, a Flash-ben mi rajzoijuk a kulcskoc- 
kakat, a Flash pedig letrehoaa a kozbiilso kockakat. 

csak hogy lAssuk, hogy ni.2 ki, tekintsiik meg a 7.9. iibriin szereplo" iitmenetes kockiikat. 
gynenetkkszitks thyleg egyszeru" - csak kkt kCpkock5t kell rajzolni, 6s r5venni 

a ~ l ~ s h - t ,  hogy kkszitsen Stmenetet a ketto" kozott. A 9. 6s a 10, 1ecki.ben bGvebben 
lesz sz6 az 5tmenetkCszitksro"l. Most annyit kell felismerni, hogy a Flash az unalmas 
rnu&a egy r6sz6nek elv6gzCsevel segit nekiink. 

BQ ebben a leckkben nem igaz5n kkszitettiink animiicibkat, alaposan megvizsgdtuk 
azokat. Az itt tArgyalt alapelvek viszont felkkszitenek az elkovetkezo" nkhiiny leckkre. 
~ a n u l t ~ n k  a hagyom5nyos mCdiumokr61, pkldhul a televizi6r61 6s a filrnrbl, s megtudtuk, 
bogy a liitiis folytonossiiga hogyan kelti az animiicib kkpzetkt. 

1 

AZ anyag rkszeki.nt sz5mos fontos kifejezkst tanultunk, pkldiiul ki.pkockaszSm, kulcs- 
kock6k 6s 5tmenetki.sziti.s. A kkpkockasz5m azt jelenti, hogy a Flash milyen gyorsan 
prbbPlja megjeleniteni az egymast kovetb kock5kat. A kulcskockiikban megszabjuk, 
hogy egy adott pillanatban mi legyen a szinpadon. Vkgiil, az 5tmenetki.sziti.s az az el- 
jirhs, amelynek sor5n a Flash kitolti a kulcskock5k kozotti helyeket. Ezek a kifejezksek 
(6s sok m5s) szinte lktelemiinkkk viilnak, mikozben a kovetkezo" hgrom leckkben 

Mi a legjobb ke'pkockaszam, ameljet hasznalhatunk? 
Nincs igaz5n j6 viilasz. Ha 1i.tezne szabgly, akkor az lenne, hogy mindig a leheto" 
legkisebb kkpkockasz5mot alkalmazzuk. Ez kevesebb kCpkock5t jelent, ami n6- 
mileg kisebb f5jlt eredmgnyez. Ennek az a jelentoskge, hogy a gyengkbb gi.pek 
is val6szinu"leg a kiv5nt sebess6ggel tudj5k lej5tszani az anirngcibt, r5ad5sul- 
mivel kevesebb kockiit kell megrajzolni - az anim5ci6 gyorsabban elkkszitheto". 
Az egyetlen h5tuliitoje: nagyon kreativnak kell lenni ahhoz, hogy kevi.s kepkoc- 
k5val ki tudjunk fejezni egy gondolatot vagy egy mozg5st. 
A ke'perny6m frissitksi sebesskge 75 Hz, ami aztjelenti, hogy mhsodpercenke'nt 
75-szor uillog. W o n t  a Flash film ke'pkockaszamat akar 120 kkpkocka/masod- 

percre is allithatom. Mi lehet ennek az  el6nye? 
Tulajdonkkppen semmi. E1o"szor is, ha 120 kkpkocka/mAsodpercre 5llitjuk 
a kkpkockasz5mot, val6szinu"leg azt tapasztaljuk, hogy a Flash ezzel nem tud 
lkpkst tartani. Ha csak egy vagy k6t kockiit j5tszunk le, akkor thyleg kkpes sok- 
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kal gyorsabban rnenni 36 k~pkocka/miisodpercnel. De ha a Flash meg is tudna 
jeleniteni m5soclpercenkitnt 120 kkpkockat (egy gyors sziimithgkpen), a felhasz- 
nalhk nagy ri.szi.nit1 nem jiitszhdna le olyan gyorsan. ~ l t a l a b a n ,  ha 36 kitpkoc- 
ka/m;isodperc foli. megyunk, csak a bajt keressiik. 
T67zyleg hasz7zos volt elemezlzi a kejtfranzi~zg,fla fajlt. Lehetne meg touabbi 
f iijloka t is szetszedn i? 
Persze. A webhelyemen (www. phillipkerman . corn/ teachyoursel f )  szhmOs 
fiijl talhlhat6, a~nelyek kits6bb felbukkannak ebben a konyvben is. 
24 kc'pkocka/~naso~@ercre dllitottum a dok~~me~ztz~mtz~lajdo~~sdgokat, de 
n z  ido3zaIag aIjhn Mthat6 jelzgs 18,2 k6pkocka/musodpe1*~7~e valtozot t . 
Hogy iillithatonz elissza? 
ElBszor is, ez azt mutatja, l1ogg7 a film nem jiitszhath le 24 kkpkocka/miisodperccel. 
A 18,2 azt jelzi, hogy a film az utols6 lejiitsz5skor csupan ezt a k6pkockaszhrnot 
tudta elkmi. A clokumentumtulajdons5gokban beillitott kitpkockasziim nem valto- 
zott. Ha valhban nleg akarjuk viltoztatni a megjelent sziimot, nyissuk rneg hjra 
a cIokumentumhilajdonsigokat (kattintsunk dupl5n a 18,2-re), es nyomjuk meg 
az OK gombot. Ne feledjiik azonban, hogy csak azkt-t, ~ner t  24 kkpkocka/mhsod- 
percre iiHitjuk a kitpkockasziimot, a Flash 1ni.g nem fogja olyan gyorsan 1ejAtszani. 
Megprhbiilja majd, de  nem biztos, llogy sikeriil. 

Ez a r6sz ismetlo" kitrdksekb61 6s viilaszokb61 all, amelyek segitskgkvel megsziliirdithatjuk 
az ebben a leckitben szerzett tudiisunkat. Pr6bBljuk megv5laszolni a kCrd6seket a vhla- 
szok ellenorzese elott. 

1 .  Milyen kepi hatist kelt egy olyan film, amelynek minden kockiija kulcskockit 
tartalmaz? 

A. Nagyon egyenletesnek tiinik. 
B. Nagyon ugriil. 
C. Nem biztos, hogy van kitpi hatiisa. 

2. Ha 2 kkpkocka/miisodpercre 5llitjuk a k&pkockaszhmot, rnilyen eredmkny liithatb? 
A. Az anirnacih ugriil6snak tGnik. 
B. A kockiik kozott iires (fekete) sziineteket liitunk. 
C. Liithatjuk a kepkockiik kozi. rejtett tudatalatti iizeneteket. 

3. Ha a dokumentum tulajdonsAgainiil 60 ki.pkocka/masodperces kkpkockaszhm 
van megadva, mennyi id0 alatt er a 90. kockiihoz? 

A.  Pontosan 1,5 masodperc alatt. 
B. 1,5 miisodperc vagy hosszabb id6 alatt. 
C. A fentiek koziil egyik sem. 



1. C. Azon kiviil, hogy milyen gyakran jelennek meg a kulcskock5k, mi.g sok mis 
tknyezo befolyisolja az anim5cib rnegjelen6si.t. Eloszor is, a tartalom jellege 
jobban szimit, mint az, hogy mennyi kulcskocka van. Az egyes kulcskockiikn51 
a k6pernyo"n megjeleno" tartalom nagyon hasonlb 6s nagyon elt6rb is lehet. 
Tov5bbi a k6pkockasziim is meghatiirozza, hogyan jelenik meg az anim5ci6. 

2. A, A 2 k6pkocka/misodperces kkpkockaszim e1i.g lassli ahhoz, hogy l5ssuk 
az iIl6ki.peket, de a kepi hat5s az ugriliis. (Ha minden kkpkocka tartalma 
azonos, semmilyen viltozist nem fogunk l5tni.) A kepkockik kozotti sziinetek 
csupiin sziinetek, 6s nem fekete kock5k. 

3. B. Nagyon val6szinutlen, hogy a sz5mitbgi.p kepes miisodpercenkknt 60 kock5t 
megjeleniteni, ha az anim5cib kiilonosen osszetett. Virhatbbb, hogy m5sfi.l 
misodpercnC1 tov5bb tart majd mind a 90 kepkocka lej%tsz%sa. Ha a sz5mitbgi.p 
kbpes lenne Z6pi.st tartani a 60 ki.pkocka/m5sodperces ki.pkockaszimma1, akkor 
kicsit hamarabb vkgezne, mint mAsf6l m%sodperc, hiszen az 1. k6pkockitbl csak ' 
59 kock5t kell haladni. 



Hagyomanyos animacio 

Ebben a Zeckkben a bovetkezo%r6l lesz sz6: 

Anim5ci6 ki.sziti.se ki.pkock5rdl k6pkock5ra 
H5rtyPk haszn5lata az 5ttekintheto"seg 6rdekeben 
NCh%ny triikk, amellyel hatekonyabbg tehetjiik a ,,ki.pkock&r61 kkpkock5ran 
anim5ci6t 

Vegre, itt az ideje, hogy animgcidkat keszitsiink. Osszegyujtottiik az anim5land6 grafi- 
k5kat, 6s a 7. leckkben megismertiik az animgci6k alapvet6 osszetev6it (kepkock5k1 
kulcskock5k1 ki.pkockasz5m i5s 5tmenetk6szitits). Most m5r ki.szen Allunk saj5t anim5- 
ci6k li.trehoz5s5ra. 

Ahelyett, hogy a Flash k6tf6le Atmenetk6sziti.si mbdszer6vel kezdenknk, dgy inditunk, 
hogy hagyomitnyos m6don alkotjuk meg az animiici6 egyes lkp6seit: k6pkock51-61 
kkpkock5ra. Az alakzat%tmenetr6lks a mozg8~5tmenetro"l a kovetkez6 kkt leckkben 
tanulunk. 



A nyers anim6ci6s elj6r6s 
Ha mar kkszitettunk porget6skonyvet, akkor hidjuk, hogyan kell lkt~ehozni a ,,ktpkOc- 
k%r61 kCpkock5ra" animAci6t. A porgetoskonyv ~ninden lapja kicsit eltkro" kepet tartal- 
mar, igy arnikor itporgetjuk a lapokat, a kkp mozog. Tulajdonkkppen ebhen a leckibe 
ezt fogjuk csinalni, csak al~elyett, hogy egy konyv lapjaira rajzolnink kiilonhozd gbiaka 
a Flasll idoszalag egyes kulcskock5in tessziik ezt. Akir egy kijnyv lapjaira ra]zoljuk 
a kepeket, egy Flash kulcskockiira, a mfivelet kezi 6s k~riilmi-nyes - e z k t  is neve- 
zik q z r s  eQarasnak. 

Ebben a leckkben olyan Flash-szolgiltatBsokat 6s -eljir5sokat tanulunk majcl, amelyek 
megk*nnyitik az animAci6.s folyamatot. A kkpkockhr61 kkpkockira animici6 viszont 

netn a Flash ,,szolg5ltatisa", hanem olyan eljhrh, amelyet Flash-szolgkltat5sokkal va]bsi 
tunk meg. Ezt azkrt emlitjiik meg, rnert nern val6szinii, bogy a ,,ki.pkockir61 kepkockal 
kifejezkst megtaliljuk a Flash ki.zikonyv6ben vagy silgdf5jljaiban. 

De elkg a beszi.dbdl! A kovetkezo" gyakorlatban lktrehozunk egy rovid anitnici6t, 
majd elemezziik, mit kkszitettiink. 

Gyakorlat: KBszltsiink kBpkockir6l kBpkock6ra animici6t! 

Ebben a gyakorlatban elkkszitjiik egy sktal6 pklcikaember anim5ci6jAt. Kovessiik 
az alibbi lkpkseket: 

8.1. Bbra 
d palciknemE 
~~~cg~ljzokisa 

crzel-t uonalal 
l7aszizirl~~1zk, 
t n o ~  nzoknt 

ko11111~ebb m( 
sflarri. rlzllzt 
elm alcrkzatki~ 

/(;Sckef 



bogy minden egym5shoz legyen illesztve, akircsak a 8.1. Abr5n. 

m6dszerkt. Fogjuk meg a lejiitszbfejet, 6s hdzzuk oda-vissza. Igaz, ez eddig nem 
valami sok, de IAthatjuk, ahogy a pilcikaember l6pni kezd. 

7. A harmadik kocka 16trehoz5sihoz kattintsunk az I. rktegre a 2. kocka mGgi., 6s 
az Insert, Timeline, Keyframe paranccsal m5soljuk a 2. kocka tartalm5t a 3. koc- 
k5ban lev6 lij kulcskock5ba. 

8. ~iiltoztassunk egy kicsit a p6lcikaemberen - hajlitsuk jobban a IAbat, 6s lenditsuk 
magasabbra a kart. 

9. ~olytassuk a kulcskock5k beszlir&s&t, egyszerre egyet. Minden l i j  kepkockst vil- 
toztassunk meg dgy, hogy a karok 6s a l5bak mozogjanak, majd vilasszuk ismet 
az Insert, Timeline, Keyframe menupontot. 

kulcskockh ban 

a palcikaember 
labat, elo%&szit- 



Az anirnici6 elo"n6zete a Test Movie paranccsal 

Hhromfitlek6ppen lehet rnegtekinteni a teljes animiicibt: piisztiizhssal, lejitsziissal 6,  
ellen6rzi.ssel. A lejhtsz6fejjel va16 piisztaziis j6 m6dszer az elonkzetre rnunka kozben, 
Csupiin az a gond vele, hogy a sebesskg nem 6lland6 - csak annyira egyenletes, mint 
amennyire a piszthzhs. Az animiici6 1ejhtszPshhoz viilasszuk a Control, Play (Vezkrles, 
Lejhtszhs) menupontot, vagy hasznhljuk a Controller (Vezkrl6) eszkoztiir Play lehet&- 
oitt, vagy pedig nyomjunk ENTER-t. Liitni fogjuk viszont (amikor kattinthat6 
b 

kiilonleges hathsokat tartalmaz6 rktegeket, p6ldiuI maszkokat hozunk letre, vagy 
filmklipek segitsegkvel keszitunk animiici6t1, hogy a film lej6tsz6sa nem mindig Donto- 
san azt mutatja, amit a n6zok lgtnak majd, ezkrt igencsak ajiinlott elkeriilni a Play pa- 
ranccsal torten6 el6nitzetet. Az animiici6 megtekinteskre a Control, Test Movie (Film 
ellenbrzi-se) parancs a legjobb. 

A Test Movie parancs . swf-k6nt menti a fij l t  abba a mappiba, ah01 a munkafhjl talil- 
hat6, 6s ugyanilgy nevezi el, csak . s w f  kiterjeszt6ssel. Ezutiin elinditja a Flash Player 
programot, hogy megtekinthessiik az eredmknyt. Amikor az els6 . f l a  forriisfhjlt 
mentjiik egy dj, iires mappiiba, meglhtjuk, hogyan mGkodik. A Test Movie parancs 
haszniilata utiin a mappa egy . s w f  fiijlt is tartalmaz majd. 

A film ellen6~6se 6s a film kodt6tele 
A File, Publish (Fijl, Konetetel), illetve a File, Publish Preview (Kozzeteteli elonezet) 
parancs valasztasa egyenerteku azzal, mintha ellenoriznenk a filmet. Az . s w f  fajl 
mellett ekkor egy annak helyet ado . html oldal is Ietrejon, es (a Publish Preview 
parancs eseteben) azonnal megtekinthetjuk az eredmenyt a bongeszonkben. Ez meg 
talan pontosabb kepet ad, mint a Test Movie, mivel a film a bongeszoben jelenik 
meg, a Test Movie viszont gyorsabb, 6s munka kozben ez az egyetlen jo valasztas. 

.swf fiijlok 
Ahogy az 1. leckebol emlekezhetiink, az . S W ~  fajlok a Flash-ben filmkent mentett 
fajlok. Ez az a fajltipus, amit weboldalakon helyezunk el. Abban kijlonbozik a forras- 
fajltol ( .  £ la) ,  hogy nem szerkesztheto. Fontos alapelv, hogy a forrasfajlok az . f l a  

fajlok, amelyeket rneg kell orizni. Egy . fla fajlt mindig lijra menthetiink . swf-  
kent, de az . s w f  fajlbol soha nem kaphatunk szerkesztheto . f l a  fajlt. 

Tal6n 6szrevettuk mhr, 11ogy filmek ellen6rzksekor megv6ltoznak a menuk. Ez azert 
van, mert tulajdonkgppen a Flash Playert futtatjuk, ami egy miisik program. Tovhbbh, 
a filmek alapitrtelmezitsben ismittlbd6en jPtsz6dnak le (err61 k6s6bb tanulunk, amikor 
a filmeknek a Weben va16 kozzktittel6rol beszklunk a 19. its a 24. leckkben). 



Egyszerre eW kulcskoc ka szerkesztbse 

A kepkockhr61 ktpkockhra animiici6s eljaris egyszed. Csak elhelyezfink egy-egy 
blcskock&t minden kkpkockhban. Minden kockhn teljesen m5s kkp jelenik rneg: nCha 
@keres a vhltoz4s1 mhskor apr6 a kiilonbstg. Ebben az a sztp, hogy tetszks szerint 
bArmit tehetiink a ki.pkockhkba, mert nem sziimit, hogy a tobbi kkpkockhban mi van. 
Bhr a ki.pkockiir61 kkpkockgra anim5ci6 egyszed elkCpzeles, sok munkhval jhrhat. 
~ e ~ ~ e l j i i n k  el egy hagyomhnyos animbci6t, amelyben a miivtsznek minden egyes kep- 
kockgt meg kell rajzolnia, akkor is, ha csak kis vhltoztathsra van sziiksi-g. Ez r6szletes, 
apr(j16k~~ munka, 6s sajnos a Flash-ben sem sokkal konnyebb, bhr a Flash a visszavo- 
ngshoz hason16 szolg5ltathsokat biztosit, amelyek segitsi-giinkre vannak. Tudomhsul 
kell venniink, h o g  ez a m6dszer olyan esetekre va16, amikor tknyleg musz4j hasznhlni 
- p61dhul ha olyasmin dolgozunk - pkldgul egy set416 figura animgci6jhn (ez egyebkent 
az egyik legnehezebb feladat, mert mindenki tudja, hogyan kellene kinkznie) -, ami sok 
ri.szletet tartalmaz. Semelyik egykb Flash animhci6s eljiirhs nem biztosit ilyen mkrttku" 
feliigyeletet az egyes kkpkockgk megviiltoztathsihoz. 

* 

A Frame View betillltis megvtiltoztatisa 

Csak mert a kkpkockhr61 k6pkock5ra animiicid sok munk5t igknyel, nem jelenti azt, hogy 
nem vehetiink igi-nybe nemi segitskget. A folyamat kisst konnyebbC tttelknek egyk 
rn6dja a Frame View (KCpkockankzet) be8llitAs megviiltoztat5sa. A 8.3. iibr5n 15thatjuk 
a Frame View lenyild listiit (amire gondolhatunk figy, mint az id6szalag behllit6meniije- 
re). Ha a Preview (E1o"ntzet) m6dot v&lasztjuk, az idoszalagon rninden kulcskocka 6gy je- 
lenik meg, ahogy az a szinpadon lhthatb. A 8.4. 5bra a phlcikaember anirnhcibt mutatja 
bgy, hogy a Frame View be5llithsa Preview. A Preview segitstgi-vel megtekinthetjuk 
az animhcib osszes kepkock5j5t anklkiil, hogy tknylegesen vtgiglepkednknk rajtuk. 
A Preview in Context (Arhnyos elonkzet) beiilliths megfelelo" arhnyokkal rajzolja ki az e1o"- 
k6pet (az iires helyekkel egyiitt), igy a pslcikaember valbszinuleg kisebbnek liitszana. 
A Frame View beiillithsok val6jiiban nem vhltoztatjhk meg az animsci6t. Ha peldhul 
a Large (Nagy) behllit5st viilasztjuk, az csak azt eredmi-nyezi, hogy az iddszalag nagyobb 
helyet foglal a Flash-ben - a felhasznhl6 nem 15tja majd a kiilonbseget. A Frame View 
behllitgst tovhbb5 akhrmikor megvhltoztathatjuk 6s visszavdtoztathatjuk, anellnil, hogy 
rn6dositaniink a fhjlt. 

A hertyik hasmalata 

A ki-pkockhr6l k6pkockhra animhci6k leghasznosabb segedeszkozei val6szinu"leg 
a hhrty5k (hagymahtjak). A hhrtyambdszert eredetileg a hagyomhnyos animhci6ban 
fejlesztettkk ki. Amikor a miivCsz ktzzel rajzolja meg az egyes kkpkockhkat, valahogy 
el kell dontenie, hogy mennyit kell viiltoztatni a kCpen egyik kockhr6l a m4sikra. 



Mhsolhpapirra (ami olyan htlhtszh, mint a hagyma hCja) rajzolja a kepkockst, amelyet 
az el6z6 kocka fole helyez. igy azon keresztul lhthatja az el626 kitpkockht, 6s ennek 
megfelel6en rajzolhatja meg a kovetkezo kepet. 

A Flash-ben a hiirtyhlmak ugyanilyen hathsuk van, de termkszetesen nem valbdi hgrtYaa 
kat hasznhlunk. A Flash h%rtyaszolghltat%sa segitsitgi-vel ligy szerkeszthetiink egy adott 
kitpkockht, hogy tetszoleges szhmG kkpkockat jelenithetunk meg az aktuhlis kocka e160 
6s ut5n. 

8.3. tibra 
A Frame View lenyilo' lzsta segitse'ge'vel megvaltoztathatjuk a z  zdkalagon szerepl6figura 

me'rete't. Megnagyobbfthatjuk a z  egyes ke'pkockhkat, vagy megjelenithetjiik a szinpadon 
lathat6 tartalom el%kpe't 

Ahhoz, hogy elkezdjunk a hiirtyhkkal dolgozni, nyissuk meg a phlcikaember-anim6ci6: 
fiijlt, Cs kattintsunk az id6szalag aljhn talglhath bal szi.1~6 hhrtya (Onion Skin) gombra 
(ihsd a 8.5. hbrht). Hogy jobban lAssuk, mit csiniilunk, nagyitsuk fel az idoszalagot 
a kockaszhmokt61 jobbra talhlhat6 Frame View lenyil6 listiibhl a Large lehet6sCget 
vhlasztva. Arnikor a hhrtyhk be vannak kapcsolva, bhrmelyik kitpkockhra vihetjuk 
a lejAtszhfejet, 6s szerkeszthetjuk azt a kockht, mikozben megjelenik az animhci6 tobbi 
kkpkock8jAnak halvAny kCpe. Hogy mely kockhk jelennek meg, az attbl fugg, hogy 
hovh helyezziik a hhrtya kezdetitnek Cs a hhrtya vegenek a jelz6it. Ezeket a jelz6ket 
neha nehCz megfogni, amikor mozgatni prdbhljuk 6ket - nem ritka, hogy vCletlenu1 
a IejAtszhfejet kezdjiik hbzni. Olyankor a legkonnyebb megfogni a jelzoket, amikor 
a k6pkockankzet a Large be5llithson van. 



niinvos 

8.4.6bi'a 
ESn az  abran a palcikaember animacicija lcZthatc5, Preview Frame new-bedllithssal, 
amit$ a kkperny6n lev6 tartalom kkpe megjelenik a z  ido"sza1ag egyes kockhiiban 

Amikor a hartyak be vannak kapcsolva, lathatjuk a szomszkdos k8pkockdk tartalmat 
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&kor 6rclemes bekapcsolni a hiirty5kat, amikor i p p e n  keszitjiik az anirnacibt 
(nem miutin befejeztiik). A kovetkez6 feelaclathan gyakorliskknt lllegpr6baljuk djra 
16trehozni a pAlcikaember-anirn5ciBc - eziittal a 115rtyiik segitsi.gkve1. 

1 .  Kezcljiink Q j  fijlt, 6s illitsuk a Fra~ne View beiillitist Large-ra. 
2. Kapcsoljuk be a 11ArtyAkat. Megfigyellietjiik, hogy a liilrtya kezciete i s  a 1 1 5 ~ ~  

vkge jelziiket (1Bscl a 8.6. Abr5t) nem lehet az animici6 eleji.ni.1 vagy v6gen6l 
tovkbb vinni (mert az ~ n k g  csak egy kipkocka hosszilsigi~). 

Lejatszofej 

Hartya kezdete Hirtya vbge 
I I I 

8.6. Bbra 
A h a ~ ~ u j e l z o l  azt ~ x ~ l ~ ~ ~ t j & k .  1rog)' i7Gitg1 k6pkockc~ szel-epel a / Z U ? - [ ~ G I ~ L E Z C ~ D C I Z  

3. Rajzoljunk egy pilcikaembert az elso" kepkockiba iigy, mint az el026 gyakor- 
latban (csak vonalakat liasznilva). 

4. A 2. kockhban vhlasszuk az Insert, Timeline, Keyframe meniipontot, vagy 
nyo~iljunk F6-ot, hogy iitmiisoljuk az el626 kocka tartalmit, 6s beillessziik 
az ilj kulcskockAba. 

5. A 2. kocka szerkesztkse kozben (a lejiitszbfejnek a 2. kkpkockrin kell illnia) 
hilzzuk a pilcikaetliber egyik IAbAnak vkgkt, 6s forditsuk m i s  szogbe. Ezlittal 
xz 1. kkpkockiin szereplo" l i b  helyzete is 15that6 (bar halviinyan), viszont csak 
a 2. kocka tartalrniit szerkeszthetjiik. 

6. Szilrjunk be egy i~jabb ltulcskockiit a 3 kockhban. A lhbat niozgatva a 2. kocki 
lithat6 l i b  elhelyezkedkse alapjiin eldontlietjiik, hogy ~nennyire 1110zditjuk el. 

7 .  Folytassuk egyenkknt a kulcskock5k besziir%s5t. MBdositsunk minden uj kocki 
lnajd v51asszuk i~jra az Insert, Timeline, Keyframe meniipontot. 

8. Amikol- tobb kocka A11 renclelkezksre, kisirletezziink a hiirtya kezdete 6s hiirtya 
vkge jelz6k hely6nek 1neyvAltoztat5sival. Alaphelyzetben a llirtyiik az Onion 2 
(2  hirtya) 6rtek1-e vannak Alitva, ami azt jelenti, hogy el01 6s hiitul is kkt kkp- 
kocka l5tszik JBmagam igen ritk5n 11asznAlom a hArtya vkge jelzot, inkiibb a le 
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Mleliitt vt.geznknl< a li5stpikkal, nezzOk nreg ;I ki,vetkezA k6t fennmar~i lh  szolgaltatast, 
l l - y -  (Onion Skin Outlines) 6s to11b kepkocka szerkesztebe (Edit ~ ~ l ~ i ~ ~ ~  ' 

Frall~es). &~gy  a IlAstyAt, vagy a flistyakblvonalat viilaszthat~uk, cle a kett6t egyszerre 
ncm. A 11$1-t~-.1k61von;II lialvdny kc'pel< hclyett kiilvonalakkal jrlzi a hhltyalelzbk keZStt 
elllelyezkec16 kkpkockika~.  (Ha az  anim5ci6 csak vonalakat tartalmaz, mint a pglclka- 
eml~es,  :lz Onion Skln Outllnei 6s az egysze~fi  Onion Skin kozott neln sok killonbseget 
Ii,lllltunl<. A lt<i~von:~lak olyanliol- Ilasznosak, amikor a halvliny kkpcket nellez felis- 
mesni. 

A tij1)b li6pltocka szerkesztkse nagyon 61-cielies, mivel rendszerint nem anirnaci6 keszi- 
t&s&hez hasznhljuk. Az el6zii yyakorlatban a hhrtyiik segitsi.gi.vel jelenitettiik lneg 
a liornyezo" k6pkockAk tartalmiit, cle egyszerl-e csak egy kockht szerkesztettiink: 
~ t z  akn15lis kockiit. Ha a pAlciitaetnber l5125t az eltlizb koclthn lAtha~6 IlalvAny kkphez 
kijzel vissziik, az nenl befolyisolja a 11Gisik k6pkockAt. A tijbb 1cGpkocka s ~ e r k e s z t i . ~ ~  
lelletbs6g segitskgi.vel a llistya kezclete 6s a 161-tya vege jelzij kozott elhelyezkeda 
ijsszes ki.pkocka tal-taImit szel-ltesztl~etjiik. ~lt~11511an a to1111 kkpkocka szerkeszti.se 
inkiibb miis l~efejezett aninxici6linil hasznos. 

Viszont Ila van egy befejezett animiicibnk, amelyt~en az osszes Icoclia tastalmat at akar- 
juk helyezni, az Eclit Multiple Frames felbecsiilhetetlen szolg5ltat5s. Ilyen esetekben 
csak kapcsoljuk be  a tobb kepkocka szerkeszti.si.t, viilasszuk a Modify Onion Markers, 
Onion All ~neniipontot, jeloljiink ki minclent a szinpadon (vagy haszniiljuk a CTRL+A 
billentyfikoml1i11iicibt), 6s helyezziinlt 5t mindent, ahov5 csak akarjuk. 

A k6pkocliiir61 1&pliockim ~tnirn5ciO rengeteg munkiival jArhat. Meg  az olyan seged- 
eszkozokkel is, mint a hhrtpAk, nrusziij lllinclen egyes kockit  kezzel megrajzolni. 
A k&pkock;is61 k6pkockAl-a animhci6 m6gsem feltktleniil igknyel nagy 1nunk5t. Ahl~oz, 
hogy egy anirnAci6 i ~ g y  n6zzen ki, mint egy animAci6s film. iigyess6gi-e 6s tiiselemre 
van sziikskg. Nkhiiny triiltk segitsi.gi.vel viszont ugyanazt a 11atAst kaphatjuk, a rnunka 
t6redekevel. 

A kovetkezd rkszekben megn6ziink nehiny triikkot, anlelyek kifejezetten a kkpkockirbl 
kkpkock5l-a animiici6klloz valok. A 23. leckeben 111i.g enn6l is tijbbet tanulunk meg. 

Nincs olyan szal~iily, am1 azt monclani, Ilogy 1711{sz&j minden k~pltockiiba kulcskock5t 
renni. FILL 21 Ic6l>kockaszim az alap6rtelmezett 12 I~i-pkoclta/m~soc1~~erce11 marad, celsze- 
113 minden kocliiit kulcsliockAvii Lennl, ha  azt szeretn6nlc, Irogy a lii-p ~nAsodpercenkknt 



asszesen h%ny k6pkock8t kell rajzolni. Mi van, ha nem mind& bogy 
kepek 1/12 m%sodpercenkgnt viiltozzanak? A vslasz a betpites, ami nagyon eg+zes. 

16~6 pi.ld6kban egymiis utgn minden k&pkockhba kulcskockhkat tettiink. Emle- 
kezziink, bogy a kulcskockaban mondjuk meg a Flash-nek, hogy valami dj jelenik meg 
a Sinpadon. ~5ad5sul a kulcskocka azt mondja, hogy ,,most ennek a ktpnek kell meg- 
je,ennie, 6s addig itt kell maradnia, amig 6j kulcskocka nem joni'. Egy sziinet be6pitt- 
+hez ~ s a k  helyezziink el a kulcskocka ut%n egy hagyomgnyos kock6t. Ha egy rniisod- 
perces sziinetet akarunk (6s a ktpkockasz5m 12 k6pkocka/miisodperc), csak tegyiink 
, kulcskocka ut%n 12 kock%t. 

A sziinetek 16trehoziisiinak kCt m6dja van, akiir i.ppen animkibt ktszitiink, aksr miu- 
d n  mhr ktszen van. Anim6ci6 li.trehoz5sakor a sziinet beepittsehez vagy sz6rjunk be 
egy kulcskockPt (az F6 billenvvel), vagy illessziink kepkockiikat (az F5 lenyomhsiival 
mgy az Insert, Timeline, Frame menupont kiv6laszt6siival) az idoszalagon a kijvetkezo" 
kockht61 tiivolabb. A 8.8. &bra egym%s ut5n ot kulcskockiit mutat, u t h a  pedig sziinet 
kavetkezik. Ezt a sziinetet mi is letrehozhatjuk, ha el6szor a 13. kocka meziij6re kattin- 
tunk, maid az Insert, Timeline, Keyframe meniipontot viilasztiuk. 

Ez a ke'pkockar61 k@kock&-a anirnaci6 a z  5. kgpkocka uthn sziinetel, mefl csak 
a 13. kockaban jdn ujabb kulcskocka. Tehat a szinpadon az  5. 6s a 13. kocka kozdtt 
semmi nem vhltozik 



A szllnet 1etrelioz;lsa kicsit miis, amikor egy miir elkkszi~lt anin~iciiit akanink szerkeSZ 
teni. Sziinet l~eszi'sisihoz (vagy a megl6vii sziinet novelks6liez) kattintsunk arra 
:I kulcskock5is, amelyet szuneteltetni akanlnk, 6s v i l a s s z ~ ~ k  Insert, Timeline, pramC 
menupontot (F5 billentyli). Ez gy~~kos l>~~ i l :~p  kit01 minilent, ri~ni az idosr:rlagon ktsoab 
megjelenik. 

A gyakorlatl>an a sziinetek kieg6szi~lletik az anim5ciht. A sziinet az anim5ci6 szerves 
e]eIl16vt. villlat. Tepyuk fel, liogy a pdlcikaem11e1- vkgigskibl a szinpadon, 6s azt akajuk 
llogy visszas6tAljon. Ebben az esetl~en beilleszthetiink egy sziinetet, anlikor kppen 

e€ 
fi)~-clulni keszul. A 23. leclrkbsn ldtjuk majcl. llogy a szi~net liogyan sejteti a kijzonstgge 
I~ogy valamilyerl viltoz5s fog ~iir-tknni, amitol az ernberek jobban figyelnek. 

17, a 1 o ~ a b a n  ' .y egg7 anim;lci6hoz csupin kkt kocka is elkg. Tegylik fel, )logy az 1. kockan 
a piilcikaeml>er a szinpacl 1x1  oldalir61 indul. A kovetltezc'j kocka egy kulcskocka, es 
az emberke m%ris a jol->b oldalon van. Ha ezt az  ,,anim5ci6t" tijbben rnegnkzik, valaki 
kijziiliik biztosan megeskiiszik majd, hogy val6ban l i t u  a pilcikaernbert keresztiillla- 
lacini a kkpernyijn. A val6srigban nern lktezik olyan, hog)7 az egyik Ilelyriil a misikra 
jussunlc ilgy, hogy ezalatt nem trintjiik a kozbeeso pontokat, d e  az animkioban nem 
kell minclen lepkst megrajzolni. 

Ahhoz, hogy bebizonyitsuk a ki.tkock6s elmkletet, kkszitsiink egy egyszeru animici6t, 
anlelyen a p5lciltaember ellfig egy focilabclit. Rajzoljunk az 1. kockiiba egy pilcikaem- 
l~er t ,  a liba kozelkben egy labcl5val. A 10. kkpkockiiban illessziink be egy kulcskockit 
ks llelyezziik iit a labdiit a jobb oldalra, Nyi~jtsuk rileg a piilcikaember l ibi t ,  llogy Ggy 
ni.zzen ki, mintlia +pen 111ost 115,ota volna el a labdat. BAmulatos, cle meggy6zdnek lit 
szik. Ha beillesztiink meg egy kulcskockrit a 4. kockAnA1, es  a p5lcikaember libat kiss4 
I~i t rkbb hfizzuk, (mintha ki.sziilne elrilgni a labciht), az anim5ci6 nagyszeriien n6z ki. 
A piilcikaenlber 211 (sziinet), megfesziil (sziinet), ks r i~g .  Kkpzeljiik el, mennyivel tov%b 
tat-tana lllincl a 10 kockit meprajzolni. 

Az krz6lrletes mozg5sok letrehoz8sa remelr gyakol-lat. Bizonyos tstelemben megpr6- 
lGilju1~ riiszeclni a kozons6get, d e  ennel tobbriil van sz6. A fol6sleges animici6 tobble 
munkiit eredmgnyez, ks elvonhatja a figyellnet a lknyegi iizenettbl. igy is elkg nehez 
animiciOva1 elmes6lni egy tijrtknetet, semmi sziikskg felesleges, zavard I-eszletekre. 

Habir egy hosszir, kkplrocliiscil kkpkock51-a animiici6 lcori~l~i~knyes eljiriis, Iithatjuk 
m:rjd, hog): sol< csel lktezilc, amellyel iclot takasitl~atunk meg. Pkldiul miutdn elkeszi- 
tiink egy anim5ciht a piilcikaeniberro"1, ahogy megtesz egy teljes lkpkst, megism6telhf 
jiilc ezt a sorozatot (a kepkockdk miisol5slival ks beillesztkskvel, vagy ami enn6l is 
jol~b: Eilrnlclil-, alk:1lmaz8s:ival, 1-1me1yldl a 13. leckkben ranulunk majcl). Ez neln olyan 
egyszerii, mint :I k C ~ l < o ~ l i : i ~  :111im:ici6. tie azt jelenti, 11c)gy nem ltell nlincien ktpkock2 



Csu~an harem kulcskockhval hatasos animaci6t ke's~ithetiink~ amely sokkal t6bb mozght 

Em6keltet, mint amennyi vakijaban t&t&nik. 



A fentiekbd megtudtuk, hogy a kkpkockiirbl kkpkockiira animiicio egy m6dszer, e, 
nem a Flash egyik szolg5ltatAsa. Ez a lecke tobb volt, mint a bonyolultabb anim2ci6 
gyakorlssa. A kksobbiekben egyszeriibb m6dszereket tanulunk majd, de  ezek nem 
mindig jobbak. A lecke szinlos alapelvet ismertetett. Megtanultuk, mikknt lehet 
a kulcskockiik segitskgkvel meghatirozni, hogyan viiltozzon egy kkp, ks kis6rletez-jjnk 
az animiicibs harrya-segkdeszkozokkel. Azt is elsaj&titottuk, hogyan haszniiljuk 
a sziineteket 6s az iires kulcskockikat a mozgasok 6rzi.keltetks6re, illetve leillitisira. 
Mikozben lnegisrnertiik ezeket a m6dszereket i.s eszkozoket, elkkszitettiik az elso" 
anirniici6nkat. 

K6rden-felelek 
Mikor 6rdemes inkabb egyes4uel beszzirlzi a kulcskockhkat, ahelyett, hogy 
n Modif34 Frames, Convert to Keyfra ?nes ( u a a ~  Come?? to Blank K~yframes) 
para lzcs segits6g6vel egy egksz szakaszo rz illeszten8nk be? 
Amikor az egyes kulcskockikon osszerett viiltoztatiist akanink vkgrehajtani, 
krdemes eldbb lnegrajzolni az elso" kockst, beszlirni egy kulcskockit, ks ut5na 
beiiHitani az i i j  kockat, miel6tt egy harmadik kulcskockat szfirnink be. 
Ez az eljiras azert liatiisos, mert minden alkalommal, amikor kulcskockiit 
illesztiink be, a Flash iitm5solja az el626 kulcskocka tartalmiit. Ha egyszerre egy 
kulcskockit illesztiink be, akkor az egyes kulcskockak biztosan megegyeznek 
az e1o"ttuk lkvo"ve1, igy csak apr6 v5ltoztatast kell vkgrehajtani, mieldtt folytatjuk. 
A~nikor minden kulcskockaba teljesen lij k6pet akarunk tenni, lehet, hogy krde- 
mes iires kulcskockikat beszQrni (akir egyesitvel, akir a Modify, Frames, 
Convert to Blank Keyframes menupont kiv5lasztisival). fgy kezdetben egyik 
kulcskock5ban sem lesz semmi. 
Mi a kzilonbs4g a kovetkez6 k&t ?nddszer kozott: beszzin~nk egy kzilcskockat, 
majd Mroljiik a szinpad tartalmat, illetve eg))szerci:e:e.1~ beillesztzink egy iires 
kt~lcskockat? 
Nines kiilonbskg - mindkkt muvelet iires kulcskockiit eredrnknyez (amelyet egy 
iires kor jelol az icl6szalag mez6jCben). A kkt m6dszer koziil a hagyomanyos 
kulcskocka beillesztksitt ks a tartalom torlitset konnyebb megjegyezni, mert nem 
kell, hogy esziinkbe jussanak az iires kulcskockiik. Csak kulcskockak vannak, 6s 
nehiny koziiliik nem rendelkezik tartalommal. 
A kockhr6l kockara a legjobb u~zirnaci6fajtu? 
Nern. Ez akkor a legmegfelelGbb, a~nikor azt akarjuk, hogy minden kkpkocka 
kiilonbozzon a mBsikt61, de  ez igknyli a Iegtobb rnunkat is. A kovetkezo" leckCk- 
ben megliitjuk, hogy mas m6dszerek gyakran egysze~fibbek 6s sokkal hatkko- 
nyabbak. 



ismetlo" k6rdi.sekbo"li.s vhlaszokb61hl1, amelyek segitsCg&el megszilhrdithat- 
hen a leckeben szerzett tudkunkat. Prbbhljuk megvfilaszolni a kitrditseket 

ellen6rzitse el&. 

Ha egy kulcskockfiban, a szinpadon rajzolunk meg egy kCpet, meddig marad 
a rajz a szinpadon? 

A. Csak abban az egy kitpkock5ban, amelyikben a ki.pet megrajzoltuk. 
B. Amig nem jon egy mhsik kulcskocka, amely egy mfisik ki.pet tartalmaz. 
C. Az egesz ido"sza1agon ht. 

a sziikseges egy animhci6 lktrehozhsiihoz? 

B. Ketto" vagy tobb. 
C. Hiiromniil nem kevesebb. 

3. A konyv melyik ri.szitben kezdunk tenylegesen animhlni? 
A. A kovetkezo" k6t leckkben. 
B. Az el626 kkt leck6ben. 
C. J6 reggelt! Az egi.sz lecke sorhn animhcihkat kkszitettiink! 

1. B. Kitpzeljiik el 6gy a kulcskockhk hasznhlatht, hogy megmondjuk a Flash-nek: 
tegye a kkpet az asztalra, its hagyja ott, amig mhskitpp nem rendelkeziink 
(egy mhsik kulcskockhval). 

2. B. Bhr egy egksz estks film mfisodpercenkitnt 24 kiilonbozo" ki.pet tartalmaz, 
csuphn 2 kockhval is igen hatitkonyan szemlitltethetjiik a mozg8st. 

3. C. A kitpkockhrbl kCpkockhra animficib maga az animhci6. A tobbi animhcibfaj- 
t%ra, amelyro"1 tanulni fogunk, az jellemzo", hogy a Flash gondoskodik az hltalunk 
lktrehozott kulcskockhk kozotti kockZikrbl. Ha mast nem is, a kulcskock5kat 
mostanra viliigosan kellene erteniink. 

Gyakorlatok 

ime egy remek feladat, amelynek segitsggevel egitszen mhsfkle alkothst ismerheriink 
meg. A phlcikaemberes feladatokkal ellentktben (ah01 minden kulcskockAt egy elo"z6 
kulcskocka alapjhn rajzoltunk meg) ez6ttal minden kgpkockhban teljesen Gj grafikht 



Raizosjunk e B  repiild madant. E16sz6r jeldljilk ki 1. CS a 100. kozditi k6pkcxkjkar 
majd vllasszuk a Modify, Timeline. Convert to Blank Keyframes prancsot (vagy 

' 

nyomjuk le a r  F7 billenflt). Kapcsoljuk be a hAlty5t fir;, h o g  csak az el626 k t  koc- 
k5t llssuk. Kezdjiik az 1. kCpkock5nPl. Cs rajzoljuk meg a madarat Ccsak r a j z o l j ~ ~  
iwlt v alakot az ecsettef). Nyomjuk le a pont (.I billentyu"t, amelyik a kdvetkez6 kocka 
~onbillentyGje, es a hlrtylk alapj5n rajzoljunk egy mlsik V-t, ami ltvonul a keper- p 
ny6n. Eleg gyorsan haiadhatunk, kulondsen ha az egyik kezunket a biSlenqdreten k, f 
juk: k6vetkez6 kocka, V kGvetkez6 kocka, V... Ha art akarjuk, hopy a mad~r  @%rrab- 
ban mozogjon, n&re]itik az aktuplis Cs az el626 V kozti tavo~slgot. EZ a feladat a m  16 , 

' 

flog)r a kiil&nbozd nzozglsfajt5kkal HsCrletezzunk. 



acid mozgasatmenet 

en a leckkben a kouetkezo%r6l lesz sz6: 

Mozg5siitmenetek letrehoz2sa 
A rnozg5sgtmenetek alapveto" tulajdonsiigai 
Az er6siti.s i.s csillapitiis hat5sok haszn5lata 
Hogyan lehet lnilonbozo" triikkokkel termi.szetess6 6s valdsiigoss2 tenni 
a mozg5sAtmeneteket 

A kepkock5r61 kilpkock5ra anim5cibk letrehoziisa (amit a 8. leckeben csiniiltunk) sok 
munkiival j5rhat, mert minden egyes ki.pkock5t magunknak kell megrajzolni. Az atme- 
netkbszite'skor a Flash kitolti a kCt kulcskocka kozott talalhatii iires kkpkockiikat. A Flash 
kktfajta iitrnenettel rendelkezik: mozgas- Cs alakzat5tmenettel. Ebben a leckdben 
a mozgiis5trnenettel foglalkozunk, amely 5talakitja az elhelyezkedi.~, mi.ret, elforgatss, 
szinezet es 2ttetszo"si.g kliptulajdonsiigokat, valamint az alkalmazott szGr6ket. Az alakzat- 
Gtmenet az egyik alakzatot gtviszi a m5sikba. 



Mozgastitmenetek Ibtrehoz6sa 
Alapveto mozgAsAtmeneteket konnyu" lktrehozni. K6szitsiink egyet a kovetkez6 
gyakorlatban, utina elemezhetjiik. 

Gyakorlat: K6szitsiink egy egyszerd rnozg6shtrnenetet! 
- 

Ebben a gyakorlatban a Motion Tween (Mozgisitmenet) szolgiltatAs segits6g6vel 
keresztiilvisziink egy kort a k6pernyo"n: 

1. Egy iij fijlban rajzoljunk egy kort a szinpadra. 
2. Jeloljuk ki az egesz kort, majd vilasszuk a Mod@, Convert to Symbol (M6dositis 

> 

Szimb6lummi alakitis) menupontot (vagy nyomjunk F8-at). Nevezziik C i r c l e -  

nek (Kor), a viselkedks rnaradjon az alapkrtelmezett Movie Clip, majd kattintsunk 
az OK-ra. 

3. Kattintsunk az idoszalagon a 30. kockAra, 6s vilasszuk az Insert, Timeline, 
Keyframe (BeszOrAs, Idiiszalag, Kulcskocka) meniipontot (vagy nyomjunk F&c), 

4. Kattintsunk az 1. kockiban talAlhat6 kulcskock6ra - a lej5tsz6fej az 1. ki.pkockira 
ugrik. Helyezziik oda a kort, ah01 szeretnitnk, hogy eloszor megjelenjen - ebben 
az esetben a szinpad bal oldalira. 

5. Kattintsunk az utols6 kulcskockira (30, kocka), ks figyeljiik meg, allogy 
a lejitsz6fej a 30, kockira ugrik. Helyezzuk a kort a szinpad jobb oldalAra. 

9.1. ibra 
A Pi.opei-lies tbb 

Ibrt bcbllitlraij~d 

L! inozghsdtme- 

irctct. ~l~ikijL"ben 

az elsS klllc~koc 

kn ki oni? jel01u~ 



al oldalon marad, majd hirtelen a jobb oldalra ugrik. A mozgas egyenletesebbk 

~ t suk  be az gtrnenetet a kezdo" kockAn, ebben az esetben ez az elso" kulcskocka 
1. kockiiban). Jeloljiik ki az 1. kocka kulcskockiijiit, 6s vizsgaljuk meg a Pro- 

een Ienyil6 listgbbl v5lasszuk a Motion (MozgBs) lehet6sCget. Hagyjuk meg 
sszes alapgrtelmezett beiillitht, ahogy a 9.1. Bbra is mutatja. 
z! A 9.2. iibrhn lgthatjuk, hogy a Flash egy ki.k h5tteru" nyilat rajzol, amely 

(vagy nyomjunk C~+ENTER-t),  hogy liissuk, mi tortgnik. 

a kkk hdttkr el6tt 
Eku6 nyil azt jelzi, 
hogy a Flash utme- 
netet kkszit ezekbdl 

A mozgisitmenet szabilyai 

2 Az el620 gyakorlat azCrt m m d i k ,  mert gondosan koveti a mozg8s5tmenet szab%lyait: 

A kulcskock5kban nem lehet tobb objektum. 
Az egyetlen megl6v6 objektumnak nem kell egyszeru" alakzatnak lennie. Valdjiiban 

? az a legjobb, ha szimb6lump~ld%nny5 tessziik, mert igy a fiijlmgret kisebb lesz. 



..C. 

A Flash kerlelhetetlen, amikor nern tartjuk be ezeket a szab8lyokat. 

56 hir viszont, hogy a Flash sz%mos m6don jelzi, amikor nern kovetjiik a mozgis5tme- 
net-k6sziti.s szabilyait. Nkha egy felkiAlt6jel gomb 15that6 a Properties tiblin 
olyan elso" kockat jelolunk ki az gtmenet sz%m%ra, ami megszegi a fenti szabhlyok Vala- 
me1yiki.t). A felki5lt6jel gombra kattintva a kovetkezo tartalmfi iizenet jelenik meg: 
,,A mozg%s%tmenet nern johet letre olyan rgtegen, amelyen nern csoportositott alakzatok 
tal%lhat6k, vagy egyni.1 tobb csoport, illetve szimbblum szerepel". M5s sz6val az uzenet 
azt jelenti, hogy nern tartottuk be a k6t szab5lyt. M6g meg sern kell nyomni a gombot, 
hogy tudjuk, valami gond van - eleg a felkiilt6jel. A megjeleno" figyelmeztetesen 151 
iltal8ban az idBszalag is megvAltozik. Szaggatott vonal jelenik meg, ami tov5bbi jelzb, 
hogy megszegtiik a szabilyt (18sd a 9.3. %brat). 

I 
Felkialtojel gornb 

9.3. &bra 
Ha nern kovetjiik a mozgasatmenet szabalyait, a Flash figyelmeztet bennunket e r e  

A Tweenl szimb6lurn rejtblye 
A felkialtdjel gomb megnyomasakor bizonyara Bszrevettiik, hogy a figyelmeztetes 
utal ra: nern alkalmazhatunk mozgasatmenetet egyszerre tobb objektumra. Sajnos 
a Flash itt engedekeny. Ha tobb szimbolumunk van az elso kulcskockaban, azutan 
beszurunk egy kulcskockit az idoszalag tavolabbi reszen, latszdlag minden gond 
nelkiil hasznalhatjuk a mozgasatmenet-keszitest. A Flash azonban a szimb6lumainkat 
egy masik szimbolumba agyana, amelynek a Tweenl nevet adja (1. atmenet), es hgy 
tesz, mintha semmi sem tiirtent volna. Amikor mozgasatmenetet akarunk kesziteni, 



jobb, ha mi iranyitunk, 6s tudatosan hozunk l6tre szimb6lumokat. Bar lehetsbges, 
hogy a mozgisatmenet akkor is mukodik, ha az elso k6t kulcskocktiban egy rajzobjek- 
turn vagy csoportositott alakzat talalhat6, a fajl kbtszer nagyobb lesz a sziiks6gesn61, 
mivel egyetlen (ketszer felhasznalt) szimb6lum helyett k6t p6ldanyunk lesz a rajzob- 
jektumb61 a Konyvtarban. 

sitmenet-k6szft6si m6dszerek 6s trukkok 

mennyire kiilonboznek egymhstbl. Rhad5sul vannak mbdszerek, amelyekkel mitg egy- 
szefi%bit tehetjuk a folyamatot. 

~ulajdonsigok itmenete 9 

A 4.leckkbGl felidkzhetjuk, hogy minden egyes, a szinpadon szereplo" pitldhny kulon- 
bozhet egymiistbl, akkor is, ha csak egy eredeti szimbblum talhlhatb a Konyvthrban. 
A pitId5nyok kulonbozo" helyekre tehetok, kiilonbozij nagyshgtira mCretezheto"k, 
kiilonbozokeppen forgathatbk, 6s e1titro"en hllithatjuk be a szinhathaikat. Egy pitldhny 
a kovetkez6ket tekintve vhltozhat: helyzetitben, mitreteben, forgiisszogi.ben, szineiben 
6s az alkalmazott sziir6ket il1eto"en. A Flash az osszes felsorolt tulajdons5got ht tudja 
alakitani. 

Pr6bBljuk ki, hogy nem csak a peld5ny elhe1yezkedi.si.t alakitjuk At. A kovetkezij 
gyakorlat csupAn az 5trnenetki.sziti.s gyakorl5siira szolg6l- nem kell kulonosebben 
igknyesnek lennie. A finomithsra a lecke Mozgasatmenetekfinomhangol~sa cimu" 
rkszitben keriil sor. 

Gyakorlat: Alakitsuk 6t itmenettel az elhelyezkedhst, a mhretet, 
a elforgattist 6s a szfnt! 

Ebben a gyakorlatban toviibbi htmenettulajdonshgokat fedezunk fel. 

1. Hozzunk littre egy tij fiijlban egy a neviinket tartalmaz6 szovegblokkot, a szoveg 
(Text) eszkoz segitsitgitvel. A pontos mQet nem Ignyeges, csak legyen eleg nagy 
ahhoz, hogy j61 lehessen lhtni. 

2. A kijeloles (Selection) eszkozzel jeloljiik ki a szovegblokkot (ne a szoveget mag&). 
Ez uthn viilasszuk a Modify, Convert to Symbol parancsot (vagy nyomjuk le az F8 
billenwt), its adjuk a szimb6lumnak a My Name (Sajht n6v) nevet. Kattintsunk 
az OK-ra. 



--- . 198 1 II. r6sz AnimicY a Flash-ben 
\ 

Kattintsunk az id6szalag 30. kockPjBra, 6s szirrjunk be egy k~lcskockAt (az Insert 
Timeline, Keyframe meniiponttal vagy az FG billentyiivel). 

1 

Kattintsunk az 1. kocka kulcskockAj5ra (a lejAtsz6fej az 1. kockara ugrik), es 
helyezziik a nevet a bal als6 sarokba. Ez a szoveg kezdeti helyzete. 
Amikor az elso kulcskocka kijelolt Allapotban van, a Properties tBblAn vAlasszuk 
a Tween lenyil6 lista Motion lehetbseget. 
Kattintsunk a 30. kkpkockhban talAlhat6 kulcskockAra a vitgs6 elhelyezkedks 
megvAltoztatAsAhoz. V5lasszuk a szabadkkzi transzformAci6 (Free Transform) 
eszkozt (vagy nyomjunk Q-t), its a mitretezes lehet6sitggel nagyitsuk fel 
a szoveget annyira, hogy elfoglalja az egksz szinpadot. Lehet, hogy kicsit kijzep- 
re kell mozgatni. 
PBsztBzzunk, hogy megtudjuk, hogy nirz ki az Atmenet. Ne feledjiik, hogy innen- 
t61 csak akkor viltoztathahnk a Properties t%bl5n, ha vagy az elso", vagy az utols6 
kulcskocka van kijelolve, ha a kozbiils6k1 akkor nem - ott a Flash felel az Atme- 
netkrt. 
Vigyiik a lejBtsz6fejet a 30, kockAhoz, its ~Altoztassuk meg a My Name filrnklip 
pkldAnyhnak szinhatAs5t. Ehhez jeloljiik ki a My Name pi.ld%nyt, 6s a Properties 
tabla Color Styles (Szinstilusok) lenyil6 listBjAb61 valasszuk a Tint (Szinezet) 
leheteskget, ahogy a 9.4. Abra mutatja. Valasszunk egy vil%gos szint, its Allitsuk 
100%-ra. PBsztAzzunk egy gyors elonkzethez. 
Menjiink az 1. kockAra, its a szabadkitzi transzformAci6 eszkoz segitsegitvel 
nytijtsuk a nevet j6 magasra. (Lehet, hogy arrkbb kell helyezni.) 

9.4. ibra 
A Tint szinstilust a 30. ke'pkockan talalhatb pkldanyra alkalmazzuk 



0. ~ikozben  meg mindig az 1. kockiiban vagyunk, a forgatiis lehetosgg segitskgk- 
vel forditsuk el. nkhsny fokkal a nevet az bramutat6 jiirAs5val ellentgtes irgnyba, 
a 9.5. &bran 1Athat6 mcidon. Egy kicsit ferditsiink is rajta. Arnikor a Transform 
eszk~z  forgatiis (Rotation) lehet6skge van kiviilasztva, a sarokfogantytik forgat- 
nak, az oldalfogantyTlk ferditenek. 

1 1, ~ekintsuk meg az animiicibt piiszt5ziissal vagy elleno"rz6ssel. K6t nagyon 
kiilonbozo" kulcskock5t kkszitett-nk, a Flash megis megoidotta az iitmenetet. 

9.5. iibra 
Az 1. kockan lathat6 pddany barmely tulajdonsiigat megvdltoztathatjuk, 6s a Flash ennek 
megfeel6en hajtja vkgre a z  dtmenetet 

Q A mozg6stitrnenet gyorsabb el6r6se 
Mivel val6szinuleg gyakran hasznaljuk majd a mozgasitmeneteket, hasznos, ha 

% megismerjiik a gyorsabb elhrksiik m6djat. Csak kattintsunk a jobb gornbbal a kezdo 
khpkockara (Macintoshon hasznaljuk a CONTROL+KATTINTAS kombinaci6t), es 
a megjeleno listdb61 valasszuk a Create Motion Tween (Mozgasatmenet I6trehozasa) 
lehetoseget. 

A Flash birodalma 

A kulcskockiik megalkotiisa a mi feladatunk. Arnikor ligy dontiink, hogy iitmenetet 
kkszitiink, a Flash gondoskodik a kulcskock5k kozotti kockAkrb1. Tekintsiink ezekre 
a kockhkra ,,senki foldjekent", biir a Flash koztes ke'pkockaknak nevezi Bket. Ha barmi- 



lyen, a szinpadon 1Pthat6 elemet megvBltoztatunk, amikor a lejbtszbfej kit kulcsb 
kijztitt 611, automatikusan egy kulcskock2it illesztiink be (esetleg anClkxi1, horn 
tudatBban lennknk). 

Hogy ezt szemltltessuk, t e m k  fel, hogy van k6t kulcskocka, Btmenet n6lkiil. ~ d e k  
ziink, hogy a kulcskockik megszabjPk, rnikor jelenjen meg valami a k6pernyGn, 6,  
az hol legyen a kovetkezo Mcskocka 6rkezeseig. Ha valahovi kozCpre vissziik a lei 
szbfejet, 6s megfogjuk a kCpernyon lithatd objektumot, akkor az el626 kUlcskocka t; 
mBt szerkesztjiik majd, 6s igy az elso" kulcskock5t61 a kovetkezoig az osszes kocka ta 
mit befolyisoljuk. (Amikor a szinpadon lev6 objekturnra kattintunk, ennek llthati, jt 
van: az id6szalagnak az elsd kulcskocka Bltal befolyhsolt szakasza feket6v6 vilik). 

A senki foldjkre l6pni meg hrcsibb, arnikor mBr van egy kCsz rnozgisitmenet. Ha a 
jitszbfej a mozgisiitrnenet kozepCn helyezkedik el (akBrcsak a 9.6. Pbrin), nem egyi 
mu", hogy egy2iltalkn kijelolhetjuk-e a szinpadon l6v6 szimb6lumot. Ha rikattintuk 
hfizzuk, ithelyezhetjuk. Ha viszont egy mozgisitmenet kozep6n elmozditunk egy ss 
bdlumot, azzal egy kulcskockbt illesztiink be. A Flash a kulcskocka beszuriis5val viss 
adja az irAnyitBst az adott k6pkocka folott. N6ha hasznos a mozgis6tmenet: kozben k 
kockikat beilleszteni, ahogy a lecke kCs65bi r6sz6ben liitjuk majd, de viligosan kell 
nunk, hogy ha besz6runk egy k6pkockBt (aklr az Insert Keyframe paranccsal, akir ( 
hogy megfogjuk a szimb6lumot ks Bthelyezzuk), 6tvesszuk a Flash-to"] az irinyitist, 

9.6. Cibra 
A lejhtsz6fej aaz dtmenet koztes kgpkockain a11 



ozgiis8tmenet hlcskock5inak szerkesztesekor figyeljiink a 1ejAtszdfejre. 
rmelyik gyakorlatot, amelyet eddig ebben a leckkben elvggeztiink. Ha azt 

mozgss balr61 jobbra irinyuljon, a kezdo" k6pkock5n a szimb6lumnak 
11 elhelyezkednie. Ha veletlenul a befejezo kkpkockgn felejtjuk a lej5tsz6- 
elyezziik el a szimbblumot a bal oldalon, val6j5ban megvkltoztatjuk 

6s az objektum nem balra, hanem jobbra halad majd. Miel6tt eIkezdenCnk 
m8t szerkeszteni, mindig gyoz6djunk meg rda, hogy a 1ejAtszdfej a kiv5nt 
isd a 9.7. hbrht). 

* 

zt mutatja, horn kppen melyik kockht szerkesztjuk 

het6leg mostanra kezd korvonalaz6dni valamilyen minta. 0sszegz6ski.nt 15ssuk 
ig alkalmazott sablont: 

A mozgiis8tmenet csak egy objektumot haszn51, amelynek szimb6lumnak kell 
lennie. Az objektumot alakitsuk szimb6lummA, miel6tt elkkszitjiik a befejezo 
kulcskockit, kulonben az ~j kulcskockiiba az elso" kulcskocka tartalmiinak 
misolata keriil (mondjuk egy alakzat vagy rajzobjektum, nem pedig szimb6- 
lumpi.ld8ny, amit szeretnenk). 

. Miut5n ltitrehoztuk a kezdo 6s a befejezo" kulcskockiikat, amelyek egy-egy 
p6ldinyt tartalmaznak, mind a kezdo, mind a befejezo" kulcskockiin behllithatjuk 
az elhelyezkedkst, a mitretet, az elforgathst, a ferditgst, a fknyer6t, a szinezetet Cs 
az 5ttetsz6s6get. 

3. Figyeljiink az idoszalagon a lejitsz6fejre, hogy biztosan azon a kulcskock5n 
Alljon, amelyet szerkeszteni akarunk. 

Id6vel tokeletesednek majd a mbdszereink, de Flash-phlyafutiisunk sor5n mindig 
ezeket az alapvet6 lepkseket kell kovetni. 



~trnenetek be6llithsa automatikusan 

Q Az eddigi gyakorlatokban kkt  kulcskockat dllitottunk be, maid visszatertiink ar els& 

% hoz, hogy megadjuk az atmenetet. Van azonban egy masik megoldas is: ha egy 
kulcskockara mozgasatmenetet allitunk be, es ez utan vesziink fel egy ljjabb kulcs. 
kockat, a masodik kulcskocka ugyanaual az atmenetbeallitassal jon Ietre, mint 
az elsti. Ha az animacio csak ket kulcskockat tartalmaz, ez nem lenyeges (mert 
a kulcskocka atmenetbeallitasa azt adja meg, hogy a kocka hogyan fog atmenni 
a ktivetkezo khpkockaba, ami ekkor nem Ietezik), de ha tobb kulcskockat is fel 
szandekozunk venni, ez a megoldas hasznos lehet. Csak arra kell emlekezniink, 
hogy az utolso kulcskocka egy sziiksegtelen atmenetbeallitassal rendelkezik, ami 
nem okoz gondot, hacsak a tovabbi kulcskockak hozzaadasakor nem talalkozunk 
varatlan atmenetekkel. 

A mozg6s;itmenetek lt5tsehozisa nrigyon egyszesii, ha ismesjiik a mcidjiit. Mas kerdes, 
llogyan nbzzen lti j6l. '\/an n611Liny alapvetii m6dszer a mozg5s5~tmenetek Einomhango. 
1, 6s,ita, -, . amelyekkel term6szetesebbk 6s h i h e t ~ b b b  tehetjiik a v6gereclmknyt. Ki.sobb 
( a  23. leclti.L~en) ugyan meg t8bl1 elj6r5st l5tunk malcl, d e  a kovetkezo rkszek kifejezet 
ten a mozgris5tmenetekre vonatkoznak. 

Minden n~ozgAsiitmenet csak k6t kulcskockit tartalmaz. Az els6ben rnegnlondjuk 
a Flash-nek, hogyan kkszitsen Atmenetet a kovetkezii kulcsliockihoz. De tegyiik fel, 
llogy azt aliarjuk, llogy a szimb6lum felfelk halacljon, majd vissza, lefelt5. Ilyenkor 115- 
rom kulcsltock5ra van sziiltskg: egy a kezcleti 2llapotlloz~ egy rnisik a fenti helyzethei 
ks egy Ilarmaclik a v6gillapothoz. Ebben az  esetben 111bgis csak kt5t mozgAs5tmenet 
van: az egyik az  elso" kulcskocliit61 a mLisodiliig felfel6 llalacl, a nlisik a m5sodik 
kulcskockit61 a harmadikig lefeli.. Az elj6i-5~ kiinnyebbi. vjlik, ha ilyen egyszefien 
renclszesezni tucljuk a dolgoliat. 

Gyakl-an pontosan ugyanfigy akal-cink befejezni egy 1nozghs6tmeneiet, allogy kezdodc 
(p6ldAul amikos egy joj6 leszal~-ld. lllajcl pontosan ugyanoda krkezik, allonnan elindult 
Ezt Itipr6billlatjuk a kijvetkez6 gyakol-latban. 



atban a kor pontosan oda t6r vissza, ahonnan elindult (tehAt megAllAs 

iel6tt bsrmit is elmozditangnk, kattintsunk az id6szalag 10. kockAjAra, 6s 

thbla minden 
kijelolt kulcskoc- 

7. hlitsuk be a mozgAshmenetet az 1. kockAn (amely a 10. kockahoz tortkno" 5tme- 
netet hatiirozza meg), 6s a 10. kockiin (amely a 20. kockiihoz tortitno" Atmenetet 
hat5rozza meg). Ehhez tetsz6s szerint hasznAlhatjuk a jobb gombos m6dszert. fJgy 
tudunk egyszerre k6t k6pkockiin (az 1. 6s a 10. kockAn) Atmenetet begllitani, hogy 



az 1. kocka kulcskockijhra kattinhink, lenyornjuk a SHIFI. billentyiit, rnajd a 10 
kocka kulcskockiij51-a kattintunk. Ez ut5n menjiink a Properties t&blira, ~ 2 -  
lasszuk mindket kulcskocka sziirnira a Motion itinenetbe5llitAst (lhsd a 9.8 pbrit), 

8. Vhlasszuk a Control, Test Movie meniipontot (vagy nyornjunk CTKL+ENT~~-~).  
Mentsiik az anirnici6t (nemsokiira b6viteni fogjuk). 

a l junk meg egy pillanatl-a, 6s goncloljuk vegig, mi tortent az el626 gyakorlatban. 
A k6zkpso" kulcskocka szerkesztkse el6tt meggyGz6dtiink arrol, hogy az els6 6s utols6 
kulcskocka megegyezik. Az anirnAci6ban nagyon gyakori, h o ~  elo"sz6r a zir6 kulcs- 
kockiik kesziilnek el, a kezd6kockik pedig kks6bb. Itt is igy csinhlt~ik - az els6, illewe 
az utols6 kulcskocka uwnabban a helyzetben iibriizolja a joj6t. A 23. leckeben k i i l ~ ~  
szakaszt szentelunk ennek a mbdszernek, amelyben a vi.gs6 ponton kezdjuk a szerkesz_ 
test. 

Egykbkknt neIn Art, ha htismi.teljiik, hogy a mozg5s5tmenetek ~ninden  tulajdonsigot 
krintenek, amelyek a kkt kulcskocka p6ldinyainAl kiilonboznek, nem csak az elhelyez. 
kedest. A ,,rnozg5shtmenet" tellat nem csak a rnozgisra vonatkozik. 

Az erosit6s 6s a csillapitas alkalmaz6sa 

Ha hagyjuk, hogy a sziimit6gi.p (vagy a Flash) k6szitse el az 5tmenetet helyettunk, 
azzal az a gond, hogy az eredmeny pont olyan lesz, mint arnit sz5mithgkp keszitett - 
szinte till tokdetes. Az elozo gyakorlatban szer-eplo" jojb pirldiul ugyanolyan gyorsan 
halad lefeli: ks felfelk, 6s az egesz animhci6 ugyanazzal a sebesseggel jiitszbdik le. 

A Flash-nek van egy mbdszere, amellyel azt a jelensirget kezeli, hogy bizonyos mozgi- 
sok gyorsulnak, 1115sok pedig lassulnak: az er6sitits/csillapit?ts (easing) hatiis. Mivel 
minden itmenet kkt kulcskocka kozott tortenik, egyszerre csak ki.t kulcskockiit kell 
figyelembe venni. Az er6sitks (ease in; gondoljunk arra, hogy a mozgAs ,,feler6sodik) 
azt jelenti, llogy a mozghs lassan kezdGclik, Ps a vegkre felgyorsul. A csillapitas (ease 
out) ennek az ellentkte: az objektum gyorsan indul, 6s a mozghs vegkre lelassul. 

- ,  

: P~opcr t~es  i - .= 

Tween: '-d F Scale Sound: ]NOW 3 @ 
0 

.I ;.;. . I 
Label type: 

. . 11 r orlent to pall,!$& sync c snap Nosound selected 

9.9. abra 
A klllcskockGik PI.O~CI?~CS thblh~? tci/&/hnf6 Ease bcallitasa w gl~orsithst ocig), 

a Inssitust 6~fol~~cisolju 



rGsitks haths5t megfigyelhetjuk, ha megnyitjuk az im6nt 16trehozott joj6 animiicibt. 
unk az elso" kulcskock%ra, 6s 5llitsuk a Properties tiibla Ease (CsillapitBs) 
~t -80-ra (a csliszka lefeli. hcziisival). Megfigyelhetjuk, hogy a csliszka mellett 

rnegjelenik az ,,Inn (Ease In - Ero"sit6s) felirat. fH az animiicib lassan indul, 6s 
gi.re felgyorsul (A 9.9. 5briin lBthatjuk, hogyan mutat ekkor a Properties tiibla.) 
ntrol, Test Movie menupontot kivalasztva liithatjuk, hogy a legGrdul&s nagyon 

A rnhsodik atrnenetnkl (a 10. 6s a 20. kCpkocka kozott) csillapitani kell a mozgast, 
amikor a tet6ponthoz Cr, ez61-t jeloljiik ki a 10. kocka kulcskock5jAt, 6s a Properties 
~b lhn  5llitsuk az Ease i.rt6ki.t 100-ra (a csdszka felfeli. rnozgatiisival). Ez utiin v%lasszuk 
Gjm a control, Test Movie parancsot. Az eredmeny az, hogy a joji, lelassul, miel& 
a ~~Gcsra Crne, amit61 termirszetesebben nez ki. Miis mbdszereket is felfedeziink majd, 

AZ er6siti.s its csillapitiis leheto"s6ge nagyszeru", de Atmenetenkent (k6t kulcskocka 
kazott) sajnos csak egy beAllit5st alkalmazhatunk, vagyis ha azt szeretnenk, hogy 
az animicib az e1eji.n ero"sodjon, a vi.gi.n pedig gyengiiljon, egyeni be5llitisokat kell 
alkalmaznunk, hogy finornhangolhassuk a viselkedest. 

Azonos atrnenet alkalrnazasa az osszes tulajdonsagra 
Pro~ertv lenvil6 lista I Szerkesztheto orafiknnvnnal 

A mozgasatmenet er6sse'geCt a Custom Ease In/Ease Out phrbesze'dablakban ,. 
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Erre j6 a Custom Ease 111/Ease Out (Egybni c1.6sit6s/csil!apitAs) 1351-beszeclablak, 
ameiynek most rijviclen 5 tttiltintjiik a lehet&(.geit, majc! egy gyaltoslatban ki is pr6bgl- 
juk azok:lt, le[<iljunli ki egy l<ulcsIrc)ck5t, Cs ;I I'ii)pc~-ties :il)l;lktx~n adjunk liozza egy 
mozg&At!l~enetet, Ila n ~ P g  nem tettiik volna meg. Ez u t in  kattintsunk az Ease cs,-iszk, 
melletti Eclit gorn1,r.a. amely megjeleniti a Custom Ease In/Ease Out phrbesz(lclablakOt 
(1kd a 9.10. iilxitt). 

Tekintsilk :it gyor-s:ln a C~l,\toln Else In/Eaic Out p5rl1esz(.clablak legfontosabb 
segeit: 

A gsafikonte~iileten egy von21lat litllatunli, ami azt rnutatja, hogy az iclo (vagyis 
1.1 vizszintes tengelyen rnutatott, kkt kulcskocka kiiz6tti k6pkock;jlt) e16rellaladtg- 
val ;I ~iic)z~\s:i tn~enetnek mekkora I-Gsze kjeziidik 11e (0-tcil 100%-ig a fiiggGleges 
tengelyen). Ha nem alkalmazunk er6sitGst vagy csillapit5st, a grafikon vonala 
egyenesen, 45 f ( ~ k l ~ z ~ n  halad az elsij lcocka 0 szizal6Kit61 az uL01s6 kocka 100 szi 
zaleka fe16. ( A  lecke k6sol1bi s6szkben, a 9.13. Libsin lcPsz p6lcl;ltkat is 18thahlnk 
:IZ egygni ~iiozg:is;itmel~etekse.) 
A glafilion von:~liit liijzvetleniil 1-5 k:itrintva szal,5lyozhatjulr. A vezi.r16pontok 
a Pen eszkiizhijz hasonl6an BPziet--foga~~tyi~k, amelyeltl<el pontosall megadhat 
a grafilton alakj;l. Kezdetben a mozg-Aslitmenet elejen 6s vkgkn lcapunk egy-eg 
vez6rlo"pontot: pusztiin ennek a k6t pontn;lk az igazit5sival el61-hetiink er&it& 
vagy csillapit~ist (allogy a kiivetkezij gyalcor-latban is tessziik). TovAbbi vezi.rl6 
pc~ntokat csak akltos vegyilnk fel. ha az  Atmenet kiizeperi szeretngnk ~Altoztat 
az 5tmenet eso"ss6g6n. 
Alap&rtelmezi.s szerint egyetlen grafikon tastozik minden tulajdonshglloz, atni 
:-I nlozg5sitmenet s o d n  v5ltozik. Ha azonban kikapcsoljuk a Use one setting f 
all properties (Egyetlen be2llitAs 11aszn2lata minden tulajclons5glioz) jeliilo"n6g 
zetet, a Property Ienyil6 list5ban klsorolt valarnennyi t ~ ~ l a j d o n s ~ g h o z  kiilon 
g-rafikont kapunli. V5lasszunk ki egy tulajclons5got (mondjuk a Positiont), maj 
mciclositsul.: 21 grafikon vona15t i ~ g y ,  ahogy szeretnknk, llogy a helyv%ltoztatis 
v6ybetilenjen az ittmenetben. Ezt kiivet6en viilasszunk epy miisik tulajdonsig 
(nioncljuk a Scale-t), ks acljuk rneg a m6setv8ltozis er6ssi.gPt. Ne feledjiik, 110; 
mindell \;;?ltoz6 tu1ajclons:ig (hely, mkret, elforgaths, szinhathsok 6s sziir6k) 
animilt a mozgis5tmenetben; i t t  csak azt Lillith~~tjuk be, hogy milyen gyorsan 
t.rjbk el a teljes (100%-os) vriltozrist. 
Az eliinkzet lej5tszlislira szolgil6 gomb igen hasznos, rnert a segitskg6vei an6 
v6gczhetiink m6dositiisokat, hogy be lcellene z51-nunk a pirbeszPdablakot. 
Az e~itsmutat6 megviiltozili, t ~ogy  jelezze, kattint5slio1- ~r~ilyerl ~liiiveletet llajt1 
tunk veg1.e. 0 t f k l e k 6 ~ ~ c n  mcidositl~atjuk a gr-afiliont: i l j  vez6rlo"pontot adl-tatt 
f1ozz5. kijel~jllietiinli egy vezPsliipc~ntot, el~nozditllatunlt egy vez6rlopontot, 
mhclosithatjuk a grafikon ala1ij:it egy vez6rlo"pont eliitt vagy ut;in, illetve meg 
sziintetl~etjiilr az iisszes vezt;s16pont ltijelii16~6t. Az egyes mutat6kat a 9.11. 5 
lritl121tjuli. Figyeljiik nleg, bogy egy vez6~16pont el~ivolit is: i l~oz csak annyit k 
tenniink, Ilogy liijel6ljiik azt,  m:ljd lenyomjuk :I Der.e-st.: billentyiit. 



q vez6rlijpont honaadasa 

q. vez6rlijpont kijelolese (majd rnozgatdsa h6zassal) 

qD ~ ~ ~ ~ ~ v f i  hfizasa (a grafikon alakjanak rnbdositas6hoz) 

p Minden vez6rlopont kijeloles6nek megszuntetese 

A vciltozha rnutatja, hogyan rn6dosithatjuk a grafikont 

A custom Ease In/Ease Out phrbeszitdablaknak akkor ebredunk r5 a hasznoss%g5ra, 
rniut5n kipr6bAl~k. A kovetkez6 gyakorlatban meg is nezzuk az egykni erdsit6s/csilla- 

nCh5ny alkalmazPsi teriiletet, egyetlen animicibban. 

* 

Gyakodat: Kbszitsunk anim6ci6t er6sit6sselbs csillapitiissal! 

Ebben a gyakorlatban megnitzzuk, hogyan Iehet az erdsitest 6s a csillapit5st egyetlen 
mozg5sban otvozni: 

1. Egy fij fAj1ban rajzoljunk b5rmilyen alakzatot, 6s alakitsuk szimb6lurnm5. 
Helyezziik el a szimbdlumot valahol a szinpad bal oldalPn. 

2. Kattintsunk az id6szalagon az 50. kepkockira, 6s szfirjunk be egy kulcskock5t 
(az Insert, Timeline, Keyframe paranccsal vagy az F6 billentyiivel). 

3. Vimk a szimbblump6ld5nyt a szinpad jobb oldalira, amikor a lejAtsz6fej 
az 50. kockAn 511. 

4. Menjiink vissza az 1. kockiban tal5lhat6 kulcskock5ra, i.s hozzunk letre egy moz- 
ghsgtmenetet (a jobb gombbal kattintva, a Create Motion Tween kiv5lasztisiival). 

5. EllenBrizzuk a filmet (a Control, Test Movie paranccsal), 6s jegyezziik meg, hogy 

6. Most egykni csillapitiist alkalmazunk. Kattintsunk az elsd kock5ban tal5lhat6 
kulcskock5ra, majd az Easing csbszka melleti Edit (Szerkesztks) gombra. 

7. ~rdekes mbdon val6jPban nem fogunk felvenni tov5bbi vezitrl6pontokat, rnert 
egy m%r van a grafikon elejkn 6s egy a vegitn. Jeloljuk ki az elsd vezi.rl6pontot 
~ g y ,  hogy a bal alsb sarokban tal5lhat6 fekete nkgyzetre kattintunk, majd ragadjuk 
meg a foganwt (ami megjelenik a grafikon vonalin), 6s hbzzuk le a grafikon 
alapja fel6 bgy h8romnegyedritszig (vagyis majdnem a jobb als6 sarokba). 

8- Jeloljiik h a vonal vegkn tal5lhat6 vezCrl6pontot a jobb fels6 sarokban, its hbzzuk 
a foganwj~t  felfel6 its balra bgy h5romnegyedr6szig (vagyis majdnem a bal fels6 
sarokig). A grafikonnak ekkor koriilbelul bgy kell luneznie, mint a 9.12. AbrPn. 
EUen6rizziik a filmet, 6s figyeljuk meg a viselkedkskt. 
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9.12. ibra 
Ez a z  S alaku grafikon egyetlen mozgasdtmenetet abrazol, amifeler6sodik, aztan csillapul 

Nincs csillapitas Nincs csillapitas, aztan sziinet, majd ismkt csillapitis nelkul 

Inditisk6sleltet6s, aztin finom szunet, majd erosites Eroteljes csillapitis 

9.13. ibra 
Vessiik ossze ezeket a kiiMnboz6 egykni atmenetcsillapitasi grafikonokat 

Figyeljiik meg, hogy az id6 elorehaladtgval, a grafikon kezdetben nagyjib61 vizszintes, 
vagyis a mozgAsAtmenet alig halad el6re. Koz6pen aztin majdnem fuggoleges vonalat 
IAtunk, tehit itt zajlik le az Atmenet legnagyobb rt-sze. Az atmenet v6giil ismkt lelassul, 
ahogy a vCg6hez kozeledik. Ha tovibbi k6pkockSkat steretnenk besztirni, b4rhov5 
kattinthatunk a k6t kulcskocka kozott, 6s az F5 billentyu" lenyomiisiival annyi kitpkock 



lasszuk a Modsfy, Document parancsot, vagy nyomjuk le a C m + J  billentyfi- 

lyik kulcskockBban sajBt kezfileg forgatunk el egy szimbblumot, a Flash ennek 

pi.ld8ul egy forg6 kerkk animBci6jBnak k6sziti.sekor. Arnikor egy mozgBsBtme- 

e5llithatjuk a CW (az 6ramutat6 jAr6sAval megegyez6) vagy a CCW (az 6ramu- 

rnegfigyelhetjiik, hogy a Rotate lehet6si.g alapbeBlIit5sa az Automatic (Automatikus), ami 
azt jelenti, hogy ha bhrmelyik kulcskock5n magunk forgatjuk el a szimb6lumot, a Flash 
automatikusan Btalakitja a forgat&. A None (Nincs) beBlIitGs az egesz Btmenet alatt 
elforditott helyzetben hagyja az egyknileg elforgatott szimb6lumot. Mivel a szab5lyos kor 
szimbdlumok nem krdekesek forgatAs kozben, ha la szeretnenk pr6bBlni a joj6 forgat& 
s5t, rajzoljunk valarnit a joj6 szimb6lum eredeti viiltozatBn beliil, a kozepkn kiviilre. 

$+pr: Keruljuk a felesleges hathsokat! 
u"e8 Man ugy, hogy sok a jobol, 6s erre remek pelda az indokolatlan animaci6. Nincs 

semmi rossz abban, ha v6gigpr6balgatjuk a Flash 6sszes j6t6kszer6tr s6t tanulis 
kozben ajanlatos is. Csak fel kell ismerniink: ahhoz, hogy hatisosan kozvetitsiink 
gondolatokat vagy torteneteket mondjunk el (amire v6giil is az animicio igazabdl 
valo), tartozkodnunk kell a haszontalan animacioktol, amelyek vegul csak elvonjak 
a figyelmet a mondanival6rdl. Amikor valamilyen hatist akarunk alkalmazni, mindig 
meg kell kerdezni magunkt61, hogy az segit-e erthetobbe tenni az uzenetet vagy sem. 

Ha egy mozgasatmenetes kulcskocka van kijelolve, a Properties tabla segitskgkvel 
5t megadhawk a Flash-nek, hogy pontosan hany fordulatnyitforgasson, 6s hogy 

az 6ramutaM jarasdual megegyez&n va# ellentgtesen 



Gratulhlunk! Elsajititottuk a mozg5sAtmenetek alapveto" tudnival6ir. Sz6rakoztat6, h 
O m  

a Flash vkgzi a nehezft, kiildnosen az e l 6 ~ 0  lecke kkpkockirbl kkpkockrira animicibi 
ut jn .  Tekintslink vissza a nlost ranultakra, ks rnegiitjuk, milyen kijnnfl: csak ktsdtsud 
kkt kulcsltockht, actjuk Ineg a Flash-nelt, hogy milyen iitmenetet akal-unk, 6s keszen is 
van a mozg;?ditmenet. N e ~ n  bonyolult, ugyanakkor a csillapiths, az elforgatis, Gs 
a szimb6lu~11pklclh11yok egyel, mcidositjsainak (mkretezks, forgatits, fer-elites, elhelyezes 
szinhatiisok 6s sziirok) alkalmazisakor szimos lehetoskgiink van. 

> 

Csak mert ebben a leckkben viszonylag egysze~ii  p61ckik voltak, ez nern jelenti azt, 
hogy a mozg5siitmenet egyszerii hatksok kkszitksi.re valo. Siit, rllieliitt az alakzatatme- 
netet (a kdvetkezo fejezetben lesz r6la sz6) v%lasztanAnk, rnindig rneg kell fontolni 
a mozgAs5tmenet hasznilatit. J6llehet neh5ny helyzetben az alakzatiitmenetre van 
sziikskg, a mozg5s;irmenet mindig hatkkonyabb, 6s - ha kreativan haszniljuk - nagyol 
c6lravezeto" ks termkszetes hatisil. 

TalAn nern lesz t6l lehangol6, ha befejezkskknt felidkziink ni.hitny, az eliizo" leckeben 
targyalt kel-&st. Saj5tshpos m6don ni.hiiny j61 itgondoltan elhelyezett kulcskocka 
(k6pkockir61 kkpkock-ira 11iegval6sitva) gyakran ugyanolyan hatasos lehet - gyakran 
mkg hatiisosabb -, mint egy sziirnit6gi.p itltal ~~~~~~~~~~~t Atmenet. A legjobb animitorol 
kulcskockiban gondolkodnak. Nyugodtan felhasznilhatjuk a Flash-t, hogy elkCszitse 
bizonyos szakaszok itmenetkt, de a j61 elhelyezett kulcskockib61 5116 vizt61 lesz igazal 
j6 az anin1Aci6. 

A I I ~ Z ~ O T  besziirok eg)) kz~lcskockat, a Flash ac~tornatike~sn~z mozgasatnze?zetet 
hoz /&re a z  el6k6' kz~lcskocka 6s d a z  ~2jo?z nn72 /~eillesztett kozott. MzhT ualz ez? 
Kulcskock5k beillesztesekor a Flash i t~nisol ja  az elozo kulcskockiit (a tartalmai 
ks a kepkocka beiillitisait). Ha az eliizo kulcskocka 5tlnenetre van Allitva, az fi] 
kulcskocka is ugyanezt a beillitkst kapja. 
i M z h l  izer?z /e lm egyzc'l tobb szi~~zbdle~~~zDdl ht17zc7zetet k&szitc~?i? 
Az Attnenetes szin1b6lumokon beliil tobb alakzat is lehet, de  az a szabily, hog) 
rktegenkknt csak egy szimb6lumot lehet hasznilni A 12.  Ieckeben l5tjuk majd, 
llogy minden 5tmenetes szirnb6lumot el kell kiilonitenl a sajit rktegen. 
Atnikoi. a Rotutc l~callitast alkah7zazo~n n kzilcskockiiba7z, a szi1?zb6leftn mindi, 
a z  optrkaz kozkppo~?t ko~?'il.foro,u, ajznak ellerze're, Izog~~ a szi~?zbo'lz/nz Ikt~eho- 
zhswkof- kijC'Iolte?~~ eg)) reglsztracio's po~ztot Hogl)a?z lclzct z~alarnit a z  optikai 

'.- 7oL 6ppo~ztj#tdl elt6lbpo~a t &TI l I .  fo?~atrn? 



sz imbb l~m~k  a transzformiici6 kozirppontja koriil forognak. A szabadk6zi 
anszformii~i6 eszkoz segitsitg6vel megviiltoztathatjuk a p6ldiinyok forgiisten- 

gelyet (ideiilis esetben m6g a kulcskockiik hozzhdiisa e16tt, igy minden p6ldiiny 
forgastengelye azonos lesz). A 4. leckgt 5ttekintve tobbet is megtudhatunk err6l. 
Mi&, nem kouet a mozg4satmenet egyenletes dtvonabt? 
A mozgiisiitmenet nem csak az elhelyezkedirsre vonatkozhat. Arnikor a szimb6- 
lUm he1yzeti.t alakitjuk iit, a Flash kozvetlenul az egyik kulcskockiir61 a miisikra 
ugrik, a k6t pont kozott megkeresve a legrovidebb utat. Milyen remek lenne, ha 
rajzolhatniink egy gorbet, 6s megmondhatniink a Flash-nek, hogy azt kovesse! 
Van ilyen - mozgiisvezeto" r6tegnek hivjiik, 6s a 12, leckeben lesz r6la szb. 
A Custom Ease In/Ease Out piirbesz6dablakban azt szeretnirm beallitani, hogy 
az anirniicib toviibb tartson, mint a mozghs -'mondjuk legyen az htmenet 

skockiit valahol a veggn, 6s elhelyezhetjuk a p6ldiinyt valahol a ckl mogott. 
et, hogy az adott esetben nem alkalmazhatb, de az is megfontoland6, hogy 

az animiici6t k6pkockiirbl kkpkockiira haladva keszitsuk el. N6ha nihiiny koriilte- ' 
kint6en elhelyezett kulcskocka hatiisosabb lehet, mint egy mozgiisiitmenet. Err61 
a mbdszerr61 (aminek a neve ,,utbrezg6s") a 23. leckkben tobbet is megtudhatunk. 

Ez a rksz ism6tl6 kerd6sekb61 6s v~laszokbdl%11, amelyek segits6g6vel megszilArdithat- 
juk az ebben a leckitben szerzett tudiisunkat. Pr6biiljuk megviilaszolni a kgrdirseket 
a viilaszok ellen6rzkse el6tt. 

Ism6tlo" k6rd6sek 

1. A mozgiisiitmenetek lktrehoziishra javasolt eljhriis szerint mi az, amit a kulcskoc- 
kiik beszfiriisa el6tt mindig meg kell tenniink? 

A. Mentsiik a fiijlt, its tartsuk vissza a litlegzetiinket, mert a Flash lehet, hogy 

B. GyozBdjiink meg r61a, hogy az elso" kulcskockiikban szereplo objektum 
szimb6lumpkldiiny. 

C. A Properties t%bla segits6girvel szinezzuk az elso kulcskockiiban taliilhat6 
pitldiinyt. 

9 2. Ha egy bizonyos kulcskockiiban meg akarjuk viiltoztatni a szimb6lump6ldiiny 
elhelyezkedkset, mir6l kell el6tte meggyozo"dnunk? 

A. Hogy a lejiitsz6fej azon a kockiin 211, amelyet szerkeszteni akarunk. 
B. Hogy arra a kockiira osszpontositunk, amelyiket meg szeretnirnk vhltoztatni, 

majd gthelyezzuk a p6ldhny-t. 
C. Hogy a szimb6lum nem piros. 



3. Egy mozgisitmenethez kkt kulcskockira van sziikskg. Arnikor megadjuk, h 
O8Y itmenetet :ikarunk letrehozni az adott kkt kulcskocka kozott, pontosan h,l kell 

v6prehajtani az iitmenetbeillit8sc1kat? 
A. A Properties t2blin. arnikor az elso" kulcskockin lev6 szimbdlum van 

kijel6lve. 
B. A Properties tiiblin, amikor a misodik kulcskoclia van ltijelolve. 
C. A I'roperties t iblin,  anlikor az elso" kulcskocl~i van kijelolve. 

1. B. A mentes rnindig lx~sznos, cle nem felti.tlenii1 sziikskges. Meg kell gy6z6d- 
niink r61a, hogy az elso" kulcskocka szimb6lumot tartalmaz, mert az nl8~0lddik 
az iij  kulcskockjba, 6s a mozgAsAtrneneteknkl mindkkt kulcskockiban szimb6- 
lumnak kell szerepelnie. 

2. A. BArmilyen meglep6en lrangzik is, az ember-ek gyakran pr6b8lkoznak a B ]elle- 
t6si.ggel (a termeszetfeletti m6dszerrel). De erre a ki.rd6sr.e is a kovetkezo iltaja- 
nos tanhcs vonatkozik: ,,tudnunk kell, 1101 vagytink". Ha az 1. kockit akarjuk 
szer-keszteni, rneg kell bizonyosodnurlk 1-612, hogy a lejhtszdfej az 1. kockhn 511, 

3. C. ugy szabllatjuk nleg a Flash-nek, hogy milyen itmenetet kkszitsen kirt kulcs- 
kocka kozott, hogy az elsd ktllcskocka Properties tiiblijira megylink. 

A nlostani leckkben alkalil~azott rnozg5sittnenetek tobbsitge csak az elhelyezkedkst 
alakitotta i t .  Prbbiiljuk meg elvkgezni az aliibbi feladatokat, amelyek m i s  tulajdonsi- 
gokkal, p6ldiiul a tn6rettel 6s a szinhatAssa1 llajtanak vkgre mozgiisitmenetet. 

1 .  Keszitsiink pattogd labdiit, arnely foldre krkezeskor kiss6 osszenyom6dik, mi- 
elott visszapattanna. 0 t  kulcskockAra van sziikseg: az elso" kulcskockin tfil, ame- 
Iyen a labcla mapasan van, sziikskg van egy kulcskockiira, anlelyen a labda 
a foldhoz 6r, es  egy miisikra, arnelyen a labda osszenyomott gllapotban van. 
Haszniiljuk a hirty8kat, hogy az osszenyomott labdiit az 6p labda aljiihoz igazit- 
suk. Sziikskg van egy olyan kulcskockAra, anlely a nenl osszenyomott labda 
lenti Allapotit mutatja, 6s kell egy kulcskocka a vkgkre, anlely inegegyezik a ki- 
indulb helyzettel. Pr6biljuk ki a csillapitist, ah01 iigy gondoljuk, hogy hasznos. 

2. Hozzunk lktr-e egyszerii itmenetet, arnelyben a szoveg teljesen Atlitsz6b61 itala- 
kul a rendes feclett (nern iittetszo") iillapotiiba. Az ittetszbskg 1latAs hasznilata 
el6tt gondoljunk i t  miis lehet6si.geket is. Ugyeljiink, hogy a szoveget szirnb6- 
lurnr~lii ltell alakitani a kulcskockiik beszilriisa el6tt. 



altoztatas alakzatatmenet 

Ebben a leckkben a kouetkezo1r67 lesz sz6: 

Alakzathtmenetek kCszitkse 
Az alakzatgtmeneteken kiviil letezo" 1eheto"segek 
Az alakzattippek alkalmazhsa a jobb vezkrelhet6seg erdekkben 

Szsmos lehet6sCg letezik, amellyel egy Flash fiijl kismeretu" 6s gyorsan lejhtszhat6 rnarad. 
A Konyvthr szimbblumainak djrafelhasznhlhsa ks a mozgAs5tmenetek keszitkse a kkt 
legjobb mbdszer. Sajnos az alakzathtrnenet, amelyr6l a kovetkez6kben tanulunk, az 
egyik legkevesbi. hatCkony szolg&ltatAs, mert megnoveli a fiijlmkretet. Ennek ellenere 
az alakzatgtmenet nagyon j61 nkz ki! A Flash-ben nem is Iehet mhshogyan elCrni az ,,At- 
v51toztat8sn (morph) hathst. Tehiit tokkletesen elfogadott az alakzathtmenetek hasznhlata, 
amikor az alkalmas. 

Az atu~ltoztatck olyan animhcib, amely az egyik alakzatot termeszetes m6don Atviszi 
a mhsikba. Ez hltalhnos kifejezks, egyben a legegyszefiib olyan szb, amely leirja az alak- 
zatstrnenet mGkodCsCt. 



Az alakzatAtmenetek sz6rakoztat6ak, mert igazh  j61 mutatnak, 6s kijnnyu" 6ket letre- 
hozni. A rnozg5siitmenetekhez kt-pest dinamikusabbnak tGnnek, rnert minden jellemzd 
- beleeme a form5t - iitalakul. Alapvetoen csak annyit tesziink, hogy megrajzoljuk 
a kitt kulcskockiiban szereplo" alakzatot vagy alakzatokat, 6s az elso" kulcskocka 
netbe5llitjsat Shape-re (Alakzat) 5llitjuk. Kt-szitsiink a kovetkez6 gyakorlatba em 
alakzatiitmenetet, amelyet azut5n elemezhetiink. 

Gyakorlat: K6sdtsunk egyszerii alakzathtmenetet! 
- 

Ebben a gyakorlatban az alakzatiitmenet-kCszitCs segits6gitvel egyszeru" animAci6t 
hozunk letre: 

1. Rajzoljunk egy kort a szinpadra egy Gj fiijlban. (Ne csoportositsunk semmit, es 
ne alakitsunk sernmit szimb6lumm5.) 

2. Szlirjunk be egy kulcskockiit a 30. kockAniil (az id6szalag 30. kt-pkock%j&ra 
kattintva, az F6 billentyu" lenyom5s5val vagy az Insert, Timeline, Keyframe - 
BeszOrhs, Idoszalag, Kulcskocka - paranccsal). Ez lesz az Atmenet vt-ge, ami 
majd megegyezik az elejitvel. 

10.1. fibra 
Az  egyik kulcskockhban meggorbitjiik a kor szklgt, majd a Flash elvggzi a z  dtmenetkBszitB~t 



lection) eszkozzel (kattintsunk a koron kiviilre), majd vigyiik a mutat6t 
at szCl6nek a kozelitbe, amig a mutat6 gorbe v6@ nern lesz. Kattintsunk, 

zuk az egeret a kor kozepe fel6, hogy htformhljuk az alakzatot, ahogy 

uk be a kkt szakaszon az alakzathtmenetet. Ehhez kattintsunk az 1, kockgra, 

lasszuk a Control, Test Movie (Vez6rl6s, Film ellenijrzi.se) meniipontot (vagy 

26 szabglyok nagyon egyszedek: nincsenek csoportok 6s nincsenek alakzatok. 

Szoveg alakzatth alakit6sa 
A 2. leck6bol em16kezhetijnkr hogy a szoveg ugy viselkedik, mintha kezdettol fogva 
csoportositott vagy rajzobjektum lenne. Ez azt jelenti, hogy nem hasznalhatunk 
szoveget az alakzatatmenetekben, hacsak nem bontjuk fel elobb (a Modify, Break 
Apart - M6dositas, Felbontis - paranccsal). Ha a szoveg egynei tobb karaktert 
tartalmaz, kgtszer kell felbontani - egyszer, hogy kiilonB116 karakterekre bontsuk, 
6s m8g egyszer, hogy onall6 alakzatokka alakitsuk. Ne feledjijk azt sem, hogy ha 
egyszer a szoveg alakzatta vhlik, tobb8 mar nem szerkesztheto. 

Mtrdszerek 6s tanhcsok 

Csak mert az alakzatatmenet szabAlyai egyszedek, m6g nem biztos, hogy konnyu" olyan 
alakzatitmenetet kksziteni, ami j61 mutat. SzAmos eljhris van, amellyel a folyamatot 
konnyebbe 6s az eredmCnyt jobba tehetjiik. 

Ha minden mhs szabiilyt figyelmen kiviil hagyunk is, arra mindig iigyeljiink, hogy 
egyszeru" maradjon az Atmenet. Az alakzatgtmenetnek nagyon kev6s szabilya van - ha 
nern csoportositunk semmit, 6s nem hasznhlunk szimb6lumokat, mukodni fog. 
Viszont ha milli6nyi kulonbozij alakzatot szeretnitnk Atalakitani milli6nyi mas alakzatth, 
az eredmgny megj6solhatatlan lesz. A ttilbonyolit5s kitt tiinete a kiszgmithatatlan ered- 
m6ny 6s a ,,sakkt%bla haths", amelyeket nemsokara lithatunk. 
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Nkzziik meg pkldakent ezeket a viiratlan eredmknyeket. ElGfordulhat, bogy G~ 
ziik, hogy a neviink fokozatosan kor alakzattii viiltozik, de annak ellenCre, bogy fel- 
bontjuk a szoveget, egy sz6tcsGszott osszevisszasiigot kapunk, vagy az iitrnenetes lerii 

leteken sakktribla hatris jelentkezik (ahogyan a 10.2. iibr5n). Ezek azt jelzik, bogy val 
szindleg a Flash sziimiira tlilsiigosan bonyolult dolgot hoztunk letre. T ~ l a j d o n k i . ~ ~ ~ ~  
a Flash nagyon koriiltekint6en egesziti ki a koztes kkpkockiikat, de olyan bonyolult 
alakzatbbl, mint a neviink, nagyon neh6z eljutni olyan egyszeru" dologig, mint em kijr. 
A Flash eljuttat benniinket innen oda, de az dt igen zurossi. viilhat. 

10.2. Bbra 
A sakkta bla hatas a ttilsagosan bonyolz~lt alakzatatmenetek gyakori eredmknye 

A megoldris az egyszedskg meg6rzkse. Egyszerre csak egy dolgot csiniiljunk. Prbbiiljuk 
pkldiiul csak a neviink egyik betiljkt korrk alakitani. A 12. leckkben liitjuk majd, hogy 
nem nehkz egyszerre tobb iitmenetet vegezni (kiilon r6tegeken). Azt is liithatjuk 
kgsoib, hogy egy Shape Hints (Alakzattippek) nevu" szolg5ltatiissal segithetjiik a Flash 
munkiijiit. Ennek ellengre, mine1 egyszerGib az animiicib, ann5l jobb. Bebizonyosodik 
majd, hogy az egyszedib animiicibt konnyebb elki.sziteni, 6s sokkal inkiibb megfelel 
az elviiriisainknak, illetve a kapott fiijl is val6szinuleg kisebb lesz, igy jobban le lehet 
jiitszani. 



nalak 6s kitolt6sek vegyit6s6t! 

keriiljuk az olyan alakzatok kozotti zitmenetet, arnelyek nem ugyanolyan ki- 
rvonal-kombinAci6kkal rendelkeznek, mert az eredmitny rnegj6solhatatlan. 

s vonalat gorbe vonalba viszunk 5t, az tobbnyire jbl mtlkodik. De ha egy vo- 

dnak, amikor az egyik kulcskock5ban vonal van, a miisikban kitoltgs, vagy 
kulcskockiiban vonal is 6s kitoltits is szerepel, a miisik kulcskock5ban pedig 

z egyikiik. Ha vegyitjuk ezeket, a Flash a legjobb kitpess6gei szerint megpr6bilja 
ni a koztes kockikat, de vkgiil valamelyiknek engednie kell- a Flash sem kgpes 

Keriiljuk az elemi alakzatokat! 

Ha elerni ov5lisokra vagy tkglalapokra alkalmamnk alakzatAtmenetet, az eredmkny 
viiratlan lehet. htalAban sakkt5bla hat5s jelentkezik (mint a 10.2. Abriin), vagy egy olyan 
zagyvasiigot kapunk, mint amikor Itoltkseket 6s korvonalakat is tartalmaz6 alakzatokra 
prbbhlunk alakzatiitmenetet alkalmazni. Az elso" alakzatiitmenet, amivel a Flash CS3-ban 
pr6b%lkoztam, egy korcikk szoggnek vAltoztat8sa volt (amolyan Pac-man mbdra), de 
nem mCiiodott. Jobban jgrunk, ha az alakzat5trnenetekben keriiljuk az elemi alakzatokat, 
vagy szimb6lumm5 alakitjuk azokat, 6s inkhbb mozghs5tmenetet hozunk letre. 

Tartsuk magunkat tivol a Flash birodalrnirt6l! 

Amikor a Flash egy k6pkockaszakaszon zitmenetet kitszit, akkor vagy k6kre (a mozgAs- 
iitmenetekn$l), vagy zoldre (az aIakzat5tmeneteknCI) szinezi az id6szalagon az iitmene- 
tes kockiikat. Ezek a koztes kepkockak, amelyeket a Flash birodalmhnak neveziink 
(1Psd a 10.3. Bbrht), atal5ban nem szabad hziborgatni ezt a teriiletet. E1o"szor is, csak 
kulcskock5ba szabad rajzolni, erre a teriiletre nem. Tovibb5 az alakzatzitmeneteknkl ki 
sem jelolhetiink objektumokat, amikor a lej5tszdfej ilyen rgszen 611. (Ennek ellenitre 
a 9. leckitben 15ttuk, hogy a mozgiis8tmenetekn6l val6jiiban megfoghatjuk its hdzhatjuk 
a koztes kkpkockiikon taliilhatd szimbdlumokat, ezzel kulcskockiit beszbrva.) 



10.3. hbra 
A koztes kkpkockhk (ahol a Flash felel a z  atmenet elke'szit6~66rt) a z  alakzathtmeneteknd 

zoldek, a mozgasatmeneteknc?l kkkek 

Nem tudunk kart tenni az alakzatatmenetek koztes kockaiban, de nagyon idegesito" le- 
het, ha megpr6b5ljuk szerkeszteni azokat. Nem lehet belerajzolni, es nem jelolhetiink ki 
objektumokat. Legjobb, ha 6gy gondolunk ezekre a kepkockAkra, hogy a Flash birodal- 
m511oz tartoznak, 6s nem a saj5tunkhoz. A kulcskock5ki.rt mi feleliink, az itmenetekkrt 
pedig a Flash. 

Mikor elegend6 a rnozgasiitrnenet? 

Nagyon konnyu" beleszeretni az alakzatatmenetbe, Semmi sem foghat6 hozz8. B5tran 
haszn5ljuk, amikor sziikskges, viszont mivel az alakzatitmenet jellemzoen kevksbC 
hatekony, mint a mozg5s5tmenet (nagyobb a fsjlmkret, 6s lassabban j5tsz6dik le), 
amikor csak lehet, mindig a mozgis5tmenetet kell valasztani. Ha mindkett6vel ugyanazt 
a hatist 6rhetjiik el, akkor a mozgisitmenet mellett dontsiink. 

Tegyiik fel, hogy van egy alakzat, amelyet kek korb6l piros negyzettk szeretn6nk alaki- 
tani. Csak az alakzat5tmenet megfelel6, mivel a tenyleges forma v5ltozik. Viszont ha 
csupAn piross% akarunk viltoztatni egy k6k kort, sokkal jobban jArunk, ha ezt mozg5sat- 
menettel tessziik. Rajzolunk egy kort, szimb6lummi alakitjuk, beszfirunk egy kulcskoc- 
kht az id6szalag tavolabbi ri.szCn, a Properties tablan beallitjuk a Color Effect (~zinhatis: 



,..lajdon~&got a mdsodik kulcskocklban talllhatb kor peldlny szineztsehez, 6s az els6 
kulcskockdt kijelolve a Tween lehetKs6get Motionre (Mozgls) 5llitjuk. Ahhoz, hogy ezt 
,, anim6ci6t alakzathtmenetkent k6szitsuk el, rajzolnlnk egy kort (nem alakitanank 
szimb(jlummh), besz6rnink egy kulcskocklt az idijszalag tlvolabbi rgszen, a mdsodik 
kulcskockAn talllhat6 kort uj szinnel toltenenk ki (esetleg a festekesvodor eszkozzel), 
es az elso" kulcskockiin beitllitaniink az alaktatdtmenetet. Mindket miivelet eredrnenye 
,ganaz, de a mozgls5tmenet eljlrds jobb, men igy a kornek csak e m  eredeti vlltozata 
van; teMt kisebb a fljlm6ret. 

Nkha egyertelmu, hogy melyik Atmenet a megfelelo". Ha valami csak mozog, a meretet 
vag, a szinCt vhltoztatja, a mozgis5tmenet a j6, ellenben az alakzatban torten6 jelent6s 
v~ltoz&sokhoz alakzatatmenetre van sziikskg. Ni.ha.viszont ez nem ilyen egygrtelmu". 
A szabadkCzi transzformdcib forgatls, m6retez6s 6s (kiilonosen) ferditks lehet6sCgi.vel 
pClddul jelentosen megv6ltoztathatjuk egy szimb6lum alakjat. Ezenkiviil annak is bridsi 
hatisa lehet, ha mozg%sAtmenetet alkalmazunk egy sziir61-e. A 10.4. Abrln megfigyel- 
hetjiik, mekkora kulonbsitg lehet egy mozglsltmenet eleje 6s vege k6zott. 

* 

Habir amikor csak lehet, a mozg8sltmenetek fel6 kell hajlanunk, ne feledjiik a 8. lecke- 
ben tanult kulcskockaeljlrAsokat. Nehlny ltgondoltan megtervezett kulcskocka gyakran 
hati.konyabb, mint egy hosszGra nfljtott ltmenet (akarmelyik fajta). A 23. leckeben 
m6g tobb rn6dszert tanulunk a felhasznl16 becsapdsira. Nem az szhmit, hogy mit llt 
a felhasznh16, hanem az, amit l5tni v6l. 

-a=-== 

Miel6n egy alakzatutmenet mellett dontenenk, ppro'baljuk ki, hogy eltorziguk a filmklipet 6s 
mozgdsdtmenetet alkalmazunk. A z  eredeti klipek (balra) jelent6sen mddosulnak 
Gobbra; a z  utoko' uiragra a Glow szGr6t alkalmaztuk). A z  itt lathat6 nindegyikp6ldhban 

alkalmazhatunk mozgasutmenetet 
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~z alakzatitmenetek net11 mindig lesznek olyanok, mint an~ilyense szAmitan&$-. 
AZ ilntnt iwett tanicsok inkibb szabilyoli bs figyelmeztetesek. Ha az ijsszes jelzesre 
oc$figyeliink, akkol- is kapl~atunlt olyan alakzatitinenetet, amelyik mindenre llasonlit, 
csak a x<r t  :llakzatl-lr nem. A FI:lsh-nek van egy kifejezeiten az a l a k ~ a r A t m e n e t - k 6 ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~  
ka~csol i~ tos  sz0Igiltat5~:1, ;~melyneli segits6gt.vt.l meginonclhatjuk a programnak, llogy 
valOjil~an mit alcarunli. Ezek az alakzattippek, aluelyekitel a zagyva 21akZatitmenetek 
Ilelyett a vhst ereclmknyt Itapjuk. 

Az alakzattippek lellet6vi- teszik, hogy megacljuk a Flash-nek, hogy az alakmtAtmenet 
sorin pontosan hogyan kkpezze le az alakzat egp adott pontj5t egy m5sik pontba. 
Az alakzattippeket olyankos tsdemes haszniilni, amikor a Flash nem olyan alakzatitme- 
netet kbszit, mint amilyet elk6pzeltiink. A k tpek l~en  talilliatb pontok minclen 2tnlenetn 
ickkpezoki7zek. A Iekkpezks kifejezks asra utal, bogy a kezdo" alakzat egyik pontja 
21 vkgso alakzat egg7 megha~iirozott pontjhnak. Gondoljunk arm, hogy egy nyorntatott te 
kepen Ininden pont egy val6cli helynek felel meg. A tkrkepen lev6 pont 1eki.pezheto eb 
val6s Ilelyse. Amikor a Flash egy kis clobozt naggyi alakit iit, a kis doboz rriinden sarka 
a nagy doboz ugyanazon pontjil-a 1ti.pezo"dik le. Minclen pont leki.pez6clik. Az alakzata 
menetekben m t g  bonyolultabb a lekepezi-s, ezi.1-t az alakzattippeli ~ z o l ~ l t a t i s s a l  
magunk irinyitllatjuk, hogy a Flasll hogyan kkpezze le az egyes pontokr~t. A kovetkez6 
gyakorlatban li-pksenkknt vegigvessziik az alakzattippeli hasznilat5t. 

Gyakorlat: Hasznaljuk az alakzattippeket a m ,  hogy jobb alakzatatmenetet kapjun 

Ebben a gyakorlatban jobban irinyitott alali-zat3tmenetet hozunk letre az  alakzattippe 
segits6gkvcl: 

1. Rajzoljunk i~j FAjlban egy szaL15lyos ni-gyzetet a teglalap (Rectangle) eszkozzel, 
miutiin ~~~eggyo"zo"cltiil~li rbla, lmgy a Tools thblAn lriltapcsoltuk az objekh~mrajzc 
m0dot. (Az eger hilzAsa kozben tal-tsuli lenyomva a SI-IIPI, billentyiit, igy tokklete 
negyzetet kapunk.) 

2. Az icl6szalag 25. kockijiin illessziink I,e egy kulcskockit (az iclc'iszalagon 
a 25. k t p k o ~ ~ r a  kattintva az F6 billentyii Ienyomisival vagy az Insert, Timelin 
Iceyfi-ame ~neniipont kivilasztis5val). 

3. VAltoztassuk a 25. kockin talilhati, alakzatot 1151-on~sz<iggb. Ennek sz5mos 1116~ 
van: a k i s  e161sijl is kezdhetjiilr , :{ l~risc>msziiget a 1l;isty;i k segitskg6vel a nkgyzet. 
llez ig:izirv:1. A kKvetliez6 I6ptseli-et Itbvene a I1i1-omsziignek olyan hasonlbna! 
liell lenni a nC.gyzetllez, amennyise csali lehetsi-ges. 



ajzoljunk a 25. kockhn egy fiiggtileges vonalat, amely nem grinti a n6gyzetet. 
lasszuk a kijelolks (Selection) eszkozt (gy6zo"djunk meg r6la , hogy a View, 

ptions - NCzet, Behllitisok - meniipont alani Snap to Objects - Objektumokhoz 
leszt& - 1eheto"si.g be van kapcsolva), kattintsunk a vonalra, hogy kijelijljiik, 

d kattintsunk a vonal vegkre, 6s tartsuk lenyomva az egergombot. (E1leno"riz- 
, hogy ott van-e a teli kor, amely azt jelzi, hogy a vonal v6g6t fogtuk meg - ha 
s ott, pr6bhIjuk t3jra.l Most ht3zzuk a vonalat a ni.gyzet felso" klkhez ligy, 

kozepghez illeszkedjen (mint a 10.5. ibrhn). 

Ha egy fiiggdeges vonalat huzunk, mikozben a z  objektumokhoz illesztbs ZehetGsbge be van 
kapcsolva, a vonalat pontosan a nigyzet kozepbhez illeszthetjiik 

6. Kattintsunk a vonalon kiviilre, 6s fogjuk meg a nkgyzet bal felso" sarkit. Ht3zzuk 
addig, amig nem illeszkedik a nCgyzetet ketteszelo" vonalhoz. Tegyiik meg ezt 
a n6gyzet jobb felso" sarkival is. 

7. Jeloljiik ki 6s toroljuk a fiigg6leges vonal felesleges darabjait. 
8. Jeloljuk ki az elsd kulcskockit, 6s a Properties thblin illitsuk a Tween (~tmenet) 

beillitist a Shape (Alakzat) lehet6skgre. Phszthzzunk, 6s lithatjuk, hogy 
az eredmkny val6szinGleg nem pont az, amire szimitottunk. A szerztin61 Ggy 
Mnt, mintha a n6gyzet forogna, mikozben hhromszoggi. vhltozik. Itt az alkalom, 
hogy haszn5ljuk az alakzattippeket. 

9. Gy6zo"djiink meg arrdl, hogy a View menu alatt a Show Shape Hints (Alakzattip- 
pek megjelenitkse) menupont mellett van egy pipa (ha nincs, tegyfink oda). 



10. hlitsuk a lej5tsz6fejet az 1. kockhra, 6s vhlasszuk a Modify, Shape, Add Shape 
Hint (Alakzattipp hozz5adiisa) menupontot (vagy nyomjuk le a CTRL+SHIF~+H 
billentyu"kombin5ci6t). 

11. ~szrevehetunk egy kis piros kort, amelyben egy a betu" (alakzattipp) van. 
~ t m e n e t i l e ~  vigyiik a lejhtszhfejet a 25. kockhra, 6s megfigyelhetjiik, bogy ebben 
a kkpkockiiban is van egy a alakzattipp. 

12. Elleno"rizziik, hogy ismkt az 1. kockiin vagyunk-e, 6s hogy az objektumokhot 
illeszt6s be van-e kapcsolva (a View, Snapping, Snap to Objects menupont 
kivhlaszths5val). A kijelolks eszkozzel hhzzuk az alakzattippet a negyzet bal felsa 
sarkAhoz dgy, hogy illeszkedjen. (A 10.6, 5brAn Ethatjuk, hogy m6g mindig piros, 
jelezve, hogy ezt a pontot val6jhban m6g nem kepeztiik le egy vkgponthoz.) 

9.6. &bra 
Bar a z  els6 kockahoz hozzhadtunk egy alakzattippet, 6s hozzzci is illesztettiik a z  alakzathoz, 
rnkg mindig piros szinq rnert a zarb kulcskockaban lev6 alakzathoz nem adtunk alakzattippet 

13. Menjiink a 25, k6pkock&ra, 6s helyezzuk el az a alakzattippet dgy, hogy 
a h5romszog bal oldaliinak a kozep6hez illeszkedjen. Megfigyelhetjuk, hogy 
az alakzattipp zoldre vhltozik, jelezve, hogy fekkpez6dott. Amikor visszateriink 
az 1. kkpkockihoz, az ottani alakzattipp shrga szinu", ami szint6n azt jelzi, hogy 
lek6pezo"dott. 

14. PiisztBzzunk, hogy l5ssuk az eddigi eredmknyeket. Ha j61 mutat, nem kell 
tobb alakzattippet hozzhadni. (Enn6l a gyakorlatnhl viszont val6szinu, hogy 
nem n6z ki j61.) 



~z 1. kockiiban adjunk hozzh m6g egy alakzattippet (a CTRL+SHIFT+H billenwk 
lenyomiisiival), Cs az dj alakzattipp automatikusan a b nevet kapja. Helyezziik 
a nkgyzet jobb felso" sarkiira. 
A 25. kock5n k6pezzuk le a b alakzattippet a hhromszog jobb oldaliira (ahhoz 
hasodban, ahogy az a alakzattippel tetriik). Az eredm6ny a 10.7. hbrhn lhthat6. 

10.7. ibra 
A b alakzattipp a rnhodik kulcskockdkban a haromszog jobb oldalunak kozepiZhez van illeptve 

17. Mostanra az eredmknynek sokkal jobbnak kell lennie, mint mie1o"tt biirmilyen 
alakzattippet hozziiadtunk volna. Haszniiljuk a Test Movie parancsot, hogy 
liissuk. 

Alakzattippek 

Az el626 gyakorlat leginkiibb id6igitnyes r6sze ligy elkbziteni a hhromszoget, hogy 
amennyire csak lehet, megfeleljen a n6gyzetnek (6s ennek ismetlesnek k6ne lennie). 
Az alakzattippek hozzhadhsa rendkiviil egyszeru", mi.g ligy is, hogy megadtuk, hovh 
kell tenni azokat. Ennek ellenere nem nehkz 6sszeru" helyeket talglni az alakzattippek 
elhelyezesehez. Kepzeljuk el dgy, hogy azt mondjuk a Flash-nek: ,,a kezdo" alakzatnak 
ez a pontja ehhez a ponthoz tartozik a vegso" alakzaton". 

Egy alakzattipp hozzhadhsa uthn megfigyelhetjuk, hogy az elso" kulcskockhn az alakzat- 
tipp alatti pont hogyan tart (az alakzattipp alatti) megfelelo" ponthoz a ziir6 kulcskockhn. 
Mikozben lassan phsztiizunk, alaposan figyeljuk meg a pontokat. 



Q A kevesebb tobb 
Ne hasznaljuk az alakzattippeket a kelletenel tobbszor. Ne tegyuk a&, hogy az elsb 

"G kulcskockahoz hovaadunk 10 alakzattippet, es lekepezziik az ijsszeset. lnkabb 
illesszunk be egy alakzattippet, kepenuk le, majd erthkeljuk az eredmhnyt 
hogy egy is el6g. Nyugodtan adjunk hona alakzattippeket egesz nap, de ismerjijk 
fel: neha kevesebb munka is eleg. Nincs ertelme tijbb alakzattippet beszurni, mint 
amennyire tinyleg szukseg van. 

Mitg neh5ny reszlet az alakzattippekkel kapcsolatban, amit erdemes tudni: 

Nem adhatunk hozzii alakzattippeket, ha nem vagyunk Cppen egy olyan szakas 
elso kulcskockAjAban, amely m8r rendelkezik egy begllitott alakzatAtmenenel, 
Mhs szbval, ahhoz, hogy alakzattippeket szfirjunk be, rendelkeznunk kell egy 
meglevo alakzatgtmenettel, 6s annak az els6 kock%j%n kell gllnunk. 
A View, Show Shape Hints meniipontot kiv5lasztva eltiintethetjiik a meglev~ 
alakzattippeket (de a Flash ett61 m6g hasznhlja azokat). 
Az alakzattippek csak akkor i.rvenyesek, ha le vannak kepezve - vagyis az else 
6s az utols6 kulcskockhn is az alakzat egy-egy pontjiihoz vannak illesztve. 
A lekepezes utAn megvhltozik a sziniik. Ez azt jelenti, hogy akkor is illeszteni 
kell a kezd6 6s a zhr6 alakzattippet, ha az alapitrtelmezett helyiik j6nak tunik. 

10.8. abra 
Rz alakzattippek feltktele, hogy csak kkt kulcskocka legyen. Ha a z  egyik dtmenetra a mhsikra 

folytatni akaarjuk, tegyiink k6t egyforma kulcskockat kozuetleniil egymas mell6. &g kitpcir 
kulcskocka lesz, ezkrt mar a mhsik parnal is hasznalhatjuk a z  alak.zatt@eket 



et kulcskocka kozott mukodik. Az alakzattippek viszont nem haszniilhat6k 
egyik kulcskockiir61 a miisikra, majd egy harmadikra. Az el626 gyakorlathoz 
lehet, hogy hozzii szeretnenkadni egy harmadik kulcskock5t, amelyben 
az alakzat fijra nitgyzettk viiltozik. Ha szeretnknk az alakzattippeket az egyik 
kulcskockiir61 a miisikra, majd a harmadikra haszniilni, ahhoz nitgy kulcskockiira 
van sziiksCg. Az alakzattippeket az elso" 6s a mgsodik kulcskocka kozott alkal- 
rnazzuk, azutiin pedig a harmadik Cs a negyedik kulcskocka kozott (1Bsd 
a 10.8. Sbriit). 

 st, hogy miir krtjuk az alakzatiitmeneteket, ismerjuk mindket mbdszert, amellyel 
a  lash elk6sziti sziimunkra az (alakzat- 6s mozgiis-) gtmenetet. Ebben a leckitben 
rnegtanultuk, hogy az alakzatiitmenet a1apveto"en azitrt kulonleges, mert lehet6vi: teszi 
az alakzatok iitviiltoztatiisiit. Az alakzatiitmenetekkel kapcsolatos egyetlen szabgly az, 
hogy nem haszniilhatunk csoportositott alakzatokat Cs szimb6lumokat. Eziiltal konnyu" 
alakzatiitrneneteket letrehozni, de nCh5ny m6dszernCl biztositani kell, hogy az ered- 
m6n.y olyan legyen, amilyet vBrunk. 

~z alakzattippekkel segithetiink a Flash-nek kitaliilni a gondolatainkat. Az alakzattippek 
hozz4adiisa kicsit kitnyes muvelet, de elCg, ha nagyon pontosak vagyunk. 

BricsW5ul kkt taniics az egyre tobb sajiit animiici6 kgszitgsehez: 

Biir a mozgiis- its alakzatiitmenetek segitenek az animBci6 kesziteseben, neha 
a leghatiisosabb animaci6 a legbonyolultabb. Ez azt jelenti, hogy iddnkCnt 
a legjobb megoldiis a kkpkockiirbl kepkockgra animiici6, amilyet a 8. leckitben 
is kkszitettiink. 
Ne elitgedjiink meg a szerencses eredmenyekkel. NCha a hibiik j61 n6znek ki, de 
pr6biiljunk ragaszkodni ahhoz, hogy a Flash mindig azt tegye, amit elkepzeltiink. 
Ne engedjunk a kiskrtesnek, Cs ne fogadjunk el olyan vCgeredmCnyt, ami csupiin 
megkozeiti az elkCpzeleseinket. Ha riiszgnjuk az id6t, bSrmit kitpesek vagyunk 
megalkotni. 



ivibl-t jc./rll ik ti?% az u/ak?z~~thtfnc??~?t rfild k o ~ t L > ~  kockhit 7 Lg11 p o ? ? t o ~ ~ t t  onai? 
Kigy v:ilami o l y : ~ ~  tettilnk, a ~ n i  ellentmoncl az ;~laltzatitmenetek szaMjyainak 
(azaz, hogy nem szerepelllet benne csoport ks szinlb6lum), vagy l1incs kg,( 
kulcskocka. EllenGriznilnk kell, l ~ o g y  bizto;ln ki.t kulcskocka van-e, eS iloW 
egyiltben sines csoport vagy szimbOlum. 
Tijt-16 I7athst sm~-ettzLik l&t?-chor~zi, a~?zcl]lDe~? cgl1 t6glulup i-zo~~ckszik, & csak 
L./ jobb olc/ul feki?. E/&zoI- 17iozgdshtt?ze?z~ltel pt.dDLiltc~~?~ i??Cgol~/aizi (jnivel 
LLZ o l ? j e k t ~ ~ i ~  csuk a t?t&~etc?f i ~ i l t o ~ t ~ t t j ~ ) ,  w tkglalap azo7zbal.z uzi~zdig 
i,-ur.y h a  kiteq'cdt n z  dtrn6r.ctezkskoi: 6s ;sar dtinc-~zct kozbe.ia a k0?~/07zal is 
,~c;q~'~idagodott ~~c?tnileg. Alukzatcit1~zc1zctk61zt k0177'~-)~11 ~izegoIc1a~zi. J6 77zegoldh 
cDDe7z ar  cscthciz? 
Jb, llogy a kkrcli.st feltevij a mozgis5tmeneltel is rnegpri>bilkozott, 6s azt pr(jbi 
ki eliisz61.. V~16jiban a felaclat mozgisitlnenettel is konnyen megoldhat6 (es ez 
egyben az ajinlott megoldAs). Csak annyi a clolgunk, bogy a t6glalappi.ldhny 
AtmCretezkse ktizben nyolnva tartjuk az ALT billentyiit (vagy a Free Transform 
eszkiizzel a bal szklre vissziik a transzform5ci6s pontot). Ahhoz, llogy a kljrvor 
ne mi.retez6djon !it, az erecteti szimb6lurnon beliil jeloljiilc ki csak a kijrvonalat 
rnajcl a 1)roperties t%blan 51litsuk a Scale beillit5st None-ra. 
A z  a~zir7zdcidr?zfil~dr.z ~liselkedik. Ar alakzatok csak n kz~lcskockdko~zjele~zne~ 
/?leg, a koztes kepkock&kolz solza. T~ldo??z, 11.0gy vziu~le??t a szaDdll)ok szerint 
csir.7dlfui;la, nzcl-t rzitzcs polztozott ~ ~ o ~ z a l .  Mi lelzct a Daj? 
Puszthn az, hogy nines ott a pontozott vonal, nem jelenti azt, hogy mindent 
helyesen tettiink. Ha van pkldiul n6hAny alakzat az Atmenet eleji-n 6s a vkgb 
millcten j61 fog megjelenni. Viszont ha bArmelyik kulcskockiban csoport, s z o ~  
(ami olyan, mint egy csoport, amig fel nem bontjuk? vagy szimb6lum talilhatc 
akkor az iisszes objekturm eltiinik az Atmenet alatt. KizBr6lag akkor Iatjuk 
a pol~tozott vonalat. ha az osszes, a ki ipern~6-1 talAlhat6 objektum csoport va 
szimb6lum. 
Arnikol- u zold ht~nelzctcs kockdkm (u Flasjl-Dil-odalolnlzt) katti~ztok, 
n Pi-opclties tdbldn i~zcgt~d/tozfathatom a Tzi~ec.t? Dedllitast. Azt hittenz, Izogy ( 

cr teir'ilet a Flash ii-hlzjjitdsn nlnrt hll. Mi@t-t.fer.lzctek nzkgis Izorzb? 
T~11ajcionki.pper1 ilyenkor az elo"z6 kulcskocka tulajclonsAgait krjiik el. Ernlekez, 
ziink, hogy a kulcskockAk utini (a kovetltezo kulcskocltiig tast6) szakaszt 
a megelozii kulcskocka irinyitja. A kulcsltocka utin talAlhat6 osszes nem kulcs 
k o o k  az elso" kulcskocka befoly5sa alatt 911. Ugyanigy van az itmenetekni.1: 
a kiiztes Itock;<kat a Flash rajzolja meg, de  a kulcskocka isAnyitja a sajit k&pko( 
,:it, 6s az  iisszes az utin lcOvetkez6 lt6pkockit a ltiivetkezo kcllcskockiig. A jb 1 
az, hogy a PI-opel-ties tibla segitsi-gkvel anelkiil erhetjiik el a Iculcskock!ik tulaj- 
clonsigait, hogy kiiliinijse111,en vigyizni kiine, llovli kattintclnk. Azi-I-t figyeljiinl 
melyik kulcskockit 1116closirjuk kppen. 



m6d6 kkrd6sekb6les viilaszokbdl 511, amelyek segitskg6vel megsziliirdithat- 
hen a leckkben szerzett tudiisunkat. Pr6biiljuk megviilaszolni a kkrdkseket 

3. Hogyan lehet szoveget haszniilni az alakzatiitmenetekben? 
A. Az alakzatiitmenetekben nem lehet szoveget haszniilni. 

3. B. Tulajdonkkppen az osszes viilasz helyes, de a B a legjobb. A szovegek iigy 
viselkednek, mintha kezdett61 fogva csoportositva lennknek. Nem kell miist 

Mennyi a j6 animiici6hoz hozziiadott alakzattippek ideiilis sziima? 
A, 10, mert 10 ujjunk es 10 lsbujjunk van. 
B. Nem tobb 5-nkl. 
C. Nem tobb, mint amennyi sziikskges. 

~ e l y i k  fajta 5tmenet eredmknyez kisebb fiijlm6retet: az alakzat- vagy 
a mozgiis5tmenet? 

A. Az alakzatiitmenetek eredmenyeznek kisebb fiijlmkretet. 
B. A mozg5siitmenetek eredmknyeznek kisebb fiijlmkretet. 
C. Attdl fiigg, h5ny szint haszniilunk a fiijlban. 

B. Meg kell gyo"z6dniink ar~-61, hogy a szoveg fel van bontva. 
C. Ellen6rizniink kell, hogy a szWeg nincs csoportositva, 6s nem 

a Konyvtiirban talslhatb. 

Viilaszok 

1. C. EgyszerGen nincs ertelme tobb alakzattippet haszniilni, mint amennyi felti.tlenii1 
sziikseges. Minden alkalommal, amkor alakzattippet vesziink fel, ellen6rizziik, 
hogy az eredmkny megfelel6-e. 

2. B. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a mozgiisiitmenetek a jellegukbol addddan 
kisebb fiijlokat eredmenyeznek. Ez az6rt lenyeges, mert nkhiiny hatiis ugyandgy 
elerheto" az alakzatiitmenettel 6s a mozgiisiitmenettel, de ah01 csak lehet, mindig 
a mozgiisiitmenet mellett kell donteni. 

tenni, mint kCtszer alkalmazni a Modify, Break Apart parancsot. 



Gyakorlat 

Rengeteg id6t thlthetiink az alakzatiitmenetekkel jiitszva. e n  feladat, arnely csiszoli 
a kkpesdgeinket: kkszitsunk egy beh3Kbo1 alakzatiitmenetet egy hasonlb alakzatba, 
p61d5ul egy A betuKb61 egy hiiromszogbe vagy egy C ber(ib6l egy korbe. Ne feledjiik, 
hogy fel kell bontani a szoveget. Alkalmazzunk alakzattippeket, horn olyan legyen 
az eredmkny, amilyet szeretnenk. (Taniics: ha az egksz neviinket prbbiiljuk stala~tam, 
r&tegenkknt egyszerre csak egy betiit alakitsunk iit. A r6tegekr61 a 12. fejezetben besze- 
liink r6szletesebben.l 



Hangok alkalmazasa 
az animaciokban 

Ebben a leckeben a kouetkezo%r61 lesz szd: 

Hangok kulcskock5kba toltese 6s alkalmaziisa 
Hangtani alapfogalmak: mintav6telezesi sfiru"si.g, frekvencia 6s tomorit6.s 
Hogyan csokkentsuk kiilonbozo" triikkokkel ahangok hatisat a fiijlmkretre 

A hangok gyakran elevenebb6 teszik a filmet, de a hat5suk nehezen megfoghat6. 
Az emberek gyakran 6szre sem veszik a filmben haszniilt hangokat, vagy nem emlk- 
keznek azokra. h ha olyan filmet k6szitiink) amelyben nincs hang (vagy rosszak 
a hangok), a kozonseg azonnal kszreveszi. A hangok hatha gyakran tudatalatti, i.s ez 
teszi olyan ero"teljess6. 

Att61 figgetlenul, hogy mi& hasznosak a hangok, nagyon fontos, hogy hatekonyan 
hasznaljuk iiket, mert mindig a hangok teszik ki a kozzetett filmek fiijlmeretenek nagy 
reszkt (kiv6ve a mozgdk6peket - amelyeknek a fele viszont szint6n hang). Nincs 6rtelme 
megengednunk, hogy a hangok a kelletknel nagyobb mertkkben noveljCk a mCretet. 



230 1 II. dsz Anirn6ci6 a Flash-ben 

Sajnos nincs ,,Legyen j6 a hang" gomb. A jb 11angminCisi.g 6s a kis FAjlmkret k(jz6tt: 
laszt5s inkhbb kuzdelern, mint egyensillyoz6szAm. Egyszesen az a lknyeg, llogy I 

kell krteni az eljiirhst, its ez a ~nostani lecke citlja. 

Hangok betiiltbse 
A Flash szkleskofien thmogatja a l~angokat, de  nincs beepitett lehet6skg hang& 
telkre vagy lktrehoz8shra. Keresniink kell egy meglkvo" hangot, amely rendelkezi. 
all, vagy llangprogram segits6gkvel kell littrehozni azt. Ez csup5n annyit jelent, hc 
a Flash-be betolthetiink hangokat, de a 1i.trehozhsukra nincs m6d. 

Kkt alapvetii lkpks szuksi.ges a hangok Flash-filmekbe to1-ti.no" beilleszti.si.hez. El( 
be kell tijlteni a hangot, ez ut.An pedig el kell donteniink, hogy 1101 its hogyan has; 
Ez hasonlit a rasztergrafikhk betolt6skhez (amit a 3. leckkben csinhltunk). Amikor 
tiink egy hangot, az a Konyvtirban tirol6dik, ak51-csak a betoltott bitkkpek. A thrc 
tulajdonshgait (a bitkkptulajdons5gokhoz hasonl6an) a Konyvtiirban krl~etjiik el. 

Hangok felkutatisa vagy sajat hangok Iiitrehozasa 
Nagyon sok forras letezik, ahol meglevo hangokhoz juthatunk, pbldaul gyujtemi 
CD-k. Tapasztalhatjuk viszont, hogy gyakran egyszerubb megbizni egy hivataso: 
zeneszt vagy narratort, hogy pontosan azt kapjuk, amire sziiksegiink van. Ez az 
grafikakra 6s fenykbpekre is igaz, a letoltheto grafikakkal szemben. Teny, hogy 
tavon sokkal nagyobb befektetesnek tunhet felkerni valakit hang vagy kep kesz 
re, de gyakran megeri. Gondoljuk at, hogy val6szinuleg tokeletesen illik majd a 
danivalonkhoz, szemben egy letoltott, ,,valamennyire hasonlito" (de nem igazan 
hanggal vagy keppel. Raadasul kozvetlen kapcsolatban allunk a muvesszel, tehi 
az elejen rendezhetjiik a szerzoi jogi kerdeseket. Vegiil, a hang vagy kep egyedi 
tetelevel (es a kizarolagos felhasznalasi jogok megszerzesevel) kizarjuk annak a 
kazatat, hogy mas c6g hasznalja az alkotast. Szamos lehetseges problema merl 
olyankor, amikor tobben hasznaljak ugyanazt a hangot vagy kepet. Nemely mas 
termeke vagy uzenete rossz fbnyt vethet a sajatunkra, a webhelye nepszerubb 
a mienknel (ugy tdnhet, mintha csak utanoznank), vagy egy adott kep elkophat 
emiatt hasznalatakor utanzatnak, sablonnak tunik. 

Thmogatott hangformhtumok 

A Flash az alhbbi fiijlformritumi~ digitrilis hangokat kepes betolteni: 

MP3 
WAV 
AIF (vagy m5ski.p~ AIFF) 
AU 



f5jl. Az AU formiitum tomoriti.se csaknem mindig alacsony mino"skgu, tehiit 
ag elfelejthetjiik ezt a formiitumot. Az MP3 f5jloknak mindig van valamekkora 

iik, teh%t vi.gso" soron nem ezek a legjobbak. Viszont ha egy MP3 fiijl csak 

~z egetlen forriis egy MP3 fiijl. 
ugy tudjuk, hogy a rendelkezksre 5116 fajl m5r optimalisan tomoritett. 

MP3 fiijlokkal nem j6 kezdeni: nem igaziin ajinlott forrAsfiijlk6nt hasznhlni &et, 

a  lash-be. Mi a helyzet a hang CD-ken talhlhat6 sz%mokkal? A CD-k hangsiivjai nem 
wAV, AIF, AU vagy MP3 formiitumban vannak, ezi.rt nem haszn5lhatjuk 6ket kometlenul. 
SzerencsCre viszont a legtobb hangszerkeszta program - illetve az Apple kitu"n6 ingyenes 
termeke, az iTunes - 1eheto"vC teszi, hogy a CD-kro"1 WAV vagy AIF formaturnban ment- 
siik a zenCt. TermCszetesen tisztiiban kell lennunk vele, hogy komoly szerz6i jogi prob- 
lemiik meriilhetnek fel, ha egy hivatalosan kiadott CD zenejitt haszniiljuk. Emellett sok 
CD-t Cs letoltheto" digitalis zenei fiijlt Digital Rights Management (DRM) vddelemmel 
lhtnak el, ami a miisoliist nehkzzi: vagy egyenesen lehetetlenni. teszi. (Sajnos egyes CDk 
ezkrt a szhmit6gkpes CD-lejBtsz6kban mCg csak le sem jiitszhat6k.) 

A kovetkezo" gyakorlatb61 szerencsQe kiderul, hogy Altaliiban hasznalhatunk hangokat 
az animiicibkban anklkul is, hogy agg6dnunk kellene a fenti kkrdksek miatt. 

Gyakorlat: Tiiltsunk be egy hangot! 

A Rash-be nagyon egyszerCien tolthetiink be hangokat. Kovessiik az aliibbi lCp6seket: 

1. Egy Gj fiijlban viilasszuk a File, Import, Import to Library (F%jl, Betoltits, BetMtks 
a konyvtiirba) menupontot, majd v5lasszunk ki egy betoltendo" hangfiijlt. (A Wind- 
owsban valbszintileg talidunk nehAny WAV fiijlt a c : \Windows\Media vagy a My 
Documents\My Music mappiiban, vagy kereshetiink a * . wav 6s * . mp3 fiijlokra. 
A Macintosh-felhaszniil6k alkaimazhatjiik a Find for Files of Type: Sound utasit5st.) 



Az Import piirbesz6dablakban megjeleno" fiijlokat a Files of Type (Fiijltipusok) 
lenyil6 lista All Sound Formats (0sszes hangformiiturn) leheto"s6gre i1litiis5val 
sziirhetjiik, a 11 .l. iibriin liithatd m6don. (Ha megsem taliilniink egyetlen hangfajlt 
sem, toltsunk le nehiinyat a www. phi1 lipkerman . corn/ teachyourself cimijl,) 

lAdobc ~birbator r 91 
F r d a n d  r IW? I~I 
PNG Fbl' onnl I 
h l . s ~ f . ; d l  
~ I O W  owrw 
VWP r bmp.*.m 
Enhwed Metalla r.ml] 
FbthMoviol'.rM:.rpn 
GIF lmaga r.fl 
JPEG Imqle(.h) 
Wmdaur M c t a h r . 4  
MacYothPlCT lmwe?.octl 
Ma&'&! Image [..&A 
Phal0SW.pEdl 
O d T m  Image C.& 
Si&on Gla+ Image r.spll 
TGA !mags T.lgal 
TIFF lmasc r.bl: MO 
WAY Somd Kmvl 
MP3Swrmr.mp31 
YFFSoundr.4 

0:AM';r;l -1 
Ydea forWvdowi raw1 
MPEG Mow r m~g.~mpcgl 
Dl ?alVrlea .d"-d,, 

11.1.6bra 
Amikor betoltiink e m  hangot 

(vagy tulajdonk6ppen akarmilyen 
anyagot), 6gy szGrhetjiik a felsorolt 
fajlt@usokat, hogy csak a hangfor- 
matumok jelenjenek rneg 

2. Miutiin kiviilasztottunk egy hangf5jlt, kattintsunk az Import piirbeszkdablak 
OK gombjiira, 6s valdszinuleg nem l5tunk (vagy hallunk) semmi kulonbs6get. 
Viszont a hang betoltodott, 6s a Konyvtiirban taliilhat6. Csak nyissuk meg 
a konyvtiirablakot (a CTRL+L lenyomiis5val), hogy liitllassuk. Most, hogy a film 
tartalmaz egy hangfAjlt, miir hasznilhatjuk a hangot. 

3. Biir csak a kovetkezo reszben tiirgyaljuk alaposan, mik6nt kell a hangokat 
,,hasznAlni", olyan egyszeru", hogy rogton hozz5 is kezdhetunk. Alapvetoen k6tf6le 
mddon hasznilhatunk hangokat a kulcskockiikban. Az egyik lehetoseg, hogy 
a konyvtiirablakb61 a szinpadra htizzuk a hangot. Igaz, eliliez a m6dszerhez szuk- 
sCg van egy el6rheto" szerkeszthetd k6pkockk-a (hogy legyen egy nem ziirt reteg, 
amelyen ceruza jelzi, hogy szerkesztheto", 6s hogy a lejiitszbfej egy nem iitmenetes 
ki.pkock5n iilljon). A misik m6dszerrel ki kell jelolni egy kulcskockiit (az id6sza- 
lagon az 1-es sziim a15 kattintva), majd a Properties (Tulajdonsiigok) tiibliin ki kell 
vAlasztani a lenyil6 listiibbl a betoltott hangot (ahogy a 11.2. 5br5n lithat6). 
Ez a lista megjeleniti az osszes hangot, amelyet koriibban betoltottiink a filmbe. 

4. Ellenorizziik a filmet, 6s meghalljuk a hangot. (Termeszetesen a sziimit6gi.p 
hangszbrbjiinak 6s a hangk5rtyinak mukodnie kell.) 



Hangok haszniilata 
Most, hogy hangokat toltottiink be a filmbe, megvizsgiilhatjuk, mik6ppen lehet elerni, 
hogy a megfelelo" idd5en szdlaljanak meg. Igaziib61 csak egy helyen lehet a Flash-ben 
hangokat alkalmazni: a kulcskockiikban. (Az egyetlen kivCtel, amikor dinamikusan 
veszunk fel hangokat az Actionscript nyelv Sound objektumiinak segitsCgCve1 - segit- 
skgkkppen liisd a lecke Ossz@oglalhs r6sze utiin szereplo" kbdot.) Ha azt akarjuk, hogy 
egy hang megsz6laljon, amikor csak a felhaszniil6 egy gomb fol6 viszi a mutatdt, akkor 
is egy kulcskockiiban kell elhelyezni a hangot - a gombban tal8lhatb kulcskockiiba. 
Mutiin miir tudjuk, hogy a hangok a hlcskockiikba valbk, kell egy mbdszer, amellyel 
elhelyezhetjuk 6ket. Amikor kijeloliink egy kulcskockiit, a Properties tiibla IehetCisCget 
nylijt annak szabiilyoziis%ra, hogy milyen hang szblaljon meg, arnikor el6 juk az adott 
kulcskock5t. (A Flash m%s jelekkel is tudtunkra adja, hogy hovii helyezttik a hangokat.) 
Ha pCldiiul az id6szalag elCg hossd,  liithatjuk az 6ppen alkalmazott hang hulliimformiijiit 
(a hang ki.pi.t - 16sd a 11.3. fibriit). 

Vkgsb soron a Properties tiibla a legjobb mddja annak, hogy liissuk, melyk hangot 
melyik kulcskockiihoz adtuk. De ahogy a tobbi tAbla, a Properties tiibla is csak a kijelolt 
kulcskockiiban haszniilt hangot jeleniti meg. Nagyon konnyu" fi.lreCrtelmezni ezt a tiiblgt, 
mivel armkor eltiivolitjuk a kulcskockiik kijelolCskt, megviiltozik. A 11.4. &bra majdnem 
pontosan olyannak tiinik, mint a 11.3, de a 11.4. iibriin a Properties tfibla azt jelzi, hogy 
semmilyen hangot nem alkalmaztunk. Ha alaposan megnCzzuk az idoszalagot, liithatjuk, 
hogy egy hulliimforma szerepel rajta, de nincs kijelolt kulcskocka. EzCrt elengedhetetlen, 
hogy akkor n6zziink a Properties thblhra, amikor kijeloltiink egy bizonyos hlcskock5t. 
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1 1.3. ibra 
A hullamforma megjelenik a z  id6szalagon. E z  olyankor hasznos, amikor a ktipeket 6s 
a hang meghatarozott r6szeit pr6baljuk osszehangolni 

11.4. &bra 
A Properties tabla konnyen osszezavarhat benniinket. Csak akkor jeleniti meg 
(vagy engedi meghathrozni) a hangokat, amikor kppen egy kulcskocka van kijelolve 



Amikor a Properties tiibla a kiviint kulcskockiihoz tartozb hangot mutatja, eldonthetjiik, 
bogy pontosan hogyan j5tsz6djon le a hang. A legfontosabb, amit a hangok minden 
hasznilatakor ki kell vilasztani, a Sync (~sszehangoliis) beillit&. Ez azt szabilyozza, 
bogy a hang adott p6ldiinya pontosan hogyan szblaljon meg - pontosabban a hang 6s 
az anim5~id kepi elemei kozotti rangsort. Mie1o"tt kipr6b5ln5nk az osszehangolisi 
be&llit%sokat, tekintsiik iit az alabbi felsoroliist 6s az 1.15. iibrgt, amelyek mindegyik 
lehet&6get megmagyar5zzik. 

Event (Esemeny) - Ez az alap6rtelmezett beiillit5s, 6s iiltaliiban ez a leheto"s6g 
nyiijtja a legjobb teljesitmenyt, ktilonosen hanghatisok Cs egy6b ,,v5ratlann han- 
gok eset6n. Arnikor az Event be5llit5s van kivilasztva, a hangok akkor sz6lalnak 
meg, amikor elkrjiik az adott kulcskockit, Cs addig szdlnak, amig vgget nern 

T#g Crnek. Lehet, hogy az esemknyhangok nem mindenkinek a g6p6n illeszkednek , 
23 6 egyform5n a grafikus elemekhez. A hangok nem j5tszbdnak le gyorsabban vagy 

lassabban (akkor mulats5gosan hangzaniinak), viszont egy rosszabb grafikai 
teljesitm6nyu" g6pnek hosszabb idbie telhet a kepi elemek megjelenitkse. Tegyuk 
fel, hogy egy egyrnAsodperces hangot Eventre iillitunk, a k6pkockasziim pedig 
12 ki.pkocka/miisodperc. Azt gondolniink, hogy mialatt a hang hallhatb, 12 k6p- 
kocka jelenik meg, de lehet, hogy egy lassabb gkp csak 6 kkpkock5t jelenit meg 
mAsodpercenk6nt - ebben az esetben a hang 1 misodperc alatt v6get kr, ahogy 
v5rtuk, de az, hogy pontosan hiny kkpkocka jelenik meg, a g6p teljesitmknyk- 
t6l fiigg. 
Start (Inditas) - Ez a beiillitis majdnem ugyanaz, mint az Event, kivgve, hogy 
ugyanannak a hangnak nern lehet tobb pkldiinya. Az Event eset6ben a hangnak 
tobb riftege lehet, a ,,kinonn hangzishoz hasonl6an. Ezzel szemben a Start 
elinditja a hangot, ha m6g nern sz61. 
Stop (Leillitb) - Ez el6g kiilonos beiillitiis - olyankor hasznilatos, amikor azt 
aka juk, hogy egy bizonyos hang elhallgasson. Tegyiik fel p6ld5u1, hogy betoltiink 
egy ,,hAtti.rzeneW nevu" hangot, b ljgy iillitjuk be, hogy egy r6teg elsd kulcskocki- 
jiin szblaljon meg, majd betoltiink egy ,,aliimondiis" neviit, amelynek egy misik 
r6teg elso" kulcskockAj.j%n kell kezd6dnie. Ez ut%n a 10. kkpkockiban elhelyeziink 
egy djabb kulcskockiit a ,,h%tti.rzenel' hanggal, 6s Stopra illitjuk. A film kezdetekor 
mindk6t hang megszdlal, a 10. kock%n%l azonban a h5tt6rzene elhallgat, 6s csak 
az al%mond5s folytatbdik. Ez az6rt furcsa, mert a Properties tiibliit iiltaliban arra 
haszn&ljuk, hogy a lejitszandb hangot iillitsuk be, most viszont azt a hangot adjuk 
meg, amit le akamnk allitani. A Stopot bgy kell elkkpzelni, hogy ha az adott hang 
Cppen sz61, akkor el kell hallgatnia. 
Stream (Folytonos) - Ennek a be5llitisnak az eredm6nyekCnt a hang tokkletes 
osszhangban marad az id6szalaggal. Mivel - meg egyszer - a hangok nern j5t- 
szddhatnak le lassabban, ha a felhasznild gkpe nern tudja el6g gyorsan megraj- 
zolni a kgpkockikat, ezzel a beillitissal a Flash kihagy bizonyos kockiikat, hogy 



] & ~ & s t  tartson, A folytonos llangok akkor induln;ik, amikos elesjOk a kulcskock2t 
6s acldig szhlnak, a~liig van lrely az id6szalagon. Mis szhv;il, ha a hang 3 masod-' 
PUC hosszi~, 6s a Irtpkockaszim 12 li&pkocka/misodperc, az ido"sZalagnak 
legal:ibb 36 kocka lrosszilnak kell lennie, miskiilijnben a hang egy r&ze soha 
rlern kelf~l s o n a  (A Stream heillitas tehit a gnlfikus sziml~hlurnok vise1kedbChei 
llasonlii eredmknyt ail.) A Stl-earn heillitisnak az az elijnye, bogy az Bsszllang 
Ininciig ugyanolyan rl~aracl. Ha ebben a pitlcliban egy Ssafikit helyeziink el 
a 12. kock6n, tijli6letesen illeszlteclik nlajcl a hang elso" nxisodperc(.l~ez, Csak ne 
feletljiik, Ilogy ~lrnikos a Stse;~ln 11e:illitrist l~aszniljuk, biztositanunk kell, llom 
clegenclii kepkocka legyen az idiiszalagon al~lloz, hogy megfeleljen a ]lang 
llosszinak. VGgiil, pisztiziskor IiallhatO a folytonos llangok elezetese, eziltal 
lelletfjvi. vilik a l ung  6s a kep osszel~angofiisa. 

Kern t i l l  nehkz eldonteni, lrogy melyik iisszehangol5si L>e;Clllitist alkalmazzuk. Az Event 
a rovid, Ilirtelen hangolthoz va16 - amilyenek az 61-i7zt6slzangok. T~~lajdonkeppen 
az Event aj4nlott nlinden olyan hanghoz, arl~elyik nern igenyel nagyon pontos 6sszefian.. 
goliist. A hitt~rzenkkhez, amelyelt csak lejAtsz6dnak 6s ismi.tlo"clnek, nincs sziikseg 
osszehangolisra. Ezi.rt ilyen cell-a az Event beAllit8st kell hasznitlni. Az Event helyett 
tokeletesen j6 a Start is, mert ugyanolyan, mint az Event, csak e1eji.t veszi, hogy ugyanaz 
a hang sajit magira I-i.tegezo"c1jon. Kepzeljiink el egy ot gombb61 ill6 gombsort. 
Ha mindegyik gornbnak ugyanaz az krintkslrangja, 6s a felhaszn%lb gyorsan v6gigszaldd 
az osszesen, az esetnenyhang lninclen gornbnAl megszblal egyszer. Ha a hangok elkg 
rtividek, akkor ez val6sziniileg j6 igy. Ha a hangok azonban viszonylag l~ossziiak, akkor 
clisszonhnss% vAlnak. Ha a Start BsszehangolAsi beillitkt haszniljuk, egyszerre csak egy 
hangp6lcliny jitsz6clik le, attcjl fiiggetleniil, hogy a felhaszn416 nlilyen gyorsan l~lozgatja 
az egeret. Ha megengecllleto nemi Atfed&, az Event jobb mego1dAs lehet, mint a Start. 
Kepzeljiink el egy kong6 llangot, amely akkor hallhat6, arnikor egy labda a foldse pattan 
Ha az Event be.illit5st vilasztjuk, lehet, llogy amikos a lab& misodszor is lepattan, 6s 
az el626 hang m6g el sen1 hallgatott teljesen, masis i~jra megsz6lal a kongls. Akishogy is, 
a Stat  6s az Event a lejiitszandh hangok tobbsegkhez megfelelo". 

- .  
- 1  3P .\> 5 .= 

Tween None 11 sound lbluac I] (3 

- 1  ~ d ~ t . .  1 Q 
Effect l ~ o n e  

Label type: 

frint6shangok & li printis ar, amikor a folhasrnild egy gomb 1616 heyezi a mutatbl, tehi t  .-:--, - az erinteshang olyan hang, amely akkor hallhato, amikor a felhasznalo megerint 
egy gombot. A gombok erinteshatasairol a 14. leckiben lesz bovebben szo. 



a lehet6s6get, bogy egyszerre tobb hangot inditson el, itrdemes tobbet tudni a St01 

-- 
utols6 k ~ l ~ ~ k o c k i j i b a  helyezziik ugyanazt a hanghatast, de eziittal Stop Zjsszehangolisi 
beglliGssal. igy a hanghatis lei11 az itmenet vi.gi.n, de a hittkrhang folytat6dik. 

vk@l, a Stream beillitis egyetlen dologra j6: osszehangolja a kitpet a hanggal. Ez kiil8- 
nijsen hasznos olyan anim5cidknii1, amikor azt akarjuk, hogy a szereplo" szija osszhang- 
ban legyen a hangjival. Mikozben hangokat 6s k6peket pr6bAlunk osszehangolni, 
hasznilhatjuk a p%szthzis eljiirisit, 6s ha folytonos hangokkal dolgozunk, hallhatjuk 
a hangot piisztizis kozben. Mivel a folytonos hangok gyakorlatilag osszefonddnak 
az idBszalagga1, nem igazsn Crdemes megviltoztatni a film kkpkockaszimit. Egy 3 mi- 
sodperces hang pi.ld5ul 12 k6pkocka/misodperc mellett 36 k6pkockin kereszttil .tart. 
Ha szerkesztiink valamit, 6s utiina 24 kitpkocka/miisodpercre viltoztatjuk a kkpkocka- 
sziimot, ugyanaz a 3 misodperc 72 k6pkockiit fog iit. A Flash automatikusan szkthfizza 
a hangot, hogy akkor is 3 misodpercig tartson, amikor megv5ltoztatjuk a k6pkockaszii- 
mot, de a grafika - amely igy 1,5 miisodperc alatt befejez6dik - nem viltozik. 
A 11.6. iibr5n lithatunk e m  el6tte-utina pitldit arrdl, hogy mi tortenik, ha megviltoztat- 
iuk a ki.pkockaszAmot, rniutin az animicid elkeszult. 

Az abran ugyanaz az animdcio lathatd, feliil 18 kkpkocka/masodperccel, alul pedig 
6 k@kocka/md.sodpe~ccel. Me&gyeZhetjuk, hogy a kulcskockhk 6s az atmenet nern 
vhltoznak, de a hang kisebb helyettfoglal az id6szalagon, ha az  csak G kkpkockat halad 
mkodpercenkknt. A hang elejen lhthatd rovid sziinet azt jelenti, hogy a kozonskg addig 
nem hall semmit, am& az animdcibb6l nghdny k8pkocka le nem jatszbdott 
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Ett6l a problemht61 fiiggetleniil mindig ragaszkodni kell egy adott kkpkockaszsmhoz 
(ami igazhbhl nem fjjdonshg - ez akkor is igy van, amikor nem is hasznAlunk hangokatl 
A folytonos hangok igen tetszet6sek. Viszont figyelembe kell venni, hogy lassabb 
g6peken kimaradnak kkpkockiik, hogy a hang mindenkkppen osszhangban maradjon 
a kkppel. Gyakran fontosabb, hogy az animhcid minden kkpkockPja megjelenjen, , G ~  
akkor is, ha ez azt jelenti, hogy a hang kicsOszhat a szinkronbdl. Az a lknyeg, bogy csak 
olyankor szabad a Stream behllithst alkalmazni, arnikor kulcsfontossiigli az osszhang 
(6s nem baj, ha egyes kockiik kimaradnak). Egyebkknt hasznhljuk az Event vagy a Start 
beiillithst. 

A Properties tabla igen kulonleges hatasokat nyCijt, amelyeket a kijelolt hangok hang- 
erejgre alkalmazhatunk. Az Effect (Haths) felirat melletti lenyil6 listhban olyan hathsok 
talslhatbk, mint a Fade In (Fokozatos erbsitks), a Fade Out (Fokozatos halkiths), a Fade 
from Left to Right (Fokozhs balr61 jobbra) ks a Fade from Right to Left (FokozAs jobbrbl 
balra). Ahhoz, hogy megkrthessuk 6s mkg egyedibbi: tehessuk ezeket a hathsokat, vagy 
vhlasszuk a Custom (Egyedi) lehet6skget a listiibdl, vagy kattintsunk a Propeflies tsblan 
az Edit gombra, hogy elerhessiik az Edit Envelope szerkesztiiablakot, amely a 11.7. 5brin 
lhthatd. 

Kezdesiido-ielzo Szerkesztovonalak 

Jobb csatorna 

Bal csatorna 

Megjelenitesi egyseg 

11.7. ibra 
A z  Edit Envelope ablakban azt szabdlyozhatjuk, hogy milyen hanger6vel jhtszddjon le a 
hang a bal ksjobb oldali csatornan 



hatiisbe&llit%sok toviibbi rkszletei: 

al csatorna/jobb csatorna - Ez a 1eheto"skg kulonboz6 hull5rnformiikat jelenit meg, 
az eredeti hang sztere6. Ha monb hangot haszniilunk, akkor is k6t csatorna 

n, hogy dsztatiist alkalmazhassunk. A mon6 hangok esetkben mindket hang- 
sz6r6b61 ugyanaz hallatszik, csak az egyes csatornsk hangerejet viiltoztathatjuk. . ~~erkesztovonalak - A hanger& jelzik, a hangon belul biirmely meghatiirozott 
idbien. Amikor a vonal legfeliilre ugrik, a hang maximiilis hanger611 hallhatb. 
(NChiiny hangprogramn51 ez nem igy van, ugyanis a kozeps6 szintet hasznsljiik 
a 100% jelolkskre, 6s ami afolott van, az a feler6sitett hangot jelzi - a Flash ese- 
&en viszont miis a helyzet.) Ha a szerkesztijvonal jobbra tartva emelkedik, 
akkor a hanger6 novekszik. . szerkesztofogantydk - Ezek olyanok, mint a hang kulcskockiii. Ha azt akarjuk, hogy 
a szerkeszt6vonalak (amelyek a hangerijt jelolik) iriinyt viiltsanak, foganmkat kell 
beilleszteni. Csak annyit kell tenni, hogy valahov5 a vonalra kattintunk, 6s 
megjelenik egy fogantyti. Nem sziimit, melyik csatorniira kattintunk, mert a miisik 
csatornAba is beillesztodik egy ugyanolyan foganw. Az egyik csatorna foganw- ' 

jiinak id6ben (balr6l jobbra) meg kell egyeznie a miisik csatorna foganwjiinak 
idopillanatiival. A kkt fogan* 51tal meghatiirozott hanger6 (magassiig) viszont 
elt6rhet. 
Kezdesiido-jelzo - Ennek a jelz6nek a segitskgi-irel meghatarozhatjuk a hang kez- 
d6pontjiit. A foIosleges hangot (vagy csendet) gyakorlatilag levAgjuk a hangfiijl 
kezdetkn. Nem azt hatiirozzuk meg,' hogy a hang kQ6bb kezdGdjon, hanem azt, 
hogy a megsz6lal6 hang ott kezdGdjon, ah01 a kezd6siid6-jelz6 taliilhat6. 
Befejezbsiido-jelzo - Ennek a jelzijnek a segitseg6vel leviighatjuk a hangf5jl v6gkn 
lev6 folosleges hangot. A hangfiijlok vkgkn gyakran szerepel egy pillanatnyi 
csend, 6s mkg ha nem is halljuk, akkor is noveli a fiijlmkretet. Ett6l figy szabadul- 
hatunk meg, hogy balra hfizzuk a befejez6siid6-jelzijt. A Konyvtiirban szerepl6 
forrashangot val6jiiban nem tessziik tonkre, de amikor kiviteli formiiturnban ment- 
juk a filmet, a hang folosleges r6szeit nem hasznaljuk fel(6s igy kicsi marad a f5jl). 
Leallitas/lejatszas - Ezzel a lehet6skggel ellen6rizhetjiik az osszes viiltoztatAst, 
amit vCgeztunk. Ez fontos, mert ugyan a hull5mforma r6vi.n ,,15thatjuk9' 
a hangot, de v6gso soron Crdemes a sajiit filunkkel megitklni a hang hatiisst. 
Nagyitas/kicsinyitBs - Ezzel a lehetijskggel kicsinyithetjuk a hangot, hogy az egksz 
belefkrjen az aktuhlis ablakba, vagy nagyithatjuk, hogy pontosan szabiilyozhassuk, 
hova helyezzuk a kezd6si- ks befejezesiido-jelz6ket vagy a szerkeszt6foganwkat. 
Megjelenithsi egys6g (id0 vagy khpkocka) - Ez a 1eheto"si.g egyszedien megviiltoztatja 
a megjelenitks egysi.g$t (a kozkps6 reszen) - id6egyskgrol (miisodperc) kepkoc- 
kaegyskgre. Amikor a hangot egy adott k6pkockiihoz akarjuk illeszteni (amikor 
valami liitviinyos tortknik), az id6egyskg nem olyan hasznos, mint a kkpkocka. 
Ha a hull5mformiin az 1. miisodpercn61 egy csdcspont Iiithat6 a zenkben, a kkp- 
kockasziim segitsegkvel pontosan ki kell sz5molni, hogy ez melyik kkpkockiinak 
felel meg. Ha a megjelenitksi egyskg kkpkockiira van Sllitva, a Flash elvkgzi ezt 



Az ~isrtata's olyan hat%s, anlikor ilgy tunik, tnintha a hang balr61 jobbra vagy jobbrbl 
balsa mozogna. Egyszeriien csak egy tliikk, amelyet alkalmazva az egyik csatorna 
(bal vagy jobb) hangereje nd, mikozben a rnisik csatorna hangereje csokken. Amikor 
olyan grafikival iitvozziik, alnely ugyanolyan irinyba halad, nagyon hat6sos lellet ez 
a rnddszer. Kgpzeljiik el, hogy pi.ld5ul egy autb ithalad a ki.perny6n, t1likozben 
a hang ugyanolyan irhnyban koveti. 

A szerkeszt6ablakot, annak osszes rkszlete ellenere, val6jiban ket alapvetii mbdon lehet 
haszn&lni: Vagy elBre behllitott hatist alkaln~azunk~ vagy sajiitot kgszitiink. Ekkor tulaj- 
clonkeppen egy elore beillitott lehet6si.gbol indulunk ki (amilyen a Facie In - Fokozatos 
er6sites)) utiina pedig v5ltoztat5sokat vegziink rajta, amivel lknyegeben el6re beiillitou 
hatison alapul6 egyedi l~atiist kkszitiink. A llatisokat Qgy alkalmazhatjuk, allogy j6nak 
tartjuk. Minden vhltoztatis ut in  hallgassuk meg a hatist a Play (Lejitszis) gombra 
kattintva. Itt semmi olyat nem tehetiink, atmi hatissal lenne a Konyvtgrban talilliat6 
eredeti hangra. Ugyanazt a hangot szhrnos alkalomnial hasznall~atjuk a filmben, Ggy, 
hogy minden pPlcI5ny kiilonboz6 hatiisokat tartalmaz. 

Az egyik legfontosabb dolog, arnit meg kell jegyezni, hogy a kezc1i.si- 6s befejezksiid6- 
jelz6k takarkkoskodhatnak a fijlmi.rette1. Csak a tknylegesen felhasznilt hangok 15s 
hangrkszletek keriilnek bele a kozzetett filmbe, a Konyvtirban taliilliat6 hasznilatlan 
hangok, valamint a hangok elejbrol 6s  v6gi.1-61 lecsipett darabok nem. Ha nkhiiny 
mhsodpercet levigunk egy hang v6gkbii1, az sok m5soclperccel (ak5r percekkel) 
rovidebb letoltesi idot is jelenthet a felhasznh16k szimiira. Tovibbi  a hang erejknek 
megviiltoztathsa nincs hatgssal a fijlmkretre, teh5t nincs krteltne a legalacsonyabb 
szintre illitani a szerkesztiivonalakat. 

A Properties t5bl;in talhlhat6 egy lehetdskg, amellyel meghatiir-ozhatjuk, hogy egy hang 
hany alkalommal ismetlo"djon, vagy llogy vegtelen ciklusban j5tsz6djon-e le. 

Ewes  hangokat jobb eredmknnyel lehet ismi.tlod6en lejgtszani, mint miisokat. 
Lenyegkben egy jdl ismktelheto hang ugyanilgy vkgzo"dik, allogyan kezd6dik. A hangcik- 
lusok k6szitese miiv6szet. Bir be lehet tolteni egy liosszd dalt, 6s a kezdesi- 6s befejez6- 
siidii-jelz6kkel beallithat6 egy kellemes ism6tlo"cto" hang, ez nenl konnyii. Valosziniibb, 
hogy olyan hangot kell keresni, anlelyet egy hanginkrnok n15r el6kkszitett. Egy profin 
el6kkszitett hang olyan folytonosan ismetlodik, hogy anlikor hallgatjuk, lehet, hogy kszre 
sem vessziik az ismi.tlodi.st - egyszeriien Ogy hangzik, mintha vkgtelen lenne. 

Az ist11i.tlod6 llangokat mhs hatiisokkal egyutt felfedezhetjiik a k6vetkez6 gyakorlatban 



, ~oltsuk le a szerzo" webhely6rol (www . phillipkerman. corn/ teachyoursel f) 
a keyf raming. f la f5jlt. Nyissuk meg a Flash-ben ezt a f5jlt, 6s nyomjunk ENTER- 
t az animacib megtekintks6hez. 

2, Nyissuk meg a keyf raming. f la f5jl konyvtAr%t a Window, Library (Ablak, 
~enyvt%r) menupont kiv5laszt~s5val (vagy a Cm+L billentyiikombin%ci&al). 

3. Most ezek a hangok el6rheto"k a fiijlban, de kulcskock5kba kell tenni 6ket. El6szor 
letre kell hozni egy rCteget kiz5r6lag a hangok sz5rnk-a az Insert, Timeline, Layer 
(Beszfirhs, IdGszalag, Reteg) meniipont kiv5Iaszt5s5val. (Nem kell aggbdnunk, ha 
a Flash az osszes tobbi r6teg a15 helyezi az fijat - igazgbbl nem szAmit, hol jelenik 
rneg). Nevezziik ezt a r6teget Background Musicnak (Hgtterzene). (A r6tegek1-61 
b6vebben is besz6liink a kovetkezo leckeben.) 

4. Jeloljuk ki a Background Music r6teg elso kitpkockiij%t, 6s n6zziink a Properties 
t5bl5ra. A Sound lenyil6 IistPb61 v5lasszuk a Visor Hum Loop (Halk moraj ciklus) 
hangot. Ahhoz, hogy folyamatosan tsmi.tlo"djon, a lenyil6 lista Repeat (Ism6tlgs) 
leheto"skg6t v5ltoztassuk Loopra (Ciklus - lisd a 11.8. 5br5t). 

A LOOP bealliths segitsigkvel a Flash a vkgtelenskgig ismktli a hangot 



5. Vitlasszuk a Control, Test Movie (Vezt-1-16s, Fillm ellenorzkse) meniipontot. A h an 
szepen ism(.tlodik, 6s egy kis fesziiltstget ad a filn~llez. A kovetkezo" li.pi.sben 
acljunk llozzj n&h;iny hason16 Ilangllatiist. 

6. Viilasszuk az Insert, Timeline, Layer meniipontot, 6s nevezziik a rkteget sound 
Effectsnek (Hangl~:itAsok). I'ontosan an-a a l~elyre fogunk 11:inghatiist illeszteni, 
ahol ;I ,,CS3" 1,alra fordul, ami a 14. k6pkoclsitn tortt-nik. A Sound Effects +teg 
14. kockAjAn 5llva vAlasszuk az Insert, Timeline, Keyfmn~e CKulcskocka) menc- 
pontot (vagy nyomjunk FG-ot). 

7. Jeliiljiik ki az imtnt beszi~rt kulcskockAt, 6s a Properties t5blAn a Sound lenyilb 
list&l>cil viilasszuk a Snlack (CsattanAs) hangot. Ne ~Altoztassunk az alap6rtelme- 
zett beAllitiisokon (Event Sync, Repeat 11, Inert neni akar~uk,  bogy ez a hang 
ismktl6djon. 

8. nllasszuk a Contl-01, Test Movie meniipontot. A csattanas hatas j6, cle a moraj 
az egksz filrnen keresztiil folytatcidik. 

9. Ahlloz. hogy leillitsuk a morajt, jelijljiik ki a Background Music reteg 30, kockijit, 
t-s vAlasszuk az Insert, Timelir~e, Keyframe nleniipontot (vagy nyo~njuk le az F6 
billentyiit). ~gyelji ink, bogy csak a ku1cskock;it jeloljiik ki, es azutAn a Properties 
t%bla segitsegkvel szfirjuk be  i~jra a Visor Hum hangot, d e  ezilttal a Stop Sync be& 
lit& wtlasszuk, hogy ennek a hangnak az osszes p6lclAnya le5lljon. (Haszniljuk 
fijl-a a Test Movie parancsot, 6s hallhatjuk az eredmenyt.1 

10. Vegiil, actjunk a filn~hez egy I~anghat%st ott, ah01 a rozsaszin csillogis mozog. 
A Sound Effects rkteg 30, kockijinil viilasszuk az Insert, Timeline, Keyframe 
nleniipontot (vagy nyonljunk F6-ot), jeldjiik ki csak ezt a kulcskockiit, 6s illessziik 
be a Beam Scan (Sug5myalBb-letapogat%s) hangot. Haszniljuk a Test Movie lehe- 
tost-get, 6s krzkkelhetoen jobb az erecln~i.ny, mint a hangtalan viiltozat. (Egyeb- 
kknt ezek a hangok csupAn 3 kB-tal novelik a teljes fAjlmkretet!) Egyvalarnit azCst 
kiprobAll-lahink: tivolitsuk el a folosleges csendet a Beam Scan hang elejeriil. 
JeIoljiik ki a Sound Effects st-teg 30. kockajitt, 6s nyomjuk meg a Properties thblin 
tal5lhat6 Edit gombot, rnajd az Edit Envelope szerkeszt6ablakban a kezdbiid6- 
jelzo" hOzAsriva1 leviighatjuk az e1eji.n talAlhat6 hangot (1Asd a 11.8. iibrAt). 

Most, llogy miir tudjuk, hogyan kell hangokat illeszteni a filmekbe, ideje a kozzt-tktelhez 
sziikskges optimalizilisl-61 beszklni. A minoskg 6s a f5jlmeret kozott kozvetlen a kap- 
csolat. Ha a legjobb miniiskgii l~angot  akarjuk, a fijlmkret novekszik, t-s forditva, a kisebb 
fiijlmkret rosszabb hangmin6si.get jelent. Ez t h y .  Vkgereclmknyben tehAt el kell majd 
donteniink, hogy milyen kompron~isszumot kossiink. Van-e olyan fontos a j6 minosk@ 
hang, hogy elviir-juk a k6zonsi.gt61, hogy iilje v6gig a hosszfi letijlttsi icl6t? A gyors 
letoltes nlegtri-e, hogy felrilclozzuk a mino"skget? Nagyon megfontoltnak kell lenniink 
a dontks sot-in, lloyy a leheto legjobb komprornisszum sziilessen. 



.aiba, utana pedig megtanuljuk, h o g a n  alkalmazzuk ezt a tudast a Flash tomorit6si 

A leck&en kor5bban azt mondtuk, hogy a Flash-ben alapvet6en k6t m6dja van a han- 
gok haszn51atiinak: vagy betoltjuk a leheto legjobb rninCise@ ( . wav vagy . aif) hangfiijlt, 
ks hagyjuk, how a Flash tomoritsekozz~t~telkor, vagy e m  MP3 fhjlt toltiink be, ami mhr 

, ~ n k  a . wav 6s . a i  f fiijlokkal kapcsolatban. A fhjlmi.retre els6dlegesen k6t ttnyezd 
van hadssal: a rnintaue'te1ezksi f~ekvencia (vagy mintaue'te1exe'si sufit5@, amely azt 
h&rozza meg, hogy felvi-telkor miisodpercenkknt hiiny hangrnintiit rogzitenek, illetve 
a bitrnklysdg (vagy bitfeZbontb), amely a minthk ri.szletess6gi.t szabja meg. A CD-k m5- 
s~dpercenki.nt 44 100 mintiit tartalmaznak (44K-nak is szokt5k hivni), 6s a bitmi.lys6$k 
16 bit (ami 65 536 ,,hang8rnyalatots jelent). Egy 44K-s/16 bites hangfiijl teh5t nagyon j6 i 
min6s&gu" Ha meghallgatunk egy 8 bites hangfhjlt, azt tapasztalhatjuk, hogy a dinamikus 
(a rnkly hangokt6l a magas hangokig terjedo) tartomiinya sokkal kisebb. A kisebb rninta- 
vCtelez6si frekvenciAjb (p6ldiiul 22K-s, 11K-s vagy annhl is alacsonyabb 6rt6ku") f5jlok 

I 

gengi.bb min6sege kevksbe feltin6, de 5ltalhban ,,uresnek" hangzanak. Azt sem szabad 
elfelejtenunk, hogy a hosszabb hangok nagyobb meretu" f6jlt jelentenek, a sztere6 han- 

A m6ly hangok rejt6lye 
A DAT (Digital Audio Tape, digitalis hangszalag) formatum 48K frekvenciat es 16 bites 
felbontast jelent. A professzionalis forrasbbl Brkezo hangok gyakran ilyen formatumb- 
ak, 6s a hasznalatuk gondot jelenthet a Flash-ben. Ha a film visszajatszasakor a hang 
lassitva, egy oktawal mklyebben szolal meg, az annak a jele, hogy 48K-s hangot 
toltottunk be. A hanglejatszas ilyenkor tknylegesen lassabb (44 100 rninta misodper- 
cenkent 48 000 helyett - a Flash-ben ez a felso korl6t), ezert egy hangszerkeszto 
programban elobb Cjra kell mintaveteleztetniink a fajlt, es csak ezutan tolthetiiik be 

Ha forrAsk6nt MP3 fiijlt haszniilunk, csak egy t6nyez6vel kell sziimolnunk: a bitsudiseg- 
gel. Egy 1 miisodperces MP3 fhjl, amelynek a merete 256 kilobit (Kb), 256 kilobit/mii- 
sodperc (Kbps) bitsufisitgu". Az MP3 Qjlok bitsu"ru"s6ge egeszen 320 Kbps-ig terjedhet, 
sot nem csak 5lland6 (CBR, constant bitrate), hanem vhltozd bitsuru"si.gu" (VBR, variable 
bitrate) MP3 fiijlok is lgteznek. Ennek az a haszna, hogy a hang reszletgazdagabb r6szei 
igy magasabb bitsu"ru"si.gge1 tomorithet6k, mig a tobbihez el6g alacsonyabb bitsuriiseget 
hastntilni. A VBR MP3 fhjlok gyakran jobban hangzanak, mint a hason16 rn6ret-G CBR 
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fiijlok, mivel ott, ah01 igaz5n sziiks&ges, tobb reszletet tartalmaznak. Tehht nem puszt~, 
a bitsu"ru"st5g7 hanem az iitlagos bitsuruseg sziimit. Arra itt nem 511 mBdunkban kiterni, 
hogy az egyes tomorit6eszkozok pontosan hogyan alkalmazziik az MP3 algoritrnu~~, de 
a lenyeg az, hogy a szoftver azokat a ritszeket tiivolitja el a hangbbl, amelyeket az embe- 
ri fiil a legkevesbe itrzitkel. Tulajdonkeppen szintiszta varszslat, ahogy a vitgkn egy kis 
mitretu" hangf5jlt kapunk, ami azonban majdnem ugyanolyan j61 sz61, mint az eredeti. 

Visszatkrve a Flash-re, a legegyszerCifbb, ha egy tomoritetlen hangfiijlt toltiink be, 6s 
a Flash-re hagyjuk, hogy az . s w f  kozzetittelekor MP3 tomorit6st alkalmazzon rii. 
Megtehetjiik tehat, hogy egy . w a v  fiijllal kezdiink, 6s a Flash-re bizzuk, hogy MP3-mi 
alakitsa. A Flash azonban nem k6pes viiltoz6 bitsu"ru"seg5 MP3 tomoritksre, ezCrt lehet, 
hogy jobb hangziis6 fiijlt kapunk, ha a tomoritkst a Flash-en kiviil hajtjuk vitgre. A Flash 
nem tomoriti Gjra a betoltott MP3 f5jIokat (hacsak feliil nem biriiljuk az alapkrtelmezkst). 
A kovetkezo" rkszben azt liithatjuk majd, hogy pontosan hogyan szabiilyozhatjuk a Flash 
kiviteli beiillitiisait. Ez a rovid osszefoglaliis a digitiilis hangfiijlokrbl elkg inform5ciBt nytjjt 
ahhoz, hogy elemezhessiik a hangfiijljainkat, rniel6tt betoltenknk azokat a Flash-be. 

Kiviteli betillitisok 

Az elmelet itrdekes, de hogyan alkalmazzuk a hangokra? Ket hely van a Flash-ben, 
ah01 meghathrozhatjuk a rnino"s6gi beiillitiisokat: a Sound Properties (Hangtulajdons5gok) 
p5rbeszCdablak, amely minden betoltott hangnil hlonbozo, 6s a Publish Settings 
(Kozzet6teIi be8llit5sok) pgrbeszkdablak Flash lapja. A Sound Properties p5rbeszitdablak 
az egyes hangok egyedi tulajdonsiigait viiltoztatja meg, a Publish Settings p5rbeszedablak 
pedig minden hangot iiltaliinosan befoly5sol. 

1 1.9. ibra 
A Publish Settings parbesz&?ablak 

Flash lapja lehet6vk teszi, hogy 
altaldnosun megadjuk az  egt5szfajl 
szdmara az ulap6rtelmezett 

hangbeallitasokut 



~hhoz,  hogy beiillitsuk egy Flash film minden hangjsnak az alap&rtelmezett hangformii- 
mm&t, viilasszuk a File, Publish Settings mentipontot. Gy6z6djiink rneg arr61, hogy 
a Formats lapon bejeloItiik a Flash (. swf) IehetGsgget, majd kattintsunk a Flash lapra 
(~iisd a 11 -9. Pbriit). Ebben a piirbeszCdablakban k6t kiilonbiiz6 hangbeiillit&t 1~tunk: 
Audio Stream (Folytonos hang) 6s Audio Event (Esemgnyhang). Az Audio Stream azokat 
, hangpel&nyokat befolyisolja, amelyek osszehangol6si beillitiisa Stream, mig az Audio 
Event azokra a hangokra van hatAssal, amelyek vagy az Event, vagy a Start osszehango- 
lasi beiilEt5st alkalmazz5k. (Az Audio Stream beiillitis ezen kiviil a betoltijtt videbk hang- 
j&ra is vonatkozik, amint azt a 18. fejezetben Iiitni fogjuk.) Ha a Set (Beiillitiis) gornbra 
kattintunk, megjelenik az osszes elerhet6 leheto"s6g, ahogy a 11 .lo. hbriin l5that6. 

1 1.1 0. ibra 
A Publish Settings parbesz6dablakban 
beallcthatjuk a Jlm osszes hangunak 
tomoritkBt 

A Stream 6s az Event mellett is van egy-egy Set gomb, igy mindk6t fajta hang sziimiira 
kiilon beiillithatjuk a tomorit6st. A hangtomon't6ssel kapcsolatban ot lehet6si.g kin5lko- 
zlk. A Raw (Nyers) begllitis kivktelkvel tov5bbi beillitAsokat kell meghatgrozni a luviilasz- 
tott tomoritCs sziimiira. Nem mondhatjuk egyszedien pCldiiul hogy ,,tomoritsiink MP3- 
mal" - meg kell adni, hogy mekkora legyen az MP3 tornorit6s. Mivei rninden 1ehet6si.g 
m5s-m5s saj5toss5gokkal rendelkezik, n6zziik rneg 6ket rkszletesen: 

Disable (Tiltas) - Ez a lehet6si.g nagyon egyszeru": rnegtiltja a Flash-nek a hangok 
kivitel6t. Arnikor a lenyil6 list5b61 a Disable beillitht viilasztjuk, nincs tobb beil- 
litand6 lehet6si.g. 
ADPCM - Ez a lehet6s6g rnajdnem ugyanaz, mint a Raw (liisd kes&b), azzal 
a kiilonbsgggel, hogy miis mintavi.telez6si frekvenciit is v&laszthatunk, mint 
az eredeti hangfiijl6 (iltalhban alacsonyabbat, mivel a novel6s csak a f5jl meret6t 



.. 

duzzasztja fel, a hang min6skgi.t nem emeli). Sztere6b61 mon6vi is &kitha 
Az ADPCM durva tomoritkst alkalmaz, arni soha nem sz61 olyan jbl, mint az 
Tulajdonkkppen az egyetlen eset, amikor az MP3 helyett ezt hasznilhatjuk, ha 
egy filmet Flash Player 3 formiitumban kell el6iillitani. 
MP3 - Ez a lehet6skg nagyszeru" tomorit6st biztosit. Arnikor kozzkteszunk e m  
filmet, mindig haszniljuk a Best (~egjobb) Quality (~in6si.g) beillit8s%t, mert 
az nem befolyhsolja a fijlmkretet, viszont javitja a min6skget. A Bit rate 
(Bitscdskg) egysze6en azt jelenti, hogy misodpercenki.nt mennyi adat fogadisat 
engedklyezzuk az M113 fiijlnak. Mink1 magasabb ez az krtkk, annil jobb. 
Elmkletben az 56 Kbps-os bitsiiriiskg kezelheto 56 Kbps-os modemmel, b%r n6ha 
a val6sig eltkr az elmi.letto1, mert mhs t6nyezok lassithatjiik a letoltkst. Ezzel kap- 
csolatban tobb kkrd6st is megvizsg5lunk a 21. leckkben. Val6jiban csak ellen&jzni 
kell, 6s addig csokkenteni a bitsii~fiskget, amig a 1iangmino"si.g elfogadhatbvh nem 
vilik. Az eredmknyt a film ellen6rzi.skvel donthetjuk el, vagy - ahogy a kovetkez6 
reszben liitni fogjuk -, minden hangot kulon is ellenorizhetunk. 
Speech Compression (Beszedtomorites) - Ez a beillit8s az emberi hang szhmira opti- 
malizilt. A gyakorlatban viszont mindig ossze kell hasonlitani a bes~6dtomoriti.~- 
nek a hangmino"s6gl-e 6s a fijlmkretre gyakorolt hatasat az MP3-kval, mert minden 
esetben mhs a legmegfelel65b v8laszths. 
Raw (Nyers) - Ez a beiillitiis krintetleniil hagyja a hangot, viszont meg kell adni 
egy mintavktelezksi su"ru"skget (mintavktelezksi frekvenciit). A Raw tesztelks 
kozben hasznos, mivel nem kell kiv%rnunk, amig a Flash tomoriti a hangokat, 
akirh8nyszor csak a Test Movie parancsot alkalmazzuk. Ne feledjuk kksobb 
visszaallitani, kulonben hatalmas lesz a f5jlm6ret. 

Most megtanultuk, hogyan lehet meghatiirozni mind a folytonos hangok, mind az ese- 
mitnyhangok alapkrtelmezett beillirisait a Publish Settings piirbeszitdablakban. Fontos, 
hogy megkrtsuk, hogy az alapkrtelmezett kozz6tkteli beillitis csak a tomoritetlen 
(vagyis nem MP3) betoltott hangfijlokra vonatkozik. Nemsokhra meglhtjuk, hogyan 
kell hangonkknt kiilon-kiilon meghatarozni a hangbeiillitisokat. A betoltott tomoritet- 
len hangok (. a i  f 6s . wav)  alap6rtelmezks szerint a Publisli Settings ablakban mega- 
dott be8llitisokat 11asznAljik. A tomoritett hangfijlokat (MP3) a Flash nem tomoriti Gjra, 
ezkrt ezek a beillithsok nem vonatkoznak rijuk. Az egyetlen kivktel, ha bejeloljiik 
az Override Sound Settings (Hangbeiillithsok feliilbirilata) jelol6negyzetet. Ha ezt beje- 
loljiik, akkor az itteni beAllit%sok a film osszes hangjhra vonatkoznak majd, az egyedi 
kiviteli be5llitisaikt61 fiiggetleniil. Az Override Sound Settings olyankor hasznos, 
amikor egyetlen m%solatot akarunk kozzktenni, kulonleges cklra. Tegyuk fel, hogy arra 
kell a mAsolat, hogy merevlemezr61 tartsunk bemutatdt - ebben az esetben a letoltksi 
id6 nem gond, tehit az osszes hangot a legjobb min6skgben jiitszhatjuk le (Raw). 



.11.6bra 
A Sound P~opertiespdrbesz6dablak segitst?g6vel kiilon-kiilon pontosan megadhatjuk a z  egyes 
hangok WviteZz bealIitasazt, uz alap&rtelmezett kivitelz behllitasokt6l fu&getleniil 

Ez a pgrbeszedablak hasonlit a Bitrnap Properties p%rbeszkdablakra, amelyet a 3.leck6- 
ben tanulm%nyoztunk. Ahogyan az egyes betoltott bitkCpeknek lehetnek saj5t tomoritksi 
behllit5saik, ugyancgy a betoltott hangoknak is. A beiillit5si lehet6skgek gyakorlatilag 
ugyanazok, mint a Publish Settings pgrbeszedablakban tal5lhat6 beAllit5sok. Ebben 
a phrbeszedablakban viszont minden egyes elvkgzett v5ltoztat5skor IAthatjuk a fiijlrnk- 
retre 6s a mindsegre gyakorolt hat8st. A piirbeszkdablak alj5n IAthatjuk, hogy az egyes 
v6ltoztatAsoknAl a fAj1 mennyire tomoritett. Ha a Test (Ellendrz6s) gombra kattintunk, 
a FIash nem csak elvegzi a megadott tornoritest, hanem a hang is megszblal, igy hallhat- 
juk, hogyan hangzik. (Ez emlekeztet a bitkkpek Test gombjAra, csak ott a kepi hatast 
itkljiik meg.) Ezhltal megkapjuk az osszes informAci6t, ami ahhoz sziikseges, hogy 
eldontsiik, rnilyen be5llit5sokat hasznAljunk. A fiijlmeretre gyakorolt hatiis megAllapit6sa 
kozben meghallgathatjuk a hangot. 



A betoltott hangtdl Kigg6en nlegjeieno beilliiPsok koz01 krdemes nkhsnnyal khzelebbrdl 
is megismerkedni. Ha egy tonloritetlen (. aif vagy . wav) fAjlt toltunk be, a Default 
(Alapkl-telmezett) lehetoskget vilasztva a Flash azt a beiillitist hasznilja majd, amelyet 
a Publish Settings pirbeszkdablakban adunk meg. Ha egy mir  tonloritett ( M P ~ )  fijlt 
toltiink be, a~nelynek a bitsiiriisege 160 Kbps vagy annil alacsonyabb, megjelenik a use 
Imported MP3 Quality (A betoltott MP3 fijl min6skgi.nek 1negtartAsa) jelolon6gyzet 
amelynek a jelentCse: ,,nincs iljratomoriti.sl'. A jelolo"n&gyzetet ki is kapcsolhatjuk, de csak 
akkor tegpik, 1x1 tknyleg erre ~ 2 1 1 1  szi1ks6gilnk Jobb megolclh, ha az eredeti hangbbl ,-ii 
M1)3-at kkszitiink, mintha a Flash-ben tonloritjiik ujra. Ha 160 Kbps-n6l nagyobb bitsfi~- 
seggel szeretn6nk lejlitszani egy M113 fijlt (emlkkezhetiink 1-5, hogy az MP3 fijlok legna- 
uyobb bitsiiriiskge 320 Kbps lehet), a fiijlt a Flash filmen kiviil kell hagynunk, 6s ki i ls~ 
b 

f;ltjll&nt, Actionscript k6cl segitsi.gi.ve1 kell lejiitszanunk. A sziikskges kbdot megtalgljuk 
a lecke v6gi.n. 

A Sound Propel-ties pirbeszitdablakban tovibbg ugyanQgy rende1kezi.siinkre 911 a han- 
ook cserejenek lehetdskge, ahogyan a bitkepeki.. Ha pi.ld%ul megkAltoztatunk egy han- 
b 

got egy hangszerkeszt611en, ks be akal-juk tolteni az iij  hangot, csak kattintsunk az Update 
(Frissitits) gombra. (Ha a fiijlt kozben Athelyeztiik, meg kell adnunk az uj helyet.) 
klamint  ha ki akar-unk cseritlni egy hangot (anelkiil, 11ogy azzal kene bajlbdnunk, hogy 
Gjra hozziirendeliink nlincien kulcskockit, a1101 koribban haszniiltuk a hangot), csak 
kattintsunk az Import gombra, 6s vilasszuk ki az iij fijlt a rnegfelelo" helyen. 

A legjobb mdclja, h o g  a llangokat figyelermbe veve csokkentsiik a fijln~Qetet, egyi'rtel- 
rniien az, hogy keriiljiik a hangok hasznilatit. Ez taliin viccesen hangzik, d e  itrdemes 
megfontolni. Minden alkalommal, amikor hangot haszn%lunk, At kell gondolnunk: nyfijt-e 
valarni tobbletet. Ha nern, akkor minden bizonnyal zavar6, Inert noveli a fiijlmkretet (6s ez 
1etolti.s kozben idegesitii). Az ingyenes hanghatisok rosszabbak, mint a szabadon letolt- 
hetd grafikus elemek, rnert a hangok jelentijsebb ~nkstekben novelik a fijlmkretet. Mindig 
legyiink kiilonosen kritikusak, amikor feltesszuk rnagunknak a kkrdkst, 11ogy az adott 
hang val6ban sziikseges-e. 

Miutan Ggy d6ntottiink, hogy tenyleg sziikskg van az adott hangra, mi.g rnindig vannak 
leheto"s6geink a hang F2tjlmi.retre gyakorolt hatiisinak csokkenti.skre. A legjobb m6dszer1 
ha minden iires reszt levigunk, ami a hangok eleji.11 vagy vegkn szerepel. A csend is no- 
veli a fijlmkretet. Ide5lis esetben ezt az elijtt kell megtenniink, miel6tt betoltjiik a hangot 
a Flash-be, cle a szerkesztBat~lakban is elvegezlletjiik ezt az egyes pkldinyok eseteben 
(liscl a 11.7. Gbrit):). A PAjlmGret csbkkent6senek misik nagyszerfi mbdja, hogy hosszii, 
folytonos hangok llelyett rovid, ismktlodo llangokat alkalmazunk. Persze elofordulhat, 
hogy olyat vilasztunk, arni egy id6 ut in  egyhanglinak tiinik, mkgis ~neglepoen sok el6ny 
sziir-rnazl~at egy egyszerii ciklusb61. Sz6rjunk szkt nehiny v6letlenszerii hangot, amelyek 
fiiggetlenek az ismi.tl6cl6 l~angtdl, 6s a hatiis gyakran nagyon krdekes lehet. 



em jelenti azt, hogy ne jonne j6l egy-ket tanks. El6szor is, van egy iiltalhnos teveszme, 
a,,ly Szerint a beszirdet tartalmazb hangok bijhk Iegjobban a tijrnoritest, a zenCk pedig 
kedsb& EZ egyszeden nern igaz! Jobb 8ltaMnosit5s lenne azt mondani, hogy a termir- 
szetes dolgok hangjait (peldiiul az akusztikus 6s enekhangokat,) jobb, ha j6 min6segben 
6izziik meg, mig a mesterseges eszkozok hangjai (mint a torzitott elektromos git5r vagy 
, szjnteti~ht~r) valbszinfileg gyengebb rninosegben is tokkletesen elfogadhat6ak. Ez azert 
igaz, mert rninden, sziirnit6gCpen keresztiil megsz61alh hang utiinzat - rnegpr6bhljuk 
elhjtetni a fe1haszniil6val7 hogy a hang ez vagy az, holott csak elektronikus adat. Arnikor 
valami termkszeteset akarunk uthnomi, mint pkldgul egy enekhangot vagy akusztikus 
hangsZed, a kozonsgg j61 emlekszik, hogyan kellene,'sz6lnia az adott hangnak, irs 
6szreveszi, ha nem hangzik j61. Mhsreszt viszont pirldiiul a t  elektromos gitiir hangja lehet 
torz, ks dgy is tokdetesnek hallatszik: (A heavy metal-szak6rto"k lehet, hogy nern ertenek 
egyet, de a z a  a 16nyeg grtheth?. Vggiil, minden tomoritesi beiillit5st ellen6rizni is kell, 
h o g  halljuk, hogyan ~ ~ 6 1 ,  de ne feledjuk, konnyebb eszrevenni, hogy valami nem j6, 
amik~r egy termeszetes hang torzul el. 9 

~ g y  m5sik tkny: azonos feltetelek mellett a mon6 hang ,,tiszt5bbann hangzik, mint 
a sztere6. Ez nern azt jelenti, hogy nern szabad sztere6 hangot haszniilni. Csak legyiink 
tudatiiban: ahhoz, hogy megmaradjon a hangminijseg, egy sztereb hangot 8ltal5ban nern 
lehet ~lsiigosan tornoriteni (ezenkiviil sz5moljunk azzal a t&nnyel is, hogy a sztere6 
hangok kittszer akkora mkreaek, mint a mon6 hangok). Teh5t legytink teljesen biztosak 
abban, hogy szukseg van sztere6 hangra (ne feledjuk, hogy a jobb es bal csatorn5kat 
sztereb hang nklkiil is dsztathatjuk). 

A Flash kiviil6an t5mogatja a hangokat. A hangoknak a filmekben va16 alkalmazhsa 
egyszeru" folyamat: be kell tolteni a hangot, b eldonteni, hogy melyik kulcskock8ban 
aka rjuk lejhtszani. Nagyon sok beiillitiis letezik a hangok lejiitszhshnak mddjaval 
kapcsolatban - peld5ul hogy termeszetesen j5tszbdik-e le 6s fejez6dik be (az Event 
osszehangoliisi beglliths), vagy inkgbb azt aka rjuk, hogy az idoszalaghoz rogzitodjon, 

, s ez8ltal mindenkeppen osszhangban maradjon a kepekkel (a Stream osszehangol5si 
beiillitiis). Haszniilhatunk kifinomult szerkesztoeszkozoket is a hang minden felhasz- 
n2lt pCld5nyiihoz. 

Mivel a hangok haszn5lat5nak a fhjlmgretre gyakorolt hatas a legnagyobb hgtrhnya, 
a Flash kulonboz6 tomorit6si eljhrisokat biztosit, tovgbb5 egyenkent vagy iiltal8nosan 
szabalyozhatd be5ll1tiisokat7 amelyekkel meghatiirozhatjuk, hogy milyen tomorit6st 
akarunk haszniilni. Minden bizonnyal azt tapasztaljuk, hogy szinte biirmilyen hanghoz, 
amit haszniilni akarunk, az MP3 vagy a Speech minosege a legjobb (a f5jlmeretet is 
f i~e lembe vkve), de m h  lehetosegek is 16teznek. Ha mPst nern is, azt rem6lheto"leg 
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elkrte ez a lecke, hogy mCrt6kletesebbek 6s megfontoltabbak lesziink, amikor hang,- 
kat adunk a filmekhez. Fi-1rekrti.s ne essek - nagyszeru" a hangban rejlfi er6, csak 
merti.kletesen 6ljiink vele, a lassi~ kapcsolattal rendelkezo" felhaszniil6k kedvekrt. 

Elhelyeztem egy hoss2.zi ideig tarto hangot a plmem elsd kkpkockujaban. Rszont 
a jn ikor elle;tzo"7"zom a filnzet, a hang csa k nkha7zy musodpe~cig s.s.61, azz~tan 
ism$tlb*dik. Mikrt? 
Val6szinuIeg a kulcskocka Sync beiillitiisa (a Properties tiibliin) Streamre van 
iiltitva, &s az id6szalag nincs el6gg6 megn~~j tva .  Ha a hang 10 masodperc hosszij, 
es a ki.pkockasz5r-n 12 ki.pkocka/miisodperc Qgy, hogy a Stream van beallitva, 
rneg kell gy6zo"dniink arrbl, hogy 120 kkpkocka talalhat6 azon az idoszalagon, 
amelyikre a hangot helyezriik. Az Event beillit5sQ hangokniil nincs ilyen kik0ti.s 
(viszont nem is ilyen az osszehangol5s viselkedese). Az ismetl6di.s azi.rt is lehet, 
mert a film ismi.tl6dik elleno"rz6skor. Filmek ellenorz6se kozben a Control, Loop 
(Vezitrles, Ism6tlo"dG lej5tszas) meniiponttal lehet letiltani az ism6tlBdkst. 
AJzlr?zem elsd kockajaban elhelyeztem egy hangot, de amikor a lejatszasra 
kattintok, neln hallok semmit. Elle~zbriztem, 6s a haa?zgszbrbim be vannak 
dz~gva, a szamit6gBp hangereje pedig f el van tekeme. 
J6 lenne azt mondani, hogy a Test Movie parancsot kell haszniilnunk, kiilonben 
nern mtlkodik a hang. Termitszetesen a Test Movie mindig a legjobb lehetositg 
arra, hogy pontosan azt jelenitsiik rneg, amit a felhasznii16k latnak 6s hallanak. 
Viszont a Play (Lejatsziis) lehet6si.ggel is hallhatonak kell lennie a hangnak. 
Ket dolgot prbbiilhatunk ki: elo"szor, a Control menii alatti Mute Sounds (Hangok 
nkmitisa) pontnak nern szabad kijelolve lennie, 6s a hangpeldiiny szerkesztesi 
be8llit5sainAl nern lehet ki.t vizszintes vonal a legalacsonyabb hangszinten; 
miisodszor pedig, ellenoriznunk kell a betoltott eredeti hangot, hogy nern csak 
csend-e. 
A zenekarom CDjerol betoltottem egy dalt egy kzllcskockaba, de a f i lm  
elleno~~zksekor a szhmitbg&p minden alkalommal hosszzi idore lebe'nzll. 
Nem Ielzet valahogy felgyorsitani a film elkkszi~~skt? 
Esetleg 6rdemes rovid punk-rock dalokkal prbbiilkozni.. . Komolyra fordima 
a szbt, a kozz6tkteli beiillit5sokn51 valasszuk a Raw begllitiist mind a Stream, 
mind az Event hangokhoz, Cs ne felejtsiik el bekapcsolni az Override Sound 
Settings jelo1o"ni.gyzetet. A Flash ekkor nern tomorit minden alkalommal, amikor 
mentjiik a filmet (ez az, arni egy orokki.valbsigig tart). Kksobb persze, amikor 
ki.szen iillunk a vkgleges kozzkti.telre, vissza kell iillitanunk a beallit5sokat. 
Betoltottem egy MP3 fajlt, ame@ csz~pa~z 61 KB, de arnikor kozz6 akarojn tenni 
a filmet, akkor mdr 900 KB. Biztos vagyok benne, hog?) a grafikak nern olyalz 
nag?)ok, mert nmikor eltavolitom a hangot, a Jajlm6ret visszaugrik 5 KB-?-a. 
Mi lehet a baj? 



AZ a legvaldszinCCbb, hogy fijraalkottuk a hangot (Raw-kCnt), 6s a Flash akkora 
etiiv6 alakitja a hangot, mint a tomoritetlen ftijl m6rete lenne. Ellen6rizzuk 

bogy nincs-e bejelolve az Override Sound Settings. Ezut5n vizsgiiljuk meg 
a betoltott konyvtiirelem Sound Properties p%rbesz6dablak&t, 6s ellenarizziik, hogy 
az MP3 beillitisok megegyeznek-e a f5jl eredeti jellemz6ivel (annak a helynek 
a kozeleben ltithatb, ah01 az id6 c5.s a ftijl helye megjelenik). 
Hol van a z  ige'rt ActionScript k6d a kuls6 MP3 fajlok lejutszdsdra? 
~elyezzunk egy MP3 fajlt (ebben az esetben legyen a neve music. mp3) az . s w f  
f5jl melli. (6s ne feledjuk feltolteni a webes kozzktktelkor). Arnennyiben a koz- 
zi.tCteli betillit5soknil cClkCnt az ActionScript 2.0-t adtuk meg, az aliibbi k6dot 
kell abba a kockiiba helyeznunk, amelyikn61 a hangot el szeretnenk inditani: 

my-sound = new Sound ( ) ; 
my~sound.loadSound("music.mp3", true); 

Az ActionScript 3.0 esetkben ezt a k6dot haszn5ljuk: 

import flash.media.Sound; 
import flash.net.URLRequest; 
var my-sound:Sound= new Sound(); 
my-sound.load(new URLRequest("file.mp3")); 

Ez a r6sz ismCtl6 kQd6sekb616s viilaszokbbl 511, amelyek segitskg6vel megszilgrdithat- 
juk az ebben a 1ecki.ben szerzett tudgsunkat. Prbbaljuk rnegv5laszolni a k6rdeseket 
a viilaszok ellen6rzCse el6tt. 

1. Melyik hangformaturn minos6ge jobb eredeti ftijloknil alkalmazva - az AIF-6 
vagy a WAV-k? 

A. Az AIF-6, mert azt Macintoshra fej1esztetti.k ki. 
B. A WAV-6, mert azt k6s6"bb fejlesztettkk ki. 
C. Egyiknek sem, mert lehetnek ugyanolyan min6sCgu"ek is. 

2. Hol kell elhelyezni a hangokat, h o g  megsz6laljanak a vi.gs6 filmben? 
A. A Konyvtgrban, szimb6lumokban vagy kulcskock5kban. 
B. Kulcskocktikban (nem szimit, hol vannak). 
C. A hangrktegen. 



3. Miuthn betoltottiink nehiny hangot, egyre tovibb kell virni, akhrhhnyszor cs 
a Test Movie parancsot alkalmazzuk. Mi okozza ezt a jelenseget, 6s hogyan 1, 
helyrehozni? 

A. A hangok betolt6sekor elfelejtettiik bekapcsolni a Fast Export (Gyors 
lehetbskget, ez&rt ujra be kell tolteni a hangokat, 6s bejelolni a lehet&eget 

B. Csak akkor halljuk a hangokat, ha a Control, Play meniipontot vslasztjuk, 
Ha hangok vannak a fiijlban, ne haszniljuk a Test Movie-t. 

C. A hangok tomoridse sokiig tarthat. ~tmenetileg ~Altoztassuk meg a Publish 
Settings pArbesz6dablak beillithsait Raw-ra, 6s jeloljiik be az Override 
Sound Settings lehetGskget, hogy a szerkesztes soriin id6t takaritsunk meg, 

1. C. Nincs semmilyen lCnyeges kiilonbskg az AIF Cs a WAV kozott - mindketto" 
lehet j6 vagy rossz min6sCgu". 

2. B, A hangokat a kulcskockhkba helyezziik, vagy a Properties tiblhn keresztiil 
(amikor egy kulcskocka van kijelolve), vagy a hangot a Konyvtiirb61 kozvetleniil 
a szinpadra hfizva. 

3. C. Ez a taniics kissi. furcsinak Gnhet, de nem ketsgges, hogy sok id& takaritha- 
tunk meg vele. Csak ne felejtsiink el visszaterni a szokvinyos behllithsokhoz, 
amikor kCszen hllunk a kozz&tktelre. 



Retegek hasznalata 
az animaciokban 

Az animhcidk vezerlirse a retegek haszn8lat5vaI 
A retegtulajdons5gok rnegv5ltoztat5sa kifinomult hatiisok elQ6skhez 
Vezeto"rirtegek, mozgisvezeto" retegek 6s maszkretegek hozzaadhsa 

A legerdekesebb dolog a Flash retegeivel kapcsolatban, hogy a legtobben azt hiszik, 
grafhs  rktegezesre szolg5lnak. Ez ertheto", mivel a legtobb grafikus szerkeszt6program 
erre a cklra hasznilja a retegeket: hogy a grafikhkat m5s grafikgk fol6 vagy a15 rktegezze. 
Annak ellenere, hogy a Flash retegeinek hasonld hatgsuk van, nem ez a valddi &rti.kiik, 
hanem az, hogy mindegyik egy-egy parhuzamos ido"szalag, ah01 az anirnici6k lejhtszdd- 
hatnak. Ebben a leckeben megtanuljuk, hogy a rktegek elsijsorban az animgcidban 
vannak a segitsggiinkre, kisebb rngrtekben pedig a grafikus rittegezks szab5lyozhsht 
teszik lehetijve. 



A rbtegek mukodbse 
Ha jartasak vagyunk a I~l~otoshopban, a Fireworksben vagy szinte akarmelyik mas& 
szerkeszt6programban, akkor mhr ismerjuk a retegek grafikus eszkozkent va16 haszni- 
latat, amely a tirol5si sorrend szabiilyoz8s5ra szolgil. A Flash-ben a rktegek ugyanen 
a hathst biztositjik. De mar tanultuk, hogy a grafikiik akkor is egymasra helyezhet~k, 
ha rajzobjektumok, ha csoportositjuk, vagy ha szimb6lumokk~ alakitjuk 6ket - &kor 
mi& van szuksitg a rktegekre? 

A retegek val6di c6lja 

A Flash-ben a piirhuzamos rktegek val6jSban pSr11uzamos iddszalagok - ils ezkrt 
hasznosak. A retegeken szereplo kkpek miis retegek alatt vagy folott tiirol6dnak, de 
az els6dleges citljuk, llogy kulon8116 id6szalagokat biztositsanak, amelyeken kiilon- 
kiilon vezkrelhetjiik az anim8ci6kat. 

A 9. leck6bo"I emlkkezhetiink a mozgisiitmenetek szabhlyhra: rktegenkknt csak egy 
elemet animiilhatunk (6s annak az elemnek egy szimb6lumpilld5nynak kell lennie). 
Tegyuk fel, hogy szeretnknk kilt mozg6 kort, 6s azt akarjuk, hog3 6gy Gnjon, mintha 
az egyik lehagynii a miisikat. Egyszerii: csak alkalmazzunk kkt rilteget. A kovetkezo" gya- 
korlatban kipr6biilunk egy egyszerii dolgot, amely bevezet lninket a rittegek hasznhlathba. 

Gyakorlat: Hasmdljunk k6t r6teget k6t kor animici6jihoz! 

Ebben a gyakorlatban kkt kor halad majd i t  a kilpernyon. ugy tGnik, mintha az egyik 
gyorsabban mozogna a masiknil. 

1. Rajzoljunk egy kart egy iij fhjlban, jeloljuk ki, majd alakitsuk szimb6lummi 
(az F8 billentyiivel). Nevezzuk Circle-nek (Kor), a viselkedes rnaradjon az alap- 
krtelmezett Movie Clip (Filmklip), 6s kattintsunk az OK-ra. 

2. Keszitsunk egy mozghs5tmenetet a kornek a szinpadon 16vo pkld6ny4val. Hogy 
elkeriiljiik a keveredest, adjuk ennek a retegnek a Fast (Gyors - ami azt jeloli, 
hogy az ezen a rittegen talhlhat6 kor mozog majd gyorsabban) nevet. A reteg 
elnevezkskhez kattintsunk egyszer az ido"szalagra, lzogy azon legyen a fbkusz, 
majd kattintsunk duplin csak a rkteg nevkre (kezdetben Layer 1 - 1. rkteg), ks 
irjuk be az f i j  nevet. 

A Mkusz jelzi az aktivitdst 
A fokusz altalaban minden szamitogepes gombra es mezore vonatkozik, Amikor kitol- 
tunk egy elektronikus urlapot, az urlapon egyszerre csak egy mezo van fokuszban. 
Amikor keresztiillepegetiink egy ablakon, a f6kusz az egyik mezorol a masikra keriil. 





256 1 II. r6sz Anirnicib a Flash-hen 

Ettdl a ponttbl kezdve tudnunk kell, hogy melyik rkteget szerkesztjuk eppen 
(vagyis hogy hol vagyunk). Egyszerre csak egy r6tegen lehetiink, amelyet 
a rktegen talhlhat6 ceruza ikon jelol (lhsd a 12.2. ibrit). 

12.2. dbra 
A ceruza ikon azt jeMli, hogy kppen melyik rkteg aktiv (ebben a z  esetben a Slow) 

7. Ez uthn mhsoljuk ht a Circle egy pkldhny5t a Fast rktegr61, 6s illesszuk be a Slow 
rktegre. Ehhez kattintsunk a Circle egy pkldhnyhra (hogy kijeloljiik), ks m5soljuk 
ht (a C T R L ~  C billentyuukombiniici6val). Aziltal, hogy a Fast rirteg szinpadhn egy 
objektumra kattintunk, egyfittal aktiw5 tesszuk az adott rkteget. Miel6titt beillesz- 
tenenk az objektumot, iigyeljunk, hogy aktiwi tegyiik a SIow r6teget a Slow fel- 
iratra kattintva, ezut5n illessziik be. Helyezzuk a most beillesztett Circle-m%solato 
a szinpad bal oldalsra, de lejjebb, hogy ne takarja a mhsikat. 

8. Hogy egyirrtelmu" maradjon a dolog, szinezzuk a Slow r6tegen talilhat6 Circle 
pirldhnyt. Jeloljiik ki, 6s a Properties tiibl5n a Color Styles (Szinstilusok) lenyil6 
list%bbl vhlasszuk a Tint (Szinezet) lehetGsi.get, majd vilasszunk a mhsik kor 
szinkt6l eltkro" szint. 

9. A Slow rkteg 31. kock6jhban vhlasszuk az Insert, Timeline, Keyframe menupontot 
V i w k  a 31. kockhban l6vo Circle-pkldhnyt a szinpad jobb oldalhra (de ne olyan 
messzire, amennyire a Fast rktegen taI5lhat6 kort vittiik). 

10. Alitsunk be egy mozgAsitmenetet a Slow rirteg els6 kockhj5n. Ellen6rizziik 
a filmet, ks lhthatjuk, ahogy a kirt kor keresztulhalad a kirperny6n - egyszerre 
kirt dolog mozog! 

1 1. Mentsuk a fhjlt, mert a kovetkezo gyakorlatban 6jra hasznhljuk majd. 



&g: b5tran hasznAljunk annyi reteget, amennyire sziikseg van, m6g akkor is, 

mint a Photoshop Flatten Image parancs5nAl). BAr a rCtegek hasznosak lehet- 
ndez6shez 6s throlhsi celokra, az animgci6s hatgsokhoz elengedhetetlenul 

sztest segU rbtegtulajdons6gok 

id(jszalag tobbi ikonja m6dosithat6 rCtegtulajdons5gokat jelol. NCzziik meg a 12.3. 5b- 
,5t, bogy gyors BttekintCst kapjunk ezekrdl a tulajdons5gokr61, azutAn mindegyiket 
rkszletesen t8rgyaljuk. (EgykbkCnt a felsorolt gombok Cs szolgBltatAsok nagy resze ren- 
delkezik gyorssbg6val.) 

.YzGimos retegtqus es tulajdonsag Zetezik 

A 12.3. 5 b r h  a ri.tegtulajdons5gok csaknem osszes vAltozata megjelenik. ime egy 
gyors bevezeto" mindegyikhez: 

Layer Name (RBtegn6v)- Ennek a tulajdonsiignak a segirsCgCve1 olyan nevet adha- 
tunk a rgtegeknek, amilyet csak akarunk. Rendszerezettebb marad a munkiink, 
ha kihasznAljuk ezt a szolgBltatBst, Cs Csszeden nevezzuk el a ri-tegeket. 
ShowiHide (Retegek megjelenYse/elrejt8se) - Ez a tulajdons5g 1ehetovC teszi, hogy 
Btmenetileg elrejtsiik b8rmelyik kiilonBll6 r6teg tartalmAt, a szem alatti pontra 
kattintva. Ha a felso" szem gombra kattintunk, az osszes reteget elrejtjiik vagy 



megjelenitjiik. Ne feledjiik, ez csak azt befolyiisolja, hogy  nit Iitunk szerkesztes 
k(jzben, mert a~nikor- . swf-kent mentiink, az osszes rkteg IAthatb iizemm6dra 
illitoclik, l~acsak ki nem kapcsoljuk az Export Hiclclen Layers (Rejtett retegek 
mentbse) leIleto"s6get a Pu1)lisll Settings piirbeszkdal~lak Flash lapj5n. Ezzel 
szernben a vezet6retegek (lhsd lejjebb) soha nenl Iteriilnek be  az . s w f  f5jlba. 
Lock/Unlock (Retegek lezarasa/lezaras megszuntetese) - Ez a tulajclonsig lehet&k 
teszi, Iiogy igkny szerint egyeskvel lezirjuk a rctegeket, vagy felolcljuk a lezirist 
(egyszerre ;IZ Gsszeset is leilet). Amikor vissz;it&tink ~najil az el6zii gy&0rlathor, 
litni fogjuk, nlilyen hasznos leliet a rktegek leziirjsa. 
Show as Outlines (Retegek megjelenitese kijrvonalkent) - Ezzel a tulajclonsiggal kdw,. 
nalaltkknt jelenitlletjiik meg a rktegek tartalmiit, majdnem ugyani~gy, ahogy litha- 
tatlannii is telietjiik, csak nem olyan szi.lso"sitges moclon. A megjeleniteslelrejt~~ 
b~?llitiishoz hasonl6an ez a beiillit5s csak azt befolyisolja, liogy a reteg 1logyan 
jelenik nleg sz5munkra (a szerz6 szhmiira). A korvonal szine a Layer Properties 
(Rktegtulajdonsiigok> piirbesz~clablakon keresztiil viltoztathat6 rneg (ez Ogy erlle. 
t6 el, hogy clupl2n kattintunk a rttegko~vonal goinbra vagy a retegtipus ikonsa, 
amilyen a szamirfiil a bal szelen). Tovibbg, ha az Edit, Preferences (Szerkesztks, 
BeillitAsolt) meniipontot Ilaszdlva nlegnyitjuk a Preferences piirbeszedablakot, 
kivAlasztjuk a General (htalinos) lapot, 6s a Higl~light color (Kiemel6szin) beilli- 
tiist a Use Layer Color (Rktegszin haszailata) lehet6s6gre gllitjuk, akkor az ezen 
a rktegen kijelijlt klipek ugyanolyan szinnel lesznek kiernelve. 
Normal Layer (Szokasos reteg) - Ez a retegtipus az egyszerfi lap ikon, szarnirhllel 
a jobb als6 sarksban. Ez az alapi.rtelmezett rktegtipus. 
Regular Guide (Hagyomanyos vezetoreteg) - Ez a rktegtipus kiilonleges reteg, amelyb, 
azt rajzolhatunk, amit akanink (5lcal5ban alakzatokat, amelyek segitenek a grafi- 
kAk igazitishban, vagy a tiibbi csapattagnak sz6lo iizeneteket). A vezeto"r6tegeken 
szereplo" elenleket a progmm nem menti, amikor . s w f  -et Ilozunk letre, tehit nem 
jelennek rneg a vi.gs6 Ejlban, 6s nem niivelik a fijlmkretet. 
Motion Guide (Mozgasvezeto reteg) - Ez a retegtipus iigy viselkedik, mint egy ha- 
gyominyos vezetos6teg (vegiil is minclketto vezetoreteg). A mozgisvezeto" rCteg 
viszont tartalmaz egy vonalat, arnelyhez a mozgisitmenetet I~ozzirendeljuk 
(Iiisd lent). igy krjiik el, hogy a rnozg5sitrnenetek egy gorbet kovessenek. 
Guided (Iranyitott reteg) - Ez a retegtip~rs csak akltos krher-6 el, amikor- a folotte 
lev6 szomszi.clos rkteg mozg;<svezeto reteg. Az irinyitott rktegen 1Ctrehozhatunl 
egy m ~ z ~ ~ s i i t ~ u e n e t e t ,  amely a tnozg<svezeto" rktegen rajzolt gorb6t koveti. 
Mask (Maszkreteg) - Ez a rktegtipus lehetijvi. teszi, hogy b h ~ i l y e n  alakzatot vagy 
filr~~klipszimbbl~i~~~ot elhelyezziink, amely megllat51-ozza az alatta li.vo rnaszkolt 
rgteg lithat6 rkszletkt. 'CJgyaniigy, mint egy maszk, amit az arcunksa tesziink, 
a maszkrktegen ocla lajzolunk, ah01 a maszkon lev6 lyukakat alcarjuk limi. 
Masked (Maszkolt reteg) - Ez a reteg csak akkor- &sheto" el, amikor a kozvetleniil 
fijlijtte lkvo rkteg maszkri.teg. A ~naszkolt rkteg tartalma Iithatatlan, kiv6ve azok 
a teriileteket, ah01 a maszksttegen objektutnok szerepelnek, vagyis a n~aszkri.tei 
fedi fel a ~llaszkolt reteg egyes reszeit. Ezt a hatist nenl IAtjuk, amig nern ellen- 
or-izziik a filmet, vagy le nem zirjuk a maszkri.teget ks a maszkolt reteget. 



. Folder (Mappa 6s retegmappa) - Ezek a beiillitiisok nagyon kiilonboznek a tobbi re- 
tegtulajdon~iigt61, mert ezek nem tartalmazhatnak sernrnit. Viszont a retegmappa 
elkCszitir~e ut5n a belsejirbe Bgyazhatunk miis rirtegeket (akhr mBs rktegmappiikat 
is). Ha egy mappiit ldthatdv6 vagy kppen IiithatatlannB teszunk, annak minden 
be@yaZott rirtege iitveszi ezt a beiillitdst. 

A r6tegmlajd~n~iig~kat jelold ikonok (a 12.3.Bbriin) nkmelyik6t konnyu" elirrni, mig mii- 
sokhoz tobb IirpCs sziikskges. A vezet6- 6s a maszkrktegtipusokkal a lecke egy k6s6"Dbi 
reszi;ben foglalkozunk. A kovetkezo" gyakorlatban elkezdunk a konnyebbekkel dol- 
gozni: a megjelenitCs/elrejtirssel, a lezAriis/lez6riis megszuntetkdvel, a korvonalkCnt 

~yakorlat: Kls6rletezziink rdtegek elrejt6s6velBs konronalaz4s6val! 

Ebben a gyakorlatban felfedezzuk a grafikus rirtegtulajdonsiigokat: 
1 

1. Nyissuk rneg az el626 gyakorlatban 1Ctrehozott fBjIt, Cs p5szt5ziissal nirzzuk meg, 
hogyan mutat. 

2. Honnan tudjuk, hogy melyik kor melyik retegen van? Ha a korok ugyanazt a terii- 
letet keresztezik, az egyik a mdsik elk keriil. Vigyiik a lej5tszdfejet az 1. kockiira. 
RBn6z6sre nem igaziin tudjuk megmondani, hogy melyik kor melyik. Elolvashat- 
niink az dltalunk irt retegnevet, de a Fast 6s a Slow nem egykrtelmu", ezenkiviil 
hib5zhattunk is. Mivel a rCtegek ugyanannak a szimbdlumnak a pkldiinyait tartal- 
mazziik, rnirg nehezebb eldontenunk. SegitsCgk6ppen iitmenetileg viiltoztassuk 
rneg egyszerre egy rkteg megjelenitirsi beiilliGsBt. Pr6bBljunk az id6szalag tetejirn 
taliilhatd szeme kattintani. Megfigyelhetjuk, hogy ez az osszes rCteget elrejti. 
Kattintsunk ujra a szernre, 6s az osszes r6teg ismkt megjelenlk. Ahhoz, hogy csak 
egy rkteget rejtsiink el, kattintsunk a szem alatt a tetszits szerinti rirtegen talBlhat6 
pontra. Kattintsunk a Fast rirtegen lev6 pontra. Nem csak egy voros - jelenlk rneg 
a pont helyett ( a d o r  rejtett), hanem a rirteg szinpadon szerepld elemei is rejtet- 
tek lesznek (iitmenetileg). Kizdriisos alapon eldonthetjuk, hogy rnelyik rirteg 
melyik, ha az egyiket l6thatdvii tesszuk. 

3. Jelenitsuk rneg lijra az osszes rkteget, 6s miskirppen is eldonthetjuk, hogy melyik 
kor melyik - korvonalaziissal. Kattintsunk az ido"sza1ag tetejkn 1iithat6 n6gyzet 
gombra (liisd a 12.4. iibrdt), hogy az Gsszes rkteg korvonalkirnt jelenjen meg. 
Ez5ltal a szinpad tartalma kiirvonalas form5ban jelenik meg. RemClhet6leg kulon- 
bozo" szinben tfinnek fel, hogy megkulonboztethessiik 6ket. 

4. Ha mindkkt reteg ugyanolyan sz'hnel jelenik meg, csak kattintsunk az egyik rirteg 
korvonalnCgyzetirre. Ha egyszer kattintunk a gombra, akkor a korvonalas 6s 
a normal nitzet kozott viilt. Ha dupliin kattintunk, eljutunk a Layer Properties 
pdrbeszi.dablakhoz (liisd a 12.5. 6brdt). Mdsik lehetoskgk6nt kattintsunk egyszer 
a rCtegre (hogy aktiwii tegyiik), Cs viilasszuk a Modify, Layer (Mddositiis, Reteg) 



260 1 II. r e ~ ~  AnimBcY a Flash-ben 

meniipontot. Ezzel a piirbesz6dablakkal kesgbb tobbet foglalkozunk, de most j,- 
loljiink ki egy m5sik szint a korvonalszin-vAlaszt6r61, rnajd kattintsunk az O K - ~ ~ .  
Az adott reteg korvonalai most m5s szinfiek. 

12.4. tibra 
A rktegek tartalma 
koruonalas formd- 

ban is megtekinthet6 

12.5. ibra 
Az osszes rktegbealliths a Layer Propertiesparbeszt?dablakban lathatd (amely a Modify, Layer 
meniiponttal e'rheto" el vagy a szamarfiil, illetve a koruonal ikonra val6 dupZa kattinthssall 



A retegmappik szerepe 15wz6lag egykrtelmu: amint emlkkezhetiink ri, a rktegeket m a p  
@kba dgyazhatjuk. Bir a rktegmappiknak val6sinuleg nem jar egy egesz gyakorlat, 
,egis emeljiik ki n6hiny rejtett el6nyiiket. Azon kiviil, hogy osszevonjik az idbszalagot, 
, is lehetnek rejtettek, aklrcsak a r6tegek. Arnikor elrejtiink vagy megjeleninink 
e g ~  r6tegmapp5t, a belgyazott retegeket is automatikusan elrejtjiik vagy megjelenitjiik. 
~a a rktegek elrejtese j6 dolog, akkor a r6tegmapp5k elrejtkse egyenesen nagyszeru". 
A r~tegmappiikat le is zirhatjuk, ks megsziintethetjuk a lezirht. A gyakorlatban ez a k6t 
kifinomult muvelet Crtekesebb, mint maguk a retegmapphk. Ha sok-sok rktegiink van, 
azzal is megkonnyithetjiik a kezelesuket, hogy az id6szalag be5llit6meniijkbo"l a Short 
lehet6s6get v5lasztjuk. Ekkor az id6szalag mintegy 30%-kal lerovidiil(1isd a 12.6. 5brit). 
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A z  id6szalagot leroviditve 
tobb rkteget zstifolhatunk 

kise b b helyre 

A r6tegtulajdondgok alkalmaz6sa grafikus hathsokban 
A maraditk nCgy rktegtipus (vezet6-, mozgisvezeto", maszk- 6s maszkolt) igen hatlsos. 
A mostani leckkben idiig taglalt retegtipusokkal ellent6tben ez a n6gy maradandban 
befoly5solja a felhasznil6 el6tt megjeleno" liitvinyt, tehit a vkgs6 . swf fijlra is hatissal 
van:Ezeknek a r6tegtulajdonsAgoknak a hasznilata bonyolultabb ann51, mint hogy 
egyszeru"en az idBszalag valamelyik ikonjira kattintunk, de ha m5r lltjuk, mire kitpesek, 
meggrtjiik, mi& erdemelnek tobb erijfeszititst. 

A vezeto"r6tegek lithatatlannl viilnak a filmek kivitelekor. (Azt mondtuk, hogy olyan 
ri.tegtulajdonsigokr61 lesz sz6, amelyeknek tart6s lithat6 hatlsa van, 6s az els6kitnt 
tirgyalt lhthatatlanna vAIik!) A vezet6rittegek igen hasznosak, 6s ha helyesen haszniiljuk 
oket, 6riiisi hat5ssal lehetnek a koz6nsi.g iltal litott vkgeredmenyre akkor is, ha a Flash 
nem menti oket a filrnrnel egyiitt. 



Mi6l-t :~ka~*nAnlc o1y:ismir rajzolni. ;~mi  ki van zdrv:~ a k~jzz6t6rell~iil? Kbl f o n t ~ ~  
van* 

Ai: e~yili a vezetdsi-tegek llasznilata llelykijel6li-si ckloltr-a. A vezetiirC.tegekse 
von:il;iIc:it v:ig); ,)iil~ikz>ltokiit s;ijzolh;itunk, ;~melyekliez 1115s ol )~rktumokat  illesrthetunk, 
ii ktjvetkezetes elhe1ycii.s 61-dek&ben. Tegyiik kl, ]logy a i l  :lkasjulr, h g y  egy adott cim 
21 fillll t61311 reszi-ben is megjclenjen. FIa a vczet61-i-tegre rajzolunk egy fiigg61eges 
vonalat, ;iz iisszes cimct ;111lloz :I von;lllloz illcszthetjiik. An~ikor  azonlian kdzzi.tesrziik 
a filrnet. senlci sen1 Iitj:~ majd a vonalat. 

A vezetiit-btegeli 1iasznilat:inak misik oka az ichet, Iia sole grai 'ili~~s elem van, ainit a szin- 
padon szesetn6nk tart:~ni, szemi-lyes t:iji-lcoztat5slci-nt ~ g y  a csoport t6lA1i tagjinak sz616 
iizenetkbnt. Ha ezek mincl vezet61-etegeken szel-epelnek, kizA1-0lag szer1ceszti.s kijzben 
liitjuI< ijket. Hasonl6kkppen. el6fordulliat egy olyan animici6rkleg, arnelyrijl az utols6 
pillan:lrban diintjiik el, Ilogy eltA\.olitjuk. hlielyett, llogy t6nylegesc.n tBrBln6nk az egesz 
I-gteget, egyszeriien vezeto"s6reggi. vliltoztatjuk. Biztons6gi nlisolatkent minclig ott l e g ,  ha 
ki-s6bb 11leggoncloln5nk ~nagunk ,  cle kiiliinben senki sell1 litja majcf. A kiivetkezo 
gy:dkoslatl~an szesepld vezetdl-&get csak az igazitlis kedve61-t llozzuk majcl letre. 

Tiikhletes helykijeliilhs 
A helykijeloles igazitast vagy illesztest jelent. A kereskedelrni nyomtatasban a hely- 
kijelijles kulcsfontossagu, mert  a kulonbozo szinu tintakkal kulon-kulon nyomtatnak. 
A helykijelolo illesztisi jelek a nyomolernezek pontos elhelyezesere valok, es a mul- 
timediaban is nagyjabol ugyanezt a celt szolgaljak. Arnikor peldaul egy tobboldalas 
szoveget neziink, ha az oldalak helye egyforman van kijelolve, akkor lapozaskor 
nern ugralnak ossze-vissza a kepernyon. 

Gyakorlat: Hatironunk meg tiltott teriileteket egy vezet6r6teg segits6g6vel! 

Tegpik fel. hog); olyan eliiaclist ki-szitiinlt, amely a kkpernyBn sziiveget 6s szegklykknt 
szo lg i l i~  gt-afilius keretet tartalmaz. Ogy szel-etnbnli ell~elyezni a sz6veget a k&pernyo"n, 
hogy n e  l6gjon r5 a szegelyre. Egy vezeto"r&tege~~ szereplij alakzattal megl~at2trozhatjuk 
a szoveg sziimlira biztonsigos teriileteket, csak k6vessiik az al5bbi lkpkseket: 

1 .  Rajzoljunk egy Oj &jlb:in egy szinpacl 111i-retii kiti~ltiitt tkglalapot, miutin 
a Rectangle eszltijzt vilasztottuk, bs kikapcsoltuli az objektuml-ajzoI6 m6clot. 
(Az Info - Aclatok - tlil~la segits6g6vel pontosan belillitlx~tjuk a m6retet.) Ez uthn 
a celuza (I'encil) eszkoz segitskgevel (Smooth - Sirnitis ceruza iizemm6ctban) 
lajzoljunlc egy zir-t, szalxilytalan alakzatot az imi-nt 16trehozott leglalap belsejkben. 
A Itijeliil&s (Selection) eszk6zzel jeldljiilc lei ezt az alaltzatot, 6s t8riiljiik, allogy 
a 12.7. i b s i n  litli:1t6. (Ezt LIZ esedm61iyt tesmbszetesen ol)jelttuml-ajzc~16 m6clban is 
eli-rl~etjiili: ~ijzoljulc meg a kitiiltiitr tkglalapc~t, azt51i a Itiiwonalat, tKl~siik ki a kor- 
von:il:~t. maid jeliiljiili ki 111indli6t ot>jektumot, es vilasszuli a Mociif-y, Combine 



2. Viilasszuk az Insert, Timeline, Layer menupontot, 6s az fij reteg neve legyen 
Interface (Feliilet). Ezen a rktegen a Frame Shape egy m5solata az id6szalag egy 
ki.s6%bi rksz6n 5tmenettel a helykre krkezik (ami jobban szernl6lteti majd a veze- 
t6rktegek sziiks6gess6gkt). ElCiszor jeloljuk ki a Registration retegen a Frame 
Shape pkldiinyt, Cs mzisoljuk le. Ez ut%n menjiink az Interface reteg 25. kockfijiira, 
CS viilasszuk az Insert, Timeline, Keyframe meniipontot (vagy nyomjunk F6-ot). 
Ellenarizziik, hogy az Interface az aktuiilis reteg (ha nem, kattintsunk a rkteg 
nevere), majd a 25. k6pkockzin v5lasszuk az Edit, Paste in Place (Szerkesztes, 
BeillesztCs helyben) parancsot (vagy nyomjunk CTRL+SHIFT+V-t). 

3. Kattintsunk az Interface reteg 35. kockiijgra, 6s vv%lasszuk az Insert, Timeline, 
Keyframe menupontot (vagy nyomjuk le az FG billenty6t). Vigyiik a lejGtsz6fejet 
a 25. kockiira, 6s meretezzuk a Frame Shape pCldzinyt sokkal nagyobbra, hogy 
gyakorlatilag ne lassuk a szegglyeket a k6pernyo"n (ahogy a 12.8. zibriin). VGgiil, 
mikozben a 25. kocka van kijelolve, Allitsuk be a mozgGs5tmenetet a Properties 
tzibliin. P5szt5zzunk, Cs liithatjuk, hogy a keret alakzat csak a 25. kepkockhban 
jelenik meg, amikor a szinpadon kiviilr61 gtmenettel bejon a kepbe. 

4. Kattintsunk a Registration r&teg 35. kock5j5ra. Vzilasszuk az Insert, Timeline, 
Frame (Kepkocka) meniipontot (vagy nyomjunk F5-ot), hogy ez a rkteg addig 
tartson, ameddig az Interface reteg. Kattintsunk a Registration r6teg korvonal 
gombj5ra (hogy csak ez a reteg 15tsz6djon korvonalkent). Pzisztazzunk a film 



elejetbl a v6gkig. Megfigyelhetjuk, hogy a korvonalas Registration r6teg vilsgosan 
megmutatja, hogy hol jelenik meg kesbbb a Frame Shape - igy elkeriilhetj~k 
hogy szoveget heiyezzunk arra a terijletre. A Control, Test Movie (Vez6rl&, ~ i l ~  
eilenorzkse) menupontra kattintva viszont Igthatjuk, hogy a Registration retereg 
egi-sz id6 alatt lhthat6. Arnig nem ~Altoztatjuk ezt a ri-teget vezetorktegge, a 
a film tobbi rkszkvel egyiitt menti. 

12.8. tibra 
A Frame Shape el6sszijr a 25. kockan tcnik fez. Itt a szinpadnal nagyobbra mBretezzuk, i&y 
zigy tu"nik majd, rnmintha a szinpadon kiuiilr6l dtmenettel bedszna 

5. Ahhoz, hogy a Registration rkteget vezetbrktegg6 alakitsuk, nyissuk meg a Layer 
Properties piirbeszkdablakot, vagy duplhn kattintva a szamiirfiil ikonra a rgteg 
neve mellett balra, vagy (mikozben a rkteg ki van jelolve) a Modify, Timeline, 
Layer Properties menuponttal. A Layer Properties piirbeszkdablakban (lgsd 
a 12.5. gbrht) jeloljiik be a Guide (Vezetb) viilasztdgombot, a Lock (Leziirhs) 
jelolon6gyzetet 6s a View layer as outlines (Rgteg megjelenitkse korvonalkent) 
jeIolo"ni.gyzetet, majd kattintsunk az OK-ra. 

6. Illesszunk be egy Ijj  r6teget (az Insert, Timeline, Layer meniiponttal), 6s nevez- 
zuk ezt a rkteget Textnek (Szoveg). EllenGrizziik, hogy az osszes ri-teg be5llitasa 
Normal-e (SzokAsos) - a Registration kivi-telkvel, amelyet Guide-ra kell hllitani. 
(Ha nem ezek a beiillithsok, nyissuk meg kulon-kulon az egyes rktegek tulaj- 
donsiigait, 6s Allitsuk be rnegfelelben.) 



rkteg hozzunk egy szovegblokkot nagy betiimbettel, 
ldhul40-nel. frjunk be annyi szoveget, amennyit csak tudunk, iigyelve, 
gy ne lkpjuk %t a Registration rkteg korvonala hltal kijelolt szegitlyeket 
sd a 12.9. iibrht). 

len6rizziik a filmet. Lejiitszhs kozben 6rdemes a Control menuben kikapcsolni 
LOOP (Ism6tlBdo lejatsz%s) lehetositget. 

12.9. tibra 
A vezet6reteg korvonalas alakatat haszndlva pontosan elhelyezhetjiik a szoveget ugy, hogy 
ne km'ntkezzen a szegklyekkel 

Az el626 gyakorlatban 16trehoztunk egy vezetBr6teget, amely egy biztonsagos teriiletet 
hatiroz meg a k6perny6n a Frame Shape szimb6lum szgmiira, .amely mkg nincs a k6p- 
erny6n. Lehetnek miis alakzatok is, amelyek nem jelennek meg bizonyos felt6telek tel- 
jesiilCs6ig. Ha pCld5ul olyan gombokkal rendelkezunk, amelyeknek az 6rinti:si allapota 
nagym6retu" grafikgkat jelenit meg, vagy lenyil6 hatiist tartalmaz, akkor talhn nem akar- 
juk, hogy mis elemek is szerepeljenek a szinpadon, amelyeket a gomb letakarhat. 
Ilyenkor mhsoljuk At a gomb alakjAt a teljesen kite jesztett iillapotiiban, 6s illessziik 
a Registration retegre. Ha emlitkeztetii uzeneteket szeretnCnk hagyni a tobbi csapattag- 
nak vagy magunknak, azokat is a vezeterktegre irhatjuk. Az alapelv az, hogy bhrmit 
tehetiink a vezeteretegekre, azokat a program nem teszi kozzi: a filmmel egyiitt. 

Ha helykijelol6sre haszniiljuk a vezetBr6tegeket - amint az el6"bb is kis6rleteztiink vele 
-, az az6rt j6, mert b5rmilyen alakzatot, csoportot vagy szimb6lumot elhelyezhetiink 
rajtuk. Van egy m5sik szolgiiltaths, amelyet vezet6vonalaknak (Guides - a View menu 
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alatt) Ilivnak, &s a megtevesztksig hasonlit ehhez: vizszintes 6s figgiileges vOnalakat 
]l<lzhatunk valamelyik olclalsd vonalz6r61 a szinpadl-a - ahogy a 2. Ieckeben tettijk, 
A vezetiivonalak liaszndlatii nlajclne~n ugyanolyan, mintha a vezetorktegeken a]kalmaz- 
nank vonalakat (felteve, llogy ~uegllagyjuk a View, Snapping rnenii alatti alapkrtelme- 
zett Snap t o  Guicles - Vezet6vonalakhoz illesztes - beillititst). 

A vezeto"r6tegek liasznosak, a mozgisvezetij r6tegek azonban sokkal izgaln~asabb~k, 
A ~nozgisvezeto" I-6teg tulajdonk6ppen olyan, (alatta 1 6 ~ 6 )  szomsz6dos reteggel rendel- 
kezo" hagyom~n~7os vezetijskteg, amelynek a beillitisa Guided (Irinyitott). Az az izgal- 
mas benne, hogy az isinyitott rktegen szereplo" rnozgiisitnlenet a moz@svezeto" r6tegen 
rajzolt giir11t.t kiiveti majd. Ez azt jelenti, llogy rajzolhatunk egy S alaki~ vonalat a moz- 
gHsvezet6 retegen, 6s ekkol- az isiinyitott rgtegen olyan 1nozg5sAtmenet szerepelllet, 
amely ezt az alakzatot kiiveti. A hagyomiinyns vezeto"r6teghez hasonldan a mozgisveze- 
to" r6teg is 15thatatlan a felhasznil6 szitmitra. A rnozgisvezetij retegekkel kapcsolatban 
azt kell lllrgjegyezni, hogy kkt rkteg1-01 van sz6: a m o ~ ~ s v e z e t o "  r6teg1-61 6s az iranyito~ 
ri.tegrol. A k6vetkezij gyakorlatban lktsehozunk egy labdHt egy irinyitott retegen, amely 
a mozgisvezetij retegen rajzolt vonal mentkn pattog majd. 

- 

Gyakorlat: Kkitssiik el egy pattogb labda animicibjat mozgisvezet8 r6teg 
segits6gbvel! 

Ebben a gyakorlatbarl egy mozgiisvezeto" rgteget hasznilunk a pattog6 labda klasszikus 
aninlitci6jiinak elk6szitesere: 

1.  Kajzoljunk egp Oj  f5jlba11 egy az ugl-ilis pilyijiit 1ei1-6 vonalat (a celxza vagy 
a toll eszltozzel). Ez lesz majd az a gGrbe, amelyet a la l~da lcovetni fog (15sd 
a 12.10. itbdt). TalAn Ogy lesz a legjobb, ha csak egyenes vonalakat rajzolunk, 
azutiin pedig lneghajlitjuk 6s iisszeillesztjiik iiket. Fiiggetleniil att61, llogy 
mik6nt rajzolunk, iigyeljiink, hogy egyetlen folytonos vonal keletkezzen, 6s ne 
legyen se~nmilyen takaris. Nem kell tiikkletesnek lennie, Inert ez csali egy veze- 
tijvonal (enn6lfogva lithatatlan). Gj~iiziidjiink nleg r61a, bogy a vonal alakzat 
(ha ~-ajzobjektum, akkor fel kell bontanunk). 

2. Kattintsunk dupliin a szamirfiil ikonra, llogy megnyissuk a Layer Properties 
piirbeszkdablaltot (vagy v%lasszuk a Modify, Timeline, Layer meniipontot). 

3. Nevezziik a rkteget 13at11-nak (Gii1-be), zgrjuk le (llogy ne tudjuk elrontani), 6s 
v5ltoztassuk a tipusAt Guide-ra (megfigyelhetjiik, hogy nincs Motion Guide - 
Mvzg-Asvezet6 - l>e5llitas ). 

4. Illessziink be egy i l j  rkteget az  icloszalag bal als0 resz6n az  Insert Layer golllbra 
Icattintva vagy az InserL, Layer meniiponttal. Adjuk az ilj retegnek a Ball (~abda)  
nevet. 



ED meglehet6sen egyszee rajzolt vonalat ha-szndlunk rnozgasvezeto%6nt 
(amelyet a z  atrnenet kovet rnajd) 

5. Az a legvalbszin~fbb, hogy a beillesztett Ball r6teg a Path rCteg folott jelenik 
meg. Ezt az iij r6teget irinyitott retegkent 5llitjuk majd be (ami azt jelenti, hogy 
kovetheti a Path rktegen talPlhat6 rajzot). Miel6tt egy rkteget vezet6rkteggg 
tehetnknk, kozvetlenul a vezet6rkteg alatt kell elhelyezkednie. A rCtegek hbzi- 
s5val megvPltoztathatjuk a sorrendjuket. Pr6b5ljuk ki, 6s hbzzuk a Ball r6teget 
lefeli. (Ggy, hogy pont a Path alatt legyen). 
Megfigyelhetjiik, hogy ez nem csak megviiltoztatja a retegek sorrendjkt, hanem 
a Ball rgteget is vezeto"r6teggi. teszi. Ezt onnan littjuk, hogy a Path-nak most kissir 
m5s az ikonja (egy iv), a Ball beljebb van, 6s a kgt reteget egy szaggatott vonal 
vslasztja el egym5st61, amint a 12.11. iibrin l5that6. Ez az, amit szeretnenk, de 
lehet, hogy nem vagyunk olyan szerencsesek, hogy minden ugyanigy a helyere 
keriiljon (ez att61 fiigg, hogy pontosan hogyan hfizzuk a rgtegeket). Riadisul 
a retegek mozgat5sakor esetleg el szeretngnk keriilni, hogy a Flash az osszes 
rgtegtulajdonshgot megvdtoztassa helyettiink. Ha igy van, vegezzunk egy Undo 
(Visszavon5s) mtiveletet, hogy visszatirrjunk oda, ah01 a Path rkteg csak egy ha- 
gyomPnyos vezet6rkteg (a kereszt ikonnal), irs a Ball rkteg folotte van. Most bjra 
elvegezziik ugyanazt a nehezebb m6dszerre1, hogy LPssuk, mik6nt mfikodik. 

6. Hbzzuk a Path rCteget a Ball rkteg folk. S e m i  nem vgltozik, kivgve a r6tegek 
s0rrendji.t. A Path vezet6ri.teget nem v5ltoztathatjuk csak bgy mozgPsvezet6 
rCtegg6 (amit vCgul is szeretnenk). Ehelyett viltoztassuk a Ball r6teget irinyitott 
rkteggk (most, hogy kozvetleniil egy vezet6reteg alatt van). Nyissuk meg a Ball 
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ri.tcg tulajdonsigai~ (cIul?lin kattintv;~ a sz:lmhrfi~l ikonra, vagg ainikor a r$,g ki 
jeliilve, a Motlify, Timeline, Layes l'ropesties nleniipont k i ~ i l a s z t i ~ ~ ~ , ~ ) .  

~e~f igye l l re t j i ik ,  bogy a Guiiiecl tipus vilaszthath. Csak akkot litjuk ezt a 

(&$get, amikor az aktuilis rtteg fiiliitt kiizvetleniil ell~elyezkecld rkteg eo 
aY We.  

t6rkteg. Kattintsunlc a Guidecl lelietds6gl.e, ~najcl az OIC-ra. 

7. Most 1C-treliozzuk az animiicii~t, 6s a vezetiivonalhoz illesztjiik. Rajzoljunk a Ball 
stteg 1. k6pkockgjil>a egy kiirt, 6s alakitsuk szimb6lummri (Picture of Ball - 
kepe - nkuen). Most kattintsunk a Ball reregen az 50. koclcira, 6s illessziink be 
egy kulcskock5t (az F6 billentyiivel). Megfigyelhetjiik, hogy a Path r6teg neln tart 
ecldig. Kattintsunk a I'atl~ rbtegen az 50. kockira, 6s illessziink be egy kkpkockit 
(nem lsulcskockit) az F j  billentyii lenyomisiival. Menjiink vissza a Ball rkteg 
1. kockij5ra, its hozzunk letre egy mozg~sitrnenetet (a jobb go~llbbal a reteg elso 
kulcskockijira kattintva, vagy a kulcskocka kijeliili.seve1 6s a Properties tAbla 
Tween lenyilo list-ijiib61 a Motion leheto"s6get v2lasztv:1). 

8. Vkgiil rA Ice11 venniink a labclit, llogy tknylegesen kovesse a gorb6t. Ez i ~ g y  a leg- 
kiinnyebb, lia elijszor lezirjuk a vezet6rkteget, tnivel a Picture of Ballt a gorbk- 
llez illesztjiik majd, d e  nenl akarjuk szerkeszteni azt. Ziirjuk le a vezetoreteget 
a Path rktegen a lakat alatti pontr-a kattintva. Most sh 1x11 jGnniink, hogy a Picture 
of Ball pklcl5nyt sehov;~ ~nishova  nenl lehet hi~zni,  csals a Path rktegre rajzolt 
vona1r.a (nem rontjuk el a vonalat, mivel az le van zilvaj. Menjirnk az 1. kockira, 
6s gy6zo"djiink rneg arr61, hogy a Picture o f  Hall a gorbe elej6n van. Menjunk 
az 50. kockira, 6s illessziilt a Pictur-e of  Ball p6lcl:injit a Path r6tegre rajzolt gorbe 
vi.ekl~ez. Elleniirizzrrk :I filmet. A labclinak kovetnie kell a q6sbkt. 

Az el626 gyakol-lntl~an az tartott sokiig, llogy a rktegtulajdonsiigok megv51toz~at6sir61 
kellett tanulnunk, 6s n6mi szaktucihs~.a Itellett szer-t tenniink azzal kapcsolatban, bogy 
milyen sosrendl~cn Itell ltiivetltezniiik a viltoztatisoknak. Csak :lnnyit ltell tenniink, 
hogy rajzolunlc egy g6r-116~. vezetiirttegg6 alaltitjuli. I&tsehozunk egy i~j reteget, arni iri- 
nyitott r b t e ~ .  Iteszitiinlc egy rnozg5sit1nenetet. i-s mintlen egyes I<ulcskocka pkld;inyat 
a megsajzolt g<i~-l,~liez illcsztjiik. 



apr6 rkszlet, amit sokan elfelejtenek: amikor a szimbblumpkldlnyt a vezet6- 
vonafioz illesztjijk, a szimbdlum transzformicids pontjlt kell illeszteni (ami alapkrtel- 
mezes Szerint egyben a p6ldlny vizudlis kozkppontja, de a Free Transform eszkozzel 

Gyorsan vi~sglljuk meg a mozglsvezetii rttegeknek m Q  egy lehetoskgkt: amikor egy 
mozg~s~tmenetet tartalmaz6 kulcskocklt jelolunk ki, a Properties tlblln megjelenik 
az Orient to Path (Gorbthez igazitds) lehetGseg, amelynek az a hatlsa, hogy az dtme- 
netes objektum menetiriny szerint forog. Akkor llthatjuk legjobban ennek a lehetoseg- 
nek a hathslt, amikor az objektum nem tokeletesen kerek. ~ t m e n e t i l e ~  megviiltoztat- 

a Picture of Ball ptldlnyt, h o w  llssuk a hatlst. A konyvtdrablakban dupla kat- 
[intissal elkrhetjuk ks szerkeszthetjuk a Picture of Ball eredeti szimb6lumv%ltozatdt. 

eredeti vlltozaton beliil rajzoljunk egy kis kort a kor me116 (ne 6 rjen hozz5, mert azt 
akarjuk, hogy kksiibb el lehessen tlvolitani). Ha visszamegyiink a fo jelenetre, meg- 
nezhetjiik a Ball rkteg 1. kockiij5hoz tart026 Properties tiibliit. Ehhez ellenGrizzuk, hogy 
a jelenetben vagyunk, jeloljuk ki az 1. kulcskock&t, majd menjunk a Properties tlbllra. 
v~lasszuk az Orient to Path IehetGskget, majd nkzzuk rneg az eredmknyt a lejltszlsra 9 

kattintva. Kapcsoljuk ki az Orient to Path lehetoskget, hogy llssuk a kulonbskget. 

AZ e16zb pattogb labdls gyakorlatban szlndekosan hagytam, hogy az olvas6 belelkpjen 
az osszes csapdlba, hogy megtanulja, hogyan kell kiszabadulni. Mindenesetre az egCsz 
soMtal konnyebb az Add Guide Layer (Vezetdreteg hozziiadiisa) gombbal. Ha mlr kksz 
van a labda, az Add Guide Layer gombra kattintva (llsd a 12.12. lbrlt) automatikusan fel- 
vehetiink egy iij rkteget, vezetoreteggi. alakithatjuk, 6s az aktullis rkteget iriinyitott r6teg- 

Az Add Guide Layer gomb, amely 
az Insert Layer gombto'l jobbra 
talalhato, tobb dolgot tesz egyetlen 

Ha a vezetoretegek hasznosak, 6s a mozglsvezet6 rgtegek izgalmasak, akkor a maszkrC- 
tegekre egyszerre mindketto" igaz. A maszkol5s valdjlban teljesen mls szolgdltat&. 
A maszkri.tegek csak abban hasonlitanak a vezeto- 6s a mozgiisvezeto rktegekre, hogy 
hdegyik rktegtulajdonslg, Cs hogy legallbb kkt rktegre van szukskg: az egyik a maszk- 
6% a mdsik a maszkolt reteg (a vezetorkteghez 6s az irlnyitott rkteghez hasonlban). 
A maszkrkteg grafikai tartalma hatdrozza meg, hogy a maszkolt rkteg mely r6szei lltssza- 
nak 3. Olyan, mintha lyukakat rajzolnlnk a maszkrktegre, hogy 5tlAssunk rajta. 



A maszkrbtegek korlitai 
A Flash kulonos modon korlatozza, hogy mit tehetunk a maszkretegekre. A szabelyt 
ugy fogalmazhatjuk meg a legegyszerubben, hogy csak nem csoportositott alakza.. 
tokat helyeuiink a maszkretegekre (rajzobjektumokat ne). F i lmkl ipsz i rnb6l~rn-~~l~~-  
nyokat is tehetiink rajuk - de egyszerre csak egyet. Ha tul sok objektum ta161hat6 
egy maszkretegen, azt tapasztalhatjuk, hogy csak az egyik viselkedik maszkk&t, 
mig a tobbi Iathatatlanna valik. 

Szoveg a maszkolt riitegeken 
Ha fel szeretnenk fedni egy maszkolt retegre helyezett szovegblokk egy rbszet, 
a szovegnek statikus szovegnek kell lennie. Dinamikus, illetve beviteli szoveget 
csak akkor hasznilhatunk, ha a betutipusokat beagyauuk (ehhez a Properties 
tablan az Embed gombra kell kattintanunk, majd kivalasaani a hasznalt karaktereket 
vagy egy olyan keszletet, mint a Basic Latin). Ugyanez a szabaly ervenyes az elfor- 
gatni kivant Dynamic es Input szovegekre is. 

A maszk 6s a niaszkolt rkteg alapvetii elhelyezkedkse hason16 a mozgisvezeto" 6s 
az irinyitott r6teg beosztisihoz. A maszkolAshoz elosz6r a Mask (Maszk) l e h e t 6 ~ i . ~ ~ ~  
kell illitani a rkteg Type (Tipus) tulajcionsiigAt. Ezutin azt litjuk, hogy amikor a kdzvet- 
leniil a maszkrkteg alatti k t e g  tulajdonsigait megnyitjuk, a Masked (Maszkolt) beillitis 
e l~rhetovk vslik. A maszkhatiist viszont nem fogjuk tknylegesen litni, amig nem elen- 
ijrizziik a fillnet, vagy le nern zirjuk az osszes 61-intett rkteget. Mindez sokkal krthet6ib 
lesz, anlikor a kovetkez6 gyakorlatban egy reflektormszkot keszitiink. 

Gyakorlat: Honunk letre fenysz6rohatist maszkol4s segitsbgevel! 

Ebben a gyakorlatban olyan fknysz6rollatast kkszitiink, amely Cgy nkz ki, rnintha 
~negviligitani az 6piiletek lStk6pi.t: 

1 .  Kkszitsiik el a fknysz6s6t 6s a mozgAsiit. Ehhez egy i~j fgjlban rajzoljunk egy 
kitoltott kort, 6s alakitsuk filmklipszimb6lurnm8 Spot (Fknysz6r6) neven. 

2. Azt a rkteget, a~nelyikben a Spot talilhat6, nevezziik el Spot Motionnek 
(Fknysz6ro nlozgisa). 

3. Szi~r-junk be kulcskockiikat a lo., a 20. 6s a 30. kkpkockaba. A 10. kockiban vi- 
gyiik ilj helyre a Spotot, a 20. kockAban pedig helyezziik i t  iljra. A 30. kocksnak 
nleg kell egyeznie az elsijvel. 

4. ~l l i t sunk  be egy-egy mozgisitnlenetet az 1. 6s lo . ,  a 10. 6s 20. valamint a 20. 6s 
30. likpkocka ltoz6tt vagy a jobb ~ O I I I ~ O S  m6dszerre1, vagy a Properties t5bliin. 

5. Viltoztassuk a Spot Motion ri.teg tipusiit Maskra. Rattintsunk dupl in ennek 
a rktegnek a szatl~irfiil ikonjAra, hogy ~negnyissuk a Layer Properties piirbeszi.d- 
abla kot.. 

6. Megfigyelhetjiik, hogy a szam5rfiil ikon maszk ikonra vilt (18sd a 12.13. ibrit). 
Ziirjuk le a Spot Motion rkteget, nehogy vkletleniil megviiltoztassuk. 



A m4$Zkr&eg - a Spot Motion - mellett mdr nincs szamdrfd ikon; miufhn Masha 

, ~ / t o ~ t t u k !  a tqusat, uz ikon mhkepp n6z ki 

7, szdrjunk be egy rkteget a Spot Motion reteg alii, 6s viltoztassuk a tipusit 
Maskedra. Kattintsunk az Add Layer gombra (az id6szalag alj5n). Lehet, hogy 
az dj r6teg a Spot Motion reteg folott jelenik meg - ez j6 nekunk. Nevezziik 
az Gj rhteget Skyline-nak (Felh6karcol6k). 

8. Ahhoz, hogy a Skyline maszkolt r6teg lehessen, a m%sik r6teg alatt kell szere- 
pelnie, tehit kattintsunk a Skyline rhtegre, 6s hGzzuk lefele. Ha szerencsi-nk van, ' 

automatikusan maszkolt reteggi. v5ltozik (6s azt az ikont lgthatjuk, amelyiket 
I 3.1 

I f  %'$ 

a 12.14. 5bra is mutatja), b5r ezt sajit kezcleg is egyszeru" elvggezni. Ha musz5j, 
nyissuk rneg a Skyline Layer Properties p%rbesz6dablak5t, 6s 5llitsuk a tipust 
Maskedra (ami csak akkor lesz lehetseges, ha a kozvetlenul folotte lev6 reteg 
Maskra van illitva). 

12.14. dbra 
A Skyline maszkolt r6teg mellett egy kiiMnleges ikon szerepel- behuzott, ks sszagatott vonal 
valasztja el a folotte talalhato' maszkrktegtd 

9. A Skyline rktegen rajzoljunk egy csomd kulonboz6 szinu" negyszgget, ligy, hogy 
egy viros liitkCp6re emlkkeztessenek. A maszk hatist csak akkor l5tjuk majd, ha 
ellen6rizzuk a filmet, vagy lezarjuk az osszes rCteget. 

10. Viltoztassuk a film h5ttQszinCt feketQe (a Modify, Document - Mddositis, 
Dokumentum - menupontot v8lasztva vagy a szinpadra kattintva a Properties 
t%blAval). 
Biirrnilyen 6rdekesen nez is ki, valami hiinyzik. igy liitszana a reflektorfgny 
az urben, ah01 nincs 1Cgkor. A fekete hittQ h3l sot&. Kesziteniink kell egy misik 
rkteget, amelyen a 15tkGp halviiny vgltozata szerepel, hogy hihet6bb legyen 
az eg6sz. 



11. Jeloljiik ki az osszes rkgyszoget, amelyet a Skyline retegen rajzoltunk (ahhoz, 
hogy kijeloljiik, iigyelniink kell, hogy ez legyen az egyetlen rkteg, anli nines 
Iezirva). Konnyen kijelolhetjiik a sktegen lev0 osszes alakzatot, lla a skyline 
reteg kulcskock5j5ra kattintunk. MiutAn mindent kijeloltiink, alakitsuk at 

az alakzatokat fi lmklipszimbblu~nn~ (eliliez el& lenyomn~ink az F8 billenwt) 
Building Graphic (~~i i le tgraf ika)  nkven. 

12. Helyezziik a Building Graphic egy misodik peldAny%t egy i i j  riltegre: hozzunk 
letre egy i l j  rkteget (az Add Layer gombra kattintva), ils nevezziik el Dim 
Skyline-nak (Halviiny felh6karcolbk). 

13. Elelllezziik az egyes rktegek tipustulajdonsiigiit (amit kiinnyii liitni a2 ikonjuk 
alapjiin). Nern kizirt, hogy a Dim Skyline reteg is r~~aszkol t  reteg. Egy maszkre- 
tegnek tBbb maszkolt retege is lehet. ~ l l i t s u k  a Dim Skyline reteget Normalra, d, 
csak iniutin levittiik a Skyline alii. Anlikor a Skyline nincs ln2r k ~ z v e t l e n ~ l  
a Spot Motion alatt, az is visszaiill a szok%sos tipusilra. Hdzzuk a Dim Skyline 
reteget a Skyline al5, tnajd a Dim Skyline Type tulajdonsig5t Allitsuk Normalra, 

14. MAsoljuk le a Building Graphic peldinyt, 6s illessziik be  helyben (a CIRL+SHIF~+V 
billentyiikombin5ci6val) a Dim Skyline retegen. Rejtsiik el az osszes reteget a Dim 
Skyline kivktelkvel (hogy liissuk, ~nelyiket szerkesztjiik). EZ utin,  mikozben a Dim 
Skyline reteg Building Graphic peldiinya van kijelolve, menjiink a Propesties tabla- 
ra. Alitsuk a Color Style tulajdonsagot Brightnessre, 6s iillitsuk a csiiszkit 40%-ra. 
J61 mutat, igaz? A Dim Skyline rkteget nem kellett volna elkksziteniink ahhoz, 
hogy a ~naszkolt rete,oek~-61 tanuljunk, de  igaziin hatiisos. A fejezet kks6bbi 
sesz6ben szereplij 12.15. iibra felsbreszen alaposabban is tanulmiinyozhatjuk, 
hogyan is 5llt ossze ez a rajz. 

A maszkoliissal sok kifino~nult eljiriis vkgezheto". Szerkesztl~etjuk pilldiul a Spot eredeti 
viiltozatit, 6s esetleg kivighatjuk a kitoltils egy darabjit (a lassz6 eszkozzel). A rnaszkolt 
r6teg csak ott lhtszik iit, ah01 van valarni a maszkretegen. Sajnos ez ,,mindent vagy 
senlmit" helyzet. Azaz a rnaszk vagy be van kapcsolva, vagy nincs. Sikeriilllet fokozatos 
maszkot kksziteni, ha a fokozatot a ~ ~ ~ a s z k o l t  rktegen helyezziik el (ugyanis a maszkrk- 
tegen net11 fog n~iikodni). Egy mAsik otlet, hogy megkettozziik a Spot szimbblumot, de 
az egyiket gttetszo" szinatmenetes kitolti.sse1. Ezut5n kilszithetiink egy kiilonill6 reteget, 
ah01 ez a miisolat ugyanazt az utat j5rja be, a~ni t  a Spot. 

Az elozb gyakorlat a n~aszk mozgat5s2nak p6ldija volt. Nagyon gyakran viszont olyan 
helyzetekkel taliilkozunk majd, amikor a nlaszknak mozdulatlannak kell maradnia, 6s 
a rnaszkolt rktegnek kell mozognia. Tegyiik fel, hogy olyan animiici6t kkszitiink, amely- 
ben valaki iil a vonaton, 6s azt a hatist akarjuk bernutatni, ahogy a hegyek 6s a felh6k 
elhaladnak az ablak el6tt. Ha van egy sz6les kkp, anlelyen llegyek es fel11o"k l5that6k7 
konnyedkn kkszitlletn6nk mozgis5tmenetet ilgy, hogy a kkp elhaladjon az ablak el6tt. 
MaszkolAs nklkiil le kellene takarni a bal 6s a jobb oldaliit (az ablakok koriil) a vonat 
belsejerol kksziilt grafikAkkal. Ezeknek a gondosan feldarabolt rakar6elerneknek egy 
magasabb retegen kellene elhelyezkedniiik (Ilogy eltakarjik a kepet), 6s nlindez a kel- 



letknkl ~6;bb munk5t Verne igknybe. MaszkolAs alkalmazAsakor csak egy maszkr4teg 
kskges az ablak pontos formiij5val6s egy rnaszkolt rkteggel, amely a szeles kkp At- 
& tartalmazza. Ez olyan @Ida, amelyben a maszkolt rCsz rnozog, 6s a mas& moz- 

dulatlan ~ s a k  taflsuk eszben, bogy ha ki akarunk viigni egy darabot egy m&ik k b b ~ l ,  
azt adlkiil is megtehetjuk, hogy val6ban vAgnAnk valarnit. A maszko15s b;imulatos 
Iehet&i.geket rejteget a grafikus hat5sok szhmhra. 

H~ a r&tegmaszk~k hasznosak, a szinkeveresi m6dok (ame1yekro"l az 5. fejezetben - 
tanultunk) segitskg6vel mkg hatasosabb (6s bonyolultabb) maszkoliist vkgezhetiink. 
A r g t e g m a ~ ~ k ~ l i i ~  ket reteget igknyel, a szinkeveres ezzel szernben legalAbb kkt szim- 
b61ump&1dhnyt (amelycket egymhra helyeziink, de nem feltetleniil kulon rCtegre). 

Erase (illewe az Alpha) szinkeverksi m6d enni.1 is bonyolultabb, mert ezekhez 
hLrom szimb6lump$ld5nyra van szukseg. Annak a peldanynak, amelyikre beiillitjuk 
az Erase szinkeverkst, e w  mkik szimb6lumba beagyazottnak kell lennie. Az 5. fejezet- 
be* rkszletesen bemutattuk az egyes szinkeverksi n16dokat, 6s rnegismerkedtijnk 
a be~~yaziissal is (amire a kovetkezo" leckkben ismkt kiteriink), de a maszkrktegekkel 
valb osszehasonlitiis kedvitkrt 5lljon itt most az eloz6 gyakorlat megold5sa sz<nkeveresi 
mddokkal: 

~elyezziik a viliigiti, epiiletek egy peldgnygt a szinpadra. Hozzunk lgtre egy f i j  szimb6lu- 
mot, arnelynek a bekeje'be k6t klipet Agyazunk: a felh6karcol6k egy pkldiiny5t (amelyet 
a fknyero szinhatgs be5llit5sAval elhalvAnyitottunk), valamint - egy mAsik rCtegen - 
a f6nysz6r6 klip egy pi.ldiiny5t. Ez utbbbi szimb6lum neve legyen ,,spot animation". 
Allitsunk be erre a fi.nysz6rdp6ldanyra Erase szinkeverest. MozgAsAtrnenettel anirnAljuk 
a fi.nyszbr6t a ,,spot animation" klipen beliil, majd helyezziik a klipet a f6 id6szalagon 
a vilhgit6 itpuletek fo16. V6giil51litsuk a ,,spot animation" p6ldAnyt Layer szinkeveresre. 
A 12.15. 5br6n megtekinthetjuk a gyakorlat rnindket megoldfisiinak rkszleteit: felul 
a maszkreteges, alul pedig a szinkeveri.ses m6dszer l5that6. 

z 6puletek eredeti rajza egy maszkolt retegen 
sak ott Iafszik at, amerre a f6nyszbrb mozog) 

az Bpuletek eredeti rajza lezt fedjijk fel) 

12.15.6bra 
Ugyanazt a f6nysz6r6hatast maszkr&tegekkeI (j7eIt.20 6s aaz Erase szinkever6si m6ddal (alul) is 
el&rhetjt2k 



A lnssodik n~egoldas latsz6lag nem konnyebb vagy jobb a maszkretegek l ~ a ~ ~ n ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~  
ks eredmenykent is ugyanazt kapjuk. Arni igazin izgalmas, az az, ]logy a f 6 n y ~ ~ 6 ~ 6 ~ ~  ' 
az Erase helyett az Alpha szinkeveritst is alkalmazhatjuk, rnajd a fitnysz6r6t egy olyan 
szinitmenettel tolthetjiik ki, amely 0-t61 100%-os alfa ilrtekig terjed. EZ olyan fknyszbrcit 
eredmknyez, arnelynek ligy szelei vannak Ha a Photoshop szinkeverCsi lehet6seggeit j61 
ismerjiik, kijnnyen lktre tudjuk llozni ezt a hatgst. Ha nem, egyelore maradjunk a rete.. 
gekni.1. A 14. leckkben toviibbi, ehhez hason16 hatjsokat Irithatunk majd, a 6 ,  fejezethez 
visszalapozva pedig tobb uakorlati pkldilt. is talglunk a szinkeveresi m6dok l ~ a s z n ~ l ~ ~ ~ ~ .  

Rengeteget megtudtunk olyan elemekr61, amelyek egyszerii feliileti osszetev6nek 
tunnek - ezek a r6tegek. Nehitz azt illitani, hogy a rktegek val6jAban nem grafikus 
sorrend-kialakitgsra szolgilnak, mert pontosan igy mflkodnek. Ne feledjuk, hogy 
a rajzobjektumok 6s a csoportositAs (vagy ami mkg jobb, az objektumoknak a Konyv- 
t%rba helyezkse) szinten lehetovi. teszi a sorba rendezkst (egy rktegen belul), noha 
kiilon riltegek lktrehozisa nkha kknyelmesebb. 

A riltegek viszont tobb szempontbbl is hasznosak, nem csak a r6tegezi.s miatt. A moz- 
grisgtmenetek elso" szimh szabglya, hogy riltegenkknt csak egyetlen objektum (egy szim- 
b6lum peldhnya) szerepelhet az iitmenetben. Ha tobb dolgot akarunk animilni, mind- 
egyiket a saj5t rittegkre kell helyezniink. 

Ebben a leckitben megbeszi.ltuk a rktegtulajdons5gokat; megtudh~k, hogyan lehet tetszi's 
szerint elrejteni vagy leziirni egksz rktegeket, 6s mikknt lehet a Show Layer as Outlines 
szolgiiltatis segitsi.gi.ve1 korvonalkknt megjeleniteni bhrmelyik ritteg tartalmst. Ezek 
a tulajdons5gok kozvetleniil az id6szalagr61 eli.rhet6k. 

A vezetorkteg tulajdonsAg kizitrja az egksz ritteget a kozzetktelbol, de  megtartja azt 
a Flash forrisf6jlban, killonbozo" cklokra, pi.ld5ul 11elykijeloli.sre. A mozg5svezet6 
rktegek segitskgitvel osszekapcsoll~atunk egy vezetor6teget egy mozgiis5tmenettel 
(az als6 retegen), hogy egy rajzolt gorbkt kovessen. Vkgiil, a maszkrittegek (a maszkolt 
rittegekkel egyiltt) leheto"s6get nyirjtanak, hogy elrejtsiik egy masik reteg osszes rkszle- 
tet (kivkve az 5ltalunk meghat5rozort rkszeket). 



n egy maszkretegem 6s egy maszkolt rktegem. Amikor uj rkteget ueszek fel, 
automatikusan maszkolt rkteggk valik. Rszont, ha az  i5j rkteget szokasosra 

allitom, a rkgi maszkolt rkteg is Normal lesz. Ez hogy lehet? 
A maszkol5shoz k6t rCteg kell: egy maszkr6teg 6s egy maszkolt r6teg. Kozvetlenul 
szomsz6dosnak kell lenniuk, figy, hogy a maszkreteg a maszkolt r6teg folott van. 
Ha az fijonnan hozz5adott r6teg koz6juk keriil, akkor ahhoz, hogy szok5sosra 
~Aitoztassuk, a r6gi maszkolt rktegnek is szok5sosnak kell lennie. Kt. kell venni 
az ~j reteget a maszkrkteg a161, mieldtt szokasosra ~Altoztatjuk. Gyakran nem is 
tudjuk lehtizni a r6teget (ugyan~gy a maszk alatt marad, hacsak nem h~zzuk  
lefelk 6s balra). Ha a maszkreteg folk hGzzuk, szok5sosra viiltozik, ut5na pedig 
vaI6szinuleg m5r sikeresen le tudjuk vinni (a maszkolt rkteg ali). Mindenk6ppen 
iigyeskednunk kell, csak legyiink tiszt5ban vele, hogy a maszk ks a maszkolt, 
illetve a mozgAsvezet6 6s ir5nyitott szolg8ltat5sokhoz legalibb k6t szomszi.dos 
r6tegre van sziiks6g. 
Kkszitettem egy rkszletgazdag mozgasvezeto rkteget, @s az  iranyitott rkteg sikere- 
sen koueti is a uezetCrbteget. Akkor mi&-t fest olyan rosszul a z  animacid? 
A mozg8svezetd rktegek onmagukban nem garantgljak, hogy az anim5ci6 j61 fog 
mutatni, sdt n6ha 6ppen hogy rontjhk az osszhat5st, ez6rt azt javaslom, hogy 
keriiljuk a hasznilatukat, hacsak t6nyleg sziiks6giink nincs r5juk. Ha vkgiggon- 
doljuk, hogy milyen kepi iizenetet szeretnCnk kozvetiteni, hltalgban rhjoviink 
majd, hogy n6h5ny gondosan elhelyezett kulcskock~val hat5sosabb animhci6t 
kkszithetunk. 
Egy szimb6lurn harom pbldanyat helyeztem egy maszkrktegre, de csak az  els6 
viselkedik Ggv, mintha maszk lenne, a masik kett6 mintha nem is lktezne. 
Miert? 
Azt nem tudom pontosan megmondani, hogy mi&, de azt tudom, hogy 
a szimb6lumpkldAnyokat (6s rajzobjektum-alakzatokat) fel kell bontani, ha 
egy maszkrktegen egynC1 tobb van bel6luk. 
Kkszitettem egy uezethrkteget, utana pedig egy 40 kkpkockcis mozgdsatmenetet. 
Kon2ltekint62n allitottam be a rgteg tulajdonsagait, tehat van egy mozgasuezet6 
rkteg az irunyitott rkteg folott. Amikor viszont megpr6bdlom az  iranyitott rkteg 
40 kockas tartalmdt hozzarendelni a vezetorkteghez; akkor a z  eltgnik. Mikrt? 
Val6szinu, hogy a vezet6rkteg hossza kevesebb, mint 40 kocka (val6szinGleg 
csak 1 kocka). Csak meg kell hosszabbitani azt a rkteget az Insert, Timeline, 
Frame meniipont haszn5laEival vagy az F5 lenyomisiival. Ne haszn5liuk az Insert, 
Timeline, Keyframe parancsot (vagy az ~6-ot), mert az csak akkor lenne sziiksB 
ges, ha valami grafilcusan vsltozna az adott r6tegen - a vezeto"r6tegnek pedig 
val6szinuleg statikusnak kell maradnia. 



. .. --- 

Ez a rksz ismkt16 kkrdksekbiil 6s vilaszokb61 i l l ,  arnelyek segits6g6vel rnegszilirdit- 
hatjuk az ebben a leckkben szerzett tudAsunkat. Prdbsljuk megv5laszolni a kerdbeket 
a viilaszok elleno"rz6se el6tt. 

Isrn8tlo" k6rd6sek 

1. Hogyan lellet maszkretegekre rajzolni, 6s egwttal megtekinteni a maszk 
maszkolt r6tegre gyakorolt hatrisit? 

A. Nem lehet. 
B. Piros kitoltest kell alkalmazni. 
C, Mindk6t reteget le kell z5rni. 

2. Hiny rkteget lehet maszkolni egy maszkri.teggel? 
A.  Egyet. Minden rnaszkolt rktegnek sajiit maszkrkteggel kell rendelkeznie. 
B. Annyit, amennyit akan~nk.  
C. Egyet sem.  en en forditva van: egy maszkolt rkteg rendelkezhet tobb, alatta 

li.vii maszkrirteggel. 
3. Melyik az az egyetlen teriilet, all01 a llatkkonysig (p6ld4ul a Konyvtsr l~asznilat~) 

nenl kulonosebben fontos? 
A. A Flash-ben nincs ilyen. A hatkkonys5g rnindig fontos. 
B. A vezeto"rktepek6, mert azokat a Flash neln menti a filmrnel egyiitt. 
C. Az elrejtett rktegek6. 

V4laszo k 

1 .  A. A beugratbs kerdksek a legjobbak! Tulajdonkkppen ha lezirjuk mindkkt 
rkteget, litjuk a hatAst, de  lezhrt rktegre nem rajzolhatunk (legal8bbis amig ziirva 
van). Nern kell aggbdnunk, ha beugrottunk, az ism6tli.s arra va16, hogy megszi- 
l i rd i t s~~k a tudisunkat. 

2. 3. Egy maszkr6teg annyi maszkolt rkteget befolyisoll~at, amennyit csak akarunk. 
Tulajdonk6ppen ni.ha, arnikor retegeket vesziink fel, akaratunkon kiviil is 
ez tortknik. A maszkolt retegek kiilonleges ikonnal rendelkeznek, 6s a retegnkv 
beljebb talalhat6. 

3. B. Val6sziniileg mindig hatkkonynak kell lenniink, de mivel a vezeto"r6tegeket 
a Flash nelii rnenti a filmlnel egyiltt, nem sokat Artanak a felhasznil6nak. Azt se 
feledjiik, hogy a ri-tegek elrejtitse csak arra az idore i.rvi.nyes, arnig szerkesztjiik 
a filmet (a Test Movie llasznilatival Iathatjuk is). 



, ~eszitsunk egy maszkreteget, amely kitoltott ablak alakzatokat tartalmaz, a masz- 
kolt retegben pedig helyezziink el egy nagy k6pet (betoltottet vagy a Flash-ben 
l&ehozottat), amely az eget iibrgzolja n6hAny felhijvel. K6szitsiink mozgiisiitme- 
netet a k6pb01, hogy olyan hatiist kehsunk, mintha a felh6s 6g elvonulna 
(az ablakokbanl. Ne feledjuk, hogy a t  egyes ablakoknak val6szinu"leg egyszeru" 
alakzatoknak kel  lenniiik (nem szimb6lurnoknak), mert maszkolt retegben 
szerepelnek. 

2. ~eszitsunk egy kor alakfi mozgiisvezetot. Tegyiik fel, hogy azt akarjuk, hogy egy 
objektum korbe haladjon a rnozg5siitmenete s'orgn. Z5rt kor nem lehet mozgiis- 
vezeto". Viszont a vezetoretegben l6trehozhatunk egy kort, majd kiv5ghatunk 
belgle egy nagyon kis darabot. Illessziik az iriinyitott reteg objektumiit a kor 
kezd6pontjSra, 6s egy mhsik kulcskockhban a vegpontjiira. Pr6b5ljuk ki. 
Az osszes kepkocka sziim5t61 fiigg6en azt tapasztalhatjuk, hogy a kivhgott darab 
nagyobb, mint gondoltuk. 1 





Animaciok beagyazasa filmklip- es  
grafi kaszimbolumokba 

Beiigyazott klipek kkszitese es hasznhlata 
A filmklipek olyan szimb6lumok, amelyek saj5t fiiggetlen idoszalaggal 
rendelkeznek 
A filrnklipszimb6lumok alapvet6en elternek a grafikaszimb6lumokt61 
A filmklipp6ld%nyok cimezhet6k 

Amikor megliitjuk, mire ki.pesek a filrnklipszimb6lurnok el lesziink ragadtatva. Egy film- 
Mip belsej6ben letrehozhatunk egy anirnhci6t, majd animahatjuk a sz6ban forg6 klip egy 
pkldhnyiit. Ez azt jelenti, hogy elkeszithetjiik p6ldaul egy forgci ker6k klipjkt, majd ani- 
mglhatjuk a forg6 kereket dgy, hogy ne csak forogjon, hanem a keperny6n is keresztiil- 
haladjon. A szimb6lumnak mint alapfogalomnak mar ismerosnek kell lennie szhmunkra, 
mert el6g sokat tanultunk rijla a 4. leckeben. A szimb6lumoknak talan az az egyik Iegna- 
gyobb elenye, hogy mikozben az eredeti viiltozatot a Konyvtarban tartjuk, a szimb6lum 
annyi pirld5ny5t hasznalhatjuk a filmben, amennyit csak akarunk, anelkiil, hogy az jelen- 



280 1 II. r6sz a AnirniicY a Flash-ben 
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to"sen befolyhsolni a Gjlm(.tetet. Arra is eml6kezniink kell a 7. leckkbo"1, hogy az az ob- 
jektum, amelybo"1 iitmenetet kkszitiink, rnindig valamilyen szimb6lum p6ldAnya kell 
llogy legyen. Bizonyir;~ azt is kszrevettiik, llogy valahAnyszor szimb6lumokat hozunk let- 
re, a Flash megkkrclezi, hogy a szimbi~lurn viselkeclkse Movie Clip (Filmlilip), Button 
(Gomb) vagy Graphic (Gr-afikaj legyen. A 15. lecki.ben tninclent megtanulunk a gem- 
bokr61, cle ebben a leckeben az iisszes lehets6ges ciolgot elsajititjuk a filmklipszirnbb- 
lumok 6s a grafikaszi111bblumok anirn6ci6j5val kapcsolatban. 

A lnostani lecke nern pr6l>ilja osszefoglalni a filinklipek nlinclen hasm5lati lehet6seget, 
mest olyan sok ciologrbl kellene sz6t ejteni, hogy neln Erne bele minden. Az els6dleges 
ckl, hogy megkrtsiik a filmklipeket, 6s azt, hogy mikent viszony~~lnak az egyszefi, 
l~agyorniinyos grafikaszin1b6lumokl1oz. 

A filmklip szimb6lumviselked6s 
Nkmelyek tkvesen azt goncloljAk, hogy a grafikaszirnb6lumokat csak olyankor haszn5ljuk, 
amikor a szimbcjlum egyetlen k6pkockAt tar-talrnaz, a f'il~1iklipszimb61umokat pedig csak 
olyankor, arniltor tiibb kkpkocka van, pedig a kiilonbskg ennkl sokkal mklyrehat6bb. 
A legjobb megkozelit6s, ha minclig filnlltlipeket hasznilunk, hacsak nincs 1-5 nyomos 
okunk, hogy grafikaszimb6lurn1l1al dolgozzunk (aminek a rncicljit ebben a leckeben 
tanuljuk meg). Az elso", alllit rneg kell tanulnunk, 11ogy a filmklipek es a grafikaszimb6 
lumok egya.int illhatnak egy vagy tobb kockib61, de  csak a filrllklipek lej5tsziisa ismet- 
lijdik auton~atikusan figgetlend att61, bogy hov% helyeztiik az adott klip peldsnyait. 

Lissunk egy pi.l&t a filrnklipek autonlatikus isn1i.tlocli.s6re! Tegyi~k fel, llogy egy olyan 
filmklipet keszitiink, anlely egy kereket Abr5zol (egy kort, amelyen a kii1lo"k vonalak). 
Ezutin a Wheel (Ker6k) szimbolum p6ldiinyit felhasznilliatjuk a Rotating Wheel (Forg6 
kerkk) nevii filn~klipben, arnelyben a Wheel szirnbolutn forog. Ekkor lPtre11ozhatunk egy 
1n5sik filmklipet (Car, vagyis Aut6 nkven), arnely a teljes aut6t 5brizolja (6s a Rotating 
Wheel szimb6lum ket peldiny5t tartalmazza). Mivel a Rotating Wlleel filmklip, a kerekek 
attbl fiiggetlenul forogni fognak, hogy a szinpadra vagy a Car belsejkbe lielyezziik 6ket. 
Vkgiil a Car szirnb6l~imot keresztiilvihetjiik a kkpernyo"n, 6s mindket kerkk egksz id6 
alatt forogni fog. Nem kell agg6clnunk, ha ez egy kicsit bonyolult - a kovetkezo gyakor- 
latban nlinclen viligossii viiIik. Ne felecljiik vlszont: akkor is liasznilhatunk filrnklipeket, 
amikor nincs sziikskg tobb kkpkock5ra. 

A filtlzklipek l~trehozisa olyan, mint binnelyik szir11b6lumi.. A kovetkezo" gyakorlatban 
el6szor kkszitiink egy filmklip belsejkben talilhat6 anilnici6t, 6s amikor a klip p6ldi- 
ny5b61 Atmenetet ki.sziti'nk, az nern csak ~nozogni fog, hanern iitmenetes is lesz. 



~~fiknetesen egy kereket fogunk kCsziteni, 6s a keritk pCld5nya segits6gitvel hozunk 
leue egy forgb kereket. Vitgul, kitt forgd keritk felhasznil5sival egy autb szimbblumot 
kkszmnk. Ezt az autbt fogjuk animiilni (6s a kerekei is forognak majd). 

Ebben a gyakorlatban egy keri.k Hipjet egy olyan Hip belsejitbe Agyazzuk, amely kits6"bb 
for& keritk lesz, its bhrhol hasznilhatjuk, tetszPs szerint: 

1. ~ajzoljunk egy kijrt, amelyet n6hAny vonal keresztez. Ne legyen tokkletesen szim- 
metrikus - mint a 13.1. iibrin -, igy lAthatjuk, ahogy forog. Jeloljuk ki az egQz 
alakzatot, majd vilasszuk a Modify, Convert to Symbol (M6dosit%s, SzimbdlummA 
alakit8s) meniipontot (vagy nyomjunk F8-at). Nevezzuk az alakzatot Wheelnek, 
vilasszuk az alap6rtelmezett Movie Clip viselkedgst, majd kattintsunk az OK-ra. 
~ovetkez6kitnt olyan filmldipet kitszitiink, amelyen a kerkk forog, de el65bb 
a rendes ker6k egy pCldiinyira van szuks6g. Ne feledjiik, hogy csak szimbblum- ' 

p6ldinyokbbl k6szithetiink mozg5s8tmenetet. 

KtinnyiZ Zesz megfigyeZni, 
uhogyun ez a Wheel szzmbo'lum forog 

2. Jeloljuk ki a Wheel szimb6lum k6pernyo"n taliilhatb pitldAnyAt, 6s alakitsuk 
szimb6lumm%. VAlasszuk a Modify, Convert to Symbol meniipontot (vagy nyom- 
juk le az F8 billenwt), nevezziik el a szimbblumot Rotating Wheelnek - ugyel- 
jiink, hogy a viselkeditst a Movie Clip beAllit5son hagyjuk -, majd kattintsunk 
az OK-ra. Igaz, hogy m%r rendelkezitsunkre %llt egy szimb6lum, de gondoljuk %t, 
mi tort6nik a szimbblummii alakitAskor: a kijelolt objektum (ebben az esetben 
a Wheel p6ldgnya) a Konyvthrba keriil. Az 1. li.p6sben elhelyeztiink egy alakza- 
tot a Konyvtiirban, ebben a 16pi.sben pedig a Wheel egy p6ld5nyAt a Rotating 
Wheel szimbdlumba tettiik. 

3. VAltsunk a Rotating Wheel eredeti viiltozatiira, duplAn kattintva a kitperny6n l6v6 
p6ld8nyra. A szerkeszt6sivon a Scene 1:Rotating Wheel feliratnak kell megjelen- 
nie. Ha most egyszer kattintva kijeloljuk a p6ld5nyt (a Rotating Wheelen beliil), 
akkor a Properties tAbl%n az ,,Instance of: Wheel" feliratnak kell megjelennie 
(ahogy a 13.2. %bra mutatja). Ez azt jelenti, hogy a Rotating Wheel tartalmazza 
a Wheel p6ldAnyiit. 



4. Keszitsiink egyszerii mozgis5tmenetet a Rotating Wheel eredeti viltozathn belijl. 
Ehhez kattintsunk a 20. kkpkock5ra, 6s illessziink be egy kulcskockit (az F6 bil- 
lentyiivel). Jeloljiik ki az elso" kulcskockht, ks a Properties t5blan v5lasszuk 
a mozgAs5tmenet beillitist (Tween, Motion), a forgatiis pedig legyen egyszeres, 
az 6ramutat6 jiirisiival megegyezo" isanyban (Rotate, CW, 1). 

5. Menjiink vissza a jelenethez. Litnunk kell a Rotating Wheel pi.ldinyAt, amely 
viszont most egy olym 20 kockiis forgissal rendelkezik, ami nem lithat6. A Test 
Movie (Film ellenorzkse) parancs segitskgkvel gyo"z6djiink meg arr61, hogy va16- 
ban forog-e. 

6. Hozzuk lktre a Rotating Wheel egy iljabb pi.ldhnyht, vagy ilgy, hogy a kepernyon 
lithat6 pkld%nyt lemisoljuk 6s beillesztjiik, vagy ilgy, llogy mi.g egy pkldinyt hd- 
zunk a Konyvthrb61 a szinpadra. Helyezziik a ket Rotating Wheel pi.ld8nyt egy- 
mis melle, n~ajd az ecset (Bnlsh) eszkozzel rajzoljuk meg az aut6 karosszerihjit. 
Jeloljiink ki tnindent, es alakitsuk egy Car nevii szirnb6lummi (tartsuk lneg 
a Movie Clip viselkedest). 

7. Illessziink be egy kulcskock5t a 30. kockil~oz (a fo ido"szalagon), 6s az 1. kep- 
kockit kijelolve iillitsuk be a Properties thbliin a mozgas5tmenetet. ~igycik a Car 
pkldanyt vagy az I . ,  vagy a 30. kepkockira, 6s megfigyelhetjiik, ahogy az aut6 
mozog, rnikozben pisztizunk (ahogy biir~nely nlhs mozgAsAtrnenet esetkben). 
Hogy 15ssuk a kerekeket forogni, ellen6rizziik a filmet. A p5sztiizAs csak az aktu- 
hIis filmklip ic1o"szalagjhn szereplo" anirnici6kat mutatja, a beiigyazott fil~nklipekel 
nem. (PAsztBziskor csak a grafikaszimb6lumok jelennek meg.) 



H~ nem vagyunk j5rtasak a szimb6lumok egymhsba 5gyazAsAban, az el626 gyakorlat 
 kiss^ zavarosnak riinhetett. (Ha sziikstges, vegyfjk bt Gjra a 4. leckkt.) Az el626 gyakor. 
,atban a ~ ~ j b t o s  mlajdondgokt61 haladtunk az 5iltalAnosak felt. Ktszitettiink egy Wheel 
szimb~~umot, 6s letrehoztunk egy Rotating Wheel szimb6lumot, arnely a Wheel szim- 
bblumot tartalmazta - mert a mozg5sAtmenetet l&trehoziisiihoz sziiks6g volt egy szim- 
b61umra a Rotating Wheel belsejkben. EZ ut%n a Car szimb6lum li.trehoz5s5ban 
a Rotating Wheel kkt pkld5nyAt hasznlltuk. 

Nem az szAmit, hogy az eredeti szimb6lum grafika-e vagy filmklip. A szimb6lumviselke- 
des ~ s a k  a Konyvtarbdl Athbzott szimb6lumok pilldgnyainak vise1kedesi.t befoly5solja. 
csak a szinpadon talAlhat6 pi.ld5ny szirnb6lumviselked6se sz5mit. Ha 5thdzunk egy 
filmklipet a KonyvtBrb61, kezdetben Movie Clip lesz a viselkedese, de ezt a Properties 
&la segits6g6vel Graphicra vgltoztathatjuk (az adott pitld5nyn5l), ahogy a 13.3. bbr5in 
lithath. A ~itldhnv viselkedkse sz5mit. 

Egy szinpadon talhlhata' peldanynak (az eredeti szimb6Zum alapbmezet t  viselkedbsBt6l 
fu@etlenuU barmilyen viselkedbst valaszthatunk a Properties tablhn 

A Graphic viselkedksre Bllitott tobbkockhs pitldinyok rendelkeznek nehlny egyedi lehe- 
'Gseggel. A Properties t5bla megv5ltozik, 6s ni.h5ny tov5bbi lehet6s6g jelenik meg rajta. 
h k o r  kijeloliink em Graphic viselkedtsG szimb6lumot, a Properties tlblAn meghatl- 



rozhatjuk, melyik kocka (a szimb6lumon belul) jelenjen meg el6szor. Tovibba a leng16 
lists miis lehet6skgei rkvkn a Loop (IsmktlodB lej8tszis), a Play Once (Egyszeri lejgtszps) 
6s a Single Frame (Egyetlen kocka) beiilliriis koziil vilaszthatunk, amelyek 0 t v 0 z e ~ 6 ~ ~ l  
valtoztathatjuk, hogy egy Graphic viselked6sii peldiiny pontosan hogyan jelenjen meg. 
Tegyfik fel, hogy van kkt Rotating Wheel pkldiny, amelyek egy forgatiishoz 20 
kockit haszniilnak. Kasznalhatjuk mindket peldiinyt grafikakknt, 6s mindkettdt Loopra 
illithatjuk, az egyiken 10-re iillitva az elso" kepkocka sorszim5t. Ekkor a ket ker6k 
folyamatosan forogna, de 180 fok elrkri.sse1. 

Ha osszehasonlitjuk a Properties tabla azon hllapotAt, amelyen egy filmklip van kijel~l- 
ve, azzal az iillapottal, amelyen grafika van kijelolve, kszrevelietunk egy litsz61ag jelen- 
tektelen rnez6t a peldAnyn6v (Instance Name) szhmira. Ahogy a lecke egy kks~bbi 
rkszeben (Ci~nezhetofilmklipp6ldanyok) 6s a 15. leckeben fijra litni fogjuk, ez a 
valdjiiban egyiiltalin nem jelentkktelen. Egyel61-e vegyiik tudomiisul, hogy a filmklip 
peldinyokat kiilon-kiilon elnevezhetjuk a Properties tibliin. 

Ha az egyetlen kulonbseg a Properties t6bla nkliiny beallitha volna, vegezhetnitnk 
ni.h5ny gyakorlatot a Loop, a Play Once its a Single Frame beillitisokkal, 6s kesz. A gra- 
fikaszimb6lumok viszont mkg egy jelent6s dologban kiilonboznek. A tobbkockas grafi- 
kasziinb6lurnokat a Flash osszehangolja (mi-g akkor is, ha Loopra vannak illitva), b il- 
Ieszkedniiik kell annak az idoszalagnak a hossz5hoz, amelyen elhelyezziik 6ket. Pilldiul 
egy 10 kock5s grafikaszimb6lumnak - amelyik egy idoszalag 1. kock i jh  tal5lhat6 - az 1. 
kockiija az 1. kepkockiban jelenik meg, a 2. a 2. kockiban, ks igy tov5bb. Ha ezt a grafi- 
kaszimb6lumot olyan idiiszalagra helyezziik, amely csupin 5 kocka hosszii, akkor 
a szimb6lum 5.  kockija az 5, kkpkockiban jelenik meg, de nem megy tovibb. Ahhoz 
az id6szalaglioz van rogzitve, amelyiken hasznilatban van. (Ha az segit, a Graphic visel- 
kedkst hasonlithatjuk a Stream hangbeillit8shoz7 amelyr6l a 11. leckeben tanultunk.) 

A filmklipkent viselkedo pkldinyok fiiggetlenek az idoszalagjukt61, mindig lejatsszik 
az osszes kockijukat, 6s isrnktl6dnek. A filmklipeket kCpzeljiik el ligy, hogy a sajat dobo- 
suk ritmusasa menetelnek. Egy 10 kockis filmklip neln torBdik azzal, liogy az iddszalagja 
10 kockiiig tart-e majd, vagy 100-ig, esetleg csak 1 kockiig. Mindig lejitssza az osszes 
kockiijat, amikor lehet, ahogy az aut6 l~trehozis6nil hasznalt Rotating Wlieel szirnb6lum 
a mostani lecke els6 fejezeteben. (A Movie Clip viselkedes olyan, mint az Event ossze- 
hangoliisi beillitAs.) A kovetkezd gyakorlat megCrteti ve1Clnk a grafika 6s filmklippCld5- 
nyok kozotti kiilonbsi.get. 

A fiiggetlen id6szalagok nem jelentenek kulonboz6 k6pkockasziimot 
Az, hogy egy filmklip fiiggetlen idoszalaggal rendelkezik, m6g nem jelenti azt, hogy 
megvAltoztathatjuk a kepkockaszamot. Bar ,,a sajat dobosa ritmusara menetel", 
megsem hasznalhatunk kiilonbozo kepkockaszamokat. A kepkockaszam az egesz 
film alatt ugyanaz marad. Letezik nehany kiilijnleges csel, amellyel utanozhatjuk 
a kepkockaszam-valtozasokat, de ez nern befolyasolja azt a tenyt, hogy filmenkent 
csak egy kepkockaszam lehetseges. 



5&Jr lat :  Hasonlltsuk ossze a grafikaszimb6lumokat a filmklipszimb6lumokkaI! 

~ b b e n  a jgakorlatban liitni fogjuk, hogy a filmklipek hogyan ismktl6dnek, kggetlenul 

1. ~ g y  uj fiijlban viilasszuk az Insert, New Symbol (Besztiriis, ~j szimb6lum) menu- 
pontot (vagy nyornjunk Cm+FS-at), nevezzuk el az dj szimb6lumot Numbersnek 
(~ziimok), maid kattintsunk az OK-ra. (Megfigyelhetjuk, hogy ez a Numbers ere- 
deti viiltozat5ba visz benniinket.) 

2. A Numbers 1. kockhjiiban v5lasszuk a szoveg (Text) eszkozt, 6s irjunk 1-et 
a kkpernyo" kozepkre. Szdrjunk be egy kulcskock5t a 2. k6pkock&ba, 6s vhltoz- 
tassuk a kkpernyon taliilhat6 szhmot 2-re. Folytassuk a kulcskockiik besztiriisiit, 
6s mindig viiltoztassuk meg a tartalmat, hogy megegyezzen a k6pkockaszhmma1, 
egeszen a 10. kockiiig. 

3. Menjiink vissza a f6 jelenetre (ellen6rizzuk, hogy nem vagyunk-e m6g mindig 
a Numbers szimb6lumon belul), 6s huzzuk a Numbers egy pi.ldiiny6t a Konyv- * 

thrb61 a szinpadra. Viilasszuk a Control, Test Movie (Vez6rlGs, Film ellen6rzi.se) 
meniipontot (vagy nyomjunk C~+ENTER-t )  - ne feledjuk, a Test Movie hasznii- 
lata az egyetlen leheto"si.g, hogy liithassuk a filrnklip-animiici6t. Mind a 10 sz%m 
sorban megjelenik, annak ellenhe, hogy a f6 idaszalagon csak egy kockgt hasz- 

4. Miutiin visszat6rtunk a jelenethez, szdrjunk be egy kockiit (ne kulcskockiit) 
az 5. ki.pkockiin81 (kattintsunk a kock5ra, majd viilasszuk az Insert, Timeline, 
Frame - Beszdriis, Id6szalag, K6pkocka - menupontot, vagy nyomjunk F5-ot), 
ami val6jhban csak meghosszabbitja az idoszalagot. Ha ismkt a Test Movie pa- 
rancsot haszniiljuk, semrnilyen v5ltozist nem l5tunk. 

5. HGzzuk a Numbers filmklip egy tijabb p6ldiinyAt a szinpadra. Jeloljuk ki csak ezt 
a pgldhyt, 6s vgltoztassuk a vise1kedi.si.t Graphicra a Properties t5bla segits6gk- 
vel. Mikozben a pi.ld5ny m6g mindig kijelolt iillapotban van, gyoz6djunk meg 
arr61, hogy az Options (Be&llit%sok) lenyil6 lista Loopra van iillitva. Most ellen- 
orizzuk tijra a filmet. 

6. Az eredmeny az, hogy a grafikus pkldiinynak csak az elso" 5 kockfija jelenik 
meg, mig a filmklip tov5bb fut. (Ha a film.tXi1 gyorsan jgtsz6dik le, pr6bhljunk ki 
egy alacsonyabb k6pkockasziimot.) Te rjiink vissza az idoszalagra, 6s prdbiiljunk 
a f6 jelenetben elore-hiitra p5szt5zni. A grafikaszimb6lum ugyan csak az elso 5 
kepkockgt jeleniti rneg (csak 5 kockiiig tart), de piisztiiziis kozben j6 el6nGzetet 
biztosit. 

7. Mikozben ellenarizziik a filmet, valasszuk a Control, Stop (LeBllitiis) menupontot. 
Ez megallitja a IejiitszCifejet, de megfigyelhetjiik, hogy a filrnklip toviibb folytat6- 
dik. A grafika arra az id6szalagra van rogzitve, amelyiken elhelyeztiik, rnikozben 
a filmklip &ggetlenul jiitszbdik le. 



~z el<jz(j gpkorlatban 6rclemes kszrevenniink nkll5ny tovid~lbi rkszletet. EIGsztjr is 

a filmklipek mindig ismetltjdnek. (Nincs ,.egyszeri 1ejBtsz;is'' lelietfiseg. A 15. leckeb, 
1l1e~ta1iulj~1k, 11ogy:in ish~itunlc olyan p:~rnncskhcIot, anli azt mc~ndia, !logy ,,a2 utds6 
lcock5nBl Alljon meg".) EmiaLt viszont a filn~klipek nella tiibbletmunkA Jelentenek 
i\z is nellbzsegnek ti in he^, hogy p;iszt;:lzisltos csak a grafik:1sziml161umok e]onezete 
jr]enik mc.g - cle cnnek megviin :lz ok:1 A gl-afilt:1szimh0lumok rldkepe azCrt lathat6, 
mest az  icliiszalagl~oz vannak siigzitve, tellit a Flash pontosan tuclja, llogyan jelennek 
tneg. A filmltlipek egyecli sel~esskggel jAtsz6dnak le (6s parancsfrijlokon kereszt~l 
1);:lsmikos el Iellrt inclitani viigy ie leilet 5llit;ini :~rok:~ti. igy a Plasil-nek ibgalma 
Ilogy p o n t o s u d ~ o g ~ ~ a n  jAtsz6clnak le, 6s emiatt nem tucl eliinezetet mutatni. Ha misra 
neni is, :II.S;I rmlekezziink, liogy nlinilig 21 Test Movie-t haszn;lljuk, ha 1:itni SZeretnenk, 
:~mit a klhasznilb lrit majcl. 

~ltali i ,an ~imillez csak lellet, fil~nklipeket alkalmazzunk, meg akkor is, ha az csak egy 
5\16 (egykockrisi kep. Ennek ellenere Iitjuk majcl, hogy van nkll8ny eset, a~nikor inkibb 
a g~.afilcasziml~61ulliokat kell haszn5lni. 

A t6bbltocliis grafikasziml~cilurirolr olyankor jOk, amikor igazin sziikskg van a szer- 
liesztes k6zbeni elonkzetse. Az a jelenskg, hogy p;iszt5z%s kozben nenl jelenik meg 
a filrilklipek elonkzete, nagyon zavarb lehet. Ha pi.ldAul egy szereplo" szhjmozgiisit 
szinkroniziljuk, val6sziniileg erdemes t i~bbkockis  g ra f ikasz imbb l~~~~~oka t  hasznilni. 
Tovabbi ha el akarjuk liel-iilni a filmltlipek automatikus ismetlodeset, ttibb tnunkit kell 
vkgezniink - el kell helyezniink egy parancspi~jlt az utols6 kockiban, hogy megallitsuk. 
R51adlisul annyira konn~rii tijbbkockiis grafikaszitnl~ol~tmok segitskg6veI meghatarozni 
:tz elso" kkpkockit, hogy neliez ellenhllnunk ennek a szolgiiltat%snalt. Ha ugyanezt 
a fillilklipekben parancsfijlolckal akarjuk elel-ni, az bonyolultabb, i.s kicsit tobb er6fe- 
szitest igknyel (viszont vGgs6 soron hac.;lsosabl> is). 

Bir a grafiltaszi~nbhlut~~ok az  iddszalaghoz tdgzitik magukat (ami rnegkonnyiti az ossze- 
llangol2st), vannak nehi.zsegek, arnelyeket le kell kiizdeniink. Gyakosi pr.obli.nia, hogy 
a szimbijlunil~:ln ta1;llhatb kepkockik s z i ~ n a  nem egyezik a cklllely 1tkpkockAinak 
sziin5val (vagy nem osztja ~~x~rac lkk  n6lkiil). Ha pelcliul az elso gyaltorlatban hasznilt 
Rotating Wlleel grafikaszimbblu~iiokat l~aszn.;lljuk, elleniirizniink kell, 11ogy a Car szim- 
1161u111 pontosan 20 kockival rendellcezik-e, annalc 6rcleltkben, llogy a Iterekek teljesen 
el tudj:lnak fordulni. Ha az autb 1 kulcskock9b61 4 1 ,  a Iterelcek nern fbrognak majd, ha 
peclig 10 kkpkockival I-enclelkezik. a forgatis felkt liitjuk, azutlin ismktloclik. Ezzel ellen- 
tktlxn egy fil~iiklip tov;il>l~ folytatbclik, att61 Kiggetleniil, llogy tliiny kocka 5.11 a rendel- 
kezkskrc. Ha a be5gyazott animicici nelm ugyanannyi ki.pkockival rendelkezik, minr 
az idiiszalag, vagy filmltlipet ltell haszndni, vagy iigyelni kell, hogy a grafikaszimb61um- 
nalc megfelel6 sziimil ltockija legyen. A fi l~~~klipelc haszn8lata riltaliiban kiinnyebb, mert 
sokkal 1-ug:~lrnasal~lxik, mint a gt-zifikik. 



M5r volt szi, a filmklips~imb6lumok b a grafikaszimb6lumok kozotti legnagyobb 
k3]anbskgrol: a filmklipek idBszalagja fiiggetlen. Persze nyilviinvalb, hogy enn61 tobb 
eltkri.st is taliilhatunk. A filmklipek cirnezhetdk, vagyis az Actionscript segitsGg6vel 

tovhbbithatunk egy filmMip kiilonbozo pgldiinyainak, pkldgul egy Stop 
parmsot. A filmklipp6ldAnyok toviibb5 miisktpp toltddnek le, mint a grafikapadhnyok. 

CCmezhetB film klipp6ldhnyok 

EmlCkezziink, hogy a Properties t5bla helyet ad a filmklipp6ldhny elnevez6sknek 
(14sd a 13.4. iibriit). Mi Ertelme van annak, hogy nevet adjunk egy pkldhnynak, arnikor 
a szimbdlumnak miir van neve a Konyvthrban? Nos, ez teszi lehet6v6, hogy a szinpadon 
minden egyes pkldiinynak egyedi nevet adjunk. Csak ekkor cimezhetjiik meg az egyes 
filmklipeket. Gondoljunk csak arra, hogyan sz6litunk meg egy embert. ElBszor a nevet 
mondjuk, azutsn azt, hogy mit akarunk. Ha azt aka rjuk, hogy meghlljon, azt mondjuk: 
,J6zsi, 5llj meg!". Ez a cimzes alapelve, a m i d  a 15. leckeben beszeliink bdvebben. 

Ernlekezziink, hogy armkor a legut6bbi gyakorlatban leiillitottuk az idGszalagot, a filrnklip 
tovgbb folytatbdott. Az idoszalag megiillitiisa olyan, mintha egy tomegbe azt kigltaniink, 
hogy ,,&lj!". h egy egyszeru" ,,iilljV nem el6g. Azt kell mondanunk, hogy ,,He, 1. filmklip, 
Allj meg". Viszont nem beszklhetiink egy adott p$ldiinyhoz, amig amak nincs neve. 

PBld6nynevek 6s szirnb6lumnevek & Ne keverjiik bssre a szirnb6bm eredeti nev6t a K6nyvtirban i s  a p6ldbnynevet. 
: -1 ami kizar6lag egy adott, a szinpadon talalhat6 peldanyra vonatkozik. Minden, 

a Konyvtarban talilhat6 elernnek egyedi newel kell rendelkeznie, de a szirnbolumok 
csak egyszer szerepelnek a Kijnyvtarban. Annyi pbldanyt h6zhatunk a szinpadra, 
amennyire csak szukseg van a filmben. Minden peldiny, amelynek a viselkedese 
Movie Clipre van allitva, sajat nevet kaphat, fuggetleniil a Konyvtarban lev0 eredeti 
valtozat tulajdons~gaitol. Ha a peldsnynbv egyedi (azaz kulonbozik rninden mas 
peldany6t6l), akkor kozvetlenul cimezheto. Sokan azt gondoljak, hogy mivel 



a Konyvtarban szereplo eredeti valtozatnak van neve, ezert a peldanynak is van, 
Az igazsag az, hogy a peldanyoknak nincs alapertelmezett neviik (a Properties 
tablan egy szijrke ,,<Instance Name>" felirat olvashato). 

13.4. Bbra 
Amikor a Properties tcibla Movie Clipre van allitva, elnevezhetunk egy adottpddanyt 
a szinpadon 

A letoltbsi sorrendre gyakorolt hat6s 

Ez a sz6cs6pli.s a grafikikrd1 nem szabad, hogy elijesszen benniinket. Arnellett, hogy to- 
keletesen megfelel6ek a phsztiizhshoz, a letoltesre is j6 hat5ssal vannak. Pontosabban 
a grafikaszimb6lumoknak egyszerre csak egy kkpkockit kell letolteniuk, ez6rt sokkal 
jobb 5raml6 hatist mutatnak, mint a filrnklipszimb6lumok. Azaz, egy olyan film, amely 
grafikaszimb6lumokat hasznil (vagy egyetlen szimb6lumot sem), m6g a teljes letdtodks 
el6tt elindulhat. Egy olyan kocka esetkben, amely filrnklipet tartalmaz, az osszes beiigya- 
zott kkpkockinak Ie kell tolto"dnie, mieldtt a Flash a kovetkezo kockara lkpne. Ha a Flash 
olyan kitpkockihoz i.r, amely sok-sok filrnklippkld5nyt tartalmaz, amelyekben pedig 
sz5mos behgyazott kocka talhlhat6, a lejitsz5s megakad. M6g ha a be5gyazott klipekben 
lev6 k6pkockhkra nincs is azonnal szukskg, a Flash-nek fel kell kesziilnie, ha esetleg 
olyan parancsfijl kovetkezne, amely rogton az utolsd kepkockira ugrik. Ez persze nem 
kulcsfontossh@, mert a Flash fijlok iltalaban elkg kicsik, 6s mis m6dszerek is leteznek, 
amelyekkel optimalizilni lehet egy filmet (ezek kozul sokr61 sz6 lesz a 21. leckeben). 
Mkgsem irtott e reszben megemliteni, hogy a grafikaszimb6lumok jobban iiramlanak. 



ozg~ssdtmenetek t's a hatlkonys5g eszkozekent egyarant. Mozg5sAtmenetek keszit6- 

tdbbkock5.s szimbtlum - amelyb61 atmenetet keszitiink - filrnklipkent vagy grafika- 

~il&ipek hasznalatakor nem p8szt&zhatunk, legalgbbis ekkor nem mozog majd a Mip, 
csak ha a Test Movie parancsot adjuk ki. Ez m6g egy ok, ami6rt keriilni kell a filrnklipek 
haszn51ai&, amikor igazan sziiksi.g van a p5sztAz5s lehet6segi.re - pCld5ul ajakszink- 
romgl. VCgi-Il, az a tkny, hogy csak a filrnklipeknek lehet pCld5nynevet adni, hosszd 
Gvon a filrnklipek legfontosabb jellemz6j6nek bizonyul. 

Elve'geztem a forgo' kereku a u t s  gyakorlatot, de amikor el6szor lktreho&am 
a Rotating Wheel szimbo'lurnot, elfelejtettem megadni, hogy az alapBrtelmezett 
szimbo'lumuiselkedBs Movie Clip legyen. Visszamentem a Konyvtarba, hogy 
kijauitsam a hibat, de mkg mindig nem mukodik (a kerekek nem forognak). 
Mie'rt nem? 
Egy konyvt5relem szimbtlum~lajdons%gainak megv8ltoztatiisa csak a Konyvthr- 
b61 ~jonnan iithfizott elemeket befolyiisolja, amelyek a Konyvtgrban taliilhat6 
eredeti tulajdonsiigaival rendelkeznek majd. Azoknak a peldhnyoknak viszont, 
amelyek m5r a filmben vannak, ugyanazok lesznek a tulajdonsiigaik, mint 
amelyek el6szor voltak. Ebben az esetben a Rotating Wheel szimb6lum p6ld5- 
nyai grafik5kkitnt viselkednek. Menjunk vissza oda, ah01 szerepelnek (a Car 
szimb6lum belsejgbe), Cs jeloljiik ki az osszes pitldhnyt, mikozben a Properties 
t5bla nyitva van. Ez utan viiltoztassuk a Symbol Behavior be5llitiist Graphicr61 
Movie Clipre. 
Nem talalom a Propefiies thblan a Loop Once (Egyszem' ismktlks) beallithst, 
amikor e#filmklzp van kijelolve. Eskiidni mernkk, hogy mar lattam korabban. 
Hol lehet? 
Tknyleg van Loop Once lehet6si.g a Properties tabliin, de nern olyankox, amikor 
filmklip van kijelolve. Csak a grafikakent viselked6 peldiinyok rendelkeznek 
ezzel a 1eheto"seggel- ami j6 ok a grafikaszirnb6lumok haszniilatiira. Termgsze- 
tesen, amikor m%r tokkletesitettiik az Actionscript-ismereteinket, tal5lunk majd 
mtdot arra, hogy ugyanezt a hat%st elerjuk - b5r m6g igy is tobb munk5ba 
keriil, mintha egyszefien a grafikapkld5nyok szamiira elkrheto" lehet6seget 



-. .. . - - . .- . . .. - . . . 

A szabdly zigy szblt, hog?) wti~zdigfilmklipeket hasznaljunk, hacsak nem 
kzfeezetten a grajkaszim b6lztmok ua/a~nelyik szolgdltatasdra van s z i i k ~ k ~ ~ ~ ~  
Van mas elolzye is a grajkaszimbo'lz~mok.lzak? 
Van egy iigyes triikk, a m i d  nem ejtettem sz6t ebben a fejezetben. A grafika- 
szimb6lumok nagyszeriien hasznilhat6k arra, hogy tobb egyforma k+et t5rol- 
junk kGl6nb6z6 ktpkockikon egyetlen szimb6lumon belul. Tegyiik fel peldlul, 
hogy van egy csorn6 miniatfir kitpiink, amelyeket egy grafikaszimb6lum 6ngll6 
kitpkockiiba toltiink be. Amikor a grafikaszimb6lumot a szinpadra hlizzuk, 
a Properties tgblin a Single Frame lehetositget v5lasztt.a beirhatjuk a kivint 
kkpkocka szimit, igy egyszeriien rendezhetjiik a tartalmat. 
Ebben a ko?zj~vben gyakran olvashatjz~k a ,,gra$kakknt uiselked6~pe'ldanyokJ~ 
kifejezkst. Mie'rt 7zem a ,,grafikaszimbolz~mok" szd szerepel helyette? 
A kettii nem ugyanaz. Az eredeti szimb6lum egyetlen alapkrtelmezett szimb6- 
lumviselkedi.sse1 rendelkezik, amelyet a Konyvtir be5llit6meniijere kattintva, 
a Properties lehet6si.get viilasztva viltoztathatunk meg. Viszont az egyes, szinpa- 
don lev6 pi.ld8nyok az eredetitol - amelybol szirmaznak - eltkroen vi1toztatha- 
thk. Egy peldiny kezdetben mindig ugyanolyan, mint az eredetije. ih a peldh- 
nyok nem csak rnegv%ltoztathat6k (hogy valamelyik tipus szerint viselkedjenek) 
- az eredeti szirnb6lum megvaltoztat5s.a nincs hat5ssal a m%r szinpadon lev6 

Ez a r6sz ismetlo ktrdtsekb6lks vilaszokbitl 511, amelyek segitskgitvel megszilgrdit- 
hatjuk az ebben a leckeben szerzett tudiisunkat. Pr6bgljuk megv5laszolni a kkrditseket 
a valaszok ellen6rzi.se el6tt. 

Hgny kitpkockit haszn8lhat~mk a grafikaszimb6lumokban, t s  mennyit 
a filmklipszimb6lumokban? 

A. A grafikaszimb6lumokban egy kkpkockit l~aszn%lhatunk, a filmklipszimb6- 
lumokban pedig annyit, amennyit akarunk. 

B. Mindkett6ben annyit hasznlilunk, amennyit akarunk. 
C. Nem szalnit, hogy hAny kocklit llasznilunk egy eredeti szimb61umban, csak 

az a fontos, hogy a p6ldany grafikakknt viselkedik-e, amely egy kockival 
rendelkezllet, vagy pedig filmklipkent, amely tetsz6leges sziimO ki.pkockibb1 
Allhat. 



Mi van, ha k6t filmklippitldAnyt neveziink el ugyanfigy? 
A. Egyiket sem tehetjuk meg. 
B. Nem nevezhetiink el k6t szimb6lumot ugyaniigy, csak ha konyvt5rrnappGk 

segitskgitvel elkiilonitjiik azokat, de k6t pi.ld5ny minden toviibbi nglkiil 
kaphat azonos nevet. 

C. Elnevezhetiink ugyanfigy ket szimb6lumot i.s k6t p6ld5nyt, de nem jb otlet, 
mert a Flash elveszitheti az egyiket. 

3. Mivel a filrnklipeket javasolt eI6nyben r6szesiteni a grafikAkka1 szemben, mikor 
van 6rtelme a grafikaszimb6lumok hasznglat%nak? 

A. Mindig keriilni kell 6ket. 
B. A grafikaszimb6lumok segits6gevel az id6szalaghoz hangolhatjuk a grafikii- 

kat, 6s n$ha m6g gyorsabb5 is teszik a fgjl lej5tszgsAt. 
C. A grafikaszimb6lumok kellernesebbek a szemnek, mert 6lsimitottak. 

1. B. A filmklipek vagy grafikhk 16trehozBsiihoz annyi kkpkockht hasznilunk, 
amennyit csak akarunk. Att6l fiiggoen viszont, hogy hol haszngljuk a grafikikat, 
szhmithat, hogy a p6ldAnyok h5ny kocka hosszuak. 

2. B. B5r nem problems, ha tobb peldinyt ugyanfigy nevezunk el, de amikor 
az egyiket rneg akarjuk cimezni, gondot okozhat. Olyan szab5ly azonban kktseg 
kiviil nincs, amely megtiltanB ezt. 

3. B. Vannak, akik az A viilasszal (hogy keriilni kell a grafikus peldAnyokat) &ten&- 
nek egyet, de a bonyolultabb alkalmaz5sokniil nehkzkes lehet filmklipszimbiilu- 
mokkal utiinozni a grafikaszimb6lumokat. Riadhsul, kit krdekel a nagy f&jlm$ret, 
ha nem a Weben terjesztjiik az anyagot? Vegiil, ha valami rengeteg hasznos id& 
takarit meg a sz5munkra, lehet, hogy megeri azt az Aldozatot, hogy egy kicsivel 
nagyobb lesz a fgjlmitret - kulonosen, ha ez az Aldozat nem is bizonyul igaz5n 



Gyakorlatok 

A kijnyv els6 (angol nye ld )  kiadasAban a kovetkez6 gyakorlatok szgmos csa16dott ,I- 
vas6t kksztettek arra, 11ogy leveler irjanak (amit egytbkknt mindig szivesen fogadunk) 
Ezek neliez feladatok, de megOri irtvenni dket. Hogy kissk megkonnyitsuk a dolgobt, 
az alribbi (6s m5s) feladatok forrhsk6djat elkrhet6vk tettuk 

1. A grafikaszimb6lumok szapulasa ellen6re ez a feladat gyakorlatilag megkoveteli 
a hasznalatukat. 
Hozzuk lktre egy g6zmozdony animricibjitt. Eldszor kitszitsunk egy grafikaszim- 
b6ltlmot csak a kkmitnyrdl. Ez utan menjunk a kkmCny szimb6lum belsej& 
a fiistcsd anirnalisithoz, esetleg egy olyan alakzatot haszndva, amely t6glalapkent 
kezdiidik. Haszn5ljunk alakzatatnienetet az 5, kockiiig, ah01 a ktmkny felpuffad, 
a 6. kock5ban, ah01 a legmagasabb, 6s fiistot ereget, valamint a 7. 6s a 10. kep- 
kocka kozott, ah01 Ojra normiilis. 
Hasznaljuk fel a kkrnkny szimb6lumot maganak a vonatnak a lktrehozisiiban. 
( ~ g ~ e l j i i n k ,  llogy a vonatnak pontosan annyi kepkockirja legyen, mint a kkmkny- 
nek.) Vigytik a vonatot a f6 id6szalagra, Cs kkszitsiink bel6le mozg5shtmenetet, 
amely Athalad a kkpernyon. Priszriiziissal eldonthetjuk, hogy 1101 jelenjenek meg 
a fiistfelhok. 
Egy masik reteghez adjuk hozzit a felh6k szinib6lump6ldanyait, amelyek megje- 
lennek, 6s ugyanott maradnak, rnikozben 0%-os ittetsz6sitgiivt (alfa) vitltoznak. 
Pr6baljunk mindenhez grafikaszimb6lumokat hasznhlni. 
K6szitsiik el egy 6riirskerCk animirci6jiit. El6szor hozzuk lktse egy fiilke filrnklipjet, 
hogy animilhassuk. Kkszitsunk egy grafikaszimb6lumot One Rotation (Egy fordu- 
lat) nCven, ks hozzunk benne letre egy koskoros mozg8svezetot, hogy a hike 
megkozelitoleg 28 kocka alatt egy mozg5s5tmenettel teljes kort irjon le. 
Most llelyezzuk a One Rotation 10 pkldiinyit egy 36 kockhs filmklipbe, amelynek 
Ferris Wheel (~riitskerek) a neve. A One Rotation pkldiinyait kijelolve menjiink 
a Properties tablgra, 6s mindegyik szimgra adjuk meg az elso kkpkockat. Az egyik 
kezdiidjon az I. kockhn, a kovetkez6 a 4. kockAn, a harmadik kkpkocka a 7. koc- 
kiin, 6s igy tovhbb. V6giil 10 fiilke forog majd ugyaniigy, de m6s-miis helyr6l 
indulva. 



Ebben a lecke'ben a kouetkezokrol lesz szo: 

Festks bitkgpekkel 
Alakzatt5 alakltott szovegekre alkalmazhatb kulonleges hatgsok - - 

A szur6k gyakorlati alkalmaz5sa 
Halad6 maszkol5si kulonleges hat5sok 

Ez a konyv animicibval foglalkoz6 rbzknek utolsb fejezete (nem mintha nern k6szite- 
nenk t6bb animhciGt, csak jobban elmelyedunk az interaktiv i s  a webes szolg5ltat5sok- 
ban). Ezirt most lehetoskget kapunk arra, hogy az ut6bbi nkhiny fejezetben szerzett 
tudist gyakorlati feladatokban alkalmazzuk. Ez a lecke a 6. leckkhez hasonlit, amelyben 
az els6 rkszben elsaj5titott grafikus alkot6m6dszereket otvozfiik. Most a kipkock6nkknti 
anim5ci6, az itmenetek, a hangok 6s a ritegek segitskg6vel kkszitiink animAci6kat. 
Ez a lecke sz6rakoztat, b egyGttal visszajelzest ad arrbl, hogy meddig jutottunk a konyv 

A leckeben nem sok f i j  rhszletre derlil f6ny a Flash-sel kapcsolatban. Ehelyett a gya- 
korlatok olyan meghatirozott hatiisokra osszpontositanak, amelyekre valbszinGleg 
szukskgiink lesz a kozonskggel valb kapcsolatteremtes sor5n. A lecke feladatai koziil 
neh5ny bizony5ra sfirolja a sablonoss5g, illetve a hi5bavalbs5g hatMt, de ez nem 



sziimit. Nem baj, ha a tanulits sorhn rnhsok alkotisait tanuln~hnyozzuk, vagy akir 
misoljuk. Nem valbszinii, Ilogy egy val6cli projektben ugyanezeket a hat5sokat 
haszniljuk, az eljiis5sokat azonban biztosan alkalmazzuk. 

Ni.hany viszonylag egyszerii alakzatszolg8ltathssal kezdunk, ez ut in  peclig az osszetet- 
tebb eljAr5sok fel6 haladunk. ,,Alakzatokatn emlitettiink, de ezek az eljiirisok rdjzobjekh- 
mokkal is niGkoclnek. A lknyeg az, Ilogy a most kijvetkezo t~dkkoket s.Zovegnlez6kkel, 
csoportositott objektumokkal, elerni alakzatokkal 6s szin1b6lu1npklcl5nyokkal nem 
vi.grehajtanl. A szin~bblumok belsejebe lkpve azonban az azokban talilhat6 b2rmely 
alakzatra alkalmazhatjuk a felsorolt elj8r5sokat. Ez a rksz gyakorlatilag az alakzatok 
vi.do"beszkde, ami a sz~mbblumok nlagasztalisa uthn kiss6 helyreillitja az egyenslilyt. 

Festbs bitkbpekkel 

M5r littuk, mikknt lehet szinht~neneteket li.trehozni 6s m6dositani. Kitolto- vagy korvo- 
nalszinkknt betoltott bitk6pet is alkalmazhatunk (illetve birrnilyen rasztergrafika megfe- 
lel). A bitkepek szinknek n16closithsa a sziniitmenetekhez hasonl6: a Color (Szin) tabla 
segitsi5gkvel kijeloljiik a kepet, rnajd a Gradient Transform (Szihtmenet-transzformicio) 
eszkoz segitsitg6vel m6dositjuk. Ez egy nagyon egysze1-G Cs tetszetos eszkoz, mi.g ha 
nern is kiilonosebben gyakorlatias. 

Gyakorlat: Alkalrnanunk egy betoltott bitkkpet kitolto"szink6nt egy tiikorcsarnokban! 

Miutin hozz%l%tunk a bitkkpekkel torten6 festkshez, kiskrletezziink ni.hiny kiilonleges 
hatassal. 

1, Egy it j  fhjlban nyissuk lneg a Color t ibli t ,  ks gyiizodjiink meg arr61, hogy a Fill 
Color (Kitoltoszin) szinvilasztb van kijelolve (kattintsunk rit). A Type (Tipus) 
lenyil6 lisrhb61 vhlasszuk a Bitmap (Bitkkp) 1ehetosi.get. ~Mivel i i j  fiijlrhl van szo, 
~llegjelenik a szokasos Inlport (Betoltks) piirbesz6dablak. Tehiit vhlasszuk a szh- 
111itbg6pen talilhat6 b5rmely rasztergrafikit. (Ha a Library - Konyvt5r - tiiblin 
mir  szerepel egy bitkep, a Type lista Bitmap pontjit viilasztva nlegjelenik egy 
,,szinmintacsoport", anlely az egyes betoltott bitkkpek el6nkzetkt jeleniti meg.) 

2. Jeloljiik ki a Rectangle (Tkglalap) eszkozt, rnajd iillitsuk a korvonalbe5llitiist 
ko~vonal  nklkiilire (At16s pisos vonal). Rajzoljunk egy teglalapot a szinpadra. 
Ekkor a kitoltksben az iin6nt betoltott rasztergrafikinak kell megjelennie. 

3. Vilasszuk a Gradient Transform eszkozt (alnely lellet, hogy csak a Tools - 
Eszkozok - tiibla Free Transfor111 - Szabadkezi transzfornlhci6 - gornbjit lenyom- 
va tartva jelenik me@, majcl kattintsunk a nkgyzet kitoltkskre. A bitkkpkitoltks 



es helyet is m6dosithatjuk. Nagy bitkepek betolt6sekor j6csk5n kicsinyi- 
teni kell a nezetet, hogy lathassuk a kitoltks m6dosit5sgra szolg516 foganwkat. 
~e~figyelhetjiik, hogy ha a bitkep kisebb, mint a tkglalap, akkor ism6tlo"dik. 
~ ~ d e k e s  m6don a Gradient Transform egyCb foganmkat is kiniil, amelyekkel 
csak a kitoltgs sz6lessitgitt vagy magassiigiit, valamint a forgatasat its ferdeseget, 
vagyis az egyenes szinatmeneteknkl (Linear Gradient) nem alkalmazhat6 tulaj- 
donsigokat lehet m6dositani. Az egermutatb v5ltoziisht figyelve megtudhatjuk, 
bogy az egyes foganwk milyen m6dositAst vegeznek. 

4. A bitkepes kitoltks teh5t remek dolog, de valami hasznosabbat is csin5lhatnhnk. 
ime egy pClda: egy egyszeru" tiikorcsarnok. A Gradient Transform eszkoz segit- 
segitvel silitsuk a nkgyzetben szereplti kCpet a nkgyzet mkretitre vagy annPl 
nagyobbra, vagyis biztositsuk, hogy a kep ne ismCtlodjon. 

5. A Selection (Kijeloles) eszkoz segitsCg6vel jeloljiik ki a titglalapot, majd nyissuk 
meg a Transform (Transzformiici6) tiiblgt. A szi.Iesskg (width) 6s a magass5g 
(height) rnez63en adjuk meg a 80 erteket, majd kattintsunk tobbszor a Transform 
tabla jobb als6 sarkanhl talhlhat6 ,,Copy and apply transform" (Transzform5ci6 
m5sol5sa 6s alkalmaziisa) gombra. Az eredmenynek a 14.1. iibrghoz kell hasonli- , 

A tiikorcsamokhatcis egy bitk6p kitolt6sG alakzat tobbp8ldanyabdl a11 ossze 

6. A vkgkn gyakran krdemes a Gradient Transform eszkoz segits6g6vel finombeiiili- 
t5ssal rn6dositani a legkisebb teglalap kitoltCsCnek elhelyez6si.t. A fenti fenykepen 
p6ld2ulithelyeztiik a szemeket, hogy Iiithatbv5 vsljanak. A tiikorhaths igy is j61 

A bitkitpek korvonalszinkent va16 alkalmazasa id6nkent kicsit giccses. Bizonyara min- 
denki k6pes ellenhlni a hjlzott feltiintis6g kenyszer6nek. A figye1mezteti.s ut%n elrnond- 
hatjuk, hogy lehetseges olyan alakzatgtmenetet kesziteni, ah01 a kitoltifs vAltozik. Tehht 
letre keli hozni egy bitkepkitoltbsel rendelkezo" alakzatot tartalmaz6 kulcskock&t, majd 
egy masodik kulcskock5ban a Gradient Transform eszkozzel mddositani kell a bitkCp- 
kitoltest. Ez ut%n Shape alakzat5tmenetet keszitiink az elso" es a m5sodik kulcskocka 
kozott. Ilyenkor tartsuk Cszben, hogy a Shape iitmenetet kell hasznalni (a Motion - 
mozgis8tmenet - helyett). 



Szoveg elemekre bontdsa 

A szoveg annyiban hasonlit a rajzobjekturnokhoz, hogy nem mos6dik ossze az azonos 
helyen talilhato rnAs alakzatokkal (ellentktben az egyesito iizernnlbdban rajzolt objek- 
tumokkal). Ha kijeloliink egy szovegmezot, a Modify, Break Apart (M8dosit8s) Felbon- 
tis) parancs eloszor karakterenkknt bontja kiilon mezdkre a szoveget. Mi~odszor r~  
(illetve ha a szovegmezo" csak egy karakterb61 All) a Modib, Break Apart parancs alak- 
zatokki alakitja a szoveget. Miert hasznos ez? Ha a szoveg egyes karaktereit egymist61 
figgetleniil szeretnenk animhlni, szimb6lurnokk5 kell alakitanunk a karaktereket. Ezen 
kiviil, ha rneg szeretnenk vAltoztatni a szoveg alakjiit, vagy szin5tn1enettel (akk kevert 
szinnel) szeretnknk kitolteni azt, akkor alakzatnak kell lennie. Az aliibbi ket gyakorlat- 
ban mindkkt hat%st megfigyelhetjiik. 

Gyakorlat: Anirnhljunk egy sziiaregrnez6t karakterenkbnt! 

1. Nyissunk meg egy uj fAjlt, majd jeloljiik ki a Text (Szoveg) eszkozt, valasszunk 
egy meglehet6sen nagy - pkld8ul60 keppontos - betiimeretet, kattintsunk 
a szinpadra, its gepeljiik be a DROP sz6t. 

2. Jeloljuk ki a Selection eszkozt, majd kattintsunk egyszer a teljes szovegmezore, 
Helyezziik a szoveget az animiicib befejezo"d6sknek kivint helyere, pkldiul 
a szinpad aljira. Vilasszuk a Modify, Break Apart meniipontot (vagy nyomjuk le 
a CTRL+B billentyiiket). EzutAn az egyes betiik kulon szovegmezoket alkotnak. 

3. Jeloljiik ki az osszes betiit, majd kattintsunk a Modify, Timeline, Distribute 
to Layers (M6dosit5s, IdGszalag, R6tegekre osztis) meniipontra. A ,,Layer 1" 
(1, rilteg) feliratra, majd az idBszalagon talilhat6 szemetes ikonra kattintva 
toroljiik az iires ritteget. 

4. A betiik anim5lisa elott rnindegyiket Movie Clip (Filmklip) pi.ldiinny5 kell alakita- 
ni (mivel mozg5siitmenetet liozunk 16tre). Kattintsunk egyszer a D-re, hogy kijelol- 
juk azt, majd v5lasszuk a Modify, Convert to Symbol (Szimb6lumrni alakitis - F8) 
parancsot, nevezziik el ,,Dn-nek, majd gy6zo"djiink meg arr61, hogy val6ban film- 
klip. Ezt ismkteljiik meg a tobbi betiivel is (a n~egfelelo elnevezilseket hasznilva). 

IsmbtlBd6 szimb6lumok 
Ha ezt a gyakorlatot olyan szoval ismeteljiik meg, arnely kettozott karaktereket tar- 
talmaz (peldaul a ZOOM szo kBt ,,On betiije), valoszinuleg rajoviink, hogy nem kell 
kkt szimbolumot kiszitenunk ebb01 a betubol. Ahhoz azonban, hogy biztositsuk 
a masodik ,,On tokeletes igazitasat, a kovetkezoket kell tenniink. A masodik ,,Ow-hoz 
erve hozzunk Ietre uj szimb6lumot - ez mondjuk a temporary o (ideiglenes 0 )  
nevet kaphatja. Ez utan jeloljuk ki a peldanyt (amely a helydn szerepel) a szinpadon, 
es kattintsunk a Properties (Tulajdonsagok) tabla Swap (Csere) gombjara. Csereljuk 
ki az elso ,,Ow-val, majd toroljiik a Konyvtarban szereplo temporary o peldanyt. 
igy rninden a helyere keriil, es nincs sziikseg egbrhlizasra, illetve szemmert8kre. 



betu"pkld5nyok pontosan azon a helyen taliilhatbk, ah01 az animhci6 v@&n 

on azonban ki.sobb megkett6zziik ezeket a kulcskockhkat. E1o"szor kattintsunk 
z egyes rgtegek 50, kockAj&ra, majd illessziink be egy-egy kkpkockgt (F5). 

EZ uthn kattintsunk a D rkteg 10. kockhj&ra, 6s illesszunk be egy kulcskockiit 
~ 6 ) .  Az R rktegen a 15. kCpkock5nh1, az 0 rktegen a 20. kkpkock8nh1, a P rCte- 

a ,,D"-re, tartsuk lenyomva a SHIFT billentyiit, majd htizzuk folfele az egeret, amig 
a bet6 meg nern jelenik a szinpadon. Ezt hajtsuk v6gre a tobbi betu"ni.1 is. V6giil 
kattintsunk a D rkteg 1. kockhjiin szereplo kulcskockhra, majd a Properties tabla 
Motion tween (MozgiisBtmenet) leheto"s6gkre (vagy kattintsunk a jobb gombbal, 
6s vhlasszuk a Create Motion Tween - Mozg5siitmenet letrehozhsa - lehetoskget). 
~ z t  a lCp6st ismkteljiik meg a tobbi rkteg elso" kulcskockAin is. 

, Puttassuk a filmet. Ezuthn nyugodtan m6dosithatjuk az id6zit6st, 6s egykb 
vhltoztat5sokat is vegezhetiink. t 

Szoveg alakzatth alaMt6sa 

A szovegmez6k a rajzobjektumokhoz hasonlithat6k, de megsem eg6szen azonosak. 
Termeszetesen az el626 objektumtipusok b5rmelyik6be helyezhetiink szoveget, de 
ez nern sziikseges, mert a szoveg az egyszeru" alakzatokkal ellentgtben (amikor kkt 
alakzat fedi egymhst) nern olvad bele m5s objektumokba. Ennek ellenkre szhmos ok 
lktezhet, ami miatt krdemes egy szoveget alakzatth alakitani. Alakzatkknt tetszoleges 
m6don torzithatjuk a szoveget, sat szinatmenettel vagy kevert szinnel is kitolthetjuk 
azt. Az alakzatkent megjeleno" szoveghez pkld5ul korvonalat adhatunk. Sajnos az alak- 
zart5 alakit5sa utiin tobbet m5r nern szerkeszthetjuk a szoveg karaktereit, mivel ezek 
alakzatok, 6s nern szovegelemek. Ezitrt fontos megjegyezni, hogy az ebben a rkszben 
elsajrititott kiilonleges szoveghatiisokat lezhrt 6s val6szinu"leg m%r nern vhltoz6 szove- 
gekre alkalmazzuk. 

A szovegek alakzatt5 alakit5sa egyszeru". Kattintsunk ketszer a Modify, Break Apart 
meniipontra. Az elso" felbonthskor a szovegmezo" egy-egy karakterbo"1 5116 on5116 
sz6vegmez6kre bornlik. Az alakzatt5 alakitott szovegen birmilyen alakzatmuveletet 
vkgezhetiink: hasznilhatjuk a Free Transform Distort (Torzitgs) 6s Envelope (Burkol5s) 
lehetoskget, korvonalat alkalmazhatunk 6s eIt5volithatjuk a kitoltkst, szinhtrnenetre 
vagy bitkCpre v5ltoztathatjuk a korvonalat, illetve a kitoltGst, vagy egyszerfien megviil- 
toztathatjuk az alakjht a Selection (KijelolCs) 6s a Subselection (R6szkijeloli.s) eszkoz 
segits&gkvel, A kovetkezo" gyakorlatban ezeket a lehetosgget pr6biilhatjuk ki. 



298 ! II. r6sz * Animacio a Flash-ben 

1. Egy iij f5jlban jeloljiik ki a Text eszkozt, v5lasszunk egy nagy 6s vastag grafiku 
betiitipust, majd gkpeljunk egy sz6t a szinpadra. A Selection eszkoz segitseg6 
jeloljiik ki a mezot (ne a benne szerepld karaktereket, ahogy a Text eszkijzze 
tennenk), majd vilasszuk a Modify, Break Apart meniiparancsot. Anklkiil, bogy 
kattintanink (ami eltivolitanii a kijelolitst), vilasszuk ismkt a Modify, Break 
Apart rneniipontot. Ezut5n az osszes beta alakzatti v5lik. 

2. A Selection eszkoz segitsi.gi.ve1 nyiijtsuk meg 6s gorbitsuk a karaktereket. 
Ne torzitsuk annyira, hogy a 526 olvastlatatlann5 vgljon, csak figyeljuk meg, 
ahogy tetszks szerint itformiilhatjuk azokat. ~ r d e k e s  lehet, ha megv5ltoztatjuk 
az itppen haszn5lt sz6 alakj5t. A 14.2. 5br5n pi.ld5ul az egymiissal szembefor- 
du16 ,,p" 6s ,,a" szinte tiikorkkpek, a ,,cn pedig kirak6s m6dj5ra illeszkedik 
a szomszi.dos ,,an-hoz. A bettikozok is megviltoztak. 

3. Mielott hozzil5tn5nk az alakzat kitolt6s6hez, k6szitsiink egy l5tvAnyos Arnyi.kot. 
Jeloljuk ki az osszes alakzatot, majd viilasszuk a Modify, Group (M6dositis, 
Csoportosit5s) meniipontot, hogy az alakzatok ne toro1hessi.k az 5rnyi.kot. Misol- 
juk le a csoportot, majd illessziik be. A misolatot helyezziik tiivolabb az eredetitd. 
Jeloljuk ki a misolatot, majd viilasszuk a Modify, Transform, Flip Vertical (M6dosi- 
tiis, Transzformiici6, Fiigg6leges tiiksoz6s) meniipontot. Ez ut5n kattintsunk 
a Modify, Ungroup (M6dositis, Csoport felbont5sa) menupontra. 

C, elotte 

utana 

14.2. hbra 
Az  alakzatta alakitas zlthn tetsz6legesen forwtdzhatjuk a szoueget 

4. El6szor a Free Transform eszkoz segits6girvel jelofjiik ki az osszes BrnyCkkaraktert. 
Vilasszuk a Distort lehetosi.get, majd tartsuk lenyomva a SHIFT billentytit, mikoz- 
ben a jobb als6 fogantyli huziisiival megnoveljiik az irnykkot, Qgy, mintha a Nap 
alacsonyan 5Ilna (15sd a 14.3. iibrit). 

5. Jeloljiik ki az osszes gryi.kbetiit, majd illitsunk be egy olyan szint, amely valami- 
vel viI5gosabb a fo betu"kni.1. Mikozben a teijes 5rny6k ki van jelolve, v5lasszuk 
a Modify, Convert to Sy~nbol parancsot (vagy nyomjuk le az F8 billentytit), majd 
a Movie Clip 1eheto"si.get. 



A Free Transform eszkozzeI torte'n6 ne'mi allitgatcissal maris lhtuanyos arny6kot hapunk 

6. Jeloljiik ki az arny6kklipet, majd a Filters (Szu"r6k) tAbla segitseg6vel alkalmazzuk 
a Blur (Elmos5s) hathst. A Properties tBbl5n bhrrnikor 75% koriilire gllithatjuk 
az 5ttetszo"sitg (alpha) itrt6ket. 

7. Most mbdositsuk a b e a k  kitoltbszinkt. Dupla kattinthsal Ikpjiink be a fo" betu"k 
csoportj5ba. Nyissuk meg a Color tiiblst, majd v5lasszuk kitolt6szinnek az alap- 
Crtelmezett feket6bol feh&rbe v5lt6 sugiiriranfl Btrnenetet (vagy hozzunk letre 
sajiit Btrnenetet). Jeloljuk ki a Paint Bucket (Fest6kesvodor) eszkozt, 6s gy6zo"d- 
jiink meg arr61, hogy a Lock Fill (Kitoltks rogzitese) lehetoseg nincs bejelolve. 
Kattintsunk a bal szelen talhlhat6 bet% bal felsb sarkAra. Ez ut5n kapcsoljuk be 
a Lock Fill leheto"s&get, majd kattintsunk egyenkent az egyes b e a k  belsejebe. 
V6giil a Gradient Transform eszkoz segitsgg6vel Bllitsuk be az 5tmenet elhelyez- 
ked6sCt i.s halvAnyul5sAt. A szinstmenet elvileg-a beakon keresztiil teriil el. 

8. Most v6gso 16p6skknt hozzBfoghatunk az animhci6hoz. El6szor alakzatatmenetet 
hozunk letre a f6 beakkel. T6rjiink vissza a fo" id6szalaghoz, 6s jeloljiik ki a fo" 
bettiket. V5lasszuk az Edit, Cut (Szerkesztes, KivBgss - CTRL+X), majd a Modlfy, 
Timeline, Insert Layer (M6dosit5s, Idoszalag, Reteg besztirgsa) menupontot 
(vagy egyszefien kattintsunk a kis ,,Insert Layer" gombra az idBszalag aljaniil). 
Gybz6djiink meg arr61, hogy az Gj r6teg aktiv, majd v5lasszuk az Edit, Paste In 
Place (Szerkesztes, Beillesztks helyben - CTRL+SHIFT+V) mentipontot. Jeloljuk ki 
ismkt a betiiket, majd kattintsunk a Modify, Break Apart menupontra. V6gul 



Transform eszkoz segitskgkvel helyezziik At a sziniitmenet csucsf6ny6t a jobb 
sz6ls6 betfire. Jeloljiik ki az I. kockAban szereplo kulcskockiit, majd a Properties 
t5bla segitskgkvel hozzunk letre alakzatiitmenetet. 

9. Az iimyCkkal valamivel konnyebb dolgunk van. Kattintsunk az irny6k r6tegCben 
szereplo cellira a 20. kepkocka alatt, majd szQrjunk be egy kulcskockiit. A Free 
Transform eszkoz segitskg6vel dontsiik balra az hmy6k aljit. Val6szinu"leg kicsit 
igazitani kell, hogy illeszkedjen a fo betiikboz. Vegiil tkrjunk vissza az 5rnyekre- 
teg 1. k6pkock5jiiban szereplo kulcskockiihoz, 6s a Properties tAbla segits6g6vel 
hozzunk l6tre rnozgAs5tmenetet. Ne agg6djunk amiatt, hogy az irnyek mikent 
mutat az Atmenet soriin, val6jiban csak az a fontos, hogy az utols6 kepkockiin j61 
nezzen ki. 

A lecke kksobbi, maszkoliisrbl sz616 resz6ben Iiithatunk egy mAsik m6dszert is, ah01 
a szoveg alakzatti alakitiisa helyett csupiin a kitoltest kell m6dositani. Birmilyen szint 
vagy iitmenetet felfedhetiink egy szovegmez6ve1, vagyis a szoveg lesz a maszk. 

SzarBk alkalmazisa a kiilonleges hatisokhoz 
Az el626 gyakorlatban a Blur sziiro segitsegevel ligyitottuk az Amy6kot, feltfinhet 
viszont, hogy nem haszniiltuk a Drop Shadow (Vetett iirny6k) szu"r6t. Ennek a szuronek 
a hasznilatakor val6j5ban nem lehet torzitani az Arny6kot. Ez6rt rnielott a szu"r6k alkal- 
maziisiinak kovetkezo pkldiiira ugranink, ne feledjiik, hogy id6nk6nt mindenkeppen 
saj5t kezcleg kell megrajzolnunk vagy animalnunk a megjeleniteni kivhnt tartalmat. 
A szu"r6k csak a hab a tort5n: a kremnek is finomnak kell lennie. 

A konyv tniis ritszeiben miir l5ttuk a Filters (Szfirok) ablakot, amely most ism6t el6keriil. 
A kovetkezokben mindossze kCt BltalAnos hatiis szerepel, amelyek sziirok segitsegkvel 
finomithat6k: a m6lysi.g 6s a mozgiis. 

, 

A rnblysbg Bbrhzolasa Brny6kokkal 

Nern kell optikai fizikusnak lenni ahhoz, hogy bizonyos alapismeretekkel rendelkezziink 
az hrny6kokkal kapcsolatban. A 14.4. Bbra nehiny ket egyszeru" alapelvet mutat be: 
mink1 kozelebb talAlhat6 egy tiirgy a fi.nyforrashoz, anniil nagyobb az 5rnykka; 6s mind 
messzebbre vetiil az iirnykk, annAl l~osszabbra nyillik. Az el6zo feladatban peldiiul mind 
szi.lesebb6 tessziik az irnykkot, anniil kozelebbinek liitszik a fenyforrAs. Ha az anim8ci- 
6kban felhaszn5ljuk ezt a k6t egyszerii osszefiiggkst, a felhasznA16 tudat alatt 6rz6keli 
a n16lys6get 6s a m6retet. 

Egy-egy finom 5rnyi.k hozz5ad%s5val j61 6rzekeltethetjiik a mitlys6get az animAci6ban. 
Ezt a kovetkezo remek gyakorlat is bizonyitja. 



14.4. tibra 
A vi1agith.s meg&&se segit a mklyskg &rz&keltet&s&ben 

Gyakorlat: ~dkeltessunk mblysbget 6s tivols6got Bmyikok honiiadisival! 

I ,  Nyissunk meg egy tij f5jlt, rajzoljunk egy kort a szinpad felso" r6sz6ben1 jeloljuk 
ki, majd alakitsuk filmklipp6 (F8). 

2. Kattintsunk a 10. kkpkockAra, szlirjunk be egy kulcskockht, illetve a 20. k6pkockh- 
n61 meg egyet. Most, hogy az 1.6s a 20. kocka megegyezik, l6pjiink a 10. kepkoc- 
k6ra, 6s tartsuk lenyomva a S m  billentyiit, mikozben a korpeldhnyt lefel6 htiz- 
zuk, majdnem a szinpad alj%ra. 

. Jeloljuk ki az 1. 6s a 10. k6pkockin tal5lhat6 kulcskock6kat (kattintsunk az egyik- 
re, tartsuk lenyomva a SHIFT billentyiit, majd kattintsunk a m%sikra), 6s vAlasszuk 
a Properties t6bla Motion tween leheto"s6gi.t. A filmet lejhtszva lhthatjuk az egy- 
szeru" pattog6 labd5t. (A 23. leck6ben haladb anim6ci6s elj5rhsok hozz5ad5shval 
val6szerirIb6 tesszuk az animAcibt, egyelore azonban csak az 5ryCkhatAst 

. Jeloljuk ki a korp&ldAnyt, majd m5soljuk le azt (a kovetkezo" 16pesben szereplo 
Arny6khoz haszn5ljuk majd). Nevezzuk el ezt az egyetlen reteget Circle-nek, 
majd z%rjuk le, 6s szli junk be egy bj reteget az 5rny6k szhmhra. Ezt a reteget 
nevezziik el Shadow-nak (h-ny6k). A r6tegekre kattintva 6s az egeret hi5zva 
megv5ltoztathatjuk a r6tegek sorrendjet, hogy a Circle reteg a Shadow ri.teg 
folott helyezkedjen el, amelyen nemsok5ra anim5ljuk az 5rny6kot. 
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5. A Shadow rktegen kattintsunk az Edit, Paste in Place menupontra (CTRL+SHIF~+V) 
Ekkor megjelenik az imknt lemasolt korpCld5ny. Vi,oyiik a piros lejhtszdfejet 
a 10. kepkockiira. Az 5rnykknak a ,,padl6" felk kell haladnia, 6s a kor a12 kell 
keriilnie, amikor az leer. Nyomjuk le a SHIFT billenwt, 6s htizzuk az iimykkot 
lefelk, hogy 6ppen a kor alatt legyen. Vigyiik vissza a lejhtsz6fejet az 1. k6pkoc- 
kiira, hogy beiillithassuk, hogy a film elejkn mikknt jelenjen meg az iirnykk. 

6. Visszatitrve az 1. kockiihoz, jeloljiik ki az %rny6kot, majd a Free Transform esz- 
koz segitskgevel nyomjuk ossze, 6s szirlesitsuk egy kicsit. A Properties thbla se- 
gitskgkvel Allitsuk a szinstilust 100%-os Tint (Szinezet) krtirkre, majd vhlasszuk 
a fekete szinmintat. Az arnyek toviibbra is maradjon kijelolve, 6s a Filters tabla 
segits6gkvel iillitsunk be egy Blur krtkket. Az X 6s az Y iriiny egyarhnt legyen 50. 

7. Kattintsunk a Shadow rkteg 10, kkpkockiijhn szerepl6 cellhra, its illesszunk be egy 
kulcskockit (nyornjuk le az F6 billentyiit). Az 5rnyi.k m6dositiisa el6tt a 20. kock6- 
rial is szu junk be egy kulcskockht. fgy az els6 irs az utols6 kulcskocka megegye- 
zik. Lkpjunk a 20. kockiira, 6s jeloljiik ki az irnykkot. A Filters tiiblhn hllitsuk a Blur 
X 6s Y krtkkkt koriilbeliil40-re. A Free Transform eszkoz segitsi.girve1 valamivel 
kisebbi. tehetjuk az Bmyirkot. 

8. Kattintsunk az 1. 6s a 10. kitpkocka ku1cskockhj5ra7 majd iillitsunk be mozg5siit- 
menetet. Futtassuk a filmet. Nem rossz, de az iirnykk lehetne szinezett ks iittetszo". 
Ezeknek a hatasoknak a hozzhad~siihoz jeloljiik ki az 1, kkpkockan szereplo" iir- 
nykkot, majd a Properties tabliin v5ltsunk Advanced (Halado) Color Style behlli- 
thsra. Kattintsunk a megjeleno Settings (Behllithsok) gombra, majd az alfa krtkket 
100-rdl m6dositsuk mondjuk 30-ra (illetve ugy, 11ogy j61 mutasson). Ugyanigy 
vhltoztassuk meg a 30. kepkockhn szereplo" pkld5ny alfa erteket. Megtehetjiik, 
hogy a 10. ki.pkock5n51 is elvkgezziik az alfa 6rti.k ugyanilyen m6dosithsiit, de 
val6szinu"leg a legmagasabb alfa $rtCk n6z ki a legjobban. 

A Blur szu"r6 remek eszkoz arra, hogy 16trehozzuk egy pkld5ny eletlen v81tozat5t7 de 
ezzel a m6dszerrel nem lehet olyan j61 iriinnyal rendelkezo" mozgist krzkkeltetni. Igaz, 
hogy egymhst61 fuggetlenul hllithatjuk be az X 6s az Y Blur irrteket, de az elmosiis 
egyenl6 mkrtekben jelenik meg mindkirt oldalon (jobb irs bal oldalon, illetve alul 6s 
felul). Ha azt szeretnknk megmutatni, hogy valami gyorsan mozog &s egy meghathro- 
zott iranyba halad, az elmoshsnak csak az egyik oldalon (a nyomvonal oldalhn) szabad 
megjelennie, az iistokosokhoz hasonloan. 

Azt mhr tudjuk, hogy az animiiciok 5116kepekbo"l osszetevo"d6 sorozatok, tellit az alkal- 
mazott mozgiisi elmos6dhs (bemozditiis) az egyes k6pkockhkhoz ad6dik hozzii. 
Termeszetesen kkszithetiink htmenetet szfirbkkel, hogy a Flash v6gezze a kulcskockhk 
koz6tti beszOr8st. Az a lenyeg, hogy a hozziiadott elmoshst egyszerre egy kulcskockin 
kell alkalmazni (6s mellesleg nem csak azokon a kulcskockhkon kell haszniilni, ah01 
az objektum kdlonbozo helyeken jelenik meg). 



14. bra K(il6nleges hat6ssk l6trehm891~ 303 

Hgrorn Altalhnos m6dszerrel adhatunk a filmhez nyomvonal-elmosAst: 

Hasznaljunk ki.t objektumot: az egyikre alkalmazzuk a Blur szGrot, a masik 
pedig szerepeljen ennek a tetejen, elmosas nitlkiil. Az elmosote objektum ak%r 
elter6 alak6 is lehet. Erre a 14.5. iibran lathatunk p$ld%t. 
Alkalmazzuk a Drop Shadow szu"r6t. Egyszeden az objektumkval egyez6 szinu 
6rnykkszint keli megadni, az iriinyt pedig ahhoz a helyhez Sllitani, ahonnan 
az objektumnak indulnia kell (vagyis az objektum mog6). Ezt a 14.6. abra 
szeml6lteti. 
Rajzoljunk vonalakat vagy egykb egyedi grafik6t. Hosszd vonalak alkalmaz6sakor 
ligy tiinik, mintha az objektum gyorsabban mozogna, a rovid vonalak pedig las- 
sabb hadst keltenek. Ezt a 14.7. Abra p6ld6ja mutatja. 

Egyszerii objektum 

Egy m5sik pBld5nyra 
alkalmazcn Blur sziirii 

14.5. Bbra 
A Blur hathszt az  als6 objekztumra alkalmazzuk, mikozben a fels6 objektum 
udltozcatlan marad 

14.6. Bbra 
Az objektum szin6uel megegyez6Drop Shadow szCr6 haszndlata nagyon hatgkony rn6dszer 
a mozgas nyomuonaldnak rnegjelenitkskre 
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14.7. hbra 
Azt gondolhatnank, hogy nkhany egyszeriz uonal nem B r i  eL a kell6 hatast, de ha 
kockdnkdnt tekintiigzk meg eg?~ rkgi rajzfilmet, Iatlza~uk,  hog^ valejaban mdgis elegendd 

Csak a 23. leckitben latunk olyan gyakorlatot, amely lkpksenkknt elmagyargzza ezen 
bemozditb eljhrgsok valamelyiket (pontosabban a Drop Shadow hatgst). A 23. leckkben 
ezen kiviil mas mbdszereket is megtanulunk a mozggs, illetve a mitlysitg krzkkeltetksi.re. 
Szhmos kulonbozo" apro m6dszert alkalmazliatunk egy-egy elkkpzelks kozvetitksi.re. 

Maszkolasi hathsok 
A 12. leckitb61 emlkkezlzetiink, 11ogy a Mask (Maszk) rktegtulajdonsiig-beiillit%ssal ren- 
delkezo" rktegekre rajzolt alakzatok felfedik az osszes olyan, kozvetlenul az alattuk lkv6 
rittegen vagy rktegeken l5thatb objektumokat, amelyek rktegtulajdonsiig-begllitisa 
Masked (Maszkolt). Vagyis a maszkrkteg hathrozza meg, hogy mi lathat6 a maszkolt 
rktegeken. A 12. lecke egyik gyakorlatgban fknysz6roliat8st hoztunk letre, ah01 a fkny- 
szbrb (a maszk) a mozg5sa sor5n megmutatta egy v5roski.p fitnyes v8ltozat8t. A va16- 
sigliuskg krdekkben egy harmadik ritteget adtunk hozz5 - nem maszk- vagy maszkolt 
ritteget, csak egy hagyominyos rkteget -, amely a vhroskkp sotetebb v5ltozatiit tartal- 
mazta, igy ott, ah01 a fi.nysz61-6 nem jelenitette meg a fenyes viiroskitpet, a felhasznil6 
a sotkt vhrost lgtta. Ezt azkrt emlitjuk itt meg, mert a maszkol~sl~oz gyakran gondosan 
meg kell tervezni a rktegeket. Az is sokszor elo"fordu1, hogy a fontos retegek nem is 
kkpezik a maszk rkszi.t! Mindenesetre, idonkitnt nem konnyii fejben 5tl5tni a dolgokat, 
de  mindenkkppen sziikseges. 

A maszkolis egyik szembetun6 korliitja, llogy a maszkok ,,mindent vagy sernmit" elven 
mukodnek, azaz a maszk vagy bekapcsolt, vagy kikapcsolt Allapotban lehet. Mi van 
olyankor, ha szingtmenettel szeretnitnk ellatni a maszkot? Tulajdonkeppen nagyon egy- 
szerii a megold5s: szfirjunk be foliilre mkg egy (nem maszk) rkteget, amely a szinhtme- 
netet tartalmazza. Ha a maszk mozog (mint a fitnysz6rb esetkben), egyszeden rnozgas- 
suk az gtmenetet azonos mertekben. A kovetkezo" feladat majdnem ezt csinslja, de 
ezlClttal a maszk egy nagyitbra hasonlit (amely egy alsbbb, nem maszkrktegen szereplo 
szoveg nagyobb v5ltozatit jeleniti meg). A valbsiighfiseg erdek6ben tukrozodi.sse1 
litjuk el a nagyitbt, lzogy hasonlitson a hagyomiinyos lencsitkhez. Ez a tiikroz6di.s 
egyszeden koveti a titnyleges maszk litvonal5t. LAssuk! 



1. Egy bj fiijlban rajzoljunk egy kort, majd alakitsuk filmklippi. Circle ni.ven. 
A rkteget nevezziik el Circle-nek. 

2. Szfirjunk be egy Gj ritteget (Insert, Timeline, Layer - Besztiriis, Iddszalag, Ritteg), 
majd nevezzuk el Big Text-nek (Nagy szoveg). Jeloljuk ki a Text eszkozt, 5llit- 
sunk be a rajzolt kor meretCvel koriilbelul azonos magassagti betfitipust, majd 
a szovegtipust 5llitsuk Static (Statikus) beiillitiisra. Kattintsunk a szinpadra, majd 
gepeljunk be egy hosszb sz6t. A Selection eszkoz segitsi.gkve1 mozgassuk figy 
a szoveget, hogy a kor lefedje a sz6 elso betiijitt, rnajd alakitsuk a szovegmezdt 
filmklippi. MyText n6ven. Hbzzuk a Big Text rkteget figy, hogy a Circle ritteg 
alatt helyezkedjen el. hlitsuk be, hogy a Circle rCteg maszkreteg legyen. 

3. Mivel azt szeretnitnk, hogy a maszk a szoveg nagy viiltozatAt fedje Eel, sziiksk- 
gunk van egy kisebb viiltozatra, arnely minden miis alatt helyezkedik el. Sztirjunk 
be egy f i j  rCteget, 6s nevezzuk el Small Text-nek (Kis szoveg). Hfizzuk a ri.teget 
a miisik ket rCteg alii. Ha a Small Text rkteg maszkolt, a Modify, Timeline, Layer 
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Properties alatti Normal paranccsal iillitsuk vissza. (Azt is megtehetjuk, hogy a re- 
tegre kattintunk, majd balra lefele hfizzuk.) Oldjuk fel az osszes rCteg rogzit6sCt, 
6s m5soljuk le a MyText szimbdlum egy p6ldiinyAt. A Small Text rkteg kivktel6vel 
tegyiik liithatatlannii az osszes r6teget. Kattintsunk az Edit, Paste in Place menii- 
pontra (vagy alkalmazzuk a CTRL+SHIFT+B billentytikombiniici6t). Jeloljiik ki 
a Free Transform eszkozt, nyomjuk le a SHIFT billentyCit, its mkretezziik At 
a MyText pkldiinyt (a Small Text rktegen) az eredeti mkret hozziivetoleg 80%-5ra. 

4. Tegyiik liithatbii az osszes rkteget, majd a 14.8. iibrsn mutatott m6don ziirjuk le 
azokat, hogy 1Athassuk a maszkhatiist. Az elsd problCma az, hogy arnikor a maszk 
felfedi a nagy szoveget, alatta a kis szoveg is 15tszik. Csak ott szeretnknk iitliitni, 
ah01 nincs maszk. Ezt tulajdonkkppen nagyon egyszedien megoldhatjuk: nem 5t- 
Iiitsz6 hiitteret kell adni a szovegnek. Nyissuk meg tehiit a Konyvtiirat, 6s keres- 
suk meg a MyText eredeti viiltozatAt, Jeloljiik ki a Rectangle eszkozt, lutolt6szin- 
kknt viilasszuk a fehCret (illetve biirrnilyen szint, amelyet a h5ttCrnek sziinunk), 6s 
ne haszngljunk korvonalat. Ez utiin rajzoljunk egy titglalapot, amely legaliibb 
akkora, mint a szovegrnez6. Jeloljiik ki a megrajzolt tkglalapot, 6s v5lasszuk 
a Modify, Arrange, Send to Back (M6dositiis, Elrendezits, Hiitra) menupontot. 
TCrjiink vissza a f6 id6szalaghoz - ezutiin a maszkhat5s megfelel6en nCz ki. 

14.8. dbra 
A z  abran Idthat6 mo'don kell elrendezni a harom reteget 



5. Most miir elkkszithetjuk a Circle 5tmeneti-t. Az egyes retegeken kattintsunk 
a 30. kepkocka celliijhra, majd szOrjunk be egy kock5t (nyornjuk le az F5 billen- 
Wt) .  A Circle rkteghez adjunk hozzii egy kulcskock6t a 15., valamint a 30. kkp- 
kockinil. Tilrjiink vissza a 15. ki-pkockahoz, 6s llelyezzuk 5t a kort 6gy, flogy 
takarja (illetve maszkoliskor felfedje) a MyText peld5ny jobb ~ ~ 6 1 ~ 6  betujkt. 
A Circle rkteg 1. 6s 15. kockijan illitsuk az Atmenetet Motion Tween-re. Jiitsszuk 
le a filmet. A maszk j61 miikodik, de a rnaszk szklet nern leliet ,,15tni1'. 

6. A Konyvtiirban nyissuk meg a Circle szimb6lum eredeti vAltozatAt. Jeloljiik ki 
a kort, majd kattintsunk a Color t5bla kitoltoszin-vilasztdjira, az alap6rtelmezett 
fehkrbol feketebe v6lt6 sugiiririinyi~ sziniitmenet kiv5laszt5sAhoz. A Circle kitol- 
tgsknek beallitiisa utin a Color tiibla segitskgevel szerkessz.uk a szinAtmenetet, 
hogy a feher alfa ertkke 0% legyen (kattintsunk a feller rksz folotti kis nyilra, 6s 
mddositsuk az alfa 6rteket 0-ra). Prbb5ljuk ki ismkt a filmet, 6s lAthatjuk, hogy 
nern tortent vAltoziis, mert a maszk vagy bekapcsolt, vagy kikapcsolt illapotban 
lehet. 

7. Menjiink vissza a f6 ido"szalaghoz, ks illessziink be egy iljabb rkteget. Hilzzuk 
az Gj rkteget az osszes tobbi reteg folk. Kattintsunk egyszer a Circle reteg nevi-re 
(az osszes kkpkocka kijelolCs6hez), majd a jobb gombbal kattintsunk a Circle 
rkteg biirmely kockgjiira, 6s viilasszuk a Copy Frames (Kkpkockiik misolisa) le- 
hetosilget. Kattintsunk az eger jobb gombjival az 6j (iires) rkteg 1. ki.pkock&jiira, 
6s viilasszuk a Paste Frames (Ki-pkock5k beillesztilse) parancsot. Az i l j  reteg va- 
16szinuleg tiilny,ilik majd a tobbin. Ebben az esetben tartsuk lenyomva a CTRL 
billenwt, i-s az utols6 kockit teljesen balra hilzva t5volitsuk el a felesleges k6p- 
kockiikat. 

8. Ellendrizziik a filmet. Igen tetszetos. Az utolsd javithat6 problkma az leliet, ha 
a MyText nagy vdtozata nem megfeleloen helyezkedik el. Menjunk a Big Text 
ri-tegre, 6s irlessziink be egy kulcskock6t a 30. ki.pkockAnA1. Ez uthn 5llitsunk be 
mozgiisiitrnenetet az 1, kock5ni1, vegul pedig az 1. 6s a 30. kockin (a Big Text 
retegen) tologassuk a MyText peldinyt 6gy, hogy a nagyitblzatis a lehet6 legjob- 
ban mutasson. 

Az el626 gyakorlatban el6szor nagy mkretu szoveget hoztunk letre, es ezt kicsinyitve 
kapnlk meg a kisebb v5ltozatot. Az sem okozna gondot, ha kis szoveggel kezdenknk, 
majd annak novelnenk a meretet, mert a Flash-ben szereplo" szoveg vektorgrafikakknt 
viselkedik. Amennyiben azonban a MyText helyett rasztergrafikat szeretnknk alkalmaz- 
nil mindenkeppen javasolt 100%-os meretben meg6rizni a felfedett (nagyobb) viltoza- 
tot, ks ebb61 kicsinyiteni a kisebb v5ltozatot. Az itrnkretezett rasztergrafikhk soha nem 
mutatnak igazan j61, a nagyitott rasztergrafikiik viszont mindig szemcsi.sek lesznek. 

Miel6tt tovabblkpnenk egy 6jabb maszkhatas vizsgiilatiira, gondolkodjunk el azon, hogy 
az el626 nagyit6s feladar csaknem rnegegyezik a 12. lecke f6nyszbrbs gyakorlatiival. 
Mindkkt esetben ket rkteg szerepelt a maszk alatt: az egyiken a nagy meretu szoveggel 
(illetve a fenysz61-6s gyakorlatnal a fknyes eptiletekkel), a rnjsik pedig a kis szoveggel 



(illetve sot& i.piiletekkel), amelyet egy%ltal%n nem maszkoltunk. Az eltizo feladatban 
egy tovhbbi lkpCsre volt sziikseg ahhoz, hogy a Circle nem maszkolt vhltozata ugyanait 
az litvonalat kovesse, mint a maszkolt vgltozat. 

A kovetkezokben lehettisegiink lesz kipr6bhlni egy lenyu"goz6 maszktriikkot, arni valb- 
ban nagyon hatkkony. Ezzel a mbdszerrel k6zzel rajzolt hatiist alkalmazva fedhetiink fel 
egy kkpet. A maszk gyakorlatilag k6pkock&nk&-it Epul fel, ami azt a hathst kelti, mintha 
valaki ecsetvonAsonkPnt v5ltoztatna meg egy kepet. Bizony5ra mindenki liitta m%r ezt 
a hathst, de sok lehet6si.g van arra, hogy m6gis eredetive tegyiik. 

Gyakorlat: KBszltsunk k6zzel rajzolt rnaszMtmenetet! 

1. Egy dj f5jlba toltsunk be kee azonos mere% fEnykCpet. Helyezziik rnindkettot 
kiilon rGtegre, a Ox, Oy koordin&t&hoz. A Eels6 reteget nevezzuk el End-nek, 
az alatta l6v6t pedig Start-nak. El6szor a Start rPtegen liitjuk a kitpet, amely kks65b 
az End r6tegen liithat6 kEpp6 alakul. Legyen mindkitt ritteg 60 kepkocka hosszfi - 
ehhez kattintsunk az egyes rEtegek 60. ki.pkockgj%ra, majd az F5 biilentyu" lenyo- , 
m5sAval sz6rjunk be egy kepkockAt. 

14.9. Bbra 
A maszk egy szabad k6zzel rajzoltpacdb6Z alakul ki, 6s teEjesen befedi a aszinpadot, 
felfedve a masodik ke'pet (az ek6 kkp tetejkn) 



2. Szfisjunk be egy harmadik rkteget a mgsik kettij folk, i.s nevezzuk el Transition- 
nek (~tmenet). A gyakorlat h5tralkvo" rkszeit ezen a rktegen vkgezzuk majd (tehgt 
nyugodtan lezhrhatjuk a tobbi rkteget). A Transition retegnek elvileg a tobbi r6teg- 
he2 hasonl6an automatikusan 60 kkpkocka hosszdsiigfinak kell lennie. Jeloljiik ki 
a Brush (Ecset) eszkozt, gy6zo"djunk meg arrcil, hogy az objektumrajzol6 mod ki 
van kapcsolva, majd a szinpadon kiviil rajzoljunk egy kis pac5t. Kattintsunk 
a 20. ki.pkock%ra (vagy az animiicio kezdetenek kivant pontjiira), 6s illesszunk be 
egy iires kulcskockiit (F6 billencyii). ~gyeljiink, hogy az ecsetmeret (Brush size) 
j6 nagy legyen. Fessiink egy kisebb foltot a szinpad bal felsii sarkiiba, ahogy 
a 14.9. &bra mutatja. Most fogjuk az ecsetet (vagyis az egeret) az egyik kezunkbe, 
a m5sik keziinket pedig helyezziik az FG billenwre. Nyomjuk le az F6-ot (ezzel 
megkettazziik a 20. kilpkockhn szerepl6 pacit). Ez ut6n rajzoljunk tovabb, hogy 
befedjiik a fenykkpet. hdemes gyorsan haladni, mivel meg 40 kepkocka van h%tra 
(illetve amennyi kockhra sziikskg van a fknykkp teljes befedkskhez - sziiksitg ese- 
ten adjunk tovgbbi k6pkockakat a hirorn rkeghez). 

3. Miutan elkesziiltiink a fknykkpet befedo" kepkockiinkenti anim5ci6va1, 
a Transition rkteget egyszeden 5llitsuk be maszkrktegkent, az End reteget 
maszkolt rktegkent, 6s ugyeljunk, hogy a Start rkteg beAllit5sa maradjon Normal. 
Ellen6rizziik a filmet. 

Az Atmenetet nem csak az el626 gyakorlatban lstott ,,ki.zzel fest6" stilussal lehet megva- 
16sitani. Megtehetjiik peldiul, hogy alakzatatmenetet vagy ak%r egy egyszerii mozg6s5t- 
menetet kkszitiink, amelyben egy kis kor a teljes szinpadon tdlno". Minden bizonnyal 
mindenki liitott m%r ilyen Atrnenetet rkgi filmekben. Az 5ttiinksek egyszeriiek: sz13ksi.g 
van egy a tobbi reteg alatt elhelyezkedo" rgtegre, amelyen a kezdeti tartalorn szerepel. 
EzutAn a maszkolt rktegnek el6szor egy kis teriiletet kell felfednie, majd a maszk folya- 
matos novekedkskvel a teljes teriiletet. 

Ha valaki Dgy gondoln5, hogy a rnaszkolAs nem tfil hatasos, annak 2lljon itt egy kovet- 
kez6 pklda. Ha elkkpzeljuk a gyakorlatban szereplo retegek mukodksi.t, gondoljunk 
egy nyorntat6sablonra. Tehit egy olyan szin8tmenetet keszitiink, amely alakzatAtmene- 
tet vkgez, de csak a maszkon (a sablonon) keresztiill5tsz6dik. 

Gyakorlat: Hasm6ljunk maszkokat nyomtatBsablonk6nt! 

Talgn izgalmasabban hangzana, ha ,,animalt ragyogiisnak" neveznknk a feladatot, hiszen 
val6jAban err61 van sz6. frne a li.p6sek: 

1. Egy 0j fgjlban jeloljiik ki a Text eszkozt, viilasszunk egy nagymeretfi, fi.lkov6r 
betiitipust, %Ilitsuk a szint pirosra, a szovegtipus beallitha pedig legyen Static. 
Kattintsunk az egkrrel, majd gkpeljiink be egy rovid cimet. A Selection eszkoz 
segitsegkvel jeloljuk ki a szovegmez6t, alakitsuk filmklippi., majd nevezzuk el 
Headline-nak. Adjuk a rgtegnek a Base nevet. Katt-intsunk a 60. kkpkockgra, ks 



illessziink be egy kock5t (ehhez nyomjuk le az F5 billentyiit). (Ennek mindossze 
az az eredmenye, hogy az osszes tobbi r6teg is 60 kepkocka hosszI5 lesz.) Jeloljiik 
ki a Headline peldiinyt, i.s m5soljuk le azt (Cm+C). 

2. Illessziink be egy I5j rkteget, majd viilasszuk az Edit, Paste in Place 
(CTRL+SHIFT+V) meniipontot. Nevezziik el ezt a r6teget Stencil-nek, majd 5llitsuk 
a r6tegtulajdonsiig5t Mask-ra. 

3. Illessziink be egy harmadik rkteget - ezt nevezziik el Glow-nak. Rendezziik 
a rktegeket figy, hogy a Glow legyen kozkpen (6s a beiillitiisa legyen Masked), 
a Headline pedig alul (a be5llitisa legyen Normal), ahogy a 14.10. 5bra mutatja. 
A Glow kivi.teIi.ve1 z5rjuk le az osszes rkteget, tov5bbii tegyiik 16thatatlann6 
a Stencil r6teget. 
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14.10. ibra 
Rz abran lhthato' m6don kell elrendezni a ritegeket 

14.11. 6bra 
A haromlkp6ses szincitmenetet (ht1atszo'-sarga-citlatsz~) a maszkolt rgtegen hasznaljuk, 
a kezdetben a bal feZs6 rkszen h&z6do' dtI6s shvkknt 



4. A Glow rktegen rajzoljunk egy korvonal nklkiili tkglalapot, amely valamivel 
nagyobb, mint a teljes Headline pkldiiny. A Color tiiblhn viilasszunk egy vonalas 
szinhtrnenetet a tkglalap kitoltksekknt. M6dositsuk a sziniitmenetet Qgy, hogy 
hiirom 1kpksbo"liilljon: a kitt vkgkn 0%-os iitlhtszatlans5gQ siirga, kozkpen pedig 
100%-os 5tliitszatlansiigli sirga legyen, ahogy a 14.11. iibra mutatja. 

5. A Gradient Transform eszkoz segitsegitvel vkgezzunk forgatist, hthelyezkst, 6s 
iillitsuk be a halvinyuliist ugy, hogy a szin5tmenet egy kis %t16s sAvk6nt jelenjen 
meg a Headline pitldiiny bal felso resze folott (ahogy a 14.11. iibra mutatja). 

6. Jeloljuk ki a Glow r&teg 20. kitpkockiijiit, ks illessziink be egy kulcskockiit 
(F6 billentyu"). A Gradient Transform eszkoz segitskgkvel toljuk jobbra a sziniit- 
menet kozepet, hogy a Headline pkldhy utols6 betfijktol jobbra helyezkedjen el. 

7. Menjiink vissza, 6s kattintsunk a Glow rkteg elso" kockiijsra, majd a Properties 
tiiblgn iillitsunk be alakzatiitmenetet. Futtassuk a filmet. 

Visszatekintve itszrevehetjiik, hogy a kiilonleges hatisok j6 rksze szoveget tartalmaz, 
de nincs olyan szab5ly, arni tiltanii, hogy m8s alakzatokra, pitldiiul emblkmiikra vagy 
biirmi miisra alkalmazzunk kulonleges hatiisokat. 

Remitlhetoleg ez a fejezet a sz6rakoztat6bbak kozk tartozott - a konyv szerzoje sz5miira 
mindenkkppen az volt. Nagyszeru" dolog, ha az elsaj5titott tud5s rkszleteit egymiishoz 
illesztve lktrehozunk valamit. J6 hir, hogy mitg van mit tanulni. 

Ebben a leckkben az alapismeretek - pkld5ul az alakzatok mukodkse, a szu"r6k hasz- 
niilata 6s a maszkrktegek - iitismktlksekknt 6s alkalmaz5sakknt megvizsg5ltunk nkhiiny 
kulonleges hatiist. Konkrktan azt nkztiik meg, mikknt lehet bitkkpekkel festeni, ks 
hogyan lehet alakzatokkii alakitani a szovegeket, hogy biirmely m5s alakzathoz hason- 
16an viselkedjenek. Amikor ebben a leckeben szGr6ket haszngltunk, azt kizgrblag 
meghathrozott 6s gyakorlati ckllal tettiik. 

A maszkrhtegek alaposabb rnegkrtkse minden bizonnyal a lecke legertitkesebb rksze. 
Nem is annyira a maszkrktegek mukodits~nek rkszletei krdekesek, hanem inkiibb az, 
ahogy 5t kell lgtnunk egy problkrnst, 6s meg kell oldanunk a retegek helyes elrendezk- 
sitt. Ha vitgul a maszkoliis helyett szinkeverkst kell haszniilnunk, a gondolatmenet akkor 
is megegyezik a maszkoliissal. 



A konyvben szerepel nbhany lhtvcinyos mddszer a z  alakzatta alakitott szijvegek 
kitoltksbnek 6s kowonalhnak megvhltoztatasara. A sa blonmaszk eljarussal nem 
lehet u g y a n f ~  ,,kitoZteni " az alakzatokat? 
Dehogynem. A minta szerepelhet a maszkolt retegen, a szoveg (vagy bhrmilyen 
mhs, felfedni kivhnt alakzat) pedig egy rnaszkrirtegen. Sot, ez a mbdszer lehet6vir 
teszi a szoveg ki.s&bi szerkesztCskt, arni a szoveg alakzatt5 alakitAsa (kktszeri 
felbonthsa) eseti.n lehetetlen leme. A maszkok haszniilata csak annyi hAtr5nnyal 
jhr, hogy tobb reteget kell kezelni. 
Az ~sszejoglalus utols6 mondataban v6gre szd esett a szinkeverksr67 is. E z  nem 
a kalonleges hathokrdl szd16 fejezetbe tartozott volna? 
Termirszetesen, de a szinkeverest rgszletesen vettiik a 4., az 5 ,  6s a 6. leckeben. 
A mostani fejezet az animAlhat6 hatiisokkal foglalkozott. Amellett, hogy a szin- 
keveresi uzemm6dokat bhrmilyen filmklipp6ld5nyon alkalmazhatjuk - belekrtve 
az anirnglt klipeket -, a szinkever6si hathsokbbl nem kkpezhetiink htmenetet. l 

Vagyis a Flash nem kepes olyan klipek kepkockiii kozott interpol5ci6t vkgezni, 
"-----A-- 9- amelyek kulonboz6 szinkeveresi iizemmbdot hasznhlnak. Ezt figyelembe vkve 5 ~ - - g ; ~ ~ ~ ; ~ ~ -  -*- ----*k* -a=+s- - - 
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Ez a r6sz isrnktl6 ki.rdi.sekb6li.s vhlaszokbdlh11, amelyek segitsirgirvel rnegsziliirdithatjuk 
az ebben a leckgben szerzett tud5sunkat. Pr6biiljuk megv5laszolni a kerdeseket a viila- 
szok ellen6rzkse el&. 

1. Mi tortenik, ha kijeloliink egy dinamikus szovegmezo"t, amely a ,,Flashu szbt 
tartalmazza, majd a Modify, Break apart menupontra kattintunk? 

A. Semmi. Csak statikus szoveget bonthatunk elemekre. 
0. A karakterek alakzatth v&ltoznak. 
C. Az egyes karakterek onh116 dinamikus szovegekki. alakulnak. 

2. Hogyan hozhatunk letre tCrhatiis6 kulonleges hathsokat a Flash-ben? 
A. Ez nem lehetseges. Be kell szerezni egy bGvitmirnyt, vagy meg kell vhrni 

a Flash CS4 megjelen6si.t. 
9. A 3D szur6 segitskgirvel. 
C. Bhrmilyen triikkot hasznhlhatunk, ami esziinkbe jut, pCldhul hrnyCkok 

hozz5adhshval 6rzi.keltethetjuk a mklyseget. 



3. Hogyan lehet sziniitmenetes maszkot kesziteni? 
A. Ez nem lehetskges, viszont egy tovibbi rkteget i11eszthetunk a maszk fiile, 

amely tetszoleges sziniitrnenetet tartalmazhat. 
B. Ez nem lehetskges, de ha egy sziniitmenetet tartalmaz6 szimb6lumra 

az Invert szinkeverksi hatist alkalmazzuk, ugyanazt az eredmenyt kapjuk. 
C. Egyszeru"en sziniitrnenetet kell elhelyezni a maszkretegen, afiogy 

a ,,Hozzunk 1Ptre nagyit6hatAst maszkoliissal!" gyakorlatban tettiik. 

1. C. A Modify, Break apart parancs kktszeri alkalmaz5s5val alakithatunk egy 
(tobb karakterbsl 6116) szovegmezot alakzatts. 

2. C. A lPnyeg az, hogy miir j6 ideje elsajStitottuk a tkrhatis alkalmazisit egy 
lknyegeben sik feluleten, a festovasznon. A 23. leckkben az animAci6 hagyom5- 
nyosabb megkozelitkseit vizsgsljuk majd. 

3. A. Igaz, hogy a nagyit6s feladatban sziniitmenetet haszniiltunk, de  ez ugy visel- 
kedett, mintha folytonos kitoltes lenne. A fels6 hozziadott rkteggel jelenitettiik 
meg az Stmenet rkszletet. 

Keressunk a Weben - 1ehetBleg egy Flash-t haszn516 webhelyen, de ez nem feltetleniil 
szukseges - egy kiilonleges hatSst, majd pr6biiljuk annak egy kisebb rkszletkt elemekre 
bontani. Bontsuk apr6 darabokra. Segithet, ha rendkiviili mkrtgkben lelassitva kkpzeljiik 
el. Pr6bAljuk felvhzolni, hogy milyen rktegekre ks on5116 osszetev6kre van szukskg 
a hatiis lktrehoziisihoz. Ha aka rjuk, megpr6bSlhatjuk tknylegesen is elkesziteni, de 
ez a gyakorlatnak szinte a legkevksbi. fontos rksze. Ne kezdjiink 151 kor5n az alkotishoz! 



Interaktivitas es videok 
15. 6ra Alapszintu interaktivitas 
16. 6ra Bevezetes az osszetevok vilagaba 
17. 6ra ~sszetevok alkalmazasa 
18. 6ra Vide6fajlok hasznalata 





Alapszintu interaktivitas 

Ebben a leckkben a k6uetkezo%rbl lesz szo': 

Egyszeru", kattinthatb gombok kksziti:se 
Hogyan erhetjiik el az ActionScript segitskgkvel, hogy a Plash pontosan 
azt tegye, amit szeretnknk? 

A Flash saj5t programozhsi nyelve az ActionScript. A tobbi programoz5s.i nyelvhez hason- 
lban az ActionScript is lehet6vC teszi, hogy olyan utasitiisokat 'rjunk benne, arnit a filmiink 
kovetni fog. Az ActionScript nklkiil a film rninden egyes alkalommal ugyanligy j5tszddik 
le. Ahhoz viszont miir az ActionScript nyelvre lesz sziiksggiink, hogy a felhasznAl6nak 
lehetoseget adjunk pCld5ul a film meg51litPsfira 6s elindiths5ra. 

Az ActionScript hosszf~ utat tett meg, mire utasithsok kis csoportjabl teljes Crtkku 
programoz5si nyelwi: fejl6dott, ks igazan hatkkonnya vPlt. A hatekonys5g azonban azt 
is jelenti, hogy a nyelv ma rn5r sokkal bonyolultabb. Ennek Iegkellemetlenebb mellek- 
hatiisa, hogy az ActionScript imm5r kev6sb6 eln6z6: parancsfhjljainkat vagy pontosan 
irjuk meg, vagy egy5ltal5n nem fognak mukodni. Az ebben a leckkben bemutatott elvek 
elsajhtitgsa szerencs6re segit, hogy ttiljussunk a kezdeti nehkzskgeken. 



A parancsfiijlk6sziti.s igen szerteagaz6 tkmakor: nem tlilzhs, ha azt Allitjuk, hogy az egest 
konyv kevits lenne ahhoz, hogy teljes eg6sz6ben ismertessuk az ActionScriptet. K(itetijnk 
koribbi kiadiisaival kapcsolatban viszont +pen az volt a leggyakrabban visszater6 
panasz, 11ogy az ActionScript bemutatisa uthn n3lsigosan bonyolult dolgok k0vetkeztek, 
Azzal is tisztiban vagyunk azonban, hogy az Olvas6 mindent szeretne megtanulni, amit 
csak v6ghez lehet vinni a parancsfhjlokkal. Ebben a leckkben nem mutathah~nk be 
mindent, ezitrt inkibb csak az alapveto fogalrnakat tekintjiik 5t, 6s a parancsfiijlki.szitps 
n6hiny jelIemz6 alkalmazisi teriiletkvel ismerkediink meg. Az igy megszerzett szilhrd 
alapokon azuthn a sajiit tempdnkban kpitkezhetiink tovibb. 

Ha el6re szeretnhnk ugrani.. . 
Az 6vatos bevezetes ellenere lehet, hogy sokan meg igy is tulzottan technikai 
jellegunek talaljak majd ezt a fejezetet. Aki igy erez, nyugodtan elore ugorhat 
a 18, fejezethez: onnan az ActionScript mar csak neha es csak rovid idore bukkan 
fel a konyv hatralevo reszeben. 

Az ActionScript alapjai 
A parancsfdjIk6szif6s nem 511 mAsb61, mint utasitisok irisibdl. Minden utasitis meg- 
mondja Flash-nek, hogy vitgezzen el egy k0nkri.t rniiveletet. P6ldaul ,Jiitszd le!", ,,hlitsd 
le!" vagy kppen ,,hlitsd i t  a filmklip Atlitsz6s5gAnak 6rti.ki.t 50%-ra!". Ha minden 
Actionscript-rkszlet elkg konkrkt, akkor az egyes rkszekb61 konnyedkn osszeiillithatunk 
bonyolultabb utasitAsokar is. De 16nyegi.ben minden ,,mondatH (vagy egysornyi k6d) 
egyetlen utasitiist tartalmaz. 

Az ActionScript k6dot mindig az Actions (Muveletek) thbliiba gkpeljiik be. Nyissuk meg 
az Actions tiiblht, es induljunk el egy kis felfedez6Gtra. Viilasszuk a Window, 
Development Panels, Actions (Ablak, Fejleszto thbliik, Miiveletek) menupontot 
(vagy nyomjuk le az F9 billenwt). Vessiink egy gyors pillantist a 15.1. iibriira, azutiin 
sz6t ejtiink m6g p2r rkszletrol, 6s hozziifogunk nkhiny gyakorlathoz is. 

Az Actions (Muveletek) t5bl5nak az al5bbi f6 rkszei vannak: 

Toolbox (Eszkozkeszlet): Az eszkozki.szletben az osszes telepitett miiveletet 
megtalhljuk, mappiikba rendezve. 
Script Category (Parancsfajl-kategoria) lista: Az eszkozkkszletben megjelenitett 
miiveleteket az ActionScript 3.0-ra, az ActionScript 1.0 its 2.0-ra vagy a kitt 
FlashLite-viiltozat valemelyikkre korlAtozza (ez ut6bbiak a mobiltelefonokl~oz 
hason16 mobileszkozokre irt Flask-anyagokhoz val6k). 
Script (Kod-) ablaktabla: A Kbdablakban a muveletek a v6grel1ajtisi sorrendjiikben 
jelennek meg. 
Navigator (Navigator) ablaktabla: A Navigitor ablakban a filmiink osszes k6djiit 
megtaliiljuk. 



Zarbjelek koziitti resz osszecsukasa / Kijelolt r6sz osszecsukasa 

Nyelvtani eIh-6nes Kbdtippek Megjegyzbs- 1 I Kereses meqielenit6se blokk r Megjegyrbs eltavoiitisa 

f ~ r m i z a ~  I Egysoros Aegjegvz6s 

$ Hibakereski 
Be6llitomeni.i 

, .- 

8 Eszkozk6szlet K6d rogzltese 

15.1. Bbra 
Az  Actions thbla szdmos r6szboZ all 

Current Script (Jelenlegi kod) fiil: A Jelenlegi k6d ful megmutatja, hogy 6ppen 
melyik parancsf5jlt szerkesztjiik. A 15.1. &bra azt mutatja, hogy ez a k6d most 
a Layer 1 ritteghez tartozik. Hasonlitsuk ezt ossze azzal, ahogy a Properties 
(Tulajdons5gok) tiibla megrnutatja az 6ppen kiv5lasztott pkld5ny nevkt. 
Pin Script (Kod rogzitese): Ezzel a gombbal saj5t lapot hozhatunk li'tre egy adott 
parancsf&jlhoz, hogy ne kelljen mindig kiviilasztani az objektumot vagy reteget, 
amihez hozzii szeretn6nk adni egy kddritszletet. Norm5lis esetben az Actions 
tiibla a tobbi thbliihoz hasonl6an mindig az kppen kiviilasztott elem (ebben 
az esetben a kiv5lasztott kulcskocka vagy objekmm, pkldgul egy gomb) be5lli- 
t5sait tiikrozi. 
Script Assist (Kodseghd): Ha erre a gombra kattintunk, nem magunk i rjuk be 
a k6dot a kbdablakba, hanem a folotte megjeleno lehetdskgekb61 vhlasztunk 
(15sd a 15.1. 5briit). Ez az utoljiira a Flash MX 6-0s v5ltozatiiban szerepelt Normal 
m6dnak felel meg. A k6dseged biztositja, hogy parancsf5jljaink nyelvtani hib5k- 
t61 mentesek lesznek. 
Options (beallit6-) menii: A beiillit6menuben tovhbbi lehetdskgek koziil viilasztha- 
tunk, p6ld5ul begllithatjuk a k6d betu"tipus5t. 



Help (Sugo) gomb: Ez a gomb (amely Reference neven is istneretes) elektronikus 
slig6t jelenit nleg a kijelijlt ActionScript-reszlethez. 
Options (Beallitasok) eszkoztar: Az Options eszkoztiiron a kovetkezo" gombokat 
talgljuk: 

Add Statement (Utasitas hozzaadasa): Ez a gornb, amelyet a konyv tovibbi 
reszi-ben csak ,,plusz gombnak" hiwnk,  egy meniit jelenit meg, ami urnan- 
azokat a kbclelemeket tastalmazza, mint az Eszkozkeszlet. A meniiben 
az egyes k6dokhoz tartoz6 billentyiikombinicibkat is megtalhljuk (ha Vannak 
ilyenek). 
Find (Kereses): Ezzel a gornbbal kereshetiink ki (6s sziikseg szerint ezzel 
cserklhetiink le) kbdrkszleteket, eppen ilgy, mint egy ~ ~ o ~ e g s z e r k e s z t 6 b ~ ~  
Insert Target Path (Celutvonal beszurasa): Ezzel a gombbal egy adott objektumot, 
peld8ul egy adott filrnet cimezhetiink meg. Tanulni fogjuk, hogy a parancs- 
Fhjlok hltaljban egy adott filmhez tartoznak (moncljuk ha csak egy adott 
filrnet szeretnknk lejhtszani vagy megAllitani, akkor azt kell megc6loznunk). 
Ez a gomb segit az eli.r&si Ot (a cel) meghatiirozhs8ban. 
Check Syntax (Nyelvtani ellenorzes): Ezzel a gombbnl meggybziidhetiink r61a, 
hogy nyelvtanilag hibjtlan-e az Actionscript k6dunk, es az eredmenyt 
nlegjelenitlletjiik az Output (Kinlenet) ablakban. (Ez nem garantilja, hogy 
a film a v51-tnak megfelelijen fog viselkedni, de a mfiszaki hibhkat kiku- 
szobollletjiik vele.) 
Auto Format (Autornatikus formazas): Ez a gomb rendbe teszi a kbdot, es 
beljebb viszi a sorokat, ah01 kell. Ettiil a k6d sokkal Atliirhat6bb lesz. 
Show Code Hint (Kodtippek megjelenitese): Ez a gornb bekapcsolja a k6dki- 
egeszitb segkdet, alni egy gyorssilgb buboritk fortnhjiban nfljt segitseget 
az ActionScript-irAslioz (atnikor a Flash tudja, hogy rnit akan~nk  begkpelni). 
Debug Options (Hibakeresesi lehetosegek): Ezzel a golnbbal torkspontokat adha- 
tunk meg, 6s torolhetjiik 6ket azokon a helyeken, ah01 sziindekosan meg sze- 
retnenk Allitani a Flash futgsit egy adott kbdsornil, hogy megvizsghlhassuk, 
mit is csiniil Gppen (vagy ami valbsziniibb, llogy mit nern ugy csiniI, ahogy 
vhrtuk). Torespontokat hgy is megadhatunk 6s torolhetiink, ha a kbd bal ol- 
daliin lkv6 uses helyre kattintcink. Ekkor az adott sor mellett megjelenik egy 
piros potty. 
Collapse Between Braces es Collapse Selection (Zarojelek kozotti resz osszecsukasa 
es Kijelolt resz ijsszecsukasa): Ezekkel a gombokkal osszecsukhatjuk a k6d 
egyes reszeit, ha a parancsfijl nagyon hosszii, ks az adott ri.sszel mir  
vkgeztiink. 
Expand All (Mindent kibont): Ezzel a gombbal bonthatjuk ki gyorsan a korhbban 
osszecsukott k6dri.szeket. A k6dot egyebkknt Ogy is Bsszecsukl~atjuk, illetve 
kibonthatjuk, ha a kijelolt kbdrkszlet mellett a marg6n megjeleno kis + vagy 
- jelre kattintunk. 
Apply Block Comment (Megjegyzesblokk): Amint ebben a leckkben megtanuljuk 
~najd ,  a Flash tninden k6dsort feldolgoz i.s vegrehajt. Neha azonban csak 
feljegyzkseket szeretnknk kksziteni a magunk sz511lAra (ezeket hivjgk Ineg- 



jegyze'seknek), amelyeket a Flash-nek figyelmen kiviil kellene hagynia, 
illetve igy szeretnenk ideiglenesen kikapcsolni egyes kbdrkszeket, amelye- 
ken mCg dolgozunk. Ezzel a gombbal kppen ezt krhetjiik el. A Flash min- 
dent, ami a /* es */ jeleken belul 511, figyelmen kiviil hagy. 
Apply Line Comment (Egysoros megjegyzes): Mg a megjegyzesblokkok tobb 
sorb61 is Bllhatnak, az egysoros megjegyzesek // jellel kezdGdnek, 6s 
a Flash csak azt az egy sort hagyja figyelmen kiviil. A megjegyz6ssorokat 
azonnal gszrevehetjiik, mert az ilyen kcidszovegeket a Flash kisziirkiti. 
Remove Comment (Megjegyzes elt6volitasa): Ezzel a gombbal gyorsan elt5volit- 
hatjuk a kijelolt megjegyzest. 
ShowIHide Toolbox (Eszkozkeszlet rnegjelenitese/elrejt6se): A Toolbox eszkozt5rat 
(a bal oldali list&) a kis nyilgombbal is kinyithatjuk, illetve bezhhatjuk, de 
a megjelenito/elrejto" gomb haszniilata sokkal konnyebb. Ha elrejtjiik 
az eszkozki.szletet, tobb helyiink marad a kbdirhsra. 

Minden programozPsi nyelvnek saj5t nyelvtana van. Az ActionScript nyelvnek is szigoni 
szab51yai vannak, amelyeket kovetniink kell. Hasonlitsuk ezt ossze egy e-mail cim . 
forrniitumiival, ami mindig n6v@ tartom6ny . corn alakfi, kiilonben nem fog miikodni. 
A Flash egyiiltal5n nem megi.rt6, arni a hib5kat illeti, 6s egy film tesztelksekor eggszen 
addig nkzhetjuk a hib5kat az Output (Kimenet) ablakban, amig ki nem javitjuk azokat. 
M&g a k6d tok6letesitkse ut5n sem biztos, hogy pont figy fog miikodni a filrniink, ahogy 
azt vPrtuk, de szerencsere azt tobbfkle mbdon is elkrhetjiik, hogy a k6dunk nyelvtanilag 
tokkletesen helyes legyen. 

Az Eszkozkkszlet segits6g6vel konnyedkn bevihetiink egy mtiveletet, ha duplhn rgkat- 
tintunk, vagy ha Bth6zzuk az Actions (Miiveletek) t%bla jobb oldal5ra (a K6dablakba). 
A bonyolultabb utasit5ssorozatokat is dgy vissziik be, hogy lkp6senkent egy-egy sort 
adunk meg. Az utasitss olyan k6dmondat, arnely csak az ActionScript nyelv szavait 
haszniilja. 

A mCveZetek teh5t val6jgban utasit5sok. A Flash egyrnPs utAn hajtja vkgre a k6d sorait. 
Ngmelyik mtivelet egy teljes utasitiis, amelyen mPr nem kell v5ltoztatnunk. Pkldiiul ha 
megadjuk a s top  miiveletet, ks a Flash elkrkezik hozzii, akkor meg5llitja a lejhtsz6fejet. 
56 n6hPny olyan miivelet is van, amelynek tov5bbi rCszletekre (figynevezett pararnkte- 
rekre) van sziikskge. A gotoAndPlay ks a hozz5 hasonlb miiveleteknkl pkld5ul rneg kell 
mondanunk, hogy hanyas sorszhrnij vagy rnilyen cimkkjti kkpkock5ra szeretnknk ugrani. 

Most ki is prbbalhatjuk a muveletekkt 6s a parametereket. Megl%tjuk, hogy nehhny 
miivelet egkszen egyszeru". A kovetkezo" gyakorlatban miiveletekkel 6s paramkterekkel 
dolgozunk. Ha elkkszultiink, akkor kiveskzziik, hogy mit is csinhltunk a gyakorlatban. 



w 
Gyakorlat: [rjunk olyan mfiveletet, amely folyamatosan ismtitel egy filmrtisz~et~t! 

Ebben a gyakorlatban egy animhci6 befejezo" ki.pkock%it ismeteljiik f~lyamatosa~, 
az alibbi li.pi.sek segitsCgCve1: 

1. Egy rij fhjlban a szoveg (Text) eszkozzel k6szitsiink el egy szovegblokkot 
a Welcome szbval a belsejeben. Gondoskodjunk r61a, hogy a szoveg tipusa Static 
(Statikus) legyen. Jeloljuk ki a blokkot, 6s alakitsuk szimb6lummh. Csin51junk 
bel6le filmklipet, Cs adjuk neki a welcome Text nevet. 

2. Helyezziik a filmklip pCldhnyit a kepernyo" kozepere, majd szlirjunk be egy 
kulcskockiit a 20., egy miisikat pedig a 30. k6pkock5ba. 

3. Vigyiik a lejiitszbfejet az 1, kkpkockihoz, majd a Welcome Text peld5nyt vigyiik 
el bal oldalra, amig le nem i.r a szinpadr6l. &litsunk be mozgAs2itmenetet az 1. es 
a 20. kCpkockAkn51. A 20. ki.pkock5ban a Properties (Tulajdonshgok) thbl5n illit- 
suk be, hogy a szoveg egyszer forduljon korbe az 6ramutatb j%r%s5val megegyez6 
irhnyban (CW), amig a 20. kepkock5t61 el& a 30. kkpkockiig. Eml6keztetiiiil 
nCzziik meg a 9. 1ecki.t. Pr6biiljuk ki a filmet. Figyeljiik meg, hogy az egesz film 
folyamatosan ism6tlo"dik. Ezt nem hagyjuk annyiban, hanem Ggy alakitjuk %t 

a filmet, hogy csak a (20. 6s 30. kCpkock8k kozti) forg6s rhzt ismetelje a vegte- 
lensegig. 

15.2. dbra 
A 30. kkpkocka kijelolbse utbn rogton megnyitjuk az Actions tablat, hogy a megadott 
mGuelet ukgrehajtcisa akkor tortknjen, amikor a lejhtszbfej eelri ezt a kkpkockdt 



4. ~uveleteket bQmelyik kulcskock5ba beszbrhatunk, de ahelyett, hogy osszeke- 
vernenk a k6dot 6s az anirnhcibt, inkabb hozzunk 16tre egy teljesen bj reteget 
kizAr61ag a k6d r6szbe. Ehhez a most m6g magsnyos retegunknek adjuk 
az Animation nevet, majd viilasszuk az Insert, Layer (Beszdr5s, Ritteg) menu- 
pontot, 6s az f i j  retegnek adjuk az Actions nevet. Gondoskodjunk 1-612, hogy 
az Actions reteg Iegyen az aktu5lis ritteg (amit a rirtegen liithatcj ceruza jelol). 
~eloljuk ki az Actions ritteg 30. ki.pkock&jlt, szbrjunk be egy kulcskock8t (ehhez 
nyomjuk le az F6 billentyiit), majd nyissuk meg az Actions (Miiveletek) tlbl5t 
(iissiik le az F9 billentyiit). Figyeljunk oda, hogy a 30. kCpkocka vitgig ki legyen 
jelolve, rnikozben az Actions t5bliban dolgozunk. Ezt onnan liithatjuk, hogy 
a tabliiban lkvo" fillon az ,,Actions:30n'felirat 6s egy kulcskocka ikon lathat6 
(amint azt a 15.2. 5briin is megfigyelhetjuk). EZ megerAsiti, hogy a most meg- 
irand6 k6d akkor indul el, ha a lej5tsz6fej el6ri a 30. kgpkockiit. 

5. A gotoAndPlay mfivelet beszdr8s5hoz gy6zo"djunk meg r61a, hogy az Actions 
tAbla eszkozkeszletCt l&tjuk, 5llitsuk a sziiro"list5t az Actionscript 1.0 & 2.0 lehet6- 
segre, viilasszuk a Global Functions, Timeline Control (Globiilis fiiggvknyek, 
IdAszalag vezi.rl6se) pontot, majd kattintsunk duplln a gotoAndPlay muveletre. ' 
Egy gotoAndPlay muveletnek Bt kellett keriilnie a tabla jobb oldaliira, a k6dab- 
lakba (15sd a 15.3. hbr5t). Mivel ehhez a mfivelethez parameterek tartoznak, 
megjelenik egy kbdtipp, amely segit a parameterek megad5s5ban. Ha elcnik, 
akkor csak kattintsunk a gotoAndPlay utiin 5116 zhr6jelek kozC, 6s nyomjuk le 
a Show Code Hint gombot. 

6. A szuks6ges parametereket mindig a zir6jelek kozott gCpeljuk be. Most irjuk be, 
hogy 20, hiszen ez az a kepkocka, ahonnan folytatni akarjuk a film lejAtsz5s%t. 
fgy a k6dablakban ott 911 a k6sz muvelet, vagyis a gotoAndPlay ( 2  0 )  ; . 

7. Pr6bBljuk ki a filmet (ne csak a szerkeszt6kornyezetben jatsszunk vele). Egyszer 
vegigmegy a lejhtsz5s, azt5n amikor a 30. kepkock5hoz kr, mindig visszaugrik 
a 20. kCpkockhhoz, 6s onnan djrakezdi a filmet. 

15.3. Bbra 
A gotoAndPlay beszCirbsa utan megelevenedik az Actions tabla 



Habhr az elo"z6 gyakorlat konnyu" falat volt, egyvalami m6g sokat javithatna rajta. 
Gondoljunk csak bele, hogy micsoda munka lenne megviiltoztatni a kulcskockak helyze- 
t6t. Mi lenne pkldiiul, ha a 2. kulcskockAt (a 20. k6pkockht) i t  kellene tennunk a 25. kep- 
kockiiba. Az eredeti iitmenet lejiitsziisa tovhbb tartana, a forgiis meg gyorsabb lenne, d, 
a folytonos lejAtszAs sem mtlkodne tobbk hibiitlanul. Ahhoz, hogy kijavitsuk, iit .tellene 
iillitanunk a 30. kkpkocka rnflveletet, hogy az most sotoAndPlay ( 2 5 ; legyen, 6s ezt 
minden egyes alkalornmal meg kellene tennunk, amikor a forgiis elejkt jelento" kulcskoo 
ka helyzet6n viiltoztatunk. Mint mindig, most is van jobb megoldiis. A kgpkocka sorszi- 
ma helyett a kkpkocka cirnkkjitt is megadhatjuk paramkterkent a gotoAndPlay szBmBTa 
ami mindig ugyanaz lesz, att61 fuggetleniil, hogy a kgpkocka az ido"sza1ag mely pontjin 
helyezkedik el. A kovetkez6 gyakorlatban a k6pkocka cirnk6j6t hasznhljuk fel. 

Gyakorlat: Adjuk bt a k6pkocka clmk6j6t c6lk6nt a gotoAndPlay rnheletnek! 

Ebben a gyakorlatban javitunk a gotoAndPlay mtlvelet mukod6s6n. A k6pkocka 
sorsziima helyett most annak cimk6ji.t adjuk iit neki a kovetkezo" l6pCsekben: 

1. Az el626 feladatban 16trehozott fiijlban kattintsunk az Animation rkteg 20. kGp- 
kockiijiiba. A Properties (Tulajdonsiigok) tiibliin liithatunk egy helyet, ahovh 
a kkpkocka cimkkj6t gkpelhetjiik be. Adjuk a k6pkockiinak a LOOP Start nevet 
(liisd a 15.4. iibriit). 

15.4.6bra 
Ha beallitunk egy cirnkkt a 20. k6pkockaho.z (a Properties tablan), akkor a gotoAndPlay 
mGueletben a kgpkocka sorszarna (20) helyett rnegadhatjuk a kkpkocka cirnkqkt is (Loop Staflt) 



2, ~~tt intsunk az Actions rCtegen a 30. kkpkockhba, es nyissuk meg az Actions thblit. 
3. ~bdositani fogjuk a sotoAndPlay sort az Actions t5blAn. A 20 helyett irjuk be, 

hogy "LOOP Start " (idkz6jelekkel e w t t ) .  A kksz k6d szovege gotomd-  

play ( " LOOP st art " ) ; lesz, a 15.5. 5br5nak megfelel6en. 
4, pr6b61juk ki a filmet. A felhaszn516 szemszogCb61 pont bgy nCz ki, mint a r6gi v5I- 

tozat. Most menjiink vissza az idGszalaghoz, kattintsunk a 20. kepkockhra, majd 
hdzzuk A t  a 10. kkpkockiira, hogy az legyen a Loop Start (az ismi.tlks kezdete). 

5. Pr6b5ljuk ki iijra a filmet. Az.animgci6 most a 10. kCpkock5t61 ismCtlGdik, ahov5 
a Loop Start new5 kulcskockiit viniik. A cimke ereje abban rejlik, hogy ha azt ad- 
juk meg a gotoAndPlay parameterekgnt, akkor b5rhov5 is visszuk a Loop Start 
kulcskock5t, a film mfikodni fog. (Mentsuk a fijlt, mert a kovetkez6 gyakorlatban 
ismet felhaszn5ljuk.) 

15.5. hbra 
E z  a gotoAndPlay mzi'velet iGj valtozata, ami jobb, mint a z  eredeti, mert a kgpkocka cimk6je't 
haszndlja 

Az el6z6 gyakorlatban azt liithattuk, hogyan lehet egy k6pkockAban elhelyezni egy 
muveletet, majd egy paramgter rnegvhltoztat5s5val egy mAsik kepkockhra vinni a lejht- 
sz6fejet. D6ljunk h5tra egy kicsit, 6s gondoljuk At, hogy mi mAst tanultunk mCg. 
A miiveletek olyan utasitgsok, amelyeket a Flash-nek adhatunk, hogy azt tegye, amit 
mi akarunk. A muveletek csin5Inak valamit, 6s m6dosi'thatjuk Gket, ha rnegvAltoztatjuk 
a paramktereiket. Ez mind szkp 6s j6; a mliveletek utasit5sok - de pontosan mikor 
hajtja v6gre 6ket a Flash? 

A viilasz att6l fiigg, hogy hovs tesszuk a miiveleteket. A Flash koriibbi vgltozataiban 
a rniiveleteket hozzarendelhettiik kulcskockhkhoz 6s olyan objektumokhoz is, mint 
a gombok, filmklipek Cs az osszetev6k. Az Actionscript 3.0-ban azonban csak kulcs- 
kockikba tehetiink k6dot, ez6rt arra a kerdksre, hogy mikor is indul el egy adott k6d, 



konnyii a vilasz: amikor a lejitszbfej elkri a kbdot tartalmaz6 kepkockit. Az el&c 
gyakorlatban egy kulcskockiiba tettiink egy miiveletet. Ebben az esetben a muvelet 
(tehiit az utasitiisunk) vkgrehajti~sa akkor tortknt meg, amikor a lejatsz6fej 
az adott kockit. Ha a 10. kOpkock5ba teszunk egy miiveletet, akkor az egkszen addig 
nem indul el, alnig a lej5tsz6fej el nem kri a 10. kkpkockit. 

Ha a mGvelet egy kulcskockiiban van, akkor a felhaszniilcj csak tktleniil viir, amig 
a lej5tsz6fej el nem kri a megfelelo kkpkockht, 6s vkgre liithatja a n1u"velet eredmenyet 
Habiir ez neln igazi interaktivitgs, azi.rt nagyon hatiisos lelzet. Gyakran teszunk p 6 l d ~ ~ l  
egy s t o p  ( ) miiveletet az elso" kkpkockiba, hogy megiiilitsuk a filmet egCszen addig 
amig egy play ( ) miivelet hatiisiira nem folytat6dik (ami rendszerint akkor kovetkezik 
be, ha a felhasznhl6 egy gornbra kattint). Egy mhsik pklda lehet, amikor egy anim5ci6t 
szeretnknk megallitani lejiitsziis kozben. Ehhez mindossze egy kulcskockiira 6s egy 
stop miiveletre van szukskgiink. Sziimtalan k&pkockamGvelet lktezik meg, amellyel 
az anirniicib egy bizonyos pontj6n el6idkzhetiink egy esemknyt, anitlkul, hogy a fel- 
haszniil6nak kattintania kellene. 

Azt az elvet nem nehkz megkrteni, hogy a kulcskockiikba helyezett ~niiveletek akkor 
indulnak el, amikor a lejiitsz6fej el&ri az adott kockht. A parancsfiijlok azonban olyan 
utasit5st is adhatnak, llogy ,,amikor ez 6s ez az esemkny bekovetkezik, tedd ezt". 
Elo"fordul11at pkldiul, hogy azt szeretnenk, ha egy animlici6 akkor kezd6dne el, amikor 
a felhasznhl6 egy gombra kattint. Ebben az esetben az egkrgomb lenyorniisa 
az az esemkny, amelyre a k6dunk v5r. TalAn Qgy a legegyszefibb, ha mindig rnegkkr- 
dezziik niagunkt6l: ,,mit szeretnenk bogy tortknjen, es mikor?". Ha azt szeretnenk, 
hogy egy kulcskocka elitri.sekor menjen v6gbe valami, tegwk a k6dot az adott kulcs- 
kockaba. Ha viszont valamilyen esemenyre viinlnk, meg kell tanulnunk, hogyan figyel- 
hetjiik az esem6nyeket. Erre hamarosan sort is keritunk, de  el6bb megismerkediink 
az esemknyindit6 elemek legegyszeriibbikkvel: a gombbal. 

Egyszeru gombok kbszitbse 
Most egy rovid id6re elszakadunk az ActionScripttol, 6s rnegtanuljuk, hogyan hozhatunk 
lktre gombokat. A felhaszn516 csak nkhinyfklekeppen lkphet kolcsonhathsba a filmiink- 
kel - ezek koziil a gombra kattintiis a legegyszeriibb rnbdszer. (Egyes esemknyeket per- 
sze a felhasznil6 elindithat ugy is, hogy lenyom egy biIlentyGt, pkldhul a nyilbillentyGk 
valame1yiki.t.) A Flash gombjaiban az a j6, 11ogy az ActionScript segitskge nklkiil is lktre- 
hozhathk ks csinossii tehet6k. Persze a gombra kattintva addig semmi nem fog tortenni, 
amig lneg nern irjuk az esemenyre reagiil6 ActionScript khdot, de most osszpontositsunk 
a gombok lktrehoz5siira; az ActionScripttel a kovetkez6 rkszben foglalkozunk. 

Gombot kesziteni nagyon konnyii, mivel ugyanolyan szimbblumtipus, mint a Movie 
Clip vagy a Graphic. Csak rajzoljunk egy alakzatot, jeloljiik ki, 6s vhlasszuk a Modify, 
Convert to Symbol, nlajd a Button (Gomb) meniipontot. Amikor ellendrizzuk a filmet, 



felelnek meg, arnikor a felhaszn516 el6szor viszi a gomb folk az egeret, illetve 

gyakorlatban egy egyszeru", de hasznos gombot keszitiink: 

2, A Selection (Kijelo1i.s) eszkozzel jeloljiik ki a teljes alakzatot. 
3. Alakitsuk 5t az alakzatot szimbdlumm5 a Modify, Convert to Symbol paranccsal ' 

(vagy az F8 lenyomiisiival). 
4. Adjuk a szimb6lumnak a MyButton nevet, gy6zo"djiink meg r61a, hogy a Button 

viselkedest v5lasztottuk hozz5, 6s kattintsunk az OK gombra. 
5. Ellenorizziik a filmet (a Control, Test Movie paranccsal vagy a CTRL~ENTER billen- 

tyu"k lenyom5s5val), Cs figyeljuk meg, ahogy az egkrmutat6 megviiltozik, amikor 

3 a gomb foli. vissziik (ahogy a 15.6. gbriin is lsthatd). 
J, 

Gombkknt bbrmilryen alakatot haszntilhatunk. A.z egL'rmutat6 kLz alakziva valtozik, 
amzkor a gomb fulk vissziik 

6. Z5rjuk be a tesztelt . swf fiijlt, hogy szerkeszthessuk a gombot. Kattintsunk dup- 
1Bn a szinpadon levo pgldiinyra, igy a MyButton szimbdlum belsejebe keriilunk. 
Figyeljiik meg, hogy az id6szalag most miiskkpp nkz ki ( lhd a 15.7. 5brAt): csak 
n6gy kock5b61911, its azok neve megfelel a nkgy lehetseges gombdlapotnak. 

A nhgy gomb6llapot 
Egy gomb allapotain a gomb kulijnbozo kepi megjeleneseit ertjiik. A felengedett (Up) 
allapot a gomb normal megjelenese. Az Brintesi (Over) allapotban azt a megjelenest 
talaljuk, amelyet akkor Iatunk, arnikor a gomb fole visszuk az egermutat6t. A lenyo- 
mott (Down) Bllapot az, amelyet akkor Iatunk, ha a gombra kattintunk. A negyedik alla- 
pot, a Hit (kattinthato terulet), kiilonleges. Ebben a gomb kattinthatci r6szBnek kepi ab- 
razol6sat helyezhetjiik el. Ed a felhasznalo soha nem latja, de ennek a kkpnek az alakja 
hataroua rneg, hogy hova kell kattintani ahhoz, hogy a gomb benyombdjon. 



15.7. Abra 
A gombok belsejkben n@y ke'pkockat talalunk a n e ~  gomballapothoz 

7. A m5sodik 6s harmadik kockihoz (vagyis az Over es a Down 5llapothoz) egy- 
szeden lij kulcskock5kat hozunk l6tre. Ehhez kattintsunk a m5sodik kock&ba, 
6s szurjunk be egy kulcskock5t (az F6 lenyom5s5val). Ez uthn vilasszuk a Free 
Transform eszkozt, 6s mkretezzuk kicsit nagyobbra a mssodik kocka tartalmiit 
(az Over 5llapotot). 

8. Jeloljuk ki a harmadik kock5t (a Down illapotot), 6s szQrjunk be egy lijabb 
kulcskock6t (az F6 billentyiivel). Jeloljuk ki a gomb alakzatgt az lij kulcskocki- 
ban (2 .  kocka), 6s vigyiik'lejjebb, illetve jobbra k6t-kkt kepponttal. 

9. Ellen6rizziik a filmet. A gombnak meg kell no"nie, amikor folk visszuk az egeret, 
6s a kattint5shoz kicsit Iejjebb 6s jobbra kell vinniink a mutat6t. 

N6hAny dolgot nem irt megjegyezni a gombokkal kapcsolatban. El6szor is, nem kell 
minden gomb5llapothoz kulon rajzot kgsziteniink, sot ami igaz5n furcsBnak tilnhet, 
m6g az sem sziikseges, hogy az egyes 5Ilapotokhoz kulon kCpkock5k tartozzanak. B5r 
a Flash megpr6b6l a 2, kepkockhra (az Over kllapothoz) ugrani, amikor a felhaszn516 
a gomb fol6 viszi az egeret, ha semmi fijat nem ta151 abban a kockiban, akkor azt jele- 
niti meg, ami az 1. kockiban tal6lhat6 (vagyis az Up Allapotot). 

Arrbl is 6rdemes sz6t ejtenunk, hogy az Up, Over 6s Down Bllapoton kiviil l6tezik egy 
Hit illapot is, ami a felhaszn516 szimhra sohasem l5that6, 6s azt hatirozza meg, hogy 
hov5 kell helyezni az egermutat6t ahhoz, hogy megjelenjen a gomb Over illapota, illet- 
ve hogy hov5 kell kattintani, hogy lithassuk a Down 5llapotot. K6pzeljuk el pkld5u1, 



hogy van egy fhnk alaM gombunk. Ha nern hllitjuk be hozzh a Hit Qllapotot, a felhasz- 
n5l6 nern kattinthat a lyukas rkszbe (lhsd a 15.8. hbrht). Ha azonban egy kulcskockiit 
beszdrva rajzolunk egy kitoltott kort (lyuk nelkiil) a Hit kockhban, a kor minden teriile- 
te kattinthatbv5 vhlik. Ez akkor is hasznos lehet, ha a felhasznhlbnak egy kicsi gombra 
kellene kattintania, de nern vh rjuk el t6le, hogy sebeszi pontossh@ legyen. C6lszerCi%b 
ilyenkor elegendoen nagyra venni a Hit hllapotot, hogy a gomb konnyen kattinthatd 
legyen, mitg ha ez azt is jelenti, hogy a Hit hllapot kkpe nagyobb, mint a gomb. 

f 5.8. tibra 
A gomb Hit allapotaba helyezett k@ szabja meg, hogy hova kattinthatunk 

Az 6ra vegen talhlhat6 gyakorlatban egy olyan gombot kbzitiink majd, amelynek Up, 
Down 6s Over hllapotiiban sernmi sincs, csak a Hit hllapotban. Ezzel egy lhthatatlan 
gomb jon letre, tehht alaphelyzetben sernmit sem lhtunk, 6s akkor sem, ha az egeret 
a gomb fol6 vissziik, vagy ha a gombra kattintunk. A Hit hllapotban lev6 alakzatot nern 
lhtjuk, a gomb m6gis kattinthat6 lesz. Amig a Flash-ben dolgozunk, a lhthatatlan gombok 
felig httetsz6 kekeszold szinben 1hthat6k (igy iitm6retezhetjuk 6s elhelyezhetjuk 6ket). 
A lhthatatlan gombok elonye, hogy biirmilyen kitp tetejere helyezhet6k. Ha van peldhul 
egy nagy m6retu" fknykepiink, amelynek egyes reszeit kiilon-kiilon kattinthatbvh szeret- 
nenk tenni, a bhrhovh helyezhet6 lhthatatlan gombok nelkiil fel kellene szeletelniink 
a kepet, 6s minden szelethez dj gombot kellene letrehoznunk. A 15.9. hbrhn egy olyan 
peldht lhthatunk, amelyben nehhny kerek lhthatatlan gornbot helyeztiink egy fenykepre. 

Meg egy fontos megjegyzes a gombokkal kapcsolatban: a hhrom ernlitett kulcskockhba 
(Up, Over, Down) bhrmit tehetiink. Mindhhrom hllapothoz csak egy kulcskockht kapunk, 
de ez nern jelenti azt, hogy abba a kockhba nern tehetiink egynel tobb filrnklipszimb6lu- 
mot. Vagyis ha egy olyan filrnklipet keszitiink, amely egy 10 kepkockhs animiicibt tartal- 
maz, majd ezt a filmklipet egy gomb Over hllapothba helyezziik, a felhasznh16 egy 
animhcibt fog IQtni (arni ismetlo"dik), arnikor az egermutatdt a gomb folk viszi. Ezzel 
a megoldiissal animhlt gombokat keszithetiink. 

Gombokat nem tehetunk a gombokba 
1 A gombokba tbnyleg szinte barmit tehetiink. Az egyetlen kivetel: djabb gombot 

1 nem rakhatunk egy gombba. Az egymasba agyzott gombok semmilyen 

1 Actionscript k6dra nem reagalnak. 
B 
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15.9. tibra 
A ldthatatlan gombok segits&g9uel bdrmelyik rgszt kattinthatdva tehecjiik, izgy nem kell 
minden teriilethez u. gombot k6sziteniink 

Most, hogy keszitettunk egy saj5t gombot, mhr van egy elemunk, amire kattinthatunk 
a kovetkezo" Actionscript-gyakorlatban. Az im6nt lktrehozott egyszeru" gornbokon kiviil 
azonban m%sfajta gombokat is keszithetiink a Flash-ben. A Modify, Convert to Symbol 
paranccsal 16trehozott gombokat hivatalosan ,,egyszeru" gornboknak" hivjsk, de amint 
a kovetkezo" fejezetben l5tni fogjuk, gombokat a Components thblhn is talhlhatunk 
(amely az Ggynevezett felhasznB16i feliileti osszetevoket tartalrnazza). Ezek 6s az egy- 
szeru" gombok kozott az a legfontosabb kulonbskg, hogy az egyszeru" gombokat 
konnyu" elkesziteni, 6s csak hhrom Bllapotuk van (meg a Hit hllapot), mig a feluleti 
osszetev6k nkmelyike tovibbi gllapotokat - pkldiiul Disabled vagy Checked, illetve 
Unchecked - is ismer. Egyel6re azonban elkg annyit tudnunk, hogy nagyon konnyen 
kkszithetiink testreszabott egyszeru" gornbokat. 

Most megtanuljuk az olyan ActionScript k6dok irhsht, amelyek csak akkor hajt6dnak 
vkgre, amikor valamilyen esemeny bekovetkezik. Emlitkezziink vissza, hogy a korhbbi 
gyakorlatban az utols6 kulcskockhba helyezett ActionScript k6d arra utasitotta a Flash-t, 
I~ogy menjen vissza, ks a lejBtszhst folytassa a 20. kkpkockht61. Arnikor a lejitsz6fej 
elkrte az utols6 kkpkockBt, a Flash feldolgozta a k6dot, 6s vkgrehajtotta az ActionScript- 
utasitBsokat. Most viszont olyan k6dot fogunk irni, amely egy esemknyre vhr - egeszen 
pontosan arra, hogy a felhasznBl6 egy gombra kattintson. 



Gyakorlat: Adjunk olyan gombokat egy animbi6hoz. amelyekkel a lejitszis 
megBlllthat6 6s folytathatb! 

Ebben a gyakorlatban kieggszitjiik az el620 gyakorlatot n6hBny gombbal, amelyekkel 
a felhasznBl6 lej5tszBs kozben leallithatja 6s lijraindithatja az animacidt. A lkpksek 
a kovetkez6k: 

1. Vagy hasznBljuk az el626 gyakorlatban elkhszitett fBjlt, vagy hozzunk 16tre egy fij  
(ActionScript 3.0) fBjlt, tobb k6pkockiin htivelo" mozgasiitmenettel (legyen vala- 
milyen lathat6 mozgas az anim5ci6 1ejAtsziisa kozben). Ha a r6gi fiijlt haszniiljuk, 
a kozz6t6teli beBllit5sokniil az AS3-nak kell szerepelnie. Ehhez v5lasszuk a File, 
Publish Settings menupontot, valtsunk a Flash lapra, a lenyil6 listiban pedig 
kattintsunk az ActionScript 3.0 pontra. 

2. Szdrjunk be egy lij rkteget a gomboknak. Nem szerencs6s a gombokat arra 
a rktegre tenni, ah01 az animBci6 van, hiszen az befolyasoln5 az Btmenetet. 
Legyen az fIj r6teg neve Buttons. f 

3. A Buttons rhtegre rajzoljunk egy teglalapot: ebb61 lesz a gombunk. Jeloljiik ki, 
majd alakitsuk at szimb6lummB (ehhez nyomjuk le az F8 billenwt). Adjuk neki 
a MyButton nevet, 6s a viselkedgse legyen Button (Gomb). 

4. Kkt gombra lesz sziiksegilnk, tehat vagy m5soljuk le 6s illessziik be a szinpadon 
lev6 gombot, vagy hlizzuk 5t a KonyvtBrban l6vO MyButton szimb6lum egy ma- 
sik p6ldBnyBt a szinpadra, a Buttons rktegre. Mindk6t p6ldAny sziniirnyalatiit vB1- 
toztassuk meg. A Stop (Leallitiis) gomb legyen piros, a Play (Lejgtsz5s) gomb pe- 
dig zold. Biztosan ernlhkszunk m6g, hogy ehhez ki kell jelolniink a gomb p6ldii- 
nyat a szinpadon, majd a Properties (Tulajdons5gok) t5blBn ki kell valasztanunk 
a Color (Szin) listab61 a Tint (&nyalat) elemet, azutiin a szint 6s egy szBzalCkot. 

5. Mindk6t gombp6ldBnynak adjunk valamilyen ernlitkezetes nevet (mondjuk 
s tartBut t on 6s st op3ut t on). A p6ldanyoknak a Properties tablan adhatunk 
nevet. A p6ldBnynevek azCrt sziikshgesek, hogy megadhassuk, mi tortknjen, 
amikor a felhasznal6 az egyik gombra kattint. 

6. Most megirjuk a k6dot egy kulcskockBban (16nyeg6ben azt, hogy ,,amikor 
a felhaszniil6 a stop-ra kattint, meg kell gllni, mig ha a start-ra, el kell inditani 
a lejBtsz5st7'). Jeloljiik ki az elso" kulcskockat a Buttons r6tegen, ks nyissuk meg 
az Actions tibliit. frjuk be az alBbbi k6dot: 

stopButton.addEventListener ( MouseEvent.CLICK, myStopHandler ) 

function myStopHandler( evt ) {  

stop( 
1 

Forditsuk le ezt a k6dot. Az elso sor azt mondja, hogy a stopButton pitldiinynak 
el6rheto"vi. kell tennie a CLICK esemgnyt a myStopHandler new3 egy6ni figg- 
vknynek, vagyis amikor csak a felhasznAl6 a stop~ut ton p6ldanyra kattint, el- 
indul a myStopHandler fuggvgny belsejkben talPlhat6 k6d. Az egyCni (sajat k& 
szit6su) figgvknyek mindig a function sz6val kezd6dnek, amelyet a fiiggvkny- 



nek adott n6v kovet (ami ebben az esetben a my~top~andler), majd egy nyit6 
its 251-6 kerek zhr6jel (amelyek kozott sziikskg esetkn paramkterek iillhatnak), 
virgul pedig egy nyit6 its zir6 kapcsos zAri>jel, amelyek koz6 tetszoleges k6dot 
irhatunk. Ez lehet egyetlen vagy akhr 1000 sornyi k6d is. Pkldhkban egyszeruen 
az idiiszalag s t o p  ( ) miiveletkt helyezzuk ide. 

7. Pr6bhljuk ki, hogy mckodik-e, amit eddig irtunk: viilasszuk a Control, Test 
Movie meniipontot, its kattintsunk a Stop gombra - az animgci6nak le kell 
iillnia. Z5rjuk be a tesztelt . s w f  fAjlt, hogy hozz%adliassuk a Start gomb C L I C K  

esemitnyknek figyel6ji.t. 
8. T6rjunk vissza a Buttons ritteg elso k6pkock5jhhoz, hogy megirjuk a k6d t0~5bbi 

ri.sz6t. A m5r meglevo k6d a15 irjuk be a kovetkezo" kbdot: 

startButton.addEventListeiler ( M o u s e E v e n t . C L I C K ,  m y S t a r t H a n d l e r  ) 

f u n c t i o n  r n y S t a r t H a n d l e r (  evt ) {  

play ( ) 

1 

9. Itt nem sok Ojdonsiigot taliilunk. Ezirttal az indit6 gornb CLICK esemenyitt tovsb- 
bitjuk a m y S t a r t H a n d l e r  hggvitnynek, amely elinditja a play ( ) miiveletet. 

10. Ellenorizziik a filmet, 6s liithatjuk, hogy amikor a gombokra kattintunk, a film 
elindul, illetve lei11. 

T h y ,  hogy a fenti gyakorlatban bemutatott ActionScript k6d a kezd6knek e1i.g sok lehet. 
(A k6d mkg akkor is szokatlannak tu"nhet, lia dolgoztunk miir a Flash kor5bbi vhltozatai- 
ban.) A j6 hir azonban az, hogy az esemenyek kezelitse (vagyis az olyan k6dok ir5sa, 
amelyek csak akkor hajt6dnak vkgre, ha egy adott esemkny bekovetkezett) nagyon 
kovetkezetes, tefiiit ha megtanultuk az alapokat, 6s r5juk kpitve bonyolultabb alkalrnazh- 
sokat kkszitunk, az ActionScript k6d egyre viliigosabb5 viilik majd. 

Lehet, hogy maga az esernk'nykezel6s kifejezks is ismeretlen a szAmunkra, pedig csak 
arr61 van sz6, hogy mik6nt irhatunk olyan k6dot, ami kulanfkle esemitnyekre reaghl. 
Ilyen egyszeru" esem6ny pirld5u1, amikor a felhaszn516 egy gombra kattint, de m%s 
esemknyek is leteznek. Az is esemkny, amikor egy hang lejhtszisa befejezbdik, 6s 
az is, amikor lenyomunk egy billentyGt. Mieldtt barmilyen k6dot megirniink, mindig 
vitgig kell gondolnunk, milyen muveletet szeretnitnk vegezni, 6s mikor. A ,,mikor7' 
jelenti az esemitnyt, 6s most arr61 fogunk beszelni, hogy mikknt foghatjuk el az ilyen 
esemitnyeket. 

Az esemknyeket kezelo ActionScript k6dok megiriisa ket rkszbol 511. Eloszor is lennie 
kell egy objektumnak, amely elitrhetovit teszi az esemknyt - esetiinkben ez egy gomb 
lesz. Mind az objektumot, mind az elfogni kiv5nt esenlenyt meg kell hatiiroznunk. 
A kiilonbozo" objektumok kulonfitle esemknyeket tesznek eli.rhetijv6. Az elo"z6 gyakor- 
latban l5tott kdd az addEventListener ( ) fiiggveny segitskgitvel adta iit a CLICK (kat- 
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tinths) esemenyt az iiltalunk megirt fiiggvenynek, pontosabban az abban elhelyezett 
k6dnak (az emlitett gyakorlatban a play ( ) , illetve a stop ( ) volt ez a k6d). A miisodik 
dolog tehiit, amivel rendelkeznunk kell, az a k6d, amely kezeli az esemgnyt - ez az, 
amit cklkknt megadunk az esemkny tovAbbitiishhoz. Gondoljunk rii igy: a gomb kulon- 
fkle esemenyeket indit el (amikor az eger foli. er, amikor kattintunk, illetve amikor fel- 
engedjiik az egkrgombot), de - akiir egy erddjen, amikor lehull egy falevkl -, ha senki 
nern figyeli, semmi sem tortknik. Az addEventListener ( ) koti az esemknyt az annak 
bekovetkeztekor vegrehajtani kiv5nt k6dhoz. 

Az addEventListener ( ) mindig az aliibbi formiit koveti: 

A saj atobj ektum helykre annak az objektumnak a pi.1diinynevi.t i rjuk, amelynek 
az esemknyeit kezelni szeretnenk, a valamilyenEsemeny helykre az adott objektum 
kiviint esemknyknek neve keriil, a sa j at ~ezelo-t pedig annak a sajiit fuggvknynek 
a nevCre kell cserklniink, amelynek mindig az alhbbi formhjtinak kell lennie: 

1 

function sajatKezelo ( evt ) { 

/ /  tetsz6leges k6d 

A function kulcsszdnak mindig szerepelnie kell, a fiiggveny neve (,,saj a t  Kezelo") 
azonban barmi lehet, viszont nern kezd6dhet sziimmal, 6s nern lehetnek benne 
sz6kozok. Az igaziin lknyeges resz az, amit a kapcsos zAr6jelek koze irunk. A fenti 
/ / t et s z6leges k6d megjegyzes nern csiniil semmit, de a helyere bArmilyen egy- 
vagy tobbsoros k6dot irhatunk. 

Egy pillanatra azonban tkrjiink vissza a valami lyenEs emeny " parameterhez. Azt 
rnondtuk, hogy ennek a helykre egy olyan esemknyt kell irnunk, amit az adott tipusG 
objektum tiimogat. A gombok eseteben ilyen esemkny lehet tobbek kozott a l1 click " 
vagy a I1mousedown". A gyakorlatb61 azonban emlekezhetiink 1-5, hogy egy liitszblag 
bonyolultabb erteket haszniiltunk: a MouseEvent . CLICK-et. Ez egy iilland6, amely 
az Actionscript beepitett szolgiiltatiisa, 6s amely gondoskodik r6la, hogy ne kovessunk 
el nyelvtani hibiit. A ~lclick" 6s a Mouse~vent .CLICK egyarhnt hasznfiIhat6, 6s 
ugyanf$y mukodik, mig ha azt irngnk, hogy " clickTime " , az - nyilviin kitaliiltuk - 
nern mukodne, biir a hibhr61 nern ertesiilnknk, 6s j6 sok idot eltolthetnknk a problems 
okiinak kideritksi-vel. Ha viszont a MouseEvent . CLICK-TIME formha1 pr6biilkozunk, 
a Flash a film elleno"rz6sekor azonnal forditiisi ideju hibiit jelez. Ne feledjuk, hogy a pa- 
ramgternek egy olyan karakterliincnak kell lennie, amelyet az adott tipusu objektum 
tiimogat. A literiilis karakterliincok haszniilata (vagyis az, amikor egyszeGen idez6jelek 
koz6 irunk egy szoveget) kockiizatos, mert ha elirjuk, nern kapunk forditiisi hibiit, 
az iillanddk azonban gondoskodnak r61a, hogy ilyen esetben ne jussunk messzire 
figyelmeztetks nklkiil. Ezen kiviil amint bei rjuk a pontot a MouseEvent kifejezks moge, 
megjelenik egy kbdkiegeszit6 lenyild lista, amelyb6l egyszeru"en kiviilaszthatjuk 
a kiviint esemkny nevkt (Iiisd a 15.10. Abriit). 
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Az esemknykezelks gondoskodik a ,,Mit szeretnknk vkgrehajtani, 6s mikor?" kCrdks 
,,mikorn rkszkrol, de eddig nem igazin besz6ltunk a ,,mitn-r61. A fenti gyakorlatokban 
h5rom Actionscript-k6dot haszn5lt~ink: a stop ( ) , play ( ) Cs gotoAndPlay ( ) fiiggve- 
nyeket, Ezeket tagftiggvknyeknek (met6dusoknak) hivjgk, 6s olyan folyamatok, 
amelyek csinalnak valamit. Az addEvent Li s t ener ( ) szintkn tagfuggvkny, de nem ad 
azonnali kepi visszajelzi.st, mint a stop ( ) vagy a play ( ) vkgrehajtiisa, illetve a hasz- 
n5lat5nak m6dj5ban is kulonbozik a tobbi tagfiiggvgnytol. Nem csak annyit irtunk, 
hogy ,,add~vent~istener ( ) ", hanem azt, hogy ,,valami lyenOb j ektum. add~vent- 
Listener ( ) " (pontosabban a valamilyenobj ektum helykn megadtuk a gomb pel- 
dhnynevkt). A lknyeg, hogy a tagfiiggvknyek a bennuk foglalt meveletet egy adott ob- 
jektumon hajtjiik vegre, ezkrt elinditisuk mindig a kovetkezo form5ban tortknik: 

Ha Ojra megnkzzuk az els6 kCt gyakorlatot, ah01 egy animhcid egy rkszkt 
a gotoAndPlay ( ) segitskgkvel ism6tlodo"n jiitszottuk le, majd a teljes animaci6t megil- 
litottuk, illetve elinditottuk a stop ( ) 6s a play ( ) tagfiggvknyekkel, azt lithatjuk, hogy 
egyszer sem haszn5ltunk pkld5nyneveket. A stop ( ) -ot a Flash ekkor ugy ertelmezi, 
hogy ,,%llitsd le az aktuilis id6szalagotn. Ez azkrt lgnyeges, mert ha van egy filmklippkl- 
diinyunk a szinpadon, amely tobb kkpkockiibdl 511, akkor annak a Iejiitsz5sa folytatd- 
dik, akkor is, ha a Flash a stop ( ) Actionscript-fiiggvknnyel talglkozik. Ha egy adott 
filmklippkld5nyt szeretnknk leAllitani, a valami lyenpeldany . stop ( ) format kell 
haszniilnunk. Ha a filmklippkldiiny neve pkldiul box, a box. stop ( ) kddot kell irnunk. 
(Taliin krdemes emlkkeztetni r i ,  hogy a pkldinyoknak nevet kell adnunk, ha meg 
szeretnknk cimezni 6ket valamilyen Actionscript-k6ddal.) Az egyetlen dolog, ami 
nehkzskget okozhat, hogy meg kell tal5lnunk azokat a taghggvknyeket, amelyeket 
az adott tipusli objektum tiimogat. Ha egy filrnklippCld5nyt szeretnknk utasitani valami- 
re, a Movie Clip objektumok egyik tagfuggvknykt (pkldhul a stop ( ) vagy a play ( ) 

hggvknyt) kell haszn5lnunk, mig ha egy vide6pkldiinyt akarunk rgvenni valamire, miis 
tagfuggvknyek 5llnak a rendelkezksunkre. A videdk esetkben a got oAndPlay ( ) 

fiiggvknynek pkldiiul a seek ( ) tagfiggvkny felel meg. A vide6k ks a filmklipek teh5t 



m5s-m5s tagfiiggdnyeket tiimogatnak, de a hggvenyek haszniilati mddja teljesen ko- 
vetkezetes, 6s mindig a valami ly enpeldany . valami lyenTagf uggveny ( ) formiiban 
tortenik. 

~ g y  m5sik hatCkony mddszer is l6tezik arra, hogy megv5ltoztassuk a szinpadon lev6 ob- 
jektumokat a Flash-ben, 6s ez a m6dszer valdjhban m6g a tagfiiggvknyek elinditiisiiniil is 
egyszerG%b. Azt mondtuk, hogy a tagfiiggvhyek olyan folyamatok, amelyek ,,csin5lnak" 
valamit. A tulajdonsiigok is k6pesek hasonldra, viszont egyszertiibek, mint a tagfuggvg- 
nyek. A tulajdons5gok olyan jeIlemz6k, amelyek minden filrnklipp6ld5ny esetkben kii- 
lonboz6ek lehetnek. Ket filmklip p6ld5ul m5s-mis w i d t h  (sz6lesskg) tulajdonsiiggal ren- 
delkezhet, de egyetlen filmklipszimbdlum k6t p6ld5nygnak is kiilonbozhet a szkless6ge. 
A w i d t h  csak egyike a rendelkezksre 5116 sz5mos tulajdonsiignak. A filrnklippi.ldiinyok 
tulajdons5gai ezen kiviil az x (vizszintes helyzet), az y (figg6leges helyzet) 6s 
a rotation (elforgat5s). A nagyszeru" az eg6szben az, hogy minden tulajdonsiigot 
azonos formaban erheti-ink el: 

frhatjuk teh5t azt, hogy rnyMovieC1 i p  . x, bgr ha jobban megnezziik, ez nem mond 
tril sokat. Ha egy tulajdons5g krtCk6t rneg szeretnknk viiltoztatni, a kovetkezo formiit 
kell haszniilnunk: 

Ha egy myMovieClip nedi filmklipp6ldAnyt p6ld5ul a szinpad bal szkl6t61 100 kkp- 
pontra szeretnknk vinni, ezt kell irnunk: 

myMovieC1ip.x = 1 0 0  

Ebben a p6ld5ban az x tulajdonsiignak a 10 0 erteket adtuk. Az egyenl6s6gjelet dgy 
olvashatjuk ki, hogy ,,legyen", vagyis ,,a myMovieClip x tulajdonsiigiinak krt6ke legyen 
100". Az, hogy milyen tulajdons5gok erhet6k el, a tagfuggvenyekhez hasonldan 
az objektum tipusatdl fugg. A gomboknak (Button), a filrnklipeknek (Movie Clip) ks 
a videdknak (Video) egyarht van x tulajdons%guk, de csak a videdk rendelkeznek 
totalTime tulajdonsiiggal (ami a vide6 miisodpercben mkrt hossziit adja meg). 

Tanuljunk magolis nblkiil! 
Klassz lenne, ha meg tudnank jegyezni minden Actionscript-tagfiiggvenyt 6s 
-tulajdonsagot, de nem lenne sok brtelme. Az a legjobb, ha vbgiggondoljuk, hogy mi- 
lyen feladatot szeretnenk vegrehajtani, es leirjuk a sajat szavainkkal (ezt hivjak alkod- 
nak vagy pszeudok6dnak). Ha az adott feladat utasitasait meg tudjuk igy fogalmazni, 
a folyamat leforditasa val6di Actionscript-utasitasokra mar gyerekjatek lesz. 
,,ActionScriptben gondolkodni" nern konnyu, ezbrt eloszor mindig azt kell megfogal- 
maznunk, hogy mit szeretnknk elerni. Ha egy idegen orszagban utazunk, es levelet 
szeretnbnk kuldeni, lehet, hogy nem tudjuk, hogyan mondjak az adott nyelven azt, 
hogy ,,posts", de biztosak lehetiink benne, hogy van egy hely, ahol feladhatjuk 
a leveliinket - csak ki kell keresnunk a sz6tarb61 a megfelelo sz6t. Az ActionScriptben 



ugyanigy dolgozhatunk (sokaknak ketsegkiviil ez is egy idegen nyelv), amikor peldaul 
egy vide6 hangerejet akarjuk megvaltoztatni: lehet, hogy nem tudjuk, hogy a megfele- 
lo tulajdonsag neve soundlevel, volume vagy loudness, de biztosak lehetiink 
benne, hogy van ra mod, hogy megvaltoztassuk a hangeroszintet. Ha sa j i t  szavaink- 
kal felvazoljuk a teendoket, a ,,hivataios kifejezeseket" kikeresve az alk6dot szep las- 
san valodi Actionscript-utasitasokra fordithatjuk. 

Mitg egy dologra fel szeretnem hivni a figyelmet, mielott a tanultakat a gyakorlatban is 
kiprbbAln5nk: lla csak ki szeretnilnk olvasni egy tulajdonsig itrtkkitt, a valamilyen- 
~eldany . valami lyenTula j donsag form5hoz kell visszatkrniink. Ha a szinpadon ~61-  
d5ul kitt objektumpkld5nyunk van boxl ils box2 newel, a kovetkezo k6ddal igazithat- 
juk a kett6t egymhsl~oz: 

boxl . x = box2. x 

Megfigyelhetjiik, hogy itt a boxl mozog i~gy,  hogy az x tulajdonssga egyenlo legyen 
a box2-i'vel. 

Az ActionScriptro"1 tanultakat a kovetkezo reszben a gyakorlatban is kipr6bSljuk. 

Az ActionScript mfikodC kozben 

Az 6ra h5tralevo rkszkben szereplo hasznos gyakorlat elvilgzkskvel megszilirdithatjuk 
Actionscript-tudssunkat. 

Gyakorlat: K6szltsunk egy egyszeril kbpnbzeget6ttl 

Ebben a gyakorlatban egy olyan eszkozt kkszitunk, amellyel kulonfkle kitpeket tekint- 
hetiink meg A feladat nagyritszt a f5jl felkpiteseb61 511, nem annyira az ActionScript 
alkalmaziisAbb1: 

1 .  Hozzunk lktre egy lClj Flash fiijlt, 6s ne feledjuk, liogy az els6 lehetoseget 
(ActionScript 3.0) kell vhlasztanunk. 

2. Rajzoljunk egy tilglalapot a tartalom tQol&s%ra. Ha kils63b fknykepeket szeretngnk 
betolteni, a tilglalapot rajzoljuk eleg nagyra ahhoz, hogy a k6pek beleferjenek. 

3. Jeloijuk ki a teljes tkglalapot, 6s alakitsuk filmklippi- (Modify, Convert to Symbol 
vagy F8). Ne feledjiik, h o g  a Movie Clip viselkedest kell v5lasztanunk (lehet 
hogy az el626 gyakorlatb61 mkg a Button be5llitA.s van krvknyben). Nevezzuk el 
a szimb6lumot Content-nek (Tartalom). 

4. Kattintsunk duplhn a Content peldhyra, hogy belekeriilve szerkesztl~essuk 
a tartalmiit. Kattintsunk a 4. kkpkockgra, es az F5 b i l l e n e t  lenyomva szGrjunk 
be lijabb kkpkockiikat. Ez a rkteg lesz a hittkr. Nevezziik el a rilteget 
Background-nak (H5ttkr). 



5. Szd junk be egy dj reteget (Insert, Timeline, Layer), 6s huzzuk ezt az dj reteget 
a Background rkteg folk. Az bj reteg neve legyen Photos (Fenykkpek). Jeloljuk 
ki mind a negy kkpkockiit, ami ezen a rCtegen talilhatb (ezt a leggyorsabban 
iigy tehetjuk meg, hogy a reteg nevkre kattintunk - csak vigyiizzunk, hogy ezt 
ne a nCv m6dosithsa kozben tegyiik). Ha a Photos retegen minden kepkockht 
kijeloltiink, nyomjuk le az F6 billenwt, hogy a kirpkockikat kulcskockikki 
alakitsuk. 

6. Menjunk a Photos rkteg 2. kkpkockiijira, es rajzoljunk egy A betiit (nem kell tokC- 
Ietesnek lennie). Ezt k6s65b egy betoltott fenykepre cserelhetjuk. A 3. kockiiban 
rajzoljunk egy B-t, a 4. kock5ban pedig egy C-t. Ez a hirom betfi megkonnyiti 
a tesztelest, ezert erdemes megrajzolnunk oket akkor is, ha k6s65b fenykepekre 
cser&ljuk a tartalmat. A Content filmklip tartalminak ekkor figy kell kinkznie, mint 
a 15.11. Bbrin. 

15.11. Sbra 
A ContentfilmkZif-, id6szala@z k6t r6teget tartalmaz: egyet a hattkrhez, 6s egyet 
kulcskockhkkal a tartalom minden elemkhez 

7. A Content filmklippel vkgeztiink, igy hit a Scene 1-re kattintva terjunk vissza 
a f6 id6szalaghoz. 

8. Jeloljuk ki a Content filmklippeldiinyt, ks a Properties tibliin adjuk neki 
a mycontent peldiinynevet, hogy kks65b megcimezhessiik. 

9. Itt az ideje, hogy 1Ctrehozzunk hirom gombot, amelyekkel a felhasznil6 a hA- 
rom kepkocka (2-4) birmelyikkre ugorhat a mycont ent peldiiny belsejeben. 
Nem kell h5rorn bj gombot kkszitenunk - e1i.g csak egy liithatatlan gombot let- 
rehoznunk, 6s hiirom pkldiinyt elhelyeznunk a tartalom hiirorn helyo"rz6 kkpe 



felett. Mieliitt azonban elkkszitenknk a 15thatatlan gombot, meg kell alkotnunk 
azokat a helyGrzBket, amiket a felhaszn816 liitni fog. Nem szAmit, hogy ezeket 
hogyan hozzuk lktre, mivel csak arra hasznhljuk Gket, hogy r5juk helyezzunk 
egy-egy liithatatlan gombot. Megrajzolhatjuk 6ket alakzatkht, betolthetiink 
kkpeket, sdt filmklipeket is haszn5lhatunk. ~n egy krdekes triikkot fogok alkal- 
mazni, ami ugyan nem alkalrnazhat6 rninden projekt esetkben, de l5tv5nyos. 

10. A helydrz6khoz egyszeden hGzzunk h5rom iijabb pkld%nyt a Konyvtarban leva 
Content szimb6lumbbl a Szinpadra. Jeloljuk ki mindhArmat, ks a Properties 
t5bl5n v5ltoztassuk a viselked6suket Movie Clipr6l Graphicra. A Free Transform 
eszkoz segitsitgkvel mkretezziik %t mind a hiirmat: legyenek olyan kicsik, hogy 
a miniatfirokre (bklyegkitpekre) hasonlirsanak (az eredeti mi.ret negyede megfe- 
lel). Rendezzuk el ezt a h5rom pCld5nyt fuggdlegesen a fo mycontent pi.ldany 
bal oldalin. 

11. A h5rom hely6rzo"nek nem kell pkld5nyneveket adnunk (6s mivel a viselked6siik 
Graphic, ezt nem is tehetjiik meg), de a Properties t5bl5n egyenkknt 5llitsuk be 
oket Ggy, hogy azt a tartalmat jelenitsek meg, amikor a felhaszn516 riijuk kattint, 
amit szeretnknk. A grafikaszimb6lumok egyik hasznos szolg5ltat5sa, hogy beiillit- 
hatjuk az elso" kkpkockhjukat. Jeloljiik ki az elso helyorzot, a Properties t5bl5n 
elleno"rizzuk, hogy az Options lenyil6 list5ban a Single Frame lehet6si.g van-e 
kiviilasztva, majd a First mez6t iillitsuk a 2 Crtitkre. (Ekkor azt kell lstnunk, ahogy 
a hely6rz6 a f6 Content filmklipben megrajzolt A betu"t jeleniti meg.) 

12, A 11. lepksben leirt elj5r5st alkalmazva 5llitsuk be a m5sodik helydrzdt figy, 
hogy a B betut jelenitse meg (ehhez az elsd kitpkock5j5t a 3 krtkkre kell5llitani), 
az utols6 11elyorzo"t pedig Ggy, hogy a C-t (az elsd kkpkock5nak ekkor a 4.-nek 
kell lennie) . 

13. Most m5r elkkszithetjiik a 15thatatlan gombot: a Rectangle eszkozzel rajzoljunk egy 
nkgyzetet a margbra, ami legal5bb akkora, mint az egyik helyorzo". Jeloljuk ki 
a nkgyzetet, 6s alakitsuk gombb5 (Modify, Convert to Symbol vagy F8, majd 
Button). Legyen a neve Invisible (Lsthatatlan). Ha most az OK-ra kattintunk, azt 
tapasztalhatjuk, hogy a gomb t%vol 511 att61, hogy fhtllatatlan legyen. Ennek 
az az oka, hogy a nkgyzet, amit rajzoltunk, az Up Allapotban tal5lhat6. Kattintsunk 
dupl5n az Invisible pkldsnyra, hogy az alakzatot a Hit 5llapotba helyezhessuk. 
Kattintsunk egyszer az Invisible gomb elso" kulcskock5j5ra, majd htizzuk a kulcs- 
kockiit a Hit 5llapotba. A gomb idoszalagjhak ekkor ligy kell kinCznie, mint 
a 15.12. 5br5n. 

14. Terjiink vissza a f6 id6szalaghoz (ehllez kattintsunk a Scene 1-re): az Invisible 
gomb most fklig 5ttetsz6 zoldeskgk szinben l5that6. Hozzunk lktre bel6le kkt 
djabb pCld5nyt, i.s helyezziik a lsthatatlan gomb h%rom pkldhny5t az egyes 
hely6rzo"kre. 

15. A Properties t5bia segitskgkvel nevezziik el a h5rom gombot a kovetkezokkppen: 
but tonA, buttonB 6s but tonc. A k6dunk lenyegeben azt fogja mondani, hogy 
,,amikor a felhaszn516 a buttonA-ra kattint, jelenitsd meg a tartalom 2. kkpkockii- 
jht, amikor a buttonB-re, a 3, kock5t, Cs igy tov5bb". Egy utols6 simithst azonban 
mkg 6rdemes elvkgezni. 



A lathatatlan gomb id6szalagja harom iires kkpkockab6Z 6s a Hit allapot k6p6bbl dll 
(a kiszurkitett tartalom a f6 szinpadon talhlhat6, nem a gombban) 

16. Nem iirt, ha a felhaszniil6 5ltal kivalasztott gombot ki is emeljuk. Az egyi.ni gom- 
boknak nincs erre szolgiil6 beepitett szolgiiltatiisa, ezi.rt egy negyszoget vagy egy 
pipAt kell rajzolnunk, arni majd megjelenik az utoljara viilasztott gomb tetejkn. 
Rajzoljuk meg ezt a jelet az ecset (Brush) eszkoz segitskg6ve1, j6 vastag vonalat 
haszniilva. Ha megvan, jeloljiik ki a jelet, 6s alakitsuk filmklippi. Highlight nkven. 
(A Convert to Symbol phrbeszkdablakban a Movie Clip lehet6sCget kell v8laszta- 
nunk.) Ez utiin a Properties tiibl5n adjuk a p6ldiinynak a highlightclip nevet, he- 
lyezziik el a pkld5nyt az egyik helyo"rz6 teteji.n, majd a nyilbillentyu"kke1 mozgas- 
suk feljebb, amig el nem Hnik a kitperny6ro"l. fgy a felhasznii16 kezdetben nem 
fogja lhtni, nekiink viszont csak a fiiggo"1eges helyzetkt kell mbdositanunk, hogy 
a folk a gomb folk vigyiik, amelyikre a felhaszniil6 kattintott. 

17. A gyakorlat elejkn mondtam, hogy a feli.pit6s lesz a nehkz. Ha valahol elvesztet- 
tiik a fonalat, nkzzuk meg a m. phillipkerman. com/teachyourself cimen 
megtaliilhat6 mintafiijlt. A fentiekkel osszevetve az Actionscript r6sz m8r egysze- 
Snek  fog ttlnni. Jeloljiik ki a fiijl elso" kulcskockiijiit, 6s irjuk be a kovetkezo" 
k6dot az Actions t5bl5ba: 

mycontent. stop ( )  

buttonA.addEventListener( MouseEvent-CLICK, clickA ) ;  

buttonB.addEventListener( MouseEvent.CLICK, clickB ) ;  

buttonC.addEventListener( MouseEvent.CLICK, clickC ) ;  
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I ' 
function clickA( evt ) {  

high1ightClip.y = butt0nA.y; 
myContent.gotoAndStop(2); 

1 
function clickB( evt ) {  

high1ightClip.y = butt0nB.y; 
myContent.gotoAndStop(3); 

1 
function clickC( evt ) { 

high1ightClip.y = butt0nC.y; 
myContent.gotoAndStop(4); 

1 
Vizsgiljuk meg a fenti k6dot kicsit kozelebbral! Az elso" sor elinditja a mycontent 
pkldiny stop ( ) tagftiggv6nyi.t - enitlkiil a pkldiiny mhr a legelejkn ismktl6dne. 
A kovetkezo" hhrom sor az addEventListener ( ) segits6gi.vel itadja a CLICK esemgnyt 
a hiirom gombpkld5nyt61 (butt  on^, b u t t  onB, butt  on^) a hhrom sajit figgvenynek 
(cl ickA ( ) , clickB ( ) , clickc ( ) ). Ez a h5rom f%ggv6ny majdnem teljesen egyformh- 
nak tfinik, ami nem vi.letlen, hiszen mindhirom ugyanazt a kkt dolgot csinhlja: elbszor 
a highlightclip y tulajdonshgiinak 6rti.kiil adja a megfelelo" gomb y tulajdonshgertC- 
kkt, majd elinditja a mycont ent pkldhny gotoAndStop ( ) tagfuggvenykt, hogy megjele- 
nitse a megfelelo" kepkockgt. 

~ g y  irtam meg a fenti k6dot, hogy hasznos legyen, de ne tfil bonyolult. Mindent, ami 
benne van, tanultunk ebben a leck6ben. A k6d mindazoniltal nem igazin alkalmazko- 
d6, mert minden gombhoz egy lijabb addEventListener ( ) , illetve egy lijabb fiiggv6ny 
 click^, clickE stb.) sziikskges. A k6d ebben a tekintetben optimalizhlt viiltozata meg- 
tal5lhat6 az 6riihoz kapcsol6d6 letoltheto" anyagok kozott. 

Osszefoglalis 
Ebben a leckkben izelitot kaptunk abb61, hogy mi mindent &hetiink el az ActionScript 
segits6gevel. Megtanultuk, hogyan helyezhetiink k6dot egy kulcskockiba, hogy 
az akkor induljon el, amikor elkrjiik az adott kepkockgt. Azt is elsajMottuk, hogy 
mikknt hathrozhatunk meg esemenykezelbket, hogy a k6d vkgrehajtisgra csak akkor 
keriiljon sor, amikor egy bizonyos esemeny bekovetkezik. 

A lecke sorin olyan osszetettebb tkrn5kat is erintettiink, mint a tagfuggvi-nyek elinditiisa 
es a tulajdonshgok beAlitisa, de mindez csak az elso" hatalmas lkpks egy mitg hatalma- 
sabb teriileten: az ActionScript vilig5ban. J6kora Oj anyagot vettiink, de igyekeztem 
a lel~eto" legkovetkezetesebben tilalni az isrnereteket, hogy biztos alapot nylijtsak a ha- 
lad6 ti.makorokhoz, amelyekbe az Olvas6 tudiisa gyarapodishval bizonyiira m6lyebben 
belehssa maght. Sok mindent kellett megtanulni, de ahogy Actionscript-tudhsunk no", 
tapasztalhatjuk majd, hogy rendre ugyanazok a problernik bukkanak fel. 



Egy mu"ve1etet - gotoAndPlay ( 5)  - helyeztem afilmem utolso' k8pkockdjaba, de 
a film soha nern jut el a z  utolsd kc?pkockahoz, mert tettem oda egy kis szoueget, 
amelynek meg kellenejelennie egy rouid id6re kppen a z  utols6 kockaban. 
Csak akkor mukodik, ha a grapkat a gotoandplay muvelet el6tti kkpkockaba 
teszem. Mibrt? 
Ez nagyon fontos: a kepkockamfiveletek vkgrehajtiisa mirg azel6tt tortknik, hogy 
a kepkockiiban taliilhat6 grafikgk megjelennenek a szinpadon. Ha a mavelet 
utasit5sPra egy m5sik kkpkocksra kell ugrania a filmnek, akkor mCg azelott 
a miisik kkpkock5ra ugrik, hogy megjelenitette volna a grafikiit a szinpadon. 
Mi okozza, hogy a filmem ujra bs ujra lejatszddik (mintha egy got oAndPlay ( 1 ) 
muuelet lenne ax utok6 k6pkockaban), annak ellen&re, hogy semmilyen miZvele- 
tet nern tettem bele? 
Az automatikus ismetlCs az alapkrtelmezett be5llitgs, amikor kiprbbgljuk a filmet 
(vagy amikor kozzktessziik). A prbba sor5n lakapcsolhatjuk a Loop (Ismi.tl6s) l 

pontot a Flash lejhtszci Control (Vezerlks) menujhben (nern pedig a Flash 
szerkesztoprogram Control menujkben). Ha ezt kikapcsoljuk, akkor szinte biztos, 
hogy nem fog ismktl6dni a film, hacsak nern tesziink bele egy miiveletet, ami 
arra utasitja. Egy6bki.nt norm51 esetben az idoszalag v6gere sem sziiks6ges stop 

miiveletet tennunk. Ha egyszeiien kikapcsoljuk a Loop menupontot, arnikor 
kozz6tesszuk a filmet, akkor az az utols6 kepkockiiniil automatikusan le5ll. 
Melyik muvelettel kkszithetek e e  olyan video'jdt6kot, amilyet a boltokban lehet 
kapni? 
Remklem nyilviinvalb, hogy el6szor csak apr6 1i.pi.sekben haladunk. Hihetetleniil 
hat5sos dolgokat keszitettiink ebben a leckkben. Ahhoz viszont, hogy videbjhte- 
kokkal Arasszuk el a piacot, sokkal tobb munkiira lesz sziikskg. Bhr a Flash-sel 
nagyszeru" jAtkkokat lehet kesziteni, ez nem kev6s munk5val jhr. Egyel6re csak 
az alapokat fektetjiik le. 

Ez a ritsz ismkt16 k6rdi.sekb6lks viilaszokb6lii11, amelyek segitskgirvel megsziliirdithatjuk 
az ebben a leckkben szerzett tudhsunkat. Prcibfiljuk megv5laszolni a kkrdirseket a v5la- 
szok ellen6rzi.se elon. 



-. . -- 340 Ill. r6sz lnteraktivitas 6s vide6k . 

1. Hol helyezhetiink el gombokat egy filrnben? 
A. Csak a fo" idoszalagon. 
B. Ah01 csak akarjuk: a f6 id6szalagon vagy egy filmklip id6szalagjAn - csak 

egy miisik gombban nem. 
C. BiirhoI, akiir miis gombok belsejkben is. 

2. Tulajdonkeppen mi a mGvelet? 
A. Minden, ami a szinpadon mozog. 
B. Egy utasitas, ami megmondja a Flash-nek, hogy mit tegyen. 
C. Arnit a programoz6k fiiggvknynek neveznek. 

3. Milyen nagyszeru" megoldiissal tehetjiik a k6doliist kicsit egyszerGbbe? 
A. Kimiisoljuk a k6dokat a konyvb6l. 
B. Megkkrjiik egy baritunkat, hogy segitsen. 
C. dk6dot  irunk. 

4. Mi a kulonbseg a tagfiiggveny i.s a tulajdonsgg kbzott? 
A. A tulajdonsag csak egy jellemz6 aktuilis &eke, mig a tagfiiggvitny csin5l is 

valamit . 
B. A ketto ugyanaz: a tulajdonsAg a tagfiiggvCny rkgi elnevezese. 
C. A lecke els6 oldaliin elvesztettem a fonalat. 

1. B. A C viilasz is helyes, ha nem bh juk ,  hogy a gomb nern mckodik. Csak 
emlekeztetni szerettem volna arra, hogy a gombok belsejkbe ne tegyiink lijabb 
gombokat. 

2. B. A mu"ve1et elkg Altaliinos fogalom, igy a B valasz tartalmazza a legjobb megha- 
t%roz%st. (Zavarba ejtoen iiltaliinos, de thyleg egyszedbb ezt hasznAlni, mint 
egy tucat mkik  kifejezest kital5lni.I 

3. C. Meggyo"ziidi.sem, hogy ha az otleteinket iilkbd formiijiiban leirjuk, miir 
konnyeden val6di k6ddA alakithatjuk azokat. Ha viszont az otleteinket kkptele- 
nek vagyunk rendszerezni, k6ddi sem form5lhatjuk azokat, mert tiilsiigosan 
homiilyosak. 

4. A. Annak alapjin is megkulonboztethetjiik a kettot, hogy a tagfiiggvgnyek v6g6n 
mindig zirbjelek Allnak. Ezek kozi. irhatjuk a sziikseges parametereket (bir nem 
minden tagfuggvkny igknyel ilyeneket). Ha a C lehetoskget viilasztottuk, vigasz- 
taljon benniinket az, hogy a Flashben rengeteg izgalmas dolgot kitszithetunk 
az Actionscript nklkul is. 



Bevezetes az osszetevok vilagaba 

Ebben Zeckkben a kovetkezb%r61 Zesz szd: 

Az alkalmazhsok szabviinyosithsa a felhasznhlbi feliilet szokvhnyos osszetev6inek 
segits6gkvel 
Az osszeteviik feltoltkse egykni adatokkal 
Sajiit Actionscript k6d elinditiisa osszeteviik segitsi.gi.ve1 

Az el626 leckeben programozni tanultunk. Nkhiinyunknak bizonygra miir sok volt 
a bikkfanyelvbol, de olyan is akadhat, aki kevesellte. Ez a megosztotts5g termeszetes. 
Vannak, akik a kreativithsukat a rejtv6nyfejtesben klik ki, mgsokat viszont a mGvbze- 
tekhez h6z a sziviik. A Flash-ben az a legjobb, hogy mindk6t tipus iggnyeinek k6pes 
megfelelni, 6s erre az osszetevok adjhk a legkitu"n6.ib pkldiit. 

Az osszeteu6olyan filrnklip, amely magiiban foglal egy programot is, igy a laikusok is 
konnyedgn haszniilhatjiik, anklkiil, hogy pontosan tudniik, hogyan mfikodik. Egy ossze- 
tev6t bhrki k6pes hasznhlni, ~5s a beepitea tulajdonshgait61 fiiggoen fantasztikus dolgokat 
tehetiink vele. Egyszeriisi.@k eIlen6re az osszetevBk haszniilatiinak elsajhtithsa id65e 
telik, de olyan sok mindenre kCpesek, hogy megCri riiszgnni az id&. 



Ebben a leckkben megtudjuk, milyen osszetev6k ilrhet6k el, 6s megtanuljuk a haszniila- 
hik alapjait, a kovetkezo leckeben pedig melyebben elmeriilunk az osszetev6k vilhggban, 
6s megnilzzuk nilhhny gyakorlati alkalmazhsukat is. 

A lecke elejiln az osszetev6ket mint a belsejiikben k6dot tartalmaz6 filmklipeket ismer- 
tuk meg. Egy filmklip azonban att61 meg nem lesz automatikusan osszetevo, hogy 
miiveletek vannak benne (mondjuk egy gombhoz vagy egy kulcskock5hoz rendelve). 
A filmklipszimb6lumok akkor lesznek osszetevok, ha az osszetevo fejlesztiije meghath- 
rozza azokat a paramktereket, amelyeknek minden peldiiny esetkben mhs-mhs 6rtkket 
adhatunk. Ez liasonlit ahhoz, ahogy a filmklipeket htmkretezzuk, vagy megvhltoztatjuk 
a szinhrnyalatukat. Az osszetevok esetkben a szin5rnyalaton ils a milretarinyon kiviil 
mhs tulajdonsiigokat is behllithatunk. Egy Button (Gomb) osszetevo eseteben pilldhul 
minden pkldgny cimkCjCt behllithatjuk (ezzel megvAltoztathatjuk a gombon megjeleno" 
feliratot). A leggyakrabban hasznilt osszetevok a felhaszn516i feliilet (user interface, 
UI) elemei, peld5ul a gombok 6s a menuk. Az osszetevo tehht nem m%s, mint egy klip 
k6ddal 6s a lehetoseggel, hogy minden peldgny sajit kezdeti btekeket kapjon. 

Egy osszetev6 felhasznhlhsiinak hltalfiban ez a m6dja: 

1. Elhelyezziik a szinpadon. 
2. Feltoltjiik adatokkal (a Button osszetevo"ni.1 pCld5ul megtehetjiik, hogy csak 

a cimke krtilkkt hllitjuk be). 
3. Megadunk valamilyen Actionscript k6dot, ami akkor indul el, ha az osszetevo"hoz 

kapcsolt esemilny bekovetkezik (a Button osszetevo" esetkben mondjuk a c l i c k  

esemkny). 
4. Tovhbbi osszetev6ket helyeziink el a szinpadon, amelyek egyuttmfikodhetnek 

(mondjuk RadioButton - v5laszt6gomb - osszetevo"ket, amelyekb61 mindig 
legalibb kettore van szukskg). 

Ezeket a lilpkseket szilpen szetosztjuk majd a lecke gyakorlatai kozott, de segithet, ha 
l5tjuk magunk el6tt a teljes utat. A lecke elso" gyakorlataiban a ComboBox (Lenyil6 lista) 
osszetev6t fogjuk haszniilni, amely tulajdonkkppen egy lenyil6 lista, amibBl a felhasznh16 
kivalaszthat egy elemet, ahogy az a 16.1. ibrhn lhthat6. h i n t  a tobbi osszetevon61, 
a ComboBox eseteben is pontosan meghat5rozhatjuk az adatok feltolt6si-nek m6djht 
(vagyis hogy milyen elemek szerepeljenek a listhban), 6s a lenyil6 lista viselkedilskt is 
(azaz hogy mi tortilnik, amikor a felliasznhl6 kivhlaszt egy elemet). A kovetkezo gyakor- 
latban ilppen ezt fogjuk tenni. 

I-& 16.1.Bbra 
sams A ComboBox segits6gkvel vdlasztcisi Iehet6kkget kinalhatunk a felhasznal6nak 



A lecke hatral6vo rkszkben erre a gyakorlatra kpitkeziink, de egyelore csak adatokat 
toltiink az osszetev65e. A lkp6sek a kovetkez6k: 

1. Hozzunk lktre egy fij Flash fAjlt (ne felejtsiik el, hogy az elso" lehet6skget - 
Actionscript 3.0 - kell vitlasztanunk), Cs nyissuk meg a Components (~sszete-  
v6k) tablat a Window, Components menupont segitskg6vel. Lehet6sitg van 
az osszetev6k ritszhalmazhnak telepitkskre is, ezkrt teljesen bontsuk ki az User 
Interface (Felhasznitl6i feliilet) rkszt a 16.2. iibrAn 18that6 rn6don. 

Bontsuk ki tehesen a z  User Interface rkszt 

a z  itt lathat6 mo'don 

2. HGzzuk 5t a ComboBox osszetev6t a szinpadra, mintha a Konyvtarb61 hbznitnk 
At egy pkldanyt. A szabadkkzi transzform5ci6 (Free Transform) eszkozzel m6do- 
sithatjuk a szi.lesskgkt, a me26 torzitha n6lkiil (csak ne forgassuk el vagy dont- 
siik rneg). A szinpadon li.v6 pkldanyt kijelolve nyissuk meg a Parameters tiiblat. 
(Ha a Parameters tabla nincs az alapertelmezett helykn, a Properties tabla mellett, 
vhlasszuk a Window, Properties, Parameters parancsot.) 

Nagyit6 gornb 

16.3. Abra 
A ComboBox dataProvider tulajdonsaganak megad&ahoz eZ6szor kattintsunk a Parameters 

tabla nagyito' gombjara 



3. Mielott megadniink a pararnktereket, adjunk ennek a pkldiinynak egyedi nevet, 
hogy kitsbbb el6rl1essuk egy ActionScript k6dbbl. Legyen a peldiiny neve 
rnyComboBox. Ez utiin kattintsunk a Parameters fiilre, hogy egyedi krtkkeket 
adhassunk ennek a peldiinynak. 

4. A Parameters thbl5n viilasszuk ki a dataprovider (adatszolgiiltat6) feliratG sort. 
Kattintsunk a sor jobb oldalaniil lev6 nagyit6 gombra (lhsd a 16.3. hbrht). 

5. A megjeleno" Values (~rtkkek) piirbeszedablakban kattintsunk a plusz gornbra, 
majd viiltoztassuk a label0 szovegcimke krtkk6t a jobb oldali oszlopban Adobe- 
ra. Ez az elem jelenik majd meg eIs6kknt a lenyil6 list5ban. Minden elemhez 
tartozik egy cirnke (amit a felhaszniil6 liit), 6s egy nem kotelezoen kitoltendb 
adatmez6. Az adatmez6ie i rjuk be a h t  tp : / /www . adobe. com cimet. Kes65b 
majd egy ActionScript k6d segitsCg6vel lekkrdezzuk ezt az Grtkket (6s hiperhivat- 
koz5st hozunk letre hozzii). Ismktelten kattintsunk a plusz gombra, 6s hozzunk 
littre mkg kkt elemet: az egyik legyen a Microsof t , a m5sik a Sams. A Microsoft 
elem adatmezojkbe irjuk a http: / /www . microsof t . corn, a Sams elemkbe pedig 
a h t  tp : / /www . samspubl i shing . corn cimet. Az elkkszitett elerneket riijuk kattint- 
va feljebb vagy lejjebb vihetjuk a listiiban a nyilbillentyGkke1. A kesz Values pArbe- 
sz6dablaknak ligy kell kinkznie, mint a 16.4. iibrhn. Ha elk6szultiink, kattintsunk 
az OK gombra. 

16.4. ibra 
A kesz Values ablak 
harom webhely cimkbit 6s 

adatkrte'keit tartalmazza 

6. Pr6b5ljuk ki a filmet, hogy mukodes kozben liithassuk a ComboBox osszetevbt. 
Az osszetevo" egyel6re annyit tesz, hogy megjelenit egy lenyil6 listiit, its lehetovk 
teszi, hogy krt6ket vhlasszunk be1o"le. Ez igen kifinornult k6d, 6s nekunk mind- 
ossze annyit kellett tenniink, hogy a sajiit adatainkat vittiik be. Az egyetlen gond, 
hogy semmi nem tortenik, amikor a felhasznhlb kivhlaszt egy elemet, hiszen meg 
nem rendelkeziink semmilyen k6dda1, ami reagiilna arra az esemitnyre, amikor 
a ComboBox rnepiiltozik. Ezt is megoldjuk a kovetkezo" gyakorlatban, egy ese- 
mknyfigyel6 behllitisiival (ahogy az elozo leckkben tettiik). 

Sziimos osszetevo" kozos tulajdonsaga, hogy meghatiirozhatunk hozzA egy adatszolgiilta- 
t6t (dataprovider), vagyis egy vagy tobb cimkkt a hozziijuk tartozb adatokkal. A felhasz- 
1-1516 liitja a cimkeket, de csak az ActionScript k6dunk lhtja az adatokat. Az adatok kozott 



igy kknyelmesen tirolhatunk olyan kiegeszit6 informicibkat, amelyeket a felhasznilbnak 
nem sziikskges lhtnia. Az el626 gyakorlatban szereplo" ComboBox osszetevo" esetkben 
a felhasznil6 a cirnkkket liitja a kCpernyo"n, az adatok pedig azok a tenyleges weblapci- 
mek lesznek, ahovh itugrunk. Tegyiik is ezt meg most! 

Gyakorlat: Toltsuk fel a ComboBox osszetev6t ActionScript segCtsCg6vel! 

Kovetkez6 lkpCskknt, hogy a felhasznilb navigici6s eszkozkknt haszndhassa a lenyil6 
listit, meg kell irnunk az ActionScript k6dot, amely figyeli a ComboBox viltozisait, its 
ki kell olvasnunk a kijelolt elem adatait. Ennek lkpesei a kovetkez6k: 

1. Toltsiik be az el626 gyakorlatban littrehozott fijlt, jeloljiik ki az 1. kitpkockit, 
nyissuk meg az Actions tiblit, its ijuk be az alibbi k6dot: 

myComboBox.addEventListener( Event-CHANGE, myHandler ) ;  

funct ion myHandler ( evt ) { 

var myURL = new URLRequest( myComboBox.selectedItem.data 1 ;  
naviga teToURL(  myURL ) ;  

1 

Az elso" sor azt mondja, hogy amikor a myComboBox pitldiny elindit egy CHANGE 

(v8ltozis) esemknyt, azt toviibb kell adni a myHandler nevii egykni fuggvknynek. 
Figyeljiik meg, hogy a myHandler fiiggvknyen beliil el6szor lktre kell hoznunk 
egy URLRequest-et, 6s csak ez uEin indithatjuk el a navigateToURL ( ) figgvitnyt. 
Az osszetev6kre jellem26 resz a myComboBox. selectedItem. data - ez olvassa 
ki a lenyilb listhbbl hviilasztott ceg webhelyenek URL cimkt. A k6d arra utasitja 
a Flash-t, hogy olvassa ki a myComboBox pkld8ny selectedItem tulajdonsight 
(mind a c ' d e ,  mind az adat rkszt a kijelolt elernhez), maid vegye annak csak 
a data reszitt. 

2. Ha ennitl a pontnal kipr6bhljuk a filmet, akkor azt tapasztaljuk, hogy litsz6lag 
s e m i  sem vhltozott az elo"z6 gyakorlathoz kkpest. Ha azonban kivilasztunk 
egy elemet a lenyil6 listAb61, a bongkszo" a hozzh tartozd webhelyre ugrik. Mivel 
mkg mindig a Flash-ben vagyunk, el6szor persze elindul a bongitszo", de mivel 
Flash-alkothsainkat Sltaliban a Weben tessziik kozzk, a felhaszni16k mir eleve 
egy bongesz6"ben fogjik liitni, a ComboBox osszetevonk segitskg6vel pedig egy 
miisik webhelyre ugorhatnak. 

Egy pillanatra 5lljunk meg, hogy elmagyariizhassam, hogyan kepes a gyakorlatban 
elkkszitett egykni myHandler fiiggvkny dinamikusan biirmilyen webhelyre ugrani. 
Nitzzuk meg az alibbi rogzitett kbdot, ami mindig 'az adobe. com webhelyre ugrik: 

var myURL = new URLRequest( "http://www.adobe.com" ) ;  

navigateToURL( myURL ) ;  
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Termkszetesen nem mindig erre a webhelyre szeretnenk ugrani. Ahelyett teh%t, hogy 
rogzitenknk a k6dban az Adobe cimet, a myCombo~ox. se lectedl tem.  data dinamikus 
kifejezkst hasznhljuk, ami alkodra forditva annyit tesz, hogy ,,olvasd ki a Ienyi16 listiiban 
kiv5lasztott elemhez tartozo cimet". A kesobbiekben tovhbbi mbdszereket is 15tunk arra, 
hogy mikilnt hajtathatunk vkgre dinamikusan m%s-miis k6dot atto1 fiiggoen, hogy a fel- 
hasznhlo mit vhlaszt ki. Ebben az esetben a ComboBox-ban kijelolt elem volt a vhlaszths 
alapja, a kovetkezo" gyakorlatban pedig gombok CLICK esemknykt adjuk ht egy egyeni 
fiiggvenynek (tellat nem irunk kulon-kulon hggvenyt minden gombhoz). A megoldgs 
hasonlb, hiszen ekkor is egyetlen fiiggvenyen keresztul kezelunk tobb vhlaszthsi lehet6- 
&get. 

A Button osszetev6 hasmidata 
A 15, leckeben m%r elkeszitettiik saj%t egyszeru" gombjainkat, ezert a kovetkezo" feladat- 
ban a Button osszetevo" haszn5lathnak mbdja m5r ismer6s lesz. Az egyetlen kiilonbseg, 
hogy ezOttal nem kell rajzolnunk semrnit, mert a gombok kkpe mhr kitszen a rendelkez6- 
sunkre ill. Arni nehezebb lesz, hogy tobb gomb esemknyeit vezetjuk ht egyetlen fiiggvit- 
nyen, ami - sajnos vagy szerencsilre - azzal jhr, hogy be kell mutatnom az ActionScript 
i f  utasithshnak hasznhlatht is. A feladatot ket rkszre bontjuk: az elsb%en lenyegeben 
azonos megkozelitest alkalmazunk, mint az el626 leckeben, mig a mhsodikban egy hala- 
d6bb m6dszert nkzunk meg. 

Gyakorlat: Keszitsunk tobb gombot a k6pn6zegetBhoz! 

1. Hozzunk littre egy iij ActionScript 3.0 Flash fhjlt. Rajzoljunk egy tkglalapot, jelol- 
juk ki, 6s alakitsuk filmklippe (az F8 billentyu" lenyornhshval). Adjuk a szimb6- 
lumnak a photos nevet, ks kattintsunk rh duplan, hogy szerkeszthessiik a tartal- 
mht. A Photos szimbblumon beliil kattintsunk az 5. ki.pkockAra, es az F5 billen- 
tyu"ve1 szQrjunk be iijabb kepkockhkat. Nevezzuk el a reteget ~ackground-nak, 
majd hozzunk lktre egy Oj reteget photos nkven. A Photos retegen alakitsunk ht 
minden kepkockht kulcskock~vii (ehhez elilg a reteg nevkre kattintanunk, majd 
lenyomnunk az F6 billentyfit), majd az 1. kockhban rajzoljunk az ecsettel egy 1- 
est, a 2 ,  kockhban pedig egy 2-est. Ez utgn a Scene 1-re kattintva terjiink vissza 
az id6szalagra. 

2. A Properties thblhn nevezzuk el a Photos szimb6lum peldhny5t pho to~l ip -nek .  
3. Nyissuk meg a Components thblht (Window, Components vagy Cm+F7). H ~ z -  

zunk k6t peldhnyt a User Interface kateg6ri5ban talhlhat6 Button osszetevo"bo1 
a szinpadra, 6s a Properties tgbliin adjuk ezeknek a pho tosu t ton l  6s 
a photoButton2 nevet. 

4. A gomboknak a Parameters thbl5n is megadhatngnk a feliratit, de ezlittal ezt 
ActionScriptben tessziik meg. Jeloljuk ki az elso" kulcskockht, nyissuk meg 
az Actions thblht, ks irjuk be a kovetkezo" k6dot: 



photoClip.stop0; 
photoButton1. label = "Image 1" 
photoButton2.label = "Image 2 "  
photoButtonl.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickPhoto1) 
photoButton2.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickPhoto2) 
function cl ickPhoto1 ( evt ) {  

photoClip.gotoAndStop( 1 ) 

I 
function clickphoto2 ( evt ) {  

photoClip.gotoAndStop( 2 ) 

1 

Az elso" sor leiillitja a photocl ip  pkldiiny lejiitsziisiit, a kovetkezo" k6t sor pedig 
megadja a gombok feliratiit a l abe l  tulajdonsiiguk beiillitiisiival. Vkgul a negye- 
dik 6s otodik sor az addEventListener ( ) segits6gkveliitadja a gombok CLICK 

esemknyet egy-egy egyedi fiiggvknynek. 
5. Pr6bhljuk ki a filmet: a k6t gombbal a Photos szimb6lum miis-mhs k6pkockiijiit 

kell tudnunk megjeleniteni. Ha azonban tovhbbi gombokat szeretnknk felvenni, 
djra le kellene m5solnunk az add~ventListener-reszt, 6s djabb egykni fiiggvk- ' 

nyeket kellene a kddhoz adnunk, ezkrt nkzzuk meg inkiibb a k6d egy m6dosi- 
tott ~Altozatiit, amely jobban b6vitheto. A meglevd kddot teljes egkszCben lecse- 
rklhetjiik erre: 

photoclip. stop ( ) ; 
photoButtonl.labe1 = "Image 1" 
photoButton2.label = "Image 2 "  
photoButtonl.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickPhoto) 
photoButton2.addEventListener(MouseEvent.CLCK, clickPhoto) 
func t ion  clickphoto ( evt ) { 

var destinationFrame = 1; 
i f  ( evt. target == photoButtonl ) destinationFrame = 1 
i f  ( evt . target  == photoButton2 ) destinationFrame = 2 
photoClip.gotoAndStop( destinationFrame ) ;  

1 

Megfigyelhetjiik, hogy itt mindk6t gomb ugyanannak az egy6ni fiiggvknynek 
(clickphoto) adja iit a CLICK esemknykt, igy nincs sziiks6g djabb fuggvknyekre, ha 
toviibbi gombokat adunk a fiijlhoz. Azt is Igthatjuk, hogy a clickphoto hggv6nyen 
belul a k6d az evt paramgterre hivatkozik, amelyet eddig teljesen figyelmen kiviil 
hagytunk (pedig ha kihagytuk volna, hibiit kapniink). Az evt  param6ter (amely 
az event, vagyis az esernBny roviditese) arra valb, hogy a Flash pontosan tudja, mi is 
inditotta el a cl ickPhoto fuggvknyt. Esetiinkben ez a ki.t gomb biirmelyike Iehetett, 6s 
a hggvknyen beliil ez a paramgter segit megiillapitani, hogy a felhaszniil6 utoljiira 

I melyik gombra kattintott. A gombra az evt  parameter t a r g e t  tulajdonsiiga hivatkozik. 

I Valdszinuleg ezt a tulajdonsiigot fogjuk a leggyakrabban hasznglni, de lkteznek toviib- 
biak is. A bil1entyu"esemknyek esetgben az evt  . charcode iirulja el, melyik billenwt 

I nyomtiik le. fme egy pklda: 



function rnyKeyHandler( evt ) ( 

trace( evt.charCode ) 

1 
stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEYD0, myKeyHandler) 

Itt van n6hiiny Ojdonsgg (p6ldiiul az, hogy a billenwzet esemenyeinek elkrheto"v6 
t6telkhez azt mondjuk: ,,st age. addEventLis t ener ( ) "), de sziimunkra most 
az a lenyeges, hogy az evt  param6ter charcode tulajdonsiig5t megvizsghlva derithet- 
jiik ki, hogy melyik billenwt nyomtiik le. 

A RadioButton osszetev6 hasznilata 
A vhlasztdgombok (a rkgi mechanikus autdriidi6kon voltak ilyenek, innen az angol nkv) 
f6 jellemzbje, hogy egyszerre csak egyet lehet kiviilasztani koziiliik, ugyanligy, ahogy 
ahhoz, hogy egy adott riidi6ad6 musoriit hallgathassuk, azt az egyetlen addt kellett kiv& 
lasztanunk. Az nem volt baj, ha kes63b meggondoltuk magunkat, de egyszerre nem 
hallgathattunk k6t ad6t. Fontos, hogy a viilaszt6gombokat csak olyan helyzetekben 
haszniiljuk, amikor a felhaszn516nak egymiist kiz51-6 lehetoskgek koziil kell viilasztania 
(p6ldiiul f6rfi vagy no"). Tobb elem kiv5lasztiLsiit jelolo"ni.gyzetekke1 val6sithatjuk meg 
(check box, amelyekhez szintkn tartozik egy felhaszniildi feliileti osszetev6). 

A viilaszt6gombokat mindig csoportosan haszniiljuk. A nem megadhsahoz pkldiiul 
a csoport keno" (male - ferfi, female - no), a szakertelemhez pedig mondjuk hiirom 
(novice - kezdb, intermediate - halad6, expert - hozzii6rt6) elemet tartalmazhat. A tobbi 
osszetev6hoz hasonldan a RadioButton (V5laszt6gomb) osszetev6knek is van egy cirnk6- 
jiik (amit a felhaszn816 liit) 6s egy i.rt6kiik (amelyben olyan informiicidkat tiirolhatunk, 
amelyekhez csak az ActionScript k6dunk fitr hozzii). Attdl fiiggoen, hogy rnilyen felada- 
tot szeretnenk megvalbsitani, rogton elindithatunk egy k6drkszletet, amikor a felhaszniil6 
kivalasztja az egyik gombot, vagy vhrhatunk, amig elkgedett nem lesz a vhlasztiisiival, 6s 
a Tovhbb gombra kattint. ~ rdemes  keriilni azt a megoldiist, hogy a kattinths utiin azonnal 
Qj kkpernyore vissziik a felhaszniil6t. Elbfordulhat, hogy a felhasznii16 hibiizott, de az is, 
hogy rii szeretnitnk venni, dontson miisk6pp. A RadioButton osszetevovel kapcsolatban 
az a j6 hir, hogy a k6doliisa mhr ismeros lesz - az egyetlen djdonsiig, hogy a vAlaszt6- 
gomb osszetev6k egy viilaszt6gombcsoport tagjai. A kovetkezo gyakorlatban mindezzel 
reszletesen foglalkozunk. 

Gyakorlat: Hasm6Ijuk a RadioButton osszetevet! 

Ebben a gyakorlatban megkkrjiik a felhaszn516t, hogy viilaszt6gombok segitsitgkvel adja 
meg szaki.rtelmi.nek szintjkt (kezdo, halad6, hozz5itrto"). Kovessiik az aliibbi 16pkseket: 

1 .  Egy fij ActionScript 3.0 fiijlban nyissuk meg a Components (bsszetev6k) thbliit, 
6s egyeskvel hlizzunk iit hiirom RadioButton osszetev6t a szinpadra. 



2. Rendezziik a hiirom viilaszt6gombp6ldiinyt hggo"1egesen egymiis al5. Az Aign 
(Igazitiis) t8bliival (ennek elCr&s&hez nyomjuk le a CTRL+K billenwket) beiillit- 
hatjuk a gombok elhelyezked&s&t, 6s hogy mennyi hely legyen kozottiik. 
Viilasszuk ki a legfelso" pkldiinyt, 6s menjiink a Properties (Tulajdonsiigok) tiibla 
Parameters (Parameterek) lapjiira, a 16.5. iibriin 1Brhat6 m6don. 

A vhlasztdgornb osszeteuo% adatait egyenkknt adjuk rneg a Parameters tablaan 

3. Viiltoztassuk meg a cimke &rtek&t, hogy az Novice (Kezdo") legyen. Figyeljiik 
meg, hogy a csoport neve radioButtonGroup. Ezt hagyjuk igy, mert a tobbi 
gombnak is alapCrtelmezCs szerint ugyanez a neve, hogy egyszerre csak egyet 
lehessen kiviilasztani a csoportb61. Ha k&s6%b egy miisik csoportot is haszniilni 
akarunk (mondjuk Male b Female gombokkal), akkor abban a csoportban is 
egy kozos csoportnevet (pkldiiul gender~roup)  kell haszniilnunk. Adjuk az elso" 
RadioButton osszetev6nek a novi c eBut t on pCld8nynevet. 

4. Viiltoztassuk meg a miisodik gomb cimk&jjii.t, adatmez6jjii.t 6s a peldiiny nevet, 
hogy azok az Intermediate, a 2 6s az intermediateButton 6rtitkeket kapjiik, 
ebben a sorrendben. Az utols6 gombnAl a cirnke, az adatmezo" 6s a p6ldiinyni.v 
legyen Expert, 3 6s expertBut t on, ebben a sorrendben. 

Sziim6rt6kek az adatrnez6ben 
~szrevehettiik, hogy itt egy olyan kbdrendszert hasznaltam, amelyben a 0 a kezdo, 
az 1 a halado, a 2 pedig a honaertonek felel meg. A szamok hasznalata az adatme- 
zokben kevesbe kenyes, mint a karakterlancok tarolasa az adatparameterek kozott. 



5. Figyeljuk meg, hogy az el620 gyakorlatban letrehozott Button osszetev6kkel 
ellentetben a RadioButton osszetevok peldiinyai a cimke aktuiilis 6rteki.nek 
megfelel6en megviiltoznak, vagyis anelkul is liithatjuk a Novice, Intermediate 6s 
Expert cimkkket, 11ogy tesztelnenk a filmet. Ez a Live Preview (Azonnali eIon6zet) 
szolgiiltatiisnak koszonhet6, 6s j61 mutatja annak az elonyitt, amikor egy Bsszetev~ 
labe l  tulajdonsiigiit a Parameters tiiblAn adjuk meg, 6s nem k6d segits6gi.vel 
(ahogy az el026 gyakorlatban tettiik). 

Rajta, pr6baljuk ki a filmet. Liithatjuk, hogy egyszerre csak az egyik vilasztbgombot 
viilaszthatjuk ki (ha kivalasztjuk az egyiket, azzal kikapcsoljuk a tobbit). 

- 

Gyakorlat: Alkalmanunk v6laszt6gombokat a gyakorlatban! 

Habhr a vAlaszt6gombok j61 nitznek ki, egyel6re semmit sem csinilnak. A gombokat 
a kovetkez6 lepesekkel tehetjuk haszniilatra alkalmassii. 

1. Az eliizo" gyakorlatban elkeszitett filmb6l kiindulva hi~zzunk At egy Button 
(Gomb) osszetev6t a szinpadra. A Properties tiibla Parameters lapjin adjuk 
a gomb cimkejenek a Continue (Toviibb) itrtitket. A gomb pkldiinyneve legyen 
continueButton. 

2 .  Gy6zbdjiink meg r61a, hogy a szinpadon van a gomb az elso" kepkockiiban 
(a hiirom valasztbgombbal egyiitt). Menjunk a 2. kepkocksba, 6s szlirjunk be 
egy ures kulcskockat (ehhez nyomjuk le az F7 billentflt). A ki.perny6n most 
elkgszitjiik a kezdBknek szblb tartalmat - el6g lesz a ,,welcome novice" szoveg. 
Ez utan szlirjunk be egy iires kulcskockiit a harmadik kockiiba, 6s rajzoljunk 
valamit a haladbknak, majd szlirjunk be egy fijabb kulcskockiit a hozz56rtoknek 
a negyedik kockiiba, 6s adjunk ehhez is valamilyen tartalmat. V6gul terjunk 
vissza az 1. kCpkockiihoz, hogy megirjuk a kbdot, amely leheto"v6 teszi, hogy 
a felhaszniil6 kolcsonhatiisba lepjen a gornbokkal. 

3. Kattintsunk az 1. kitpkockiiba, nyissuk meg az Actions (Muveletek) t8bliit, 6s 
gepeljuk bele ezt a k6dot: 

stop ( ) 
continueButton.enabled = false 

function revealcontinue ( evt ) { 

continueButton.enabled = true 
1 



function clickContinue ( evt ) {  

var frameNumber = 1 + Number( noviceButton.group:selectedData ) 

gotoAndStop ( frarneNumber ) 

Itt egy krdekes megol&st lhthatunk. Az elso" sor megakadhlyozza, hogy az id6sza- 
lag tovhbbmenjen az 1. k6pkock5ban lev6 gombokn51. A m%sodik k6dsor hamisra 
(false) %llitja a cont inueBut ton pkl&ny enabled (bekapcsolva) tulajdonshgiit, 
hogy a felhasznhld mkg ne kattinthasson r5. Figyeljiik meg, hogy rnindhiirom 
RadioButton a revealcontinue egyi5ni fiiggv6nynek adja ht a CLICK esemknyet, 
arni semmit nem csin%l azon kiviil, hogy elkrhet6ve teszi a cont inueButton 
p6ldhnyt. A continueButton a sajat CLICK esem6ny6t a clickcontinue egykni 
hggv6nyhez tov5bbitja, 6s ebben a fiiggvknyben szamitjuk h el6szor a kkpkocka 
sz&mht, mkgpedig Ggy, hogy hozziiadunk 1-et annak a csoportnak a selected- 
Data tulajdons%giihoz, arnelynek a noviceButton r6sze. Kkts6gkiviil furcsa, hogy 
csak a noviceButton p6ldhnyt haszniiljuk, de figyeljiik csak meg, mi torten&: 
a selectedData kiolvasiis5ra van szukseg (amely az kppen kivhlasztott csoport , 
adatparametere), 6s rnivel minden RadioButton peldiiny ugyanannak a csoportnak 
a tagja, mindegy, hogy melyik gombot hasznsljuk. 

4. Prdbhljuk ki a filmet! 

Tobb szempontbdl is j6 lenne, ha az 8sszetevo"k haszn5latiihoz m6g ennkl is kevesebb 
kbdoliisra lenne sziiksggiink, hiszen ez az egyszeru" pelda is eleg sok munkat igenyelt. 
A ComboBox, Button 6s RadioButton osszetev6kkel vegrehajtott gyakorlatok azonban 
biztos alapokat nytijtanak, a kovetkez6 leckitben pedig meg bonyolultabb p6ldiikat 
n6ziink meg, ks 6jabb osszetev6ket is megismeriink. El6tte azonban az 6ra hhtralevo 
r6szkben megtanuljuk, hogyan vhltoztathatjuk meg az osszetev6k megjelen6si.t. 

Az osszetev6k megjeleniisbnek m6dosftBsa 
Az 0sszetevo"k k6db61i.s grafikiikb615llnak. Ugyanakkor arra is lehet6si.giink van, hogy 
megvhltoztassuk az osszetevo"k elemeinek stilus5t (pi.ldhul a cirnk6k betGtipusht), s6t 
az osszetev65en lev6 grafikiikat is (amelyeket ,,b6rnekn - skin - hivnak). Megtehetjiik 
pgldhul, hogy egy gombnak d6lt betiis feliratot adunk, vagy hogy a gombot kerekk6 
tesszuk. Val6j5ban sziimos jellemz6t m6dosithatunk (pgldhul a ComboBox osszetev6 
kinyithshak 6s becsukhsiinak mbdjht), de ebben a reszben csak az osszetev6k megjele- 
nksknek szab5lyoziis5val foglalkozunk. 

Ki.tfkle megkozelitkst alkalmazunk: el6szor megnkzziik, hogyan szerkeszthetjiik sajht 
keziileg egy osszetevo" b6ret7 majd megvizsghljuk azt is, hogy mikent mbdosithatjuk 
a stiluselemeket (nem csak a b6rt, hanem a szoveg elrendezkskt is) az Actionscript 



Ha meg szeretnenk viiltoztatni valamelyik osszetevo" megjelenkskt, egyszeden kattint- 
sunk duplin a szinpadon lev6 pkldinyira, 6s megjelenik a szerkesztheto" elemek list&ja. 
A 16.6. Abr5n peldgul egy Button osszetevo" tartalma 15that6. 

16.6, dbra 
A Button osszetev6 itt lathat6 10 allapota koziil barmelyiket szerkeszhetjiik sajat kezGZeg 

Szinte mgr tGl egyszeru". Ha mondjuk a gomb Up illapotit akarjuk megviltoztatni, csak 
dupliin kell kattintanunk az ,,up" feliratt61 balra tal5lhat6 teglalapra, 6s a Button-upskin 
szimb6lumba keriilunk, ah01 m6dosithatjuk az iillapothoz tart026 kepet. 

Kezdeskeppen azt javaslom, hogy csak a szineket m6dositsuk, peldaul a gomb kitolto- 
szinkt. Ha tigy dontiink, hogy egy osszetevo alakjst viltoztatjuk meg, nem szabad 
megfeledkeznunk r61a, hogy minden gllapothoz azonos m6retfi kkpnek kell tartoznia 
(a korvonalaiknak tehiit illeszkedniiik kell), miskiilonben a felhasznilbk olyan villo- 
ggst l5tnak majd, mint amikor a macska kergeti a farkit: ha az Up Allapot folk viszik 
az egkrmutatbt, 6s egy olyan Over illapottal talglkoznak, ami nem azonos alakG, 
a mutat6 kikeriilhet a gomb teriiletkrol, ezkrt az visszaill az Up Allapotba - a villogis 
pedig sziinet nelkiil ismktlodik. 

A m5sik fontos dolog, amit meg kell jegyezniink, hogy az osszetev6k a rendkiviil hatk- 
kony (bir nem ~ 3 1  konnyen itlithat6) kilencszeletes mkretez6st alkalmazz5k. Ez a szol- 
gAltat5s teszi lehet6v6, hogy birmilyen m6don itmkretezhessuk az osszetevoket (vagyis 
felnagyithassuk, kiszelesithessuk vagy megmagasithassuk azokat), anklkul, hogy a sarko- 
kat eltorzitanink. A 16.7. 5br5n a Button osszetev6t lithatjuk k~ilonbozo itmkretezksek- 
kel, jobboldalt pedig azt, hogy mik6nt festene a kilencszeletes mkretezes n6lkiil. 
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Kilencszeletes meretezkssel Kilencszeletes mkretezbs nelkul 

16.7. ibra 
A kilencszeletes mkretezks ndlkiil (lhsd jobboldal0 a Button osszetevo" sarkai torzulndnak 

dtmkretez6skor 

A kilencszeletes mkretezCst azCrt hoztam szbba, mert a b6rok szerkesztbekor lathatjuk 
l 

a kilenc szeletet - lisd a Button-upskin grafikijit a 16.8. ibrin. 

Megnylilik, ahogy az osszetevo szklesebb lesz 

Megnyilik, ahogy 
az osszetevo magasabb lesz az osszetevo magasabb lesz 

Soha nem nyulik meg Soha nem nylilik meg 

I Megnydlik, ahogy az 6.&zetevo szblesebb lesz 

Az osszeteva minden BtmBretez6sekor megnyhlik 

A b6rok szerkeszt&%ekoor l&szanak a kilencszeletes meretezks seg@dvonalai 

A legegyszediib tangcs, amit adhatok, hogy soha ne mozditsuk el ezeket a segkdvona- 
lakat. fgy a sarkokban lev6 grafikik soha nem nyixlnak meg, a koz6pen leviik mindig, 
az oldalt Cs feliil leviik pedig csak akkor, ha az osszeteviit magasabbra vagy szklesebbre 
mCretezziik it.  



Egyetlen osszetev6p6ldBny stnusanak behlllthsa 

Bir az osszetev6kon beliil talilhat6 k6pi elemek szerkesztese meglehet6sen egyszed, 
tobb okunk is lehet arra, hogy ezt Actionscript k6d segits6gkvel hajtsuk vkgre. A leggyak- 
rabban az az ok, hogy egy szoveg formizisit szeretnknk m6dositani (p6ldiul egy gomb 
feliratit). Egy misik ok lehet, ha csak egy osszetevo"p6ldBnyban vagy egy osszetevo"osz- 
tilyban (mondjuk minden gombp6ldinyban) akarunk megviltoztatni egy k6pi elemet. 
A megjelen6si stilust az ActionScriptben a set style ( ) 6s setcomponent Style  ( ) 

taghggvitnyekkel m6dosithatjuk. Az egyetlen buktat6t az jelenti, hogy misk6pp kell 
eljirnunk, ha csak egyetlen p6ldinyt viltoztatunk meg, 6s miskkpp, ha egy osszetev6- 
osztilyt vagy a filmben szereplo" minden osszetev6t. Egyetlen p6ldinyt az al5bbi forms- 
ban m6dosithatunk: 

A sa ja  t pel dany hely6re az osszetev6pi.ldany nev6t irjuk, a " st il u s M  helyere egy tg- 
mogatott stilust (amelyet a Slig6ban talilhatunk meg), az e'rt4k helyitre pedig egy 
tknyleges 6rt6k keriil. A leggyakrabban m6dositott stilus a textFormat (szovegformii- 
25s). Ennek beiillitisakor azonban a stilushoz egy TextFormat objektumot kell rendel- 
nunk, vagyis e1o"szor letre kell hoznunk egy TextFormat pkldinyt, amit m6dositunk 
(p6ldiul begllitjuk a betctipust 6s a betcmeretet), rnajd ezt kell megadnunk krtekkent, 
amikor meghivjuk a s e t s t y l e  ( ) fuggvenyt. fme egy p6lda, amely egy myRB n e d  
RadioButton p6ldiny betutipus5t viltoztatja meg: 

var myFormat = new TextFormat ( )  

myFormat.color = OxOOFFOO 
myFormat.size = 20 
myRB.setStyie("textFormat", myFormat) 

Figyeljuk meg, hogy az elso" hirorn sorban a myFormat viltoz6 16trehozisa 6s 
testreszabisa zajlik, 6s a stilust az utols6 sorban alkalmazzuk a myRB p6IdAnyra. 

Egy osszetev6tlpus stflusinak beirlllt4sa 

Az alibbi bonyolult k6ddal egy adott osszetev6oszt~ly osszes pi.ld%nyit befolyisolhatjuk: 

import fl.managers.StyleManager 
import fl.controls.Button 
var myEormat = new TextFormat 0 
myFormat.color = OxOOFFOO 
myFormat .size = 20 
StyieManager.setComponentStyle(Button, "textFormatU, myFormat) 

Az elso k6t sor az6rt sziikskges, 11ogy hasznilatba vehessuk a ~ t y l e ~ a n a g e r - t  (stilus- 
kezelo"), 6s hivatkozhassunk a Button 6sszetevo"osztilyra. A kovetkezo hirorn sorban 
aztin 16trehozzuk 6s beillitjuk a TextFormat p6ldinyt (my~ormat), v6gul pedig 



az utolsb sorban elinditjuk a setcomponent s ty le ( ) tagfiiggvenyt, amely hason16 
a setstyle ( ) -hoz, de egy teljes osszetev6osztiilyra (ebben az esetben a Button ossze- 

Az Bsszes osszetev6 stflus6nak behllithsa 

AZ itt bemutatott m6don az osszes osszetev6 osszes p6ldAnyAnak stilusgt beiillithatjuk: I 
I 

import fl.managers.StyleManager 
var myFormat = new TextFormat ( )  

myFormat.color = OxOOFFOO 
myFormat.size = 20 
StyleManager.setStyle( "textFoumatl', my~ormat) 

Ez a k6d majdnem azonos azzal, amit egy osszetev6osztiily stilusiinak beiillitiisiihoz 
hasznAltunk, csak itt a s tyleManager set Style ( ) tagfuggvknykt haszniiljuk 
a setcomponentstyle ( ) helyett. 

Az osszetev6k sokat fejl6dtek a Flash 5-ben megjelent el6djeikhez kitpest, amelyeket 
Smart Clip (Okos klip) nkven isrnertiink meg. Az osszetev6k iithidaljiik a programoz6k 
6s a laikusok kozotti szakadkkot. Ebben a leckkben megtanultunk sajiit keztileg 
(a Properties tabla Parameters lapjiin) 6s Actionscript k6ddal is adatokat tolteni 
az osszetev6kbe. Azt is elsaj5titottuk, hogyan lehet az addEventListener ( ) segitsCg6- 
vel elkrni, hogy az osszetev6k elinditsgk a sajiit k6dunkat. 

Ebben a leckkben r6szletesen foglalkoztunk a ComboBox, a Button 6s a RadioButton 
osszetev6kke1, 6s az osszetev6k stilusiinak m6dosiciis5hoz sziiks6ges alapveto" kbdok- 
kal is megismerkedtiink. Amint a kovetkezo" leck6ben latni fogjuk, sok miis osszetevii 
lktezik mkg. 

Wrden-felelek 
Van valarnilyen eZ6n.e az osszetevo% husznalatanak azzal szemben, ha 
minden sajit rnkunk alkotunk rneg? 
0ri8si el6nyei vannak. A legfontosabb az, hogy az osszetevok rkvCn gyorsan 
felhpithetiink egy alkalmaziist, olyan keszen kapott (6s meglehetosen bonyolult) 
darabokb61, amelyek sziiks6gtelennk teszik, hogy minden alkalornmal egyitni 
vhltozatot kkszitsunk. N6ha persze szuksCg lehet egy6ni elemek k&szit&si.re - jb- 
magam p6ldiiul m8r tobb mint 50 projektben kgszitettem egykni gor&t6s8vokat, 
pedig az osszetev6k jelent6sen testreszabhatbk (mind a megjelenitett tartalmat, 
mind a kepi megjelenest tekintve). 
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Ha a z  osszetev6%nek a z  a cdjzsk, hogy megkonnj/itskk a dolgzsnkat, mi& 
szerepelt ennyi ActionScript k6d ebben a leck&ben? 
Az osszetev6k szimos jellemzojkt megadhatjuk a Parameters t5blin keresztiil is, 
de ahhoz, hogy csinaljanak is valamit, musz5j ActionScript k6dot irnunk. &en 
kiviil gondoljunk arra, hogy ha mindent elvegezhetnenk a Parameters tiblSn, 
akkor rengeteget kellene kattintgatnunk, mig egy rovidke ActionScript k6dda{ 
nagyon sok mindenre rivehetjuk az osszetev6ket. Az osszetevok lknyege, bogy 
a leheto" legrovidebb k6dot kelljen megirnunk. 
Kezdem megszeretni a z  osszetevokt, de zigy Iatom, hogy nem csak a ComboBox, 
a Button 6s a RadioButton le'tezik. A tobbit hogyan kell hasznalni? 
El6szor is, az ebben a leckkben tanultak elegend6ek ahhoz, hogy eIkezdhessunk 
osszetev6ket hasznalni, mert a hasznhlatuk m6dja lenyegkben azonos. Ebben 
az 6rBban a kozos jellemz6kre osszpontositottunk, de a kovetkezo fejezetben 
oiyan alkalmaz5sokat litunk majd, amelyek mis osszetev6ket haszn5lnak. 
Tetszett, hogy megvultoztathatjuk a Button osszetev6k: megjeleneskt, de e'n csak: 
egyetlen gomb b6%t szeretnkm mbdositani. Amikor megpr6balok vultoztatni 
rajta, a szi~zpadon leub* minden gombp6ldany megvaltozik. Hogyan krhetem el 
peldaul, hogy csak egy gomb legyen piros? Egyhltalan lehetseges ez? 
Tobb m6dszerrel is elerl~etjiik a kivgnt eredmenyt. El6szor is, ha csak a szint sze- 
retnenk megviltoztatni, kiprbbilhatjuk a Properties tibla Color lenyilb listijknak 
Tint lehet6si.gi.t. (Ennek hatasa viszont a film ellen6rzi.si.ig nem lesz lithat6.) 
Ez persze nem ugyanaz, mint a gomb b6ri.nek a szerkesztkse. Ha egyetlen pel- 
dinyhoz szeretnknk masik b6rt kesziteni, keressuk meg a konyvtsrban a kivint 
b6rnek megfelel6 filmklipszimb6lumot. A Component Assets kateg6risn beliil 
taI5lunk egy Button Skins mapp5t, benne pedig egy Button-upskin new3 szimb6- 
lumot. Kattintsunk az eg6r jobb gombjival erre a szimb6lumra1 6s misoljuk le. 
A m5solatot nevezziik el peldiul Button-upskin-MINE-nak, de miel6tt az OK 
gombra kattintangnk, bontsuk ki a Duplicate Symbol pgrbeszedablak halad6 
reszkt (ha mCg nern lenne kibontva), ks kapcsoljuk be az Export for ActionScript 
lehetoseget. Elleno"rizziik, hogy a Class mez6%en a Button-upskin-MINE felirat 
lAthat6-e, ks ha igen, kattintsunk az OK gombra. Ezutin m8r szerkeszthetjiik 
a szimbblum tartalmit. Ha vkgeztiink vele, b5rmelyik gombpeldiny upSkin stilu- 
s5t lecserklhetjuk a saj5tunkra a kovetkez6 kbddal: 

Ez a resz ism6tl6 ki.rdi.sekb61 ks v5laszokbbl 511, amelyek segitsegkvel megszil5rdithatjuk 
az ebben a leckkben szerzett tudssunkat. Pr6biljuk megv5laszolni a kkrdeseket a vila- 
szok elleno"rz6se el&. 



1. ,,A Button osszetevo ugyanaz, mint azok az egyszeru" gombok, amiket mi hozunk 
littre, mert rnindketto csak az Up, Over -5s Down hllapotokkal rendelkezik." 

A. Igaz. 
B. Hamis. Az egyszeru" gomboknak mhs hllapotaik is vannak. 
C. Hamis. A Button osszetevonek tobb m8s hllapota is 1i.tezik. 

2. Mi tortenik, amikor egy osszeteviit iigy pr6b5lunk htmeretezni, hogy szelesebb 
legyen? 

A. Az 5trnQetezi.s mflkodik, de a szoveg torzul. 
B. Az htm6retezCs makodik, de az alak eltorzulhat. 
C. Az 5tmi.retezi.s a kilencszeletes m6retezitsnek koszonhetoen tokeletesen 

mukodik. 
3. Csak akkor szabad vhlaszt6gombokat hasznhlnunk, ha a felhasznh16nak zene- 

sz5mok koziil kell vhlasztania. 
A. Igaz. Egyi.bk6nt mi6rt hivnhk 6ket mhs neven rhdi6gombnak? 
B. Hamis. A vhlaszt6gombokat bhrmely ci.lra hasznslhatjuk. 
C. Hamis. A vhlaszt6gombokat csak egymhst kolcsonosen kizhr6 vhlasztisi 

lehet6skgekhez haszn8ljuk. 

1. C. A Button osszetevo az Up, Down 6s Over hllapoton kiviil tartalmazza ezeknek 
az hllapotoknak a kijelolt v5ltozatht, valarnint a letiltott hllapotot, illetve ket korvo- 
nalat is (az egyik ahhoz valii, amikor a f6kusz az adott gombra keriil, egy pedig 
a kiemelest szolghlja). Az egyszeru" gomboknak csak Up, Over b Down hllapota 
van (meg a 15. 1ecki.ben megismert Hit hllapot). 

2. C. Ez tulajdonki.ppen varhzslat. Mindazonhltal ne feledjiik, hogy elforgatni vagy 
megdonteni nem lehet torzulss nelkiil az osszetev6ket. 

3. C. A vhlaszt6gombokat csak egymhst kolcsonosen kiz&-6 lehet6skgekhez hasznhl- 
juk (mint a ferfi vagy n6). Tobb elem (mint a kolbhsz, az olajbogy6 6s a paprika) 
kivhlaszthsa egyszerre jelol6negyzet (check box) tipuslj vezerlijkkel lehetsgges. 





Osszetevok alkalmazasa 

Lista alapli osszetevijk (ComboBox, List Cs DataGrid) feltoltese adatszolgiiltat6k 
segits6gCvel 
Toviibbi felhasznii16i feluleti osszetev6k alkalmaziisa 
Tobb osszetevo" beCpitCse hasznos alkalmaziisokba 

Az el&-6 leck6ben elsaj%t$tottuk az osszetevok hasznglatiinak alapjait. Nem csak azt ta- 
nultuk meg, hogy mikgnt lehet ezeket adatokkal feltolteni (akiir sajiit keziileg, akar 
ActionScript k6dok segitsegCvel), hanem azt is liithattuk, hogy mikCnt Iehet olyan 
ActionScript k6dot irni, amely bizonyos esemitnyekre viilaszol, p6ldiiul ha a felhaszn5- 
16 egy gombra kattint. Megtanultuk mCg, hogyan lehet megviiltoztatni az osszetev6k 
kitpi megjelenesitt. Tulajdonkitppen elsajiititottuk az osszetevek alkalmaziisiinak alapja- 
it. Ebben a leckeben toviibbl6piink, 6s megtanuljuk, hogyan lehet toviibbi osszetevoket 
alkalmazni, 6s ami meg fontosabb, hogy mik6nt lehet tobb osszetevo" egyesit6skvel 
gyakorlati c6lokat megval6sitani. Felbukkan n6hiiny f i j  fogalom, az ActionScript kddok 
azonban nagyon hasonlitanak majd az elmtilt kkt IeckCben szerepl6khoz. 



Mivel m5r lAttuk, mikknt lehet feltolteni az osszetev6ket, 6s esem6nyfigyelo"ket be511ita- 
ni (amelyekkel az osszetevok kozvetitik az esemenyeket a kBd felg), miir nincs sok 
minden, amit megtanulhatunk. Van azonban egy elmeleti kbdgs, amit erdemes r6szle- 
tesebben tanulm5nyozni: az osszetevoket feltolto" adatok szerkezetkt. A gombok 
(Button) esetkben ez nem sokkal tobb, mint a labe l  tulajdonsAg, amelyet egy cimke 
kepeben a felhaszniil6 a gombon liithat. A lista alap6 BsszetevCiknitf (ComboBox, List, 
DataGrid 6s TileList) azonban a lista egyes elemei toviibbi adatokat tirolhatnak. Emle- 
kezhetiink, hogy a ComboBox feltoltksekor egy elemlistAt kapunk, es az elemek mind- 
egyike egy cimk6t Cs egy adat rCszt tartalmaz. Tehiit a felhaszn516k a ComboBox-ra 
kattintva felfedhetik az osszes cimke listiijiit, 6s valamelyik elem kijelolCsekor a kbd be- 
kQri az adott rekeszben taliilhat6 adatokat. A cimke-adat piirok (vagyis az elemek) 
ezen listij5t az osszetevok adatszolgaltatdjanak nevezik. Az ilyen osszetev6ket h5rom- 
fkle alapveto" mbdszerrel lehet feltolteni: sajiit kezfileg adjuk meg az 6rt6keket 
a Parameters (Parameterek) tiibliin, az addrtem ( ) tagfuggvgny segitskg6vel 
ActionScripttel vkgezziik a feltoltkst, vagy letrehozunk egy adatszolgiiltatot (egy vilto- 
z6t), amelyet az osszetev6hoz rendeliink. 

Az ertekek kezi megad5sa a Parameters tiibliin kereszriil meglehetosen egyszeru". 
Az elo"z6 leckgbol emlekezhetiink, hogy kijeloltiink egy ComboBox pkldhyt, majd 
a Parameters tabl5n a dataprovider tulajdons5gra kattintva megjelent a 17.1. iibr5n 
liithatb Values (~rtekek) piirbeszedablak, ah01 tetszo"1eges sziimu cimke-adat piirt ad- 
hattunk meg. 

17.1. ibra 
A Parameters 
tablaa cimkkket 
6s adate'flbkeket 
adhabunk meg 
a ComboBox 
osszetevo"ben 



Az osszeteviik kezi feltoltCsCnek a legf65bb hgtranya, hogy sokat kell kattintgatni. 
Ha pCldhul meg szeretnknk vizsghlni a jelenlegi itrtCkeket, vissza kell tkrni 
a Parameters thbliihoz. Ennel is jelentdsebb hatrhny, hogy a film lejhtsz5sa kozben nem 
m6dosithatjuk a ComboBox tartalmiit. 

Az osszetev6k ActionScripttel torteno" feltoltkse segit a Parameters tabla hasznhlat5val 
kapcsolatos problkmak egy reszkn. PCldiiul az addItem ( ) segitsitgkvel tolthetjiik fel 
az osszeteviiket. Vizsghljuk meg az al%bbi kbdot, amely egy mycombo n e e  CornboBox 
pkld%nyt tolt fel: 

mycombo.addItem( { label: "Microsoft", 
W data: "http://www.microsoft.~om'~ } ) 

myCombo.addItem( I label: "Adobe", data: "http://www.adobe.com" I ) 

Ez a k6d pontosan ugyanazt az eredm6nyt adja, mintha k6zi feltoltkst vkgeznknk 
a Parameters t5blGn. Emlkkeztetokent lhssuk az alibbi kifejezest, amellyel kiderithetjuk 

1 az Cppen kijelolt elem adat6rtCki.t: 
I 

Az el626 leckkben pkldhul az al%bbi k6d segitsitgkvel jelenitettiik meg az kppen kijelolt 
elem URL-jitt (illetve data tulajdons5giit) a felhaszn516 sziimhra: 

var myURL = new URLRequest( myCombo.selectedItem.data ) ;  

navigateToURL( myURL ) ;  

Fontos, hogy megertsiik az addItem ( ) tagfuggvitny mukodesCt. Egyetlen paramktert 
adunk %t, egy Actionscript-objektum formiijgban. Az Actionscript-objektumok igy 
neznek ki: 

4 
0 (tulajdonsag: "ertek", tulajdonsag2: "ertek2") 

A tulajdonsagnevek szabadon v6laszthat6k (de nem kezd6dhetnek sz%mrnal, illetve nem 
tartalmazhatnak sz6kozoket), 6s rnindig idkzojelek n6lkiil jelennek meg. Az i.rtCkek 
bhrmilyen adattipussal rendelkezhetnek, annak ellenkre, hogy a fenti pCld5ban karakter- 
linckknt szerepelnek. Az addItem ( ) tagfiiggdnyben szerepld CornboBox elemekCnt 
hasznalt Actionscript-objektum eseteben iiltaliiban a label, illetve a data tulajdonsagot 
alkalmazz8k. Ez pontosan rnegegyezik a 17.1. hbrin korgbban szernlkltetett szerkezettel. 

Ebben a pitldiban a ComboBox-nak az add1 tem ( ) tagfiigvennyel tortitno" feltoltkse 
azkrt eliinyos, mert a Parameters tiibl5ra kattint5s n6lkiil is lathatjuk az osszes 6rtCket. 
Van azonban rnkg egy nagy el6nye: kkt informiici6egysCgnill tobbet is t5rolhatunk 
az egyes elemekben. Az elemek eddig csuprin egy label 6s egy data tulajdons5ggal 
rendelkeznek, de a tartalomnak megfeleliien tetsz6leges sz5mG tovgbbi tulajdonsagot 
is hozziiadhatunk. A label tulajdonsiigra rnindig szukskg van, de toviibbi adattulajdon- 
shgokat is alkalmazhatunk. Tegyiik fel pCld5u1, hogy kuty5kr6l kCszitunk listat, amely- 
ben a neviiket, a korukat 4s a nemiiket szeretnknk szerepeltetni. NCzzuk az al5bbi 
vhltozatot: 
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myCombo.addItem( { label: "Rover", age: 2, gender: "mu } ) 

myCombo.addItem( { label: "Max", age: 3, gender: "mu I ) 

myCombo.addItem( { label: "Puffy", age: 1, gender: "f" 1 ) 

Mivel az osszetevii sz5mit a label tulajdonsAgokra, az elv6riisoknak megfeleloen hirom 
kutyanev jelenik meg. Az az igazin erdekes, amikor valamilyen krtkket kell kiolvasni 
a ComboBox-b61. Ez rendkiviil logikusan tortknik. Tekintsuk meg az algbbi k6dot, 
amely nyomon koveti a nevet, az eletkort 6s a nemet, amikor a felhaszniil6 m6dositja 
a mycombo pi.ld6nyt (ahlioz, hogy ezt Iithassuk mu"kodi.s kozben, a szinpadon szere- 
pelnie kell egy mycombo new3 ComboBox pgldgnynak, valamint az eloz6 hiirom 
k6dsornak 6s az alibbi kbdnak): 

myCombo.addEventListener( Event.CHANGE , changecombo) 
function changecombo( evt ) { 

trace("the name is " + myCombo.selectedItem.1abel ) 

trace("the age is " + myCombo.selected1tem.age ) 

trace("the gender is " + myCombo.se1ectedItem.gender ) 

1 

(A lecke soran k6so"bb megjeleno gyakorlatokban hasznosabb alkalmaziisokat is letre- 
hozunk). Ez nagyszeru" - a peldiny select edI t em tulajdonsigiira hivatkozva b5rme- 
lyik elem tulajdonsggait nev szerint kiolvashatjuk. Sot, a get IternAt ( ) segitsegkvel in- 
dex (vagyis az azt tartalmazd sor &ma) alapjin is lekerhetjiik az elemeket. Pitldiiul: 

trace("the first dog's age is " + myCombo.getItemAt(O).age ) 

0 alapir indexelhs 
Megfigyelhetjuk, hogy a listakban az elso elem sorszama (indexe) 0. 
A mycombo. get 1 t em ( o ) pBld6ul a myCombo pBld6ny elsd elemkt adja vissza. 
Tehat ugyeljunk arra, hogy a szamozas 0-val kezdodik, es nem I-gyel. 

Eddig k6tfi.le m6dszert littunk, amellyel fel lehet tolteni az osszetev6k adatszolgiltat6jit: 
a Parameters tiibliin keresztiil 6s az add1 t em ( ) tagfuggveny segitsegevel. Az addIt em ( ) 
elonye, hogy az osszes tartalmat egy helyen lithatjuk, illetve hogy a tartalomnak megfe- 
1elo"en tov6bbi tetszBleges tulajdonsigokat adhatunk hozz6. MCg azt kell megvizsg61- 
nunk, hogy mikent lehet on6116 adatszolgiltat6 viltoz6kat kesziteni, amelyek magukba 
foglaljiik az osszes tartalmat, majd ezt a viiltoz6t az osszetevo"p6ld6nyhoz rendelni. 
Ez lehetovk teszi, hogy bgrmely rn5s osszetevo"peldinyt61 elkiilonitve t6roljuk az adato- 
kat. Az adat viiltozasa eseti.n az osszetevo frissul. Ezen kivul egy adatszolg%ltat6t tobb 
osszetev6hoz is tgrsithatunk. fgy nagyszeden el lehet kiiloniteni egy adott osszetev~p~l-  
d%ny adatait. 

Az adatszolgiltat6 feltolt6sCre szolgi16 k6d szinte megegyezik az osszetevoelemek 
feltolti.sere szolg616 kbddal. Tehit az addIt e m  ( ) tagfiiggvknyt fogjuk hasznalni, de 
el6szor egy tovhbbi lepksre is sziiksCg van, amelyben 1Ctrehozzuk az adatszolgiltat6 



@ldhnyt (az osszetevo"kke1 ellentetben nincs ilyen pkldiiny a szinpadon), illetve a v6- 
g6n is hozzhadunk egy lkpkst, amelyben az osszetev6hoz rendeljuk az adatszolghltat6t. 
fme egy p6lda: 

import fl.data.DataProvider; 
//adatszolgAltat6 16trehozAsa 
var myDataProvider:DataProvider = new Dataprovider(); 
//feltolt6s 
myDataProvider.addItem( { label: "Rover", age: 2, gender: "mu } ) 

myDataProvider.addItem( { label: "Max", age: 3, gender: "mu } ) 

myDataProvider.addItem( { label: "Puffy", age: 1, gender: "f" 1 ) 

//a myDataProvider pgld6ny hozz6rendel6se a szinpadon ta161hat6 
b osszetev6hoz: 

myCombo.dataProvider = myDataProvider; 

Eloszor az import utasit5st kell alkalmazni, hogy a Flash tudja, mi az a Dataprovider 

Tulajdonkkppen nincs Iknyeges kiilonbs6g a fenti k6d 6s a koriibbi peldhk kozott. Annyi 
1 

az elt6r6s, hogy rnivel a myDataProvider kiilon vBltoz6, tobb osszetev6hoz is thrsithat- 
juk. R5adhsul a myDataProvider peldhny m6dositgsa eset6n (peldhul az egyik elem age 
tulajdonsiighnak megviiltoztat5sakor vagy valamelyik elem teljes elt5volit5sakor) a h0ZZh- 
rendelt osszetev6k az Gj ertekeket mutatva frissiilnek. Megval6sithatun.k p6ldhul egy 
olyan szolghltat5st, ah01 a felhasznhl6k elemeket adhatnak egy list5hoz. 

A ComboBox nagyszeru", ha kppen arra van szukskg, de ne feledjuk, hogy az ebben 
a r6szben leirt tudnivalbk a tobbi lista a l a p ~  osszetevore is CrvCnyesek, ahogy azt 
a kovetkezo gyakorlatban felfedezziik majd. Gyors osszefoglal5skknt: a lista alapii 
osszetevok segitsCgCve1 tobb elemet throlhatunk (b5r csak a label tulajdonsiig 
1hthat6). Az addItem ( ) haszn5latiival (az osszetev6n vagy az adatszolghltat6n) tovhbbi 
tetsz6leges tulajdonshgokat adhatunk meg. 

A List osszetevo" hasmiilata 

Az adatszolg5ltat6k fenti httekintese uthn ideje, hogy lktrehozzunk nehhny alkalmazhst 
az osszetev6kkel. Kezdjiik a List-tel. A List (Listamez65 6s a ComboBox (Lenyil6 lista) 
rnindossze annyiban ter el egym5st61, hogy a Listet nem lehet kibontani 6s osszecsukni. 
Olyankor alkalmazhat6, amikor a felhaszn516nak esetleg gyorsan kell httekintenie a lista 
elemeinek nagy rkszkt vagy osszess6g6t. A ComboBox olyankor haszniilhat6, amikor 
a felhasznhl6nak hozzh kell f6rnie az elemekhez, de azt szeretnenk, hogy a lista a leg- 
tobbszor rejtett legyen, 6s csak az kppen kijelolt elem legyen lhthat6. A List osszetevo" 
ezen kiviil tobb elem kivAlaszt5s5t is megengedi. 

Lhssunk egy gyors gyakorlatot csak a List osszetev6vel (a f6 feladat valbjhban a szerkezet 
kialakithsa ks az Actionscript k6d megirhsa). 



- 
Gyakorlat: Jeloljiink ki kbpeket a List osszetev6 segitsbg6vel! 

Ez a feladat ugyan ismerBsnek tcnhet, mitgis hasznos. fme a lepesek: 

1. Hozzunk lirtre egy 6j Flash fiijlt (Actionscript 3.0). A Components (0sszetevo"k) 
tiibIiir6I hlizzunk egy List osszetev6t a szinpadra. A Parameters tabla segitsi.gi.vel 
adjuk a pCld5nynak a r n y L i s t  nevet. 

2. A Text (Szoveg) eszkoz segitsirgevel hozzunk letre egy szovegmezo"t, amely eleg 
szeles k6palBirAsnak. A Properties (TulajdonsBgok) tAblAn Allitsuk a szoveget 
Dynamic Text tipuslira, majd adjuk neki a myText peldgnynevet. 

3. A Rectangle (Teglalap) eszkoz segitskg6vel rajzoljunk egy nkgyzetet, amelyben 
a fknykgpek megjelennek majd (ezek egyelBre csak valarniiyen hltalunk rajzolt 
ideiglenes grafikiik lesznek). Jeloljuk ki a megrajzolt negyzetet, majd alakitsuk 
filmklipszimbblummA content nCven (ehhez vBlasszuk a Modify, Convert to 
Symbol parancsot, gyozodjiink meg arr61, hogy a viselkedh Movie Clip, majd 
kattintsunk az OK-ra.) A Properties t5bla segitsCg6vel nevezziik el a Content 
szimb6lum szinpadon taliilhat6 pCldhnyiit mycontent-nek. 

4. Kattintsunk dupliin a mycontent pCld5nyra a tartalmiinak szerkeszt6sithez. 
Kattintsunk az 5. kirpkocksra, es szfirjunk be egy kockht (ehhez nyomjuk le az F5 
billenwt). Ez a reteg lesz a hgtt6r. Sztirjunk be egy uj rkteget (Insert, Timeline, 
Layer - BeszlClrBs, IdGszalag, Ritteg), majd alakitsuk az osszes kockht kulcskockiivii. 
Az egyes k6pkockiikra toltsunk be valarniiyen kisebb firnykepet, vagy gyorsan 
rajzoljunk valamilyen ideiglenes grafikht, p6ldBul elnagyolt szamokat (1, 2, 3, 6s 
igy tovBbb). 

5. T6rjunk vissza a fo" idoszalaghoz. Az elrendezesnek a 17.2. Abran lAthat6hoz 
kell hasonlitania. 

A Content filmklip mycontent peldlnya 

A List osszetevii 
myList pblddnya 

A Dynamic Text k y ~ e x t  pklddnya 

17.2. iibra 
A List osszetev6t, egy f6nyke'pekkel teli klipet ks a kBpalairusoknak szant szovegmez6t 
tartalmazb elrendezks 
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6. Kattintsunk az els6 kulcskockhra, 6s nyissuk meg az Actions tiblht. Gkpeljuk be 
az alhbbi k6dot: 

//adatok lktrehoziisa: 
import fl.data.DataProvider; 
var myData:DataProvider = new Dataprovider(); 
myData.addItem( {label:"Sunset", frame:l, caption:"This is a sunset" } ) 

myData.addItem( {label:"Sunrise", frame:2, caption:"This is a sunrise" ) ) 

myData.addItem( {label:"BeachW, frame:3, caption:"This is the beach" } ) 
//adatok hozzArendel6se: 
myList.dataProvider = myData; 
//figye16 be6llit6sa: 
myList.addEventListener( Event.CHANGE , changeList ) 

function changeList ( evt ) { 
//fgnykep megjelenitkse: 
rnyContent.gotoAndStop ( myList.selected1tem.frame ) 

//k6pal6irds megjelenitkse: 
myText.text = myList.se1ectedItem.caption 

A my~ata . add1 t em elso hfirom sorht nyugodtan m6dosithatjuk a fenykkpeinknek 
megfelel6 tartalomrnal. A kbd nagy resz6nek m8r ismer6snek kell lennie. A legaljhn, 
a ,,/ / kezdet i be6llftAs" alatt ugyan kissk kuszfivh vhlik, ah01 a tartalom 6s a lista Ggy 
szerepel, mintha a felhaszn816 m8r az els6 elernre kattintott volna. Vagyis a felhaszn816 
sz8rn51-a el6szor olyan behllitAsok (ki.palhiris, tartalom 6s lista) jelennek meg, mintha 
mhr kivilasztotta volna a lista elso" elemkt. Megfigyelhetjtik, hogy a k6d utols6 eltitti 
soriban valbjfiban nem az 1. kgpkockira ugrunk, hanem az adatok 0 sorszfimG eleme 
kkpkocka-tulajdonshgainak megfelelo" kkpkockasz8rnra. Nem biztos, hogy ez a tovhbbi 
bonyolult lepes kifizeto"d6. Az is j6 megoldis lehet, ha az els6 elernhez tart026 fenyk6pet 
egyszefien rnindig az 1. kgpkockiba helyezziik, az el65bi m6dszerrel viszont megvhl- 
toztathatjuk a szerkezetet, ha akarjuk. 

A DataGrid osszetev6 hasntilata 

A DataGrid (adatrhcs) osszetev6 olyan, mint a List, azzal a kiilonbseggel, hogy ebben 
nem csak tobb adatsort, hanem tobb oszlopot is tkolhatunk. Az egyik remek szolgilta- 
thsa, hogy a felhasznhl6k az oszlopfejli.cekre kattintva rendezhetik a DataGrid osszete- 
v65en szerepl6 elemeket. Te-k fel, hogy adott egy lista, amelyben sportcsapatok 
statisztikfii szerepelnek. A felhasznhlb a 17.3. fibrhn szernlkltetett m6don csapatnkv 
vagy pontszhm alapjhn rendezhet. 



17.3, Abra 
A felhasznaMk a z  oszlopokra kattintva, rendezkssel befolycisolhaghk a z  adatok meg'elenB6t 

A DataGrid legegyszedibb alkalmaziisakor egyszeden littrehozunk egy adatszolgiiltat6t, 
amelyet a DataGrid-hez rendelunk (vagy az addIt e m  ( ) tagfiiggvenyt a DataGrid pel- 
diinyra meghiwa sajiit kezuleg toltjiik fel). Liissunk egy nagyon egyszerii peldiit, amelyet 
hamarosan toviibb b6viciink. Helyezziink egy DataGrid peldanyt a szinpadra, 6s nevez- 
ziik el ~YDG-nek. Illessziik az al5bbi k6dot az elso kulcskockiiba: 

import fl.data.DataProvider; 
var myData:DataProvider = new DataProviderO; 
myData.addTtem({team: "Dallas", wins:67 , losses:15 , percent:0.817 } ) 

myData.addItem({team: "Phoenix", wins:61 , losses:21 , percent:0.744 1 ) 

myDG. dataprovider = myData; 

Az addItem ( ) segits'tsegitvel termeszetesen tovAbbi sorokat szurhatunk be. Megfigyelhetjiik, 
hogy itt nincs sziikseg label tulajdonsiigra. A DataGrid osszetevo" miir ezzel a k6ddal is 
igen hasznos. A szerzo" azonban bemutat n6hAny javicist, amelyek a munkiija soriin meriil- 
tek fel. ~rdemes viszont tudnunk, hogy ha nem folytatjuk innen, akkor is meglehetosen 
hatekonyan haszniilhatjuk a DataGrid osszetev6t. A toviibbiakban szereplo Actionscript 
kddokhoz nem Mziink teljes magyarizatot. Ezek csak azert szerepelnek itt, mert gyakori 
feladatok, amelyeket iiltalgban erdemes a DataGrid osszetevo"ve1 megoldani. 

- 

- 

I 

Team Wln Loss 1 

E1o"szor is, az oszlopok sorrendjitnek megv51toztat5s5hoz mindossze a DataGrid pkldiny 
I 

1 (a koriibbi p6ldAban  my^^) columns tulajdonsiigiihoz kell hozziifilrni. Ahhoz pitldAul, 
hogy a csapatnevek az elso helyre keriiljenek, az aliibbi k6dot kell hozziiadni: 

I 

San Antonlo 58 a 24 .+g 
m n ~ n ~ r  RI 71 744. I 

Percent 

1 myDG.columns = ["team", "wins", "losses", "percent"] 

Memphls 22 I 60 27% 

seattle 31 51 38% 

Portland 32 50 / /  39% 
Minnesota ' 32 j 50 39% 

Sacramento 33 ' 49 40% 

New Orleans , 39 1 43 4B% 

Clippers ' 40 , 42 49% 

 alters a 42 : 40 51 % 

Golden Sate 42 40 51 % 

Denver 45 1 37 55% 

Utah 51 ' 31 62% 

Houslon 52 ! 30 

~rdemes  hozziifuzni, hogy val6jAban sokkal tobb mindet hajthatunk v'tsegre az oszlo- 
pokkal, 6s hogy egy kulon osztiily l6tezik DataGridColumn nkven. A kbd azonban 
a jelenlegi formiijiiban is mukodik. 



Az is el6fordulhat, hogy az adatoknak csupin egy ritsz6t szeretnenk megjeleniteni. 
~mlekezhetiink, hogy a List osszetevo" mindig elrejti az adatertkkeket a felhaszniild eliil. 
A DataGrid esetkben is sziiks6giink lehet valami hasonl6ra. Elo"fordu1hat pkldiul, hogy 
a Dataprovider-ben tirolni szeretnknk az egyes csapatok URL-jet, de ezeket nern felt&- 
lend szeretnknk megmutatni a felhasznAl6knak a DataGrid belsejeben. Ha az aliibbi 
k6dsorral elrejtjiik a szizal6ki.rtCkeket, lithatjuk ezt a hatist: 

myDG.col~ms = ["team", "wins", "losses" 3 

Lehet, hogy meg akarjuk viltoztatni az oszlopfejlkcekben megjeleno" szavakat. Az elemek 
tulajdonsignevei (tehit a team - csapat, a wins - Mzelmek, a losses - vereskgek 6s 
a percent - szizalek) nem iartalmazhatnak sz6kozoket. Ha azt szeretnenk, hogy az elso" 
oszlop Team Name (Csapatnev) felirattal jelenjen meg, az alibbi kddot kell megadni: 

myDG.colu~s[O].headerText = "Team Name" 

~e~figyelhbtjiik, hogy amig korjbban a teljes columns tulajdonsigot feliilirtuk 
(6s egy hjrom vagy nkgy nkvbdl5116 tombre cserkliiik), itt a 0 sorsz5mfi oszlop 
headerText tulajdonsggiit illitjuk be. (A columns [ 0 I az elso oszlopot kkrdezi le.) 

TGny, hogy ez a k6d egyre bonyolultabbi viilik, ks a konyvben nincs hely a rgszletes 
magyarizatra, a szerzo" megis bgy v6li, hogy remek kezd6lepest jelent a magasabb 
szinh3 6s nagyobb gyakorlati haszonnal bird muveletek fel6, amelyeket a DataGrid 
osszetev6vel szeretnenk majd vkgezni. 

Az egyik kiilonlegesen nehkz rkszlet tovibbi hatekony triikkokhoz vezet, amelyeket ki- 
pr6bilhatunk. Mondjuk azt szeretnknk, hogy a sziizal6kok hagyominyosabb formiban 
jelenjenek meg, peldiul 0 . 8 0  helyett 80% alakban. Ezt hss6 bonyolultan lehet megolda- 
ni, mint azt rovidesen litjuk majd. A f6 alapelv, amelyet meg kell itrteni, hogy a nyers 
adatok figgetlenithetok a megjelenites m6djit61. Tehjt a Dataprovider tiirolhatja a 0,80 
szimot (ha ezzel a szirnmal kell muveleteket vggezniink), de irhatunk olyan kddot, 
amely bgy formiilja st a sziimot, hogy az emi.szthetd%b legyen a felhaszni16nak torteno" 
megjelenit6sekor (ebben az esetben 80%). Ez az oszlop labelFunct ion tulajdonsiga 
mogott hbzddd alapelv (illetve a cellaleki.pez6k meg bonyolultabb tkmiija is ezen 
alapul, amit itt csak a DataGrid cellginak ikonokkal vagy egykb grafikikkal tortitn6 
helyettesitksere szolgild m6dszerk6nt emliiiink rneg). Mindenesetre az al2bbi k6d csak 
a sziizalkk oszlop megjelenkset formiizza it :  

myDG.columns[31.labelFunction = formatpercent; 
function formatpercent ( item ) { 

return Math.round(item.percent*100)+"%" 

(Mellesleg ez a k6d csak akkor mfikodik, ha a negyedik oszlop toviibbra is a percent 
tulajdonsigot jeleniti meg.) 



Gyakorlatok egybb iisszetev6kkel 
Az osszetev6krdl nem sok minden egyebet lehet mondani, ezi.rt a lecke hiitralilv6 
ri.sz6ben inkiibb nkhiiny tovhbbi gyakorlatot hajtunk vkgre. Eloszor a ProgressBar 
osszetev6 segitsCgCve1 folyamatsiivot keszitiink, amely megmutatja a felhasznhlbnak, 
hogy a film mekkora rilsze to1to"dott le. Ez utiin a Slider osszetevo segitsegevel lehet6ve 
tessziik a felhaszniilbk szhmhra egy adott tartomhnyon beluli itrtkk beiillit5sht. 

A ProgressBar osszetev6 alkalmaz6sa 

A ProgressBar osszetevonek kitt iiltal5nos alkalmazhsi m6dja littezik, amelyeket 
a 17.4. iibra szeml6lter. H6mkroszeru"en feltoltodve vizuiilisan mutatja a felhasznii16 
sziimiira egy folyamat haladiisht, illetve ha a folyamat hossza ismeretlen (vagyis 
meghatiirozhatatlan), a ProgressBar egy ,,csikosl' grafikiit jelenit meg. 

17.4. ibra 
A ProgressBar kkpes megmutatni egy folyamat el6rehaladasat uelul), vagy ha a folyamat 

id6tartama nem meghata~ozott, csikos animacio't jelenit meg 

A ProgressBar alkalmaziishnak elso" m6dszere bonyolultabb a szuksitgesnkl. A Manual 
(Kilzi) iizemrn6d beiillitashhoz pkld2ul az aliibbi sort haszniilhatjuk: 

myProgressBar.mode = "manual" 

Ezutiin idoszakosan elindithatjuk a setprogress ( ) tagfiggvenyt, a kovetkezokkppen: 

Ez egy felig kksz folyamats2vot jelenit meg. 

Ez az osszetevii azonban ennill sokkal tobbre kitpes! Egyetlen k6dsorral megjelenithetjuk, 
hogy a film (vagy biirmely, a filmbe betoltott elem, pitldiiul hang vagy videb) hiiny sziiza- 
leka to1to"dott be. fme a k6d: 

VCgezzunk el egy gyors gyakorlatot, hogy valami val6ban hasznosat is kapjunk. 



Gyakorlat: Alkalmazzuk a ProgressBar osszetev6t el6tolt6k6ntl y 
l~ 

A folyamats5vot egyetlen k6dsorral 1Ctre lehet hozni, de ahhoz neh5ny tovhbbi 16~6s 
sziiks6ges1 hogy hasznoss5 tegyiik: 

1. Hozzunk littre egy fij Flash f5jlt (Actionscript 3.0), 6s hkzzunk egy ProgressBar 
osszetevdt a szinpadra. A mitretkt, illetve az ariinyait tetszalegesen megvhltoz- 

1 

I 

tathatjuk. A Properties t5bliin adjuk a myProgressBar nevet a ProgressBar 
I 

pCld5nynak. ! 1 

2. A film meretknek megnovelCsChez (vagyis hogy elCg lassan tolt6djon be ahhoz, 1 
hogy folyamats5vra legyen szukseg) kattintsunk a 2. kCpkockiira, 6s szGrjunk be i 

i 

egy ures kulcskock5t (Insert, Timeline, Blank Keyframe - BeszlirAs, IdGszalag, 1 
i 

~ r e s  kulcskocka - menuponr vagy F7 billentyu"). Toltsunk be egy nagy kkpet, 6s 
helyezzuk a szinpadra a 2. kulcskock5n51. M5sik lehet6sCgkent 2eni.t is betolt- 

I 

hetunk, de ugyeljiink arra, hogy a lej5tsz5s a 2. kkpkockAn51 kezd6djon. 
3. T6rjiink vissza az 1. kkpkock&ra, kattintsunk a kulcskock5ra, nyissuk meg 

az Actions tgbliit, majd inditsunk az al5bbi kitt k6dsorral: 
stop ( ) 
myProgressBar.source = th is . loaderInfo  

~ 
I 

A s top  ( ) biztositja, hogy nem ugrunk rogton a 2. kock5ra (az szeretnenk, hogy 
a feIhaszn516k el6szor a ProgressBar osszetev6t 15ss5k). A m5sodik sor 
a myProQressBar pitldiiny source tulajdons5giit egyenl6vit teszi a f6 ido"sza1ag I 

1 o a d e r ~ n f  o-jhval. A loader I n £  o tulajdonsiig az osszes olyan inforrngcibt tartal- I 

mazza, amelyet a ProgressBar osszetevBnek meg kell jelentetnie a s5von. 
4. M6g nem vagyunk kCszen, de azi.rt kattintsunk a Control, Test Movie (Vezerles, 

Film ellendrzCse) parancsra. Elvileg teljesen teli folyamats5vnak kell megjelennie, 
mivel a merevlemezen torten6 lej5tszAskor a f5jlnak azonnal ,,le kell tolt6dnieV. 
A film ellendrzCse kozben ezkrt vhlasszuk a View, Simulate Download (Nitzet, 
Letoltks ut5nziisa) meniipontot, hogy 15ssuk, mikent jelenik meg a film 
az Internetre va16 feltoltits ut5n. A ProgressBar osszetevo" ugyan rendben vkgig- 
halad, de a kovetkez6 16pCsben olyan k6dot kell beilleszteniink, amelynek hat&- 
shra a f5jl teljes betoltitse ut5n tovgbbl6p a 2. kCpkock5ra. 

5. Tkrjunk vissza a Flash fAjlhoz, its adjuk hozzii az aliibbi kcjdot, amely m5r 
az 1. kkpkockhn is szerepel: 

this.loaderInfo.addEventListener( Event.COMPLETE, loadcomplete ) 

function loadcomplete( evt ) {  

gotoAndStop ( 2  ) 

AZ els6 sor az addEventListener ( ) segits6gitvel5tadja a COMPLETE (kitsz) 
esemenyt a sajht kCszitCsu loadcomplete ( ) fiiggvenynek. Itt egyszeden 
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A Slider osszetev6 alkalmazdsa 

A Slider (CsOszka) osszetev6 iigyes mddszert biztosit arra, hogy a felhasznslbk vizu%]is 
segitseggel hllitsanak be egy elijre meghat5rozott tartomanyon belul mozgd ilrteket. 
Elkitpzelhetij, hogy egy elkgedettskget mitro" ki.rd6ivet (lasd a 17.5, Abrat) szeretnenk 
kitoltetni a felhaszn516kka1, ah01 a 10 a teljes rnitrtkkben elegedett, a 0 pedig a teljes 
mertitkben elggedetlen megfeleldje. Azt is lehetijvi. tehetjuk, hogy be%llits%k, milyen 
sebesseggel haladjon a vetitks. A Slider osszetevijt a kepi megjelengse jobban alkal- 
mazllatdv5 teszi bizonyos esetekben. 

Please ra te  the following factors 
regardlng your recent  stay In our hotel: 

Extremely Extremely 
sat1 dl ed Neutral d~ssat~died 

Check-~n process - - - - - -- -, 
U 

Staff fr~endliness - - -- - - - 
Room cleanl~ness ; - -- 

Value for prlce - - - - --- 
U 

17.5. tibra 
A Slider osszetev6'segfts6g~vel a felhasznald grafikus tamogatassal dllithat be 

egy meghatarozott turtomcinyon belul mozgd Brtgkeket 

A Slider osszetevo" haszn5lata meglehetdsen egyszeru". ha l aban  mindossze a legkisebb 
6s a legnagyobb ertitket kell meghatArozni, majd figyelot kell besllitani, amely a csdsz- 
ka v5ltoz5s5t itrzekeli. Ez utan csupin le kell kkrdezni a csfiszka pillanatnyi ertekkt, 
amellyel kes6bb azt csinslunk, amit akarunk (menthetjuk, mbdosithatjuk a vetitks 
sebess6gi.t vagy barmit). ime egy egyszeru" gyakorlat, amelyben a felhasznal6nak lehe- 
tijvk tesszuk, hogy egy filmklip tetszijleges kockgjara ugorjon. 

~ ~ a k x t :  ~rjjiik el egy filmklip kockiit egy cshzka segCtsbg6vel! 

Az egyszeru"s6g kedveert (ismet) olyan filmklipet kilszitiink, amelynek a tartalma 
kockhnkitnt valtozik. A gyakorlat ut%n azonban latunk majd egy mhsik valtozatot is. 

1 .  Hozzunk letre egy Oj Flash fAjlt (Actionscript 3.0)) a Components tiiblBr61 hOzzunk 
egy Sliders osszetevdt a szinpadra, 6s a Parameters t5bl5n rendeljuk hozzii 
a myslider pkId5nynevet. A csliszka mkretkt, illewe argnyait tetszCs szerint 
megvhltoztathatjuk. 



2. A Rectangle eszkoz segitskgkvel rajzoljunk egy nggyzetet, amelybe majd 
a tartalom keriil (ami egye1o"re valamilyen hltalunk rajzolt htmeneti grafika lesz). 
Jeloljiik ki a megrajzolt tkglalapot, majd alakitsuk filrnklippi. Content ni-ven 
(v5lasszuk a Modify, Convert to Symbol meniipontot, gy6zo"djiink meg arr61, 
hogy a viselkedgs Movie Clip, majd kattintsunk az OK-ra.) A Properties tabla 
segitskgkvel nevezziik el a Content szimb6lum szinpadon talalhatb p6ld5nyht 
my~ont ent -nek. 

3. Kattintsunk duplhn a mycontent pkld5nyra a tartalmanak szerkesztkskhez. 
Kattintsunk az 5. k&pkock%ra, 6s szurjunk be egy kockht (ehhez nyomjuk le 
az F5 billentyiit). Ez a rkteg lesz a hatter. Szdrjunk be egy dj rgteget (Insert, 
Timeline, Layer), majd alakitsuk az osszes kock5t kulcskockhv~. Az egyes kkp- 
kockhkra toltsunk be valamilyen kisebb fenykgpet, vagy gyorsan rajzoljunk vala- 
milyen htmeneti grafikat, pCld5ul elnagyolt szamokat (1, 2, 3, 6s igy tovabb). 

4. Ti. rjiink vissza a fo" ido"szalaghoz, majd nyissuk rneg az Actions t&blht, 6s gkpeljuk 
be az alabbi k6dot: 

import fl.events.SliderEvent I 

mycontent. s top  ( )  ; 

myslider-minimum = 1; 
mySlider.maximum = myContent.totalFrames; 
mySlider.addEventListener(S1iderEvent.CHGE changeslider); 
function changeslider (evt) { 

' myContent.gotoAndStop(mySlider.value) ; 
1 

A mhsodik sor megakad5lyozza, hogy a mycontent klip rog t~n  elinduljon. 
Ez ut5n hathrozzuk meg a myslider peldany minimum 6s maximum tulajdonshg5t. 
Megfigyelhetjuk, hogy a k6d az Alland6 5 6rti.k helyett a mycontent filmklip 
totalFrames tulajdonsiighnak megfelelo" krt6ket Allit be, fgy amikor toviibbi 
kockhkat adunk a filmkliphez, a k6d tovhbbra is helyesen miikodik. V6giil 
az addEventListener ( ) segitsgggvel Atadjuk a CHANGE esemenyt a saj5t kkszitg- 
su" changes1 ider ( ) ~ggvknynek. 

5. A Control, Test Movie parancsot v%lasztva ellen6rizziik a filmet. A felhasznhldi 
6lrnkny nem kppen tokGletes, mert a felhaszn516nak el kell engednie a csdszkht 
ahhoz, hogy lhssa a viiltozhst a Mycontent filmMipen. Mddositsuk a k6dot: 
a CHANGE rgszt vhltoztassuk THUMB-DRAG-re. Ismet ellen6rizziik a filmet - ezutiin 
a klipnek az eg6r huzhsa kozben kell valtoznia. Ha viszont a felhaszn516 a nyilbil- 
lentytiket haszn5lja a cstiszka mozgat5s5ra (ez egy tamogatott szolghltatiis), a tarta- 
lom egyhltalhn nem frissiil. Ahhoz, hogy ezt kijavitsuk, k6t addEventLi stener ( ) 
sort kell alkalmaznunk. Tehitt az el65bi egy sort (a 4. li-pi-s 5. sorat) helyettesitsiik 
az alabbi k6ddal: 

Most annak ellengre, hogy kiilonbozo" esemgnyek inditjik el ugyanazt a kddot, 
megfelelo mukodi-st kell tapasztalnunk. 



Vegiil, mivel m5r val6szinu"leg unalmas, hogy fenykepeket tartalmaz6 filmklipekkel 
dolgozunk, liissuk a fenti feladat egy m5sik v5ltozat5t. Ha azt szeretnbnk, hogy a fel- 
hasznii16 megviiltoztathassa a film lej5tsz5si sebessegkt, az al5bbiak szerint m6dositsuk 
a changes 1 ider fiiggvenyt: 

function changeslider (evt) { 
stage.frameRate = myS1ider.value 

1 

Ilyenkor krdemes kulonbozd ertekeket megadni a Slide osszetevo minimum 6s maximum 
tulajdonsiigakent. 

Ebben a leckkben elsajAtitottuk neh5ny bonyolultabb osszetevo hasznglat5t. Teh5t 
megtanultuk, hogy az adatszolgiiItat6 segitsegevel rendezett m6don th-olhatjuk az ada- 
tokat, majd valamelyik lista alapti osszetevo"hoz rendelhetjiik azokat. Azt is megtudtuk, 
mik6nt lehet testreszabni a DataGrid osszetev6k oszlopait. 

A lecke 115tralkvo rkszeben elsaj5titottuk ni.11511~ m5s osszetevo alkalmaziis5t. Csak 
a sziikseges mennyisegben foglalkoztunk ActionScript kddokkal, de e16fordulhat7 hogy 
ez is tobb volt, mint amire neh5ny olvas6 sz5mitott. Sziimukra j6 hir, hogy a maradkk 
hCt fejezetben gyakorlatilag egy%ltal%n nern szerepelnek bonyolult ActionScript k6dok. 

Azt hiszem, hogy mar attd lelassul a szamitdg6pem, ha ossxeteu6%kel dolgoxom 
a Flash-ben. Lehetseges ez? 
El6szor is, iudnunk kell, hogy a Flash CS3 AS3 osszetev6i nagyon hatekonyan 
futnak a lktrehozott . swf-ekben. Van azonban egy szolgiiltat5s, amelytol lelassul 
a szerkeszt6kornyezet7 ez pedig a Live Preview. A Control, Enable Live Preview 
lehet6seg kikapcsol~s5val val6szinu"leg jelent6s teljesitm6nynovekedesi tapaszta- 
lunk, amikor osszetevokkel dolgozunk a Flash-ben. 
Talciltam egy addchild ( ) nevu fugv6nyt hasznalb kddot, am@ elvileg futas- 
id6ben hGz osszeteuoket a szinpadra. Mikrt nem mukodik a z  alabbi k6d? 

import fl.controls.Button; 
var myButton:Button = new Button() 
addChild(myButton) 
myButton. label = "click me1' 
myButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickHandler ) 

function clickHandler ( evt ) I  
trace ( "you clicked" ) 



A fenti kbd tokkletes. Biztositanunk kell azonban, hogy a Flash fiijl konyvtiriiban 
szerepeljen egy Button osszetevo". Megtehetjuk, hogy a Components t5bl5rbl 
a Library tiblira vagy a szinpadra hlizunk egyet (az utbbbi esetben torolhetjuk 
a szinpadon lev6 pkldiinyt, mivel a Konyvt5r m%r t5rolta azt). 
A filmem elso" kepkockajcin a z  add ~t e m  ( ) segitse'ghel sGretnt5m feltolteni a List 
osszeteu6t. Az a gond, hogy amikor a felhasznald mas k6pkockakra le'p (mond- 
juk a 2. kockara vagy tovabb), majd visszatbr a z  I .  kockahoz, a lista egyre 
hosszabba valik. Letezik olyan eljaras, amely csak egyszer adja hozza az  eleme- 
ket, e's nem minden alkalommal, valahanyszor csak uisszalkpek az  1.  kockara? 
El6szor is, ez nem fordulhatna el6, ha a List osszetevo" csak egyetlen kepkockiin 
szerepelne, ott tortCnne a feltoltes, majd a 2. 6s a toviibbi kepkockiikon m5r 
eltilnne a szinpadr61. Vagyis minden alkalommal lijra feltolthetnknk, amikor 
csak a felhasznh16 egy miisik kCpkock5ra l6p. Ha viszont azt szeretnenk, hogy 
a List vkgig jelen legyen, ki.t m6dosit8st keli vCgeznunk. Eloszor hozzunk letre 
egy DataProvider viiltozbt, amely a tartalmat tiirolja, 6s rendeljuk hozzii a lista 
dataprovider tulajdons%g%t (az Adatszolgdltato'k hasznalata cimu" r6sz v6gi.n 
t5rgyalt mddon). Ez utiin az 1. ki.pkockiiban hozzuk lgtre, illetve toltsiik fel * 

egyszer a ~ata~rovider-t, majd helyezzuk a f6 tartalmat a 2. kkpkockiiba. 
Ha a felhasznilb mis k6pkockiik1-a lep, a 2. kockiira terjen vissza (6s ne a legele- 
jkre, az 1. kockhra). igy csak egyszer tortenik meg a DataProvider lkfrehoziisa 
az e1eji.n. 
Az addEvent Li s t ener ( ) fuggve'ny segitse'ge'vel atadtam egy bizonyos eseme'nyt 
(a CKANGE-t) egy sajat ke'sz~tbsuf~ggvbnyemnek, de m6dositani szeretnem 
(a film lejatszasa kozben), hogy egy masik fuggve'nynek adja at az eseme'nyt. 
Medigyeltem, hogy az  ,,Add Event ListenerJ' (Esemknyfigyel6 hozzaadasa) sem- 
mike'ppen nem azt jelenti, hogy ,,Replace Event Listener" (Eseme'nyfiweZ6 cserb- 
je), mert a masodikfigyel6 hozzaadasakor mindke't eseme'ny elindul. Lehetse'ges 
atirdnyitani az  eseme'nyeket Ggy, how kifilonboz6 fuggvt5nyekhez keeljenek? 
Igen, sokat t5rgyaltuk az esemknyfigyel6k hozziadAsiit, am61 azonban soha nem 
volt sz6, hogy mikent lehet elthvolitani azokat. Meg1eheto"sen egyszeru", de az ese- 
menyfigyeloket nem lehet ,,lecseri.lnin, csak elt&volitani, majd egy m8sikat hozzi- 
adni a kbdhoz. Az esemenyfigyel6k kikapcsoliisihoz a remove~vent ~istener ( ) 

fiiggvenyt kell haszn5lni. Ennek ket parametere megegyezik az add~vent ~i s - 

tener ( ) ket param6terkvel- vagyis meg kell adni azt az esemenyt, amelyet nem 
kiviinunk tovhbb figyelni, illetve az esemknyt kezelo" egyedi fuggv6ny nevet. 
bsszefoglalva: a regi figyeliit61 a removeEvent Li s t ener ( ) segitsi.g6vel szabadul- 
hatunk meg, majd az addEventListener ( ) segitskgCve1 elkezdhetiink egy m5sik 
fiiggvenynek kozvetiteni. 
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Ez a resz ismkt10 kerdCsekbo1 6s v%laszokb61 all, amelyek segitsegkvel megsziliirdithatjuk 
az ebben a leckeben szerzett tudhsunkat. Pr6biiljuk megvhlaszolni a kerdeseket a vhla- 
szok ellenorz6se elott. 

1. Az osszetev~pkldhnyok feltolteskn kiv3l milyen lkpesre van szukskg ahhoz, 
fiogy az osszetevo" csinaljon valamit, amikor a felhasznhl6 kapcsolatba 1i.p vele? 

A. Engedklyezni kell az interaktivitiist az osszetevo" sziimiira (a Properties 
tiblan). 

B. Az addEventLis t ener ( ) segits6gkvel egy egyedi fiiggvenynek kell htadni 
az esemenyeket. 

C. Nincs szuksgg mhs lkpksre. Az osszetevok az informhci6, 6s nem a rnukodks 
kepi megjelenitoi. 

2. ,,Az add1 t e m  ( ) fuggvenyben a paramgterkknt htadott Actionscript-objektumnak 
mindig tartalmaznia kell egy label  tulajdonshgot." 

A. Igaz, kulonben nem lhtunk semmit. 
B. Hamis: tetszks szerinti tulajdonsiigokat adhatunk meg. 
C. Nem szUksCges, de List, illetve ComboBox haszniilata esetkn krdemes 

behllitani a cimket, hogy 15ssunk valamit. 
3. Miert van sziikseg olyan sok ActionScript k6dra az osszetevok hasznalathhoz? 

A. Ez nem olyan sok, legalibbis ahhoz kepest, hogy mennyire lenne szukseg, 
ha a semmibol kellene letrehoznunk az osszetevoket. 

B. Az ActionScript gyorsabbii teszi a Flash-t. 
C. Ez a rkgi programozbk idejere nfllik vissza, akik leginkabb onsanyargatbk 

voltak. 

1. B. Ki.t lepksre van sziiksgg: fel kell tolteni az osszetevo tulajdonsagait (peldiiul 
a cimkitt), majd lktre kell hozni a figyeloket, hogy a k6d eszrevegye, arnikor 
bekovetkezik egy esemkny. 

2. C. A List vagy a ComboBox hasznilatakor val6szinu"leg az A az igaz, ha pedig 
semmikkppen nem hasznhljuk ezeket az osszetevo"ket, akkor a B. Val6jiiban 
viszont a C a legjobb vglasz. 

3. A. Az osszetevoket igazabbl azkrt terveztkk, hogy a leheto legkevesebb 
ActionScript k6dot kelljen rnegirnunk. Sajnos (vagy szerencsere) ez nem jelenti 
azt, hogy egyiiltaliin nincs sziikskg valamennyi k6dra. 



Videofajlok hasznalata 

Ebben a leckeben a kovetkezb%rc% lesx szo': 

Videbk bevitele 6s haszniilata a fiImekben 
Halad6 szolgiiltatiisok be6piti.se az FLVPlayback osszetevo" segits6g6vel 
Hogyan ilrhetiink el kiviil6 videdmino"s6get kis fiijlm6ret mellett? 
Vide6 osszehangoliisa a Flash filmben talhlhatd grafikiikkal kulcspontok 
segits6gCvel 

Nem is olyan rCg kisebb csodiira volt szuksc5g ahhoz, hogy a Flash-ben vide6kat tudjunk 
megjeleniteni. A Flash vide6tiimogatAsa viszont miira rendkiviil kiforrottii viilt. Kiilso" 
vide6fSjlokat tolthetiink be, viighatjuk 6s tomorithetjiik o"ket, 6s mindezt az On2 jelenle- 
gi cs~cstechnolbgiiit kCpvisel6 VP6 kodekjenek a segitsi.gi.ve1, ami kis fiijlmCret mellett 
is kivii16 mino"s6get biztosit. Habiir a legtobb technikai rkszletet automatikusan kezeli 
a program, mCgis rengeteg mbdon befolyiisolhatjuk a vCgeredmCnyt. 

A kodek a k6dolb/dekBdoM roviditgse. Alapesetben a videbkat tomijriteni kell, hogy 
gyorsan le lehessen oket tolteni. A felhasznhlbnak azt5n ki kell csomagolnia (dek6dol- 
nia kell) oket, hogy megn6zhesse a tartalmukat. A tomorit6sre 6s a kicsomagol5sra 



szhmtalan eljiriis lktezik. Ha a Flash lej5tsz6 7-es v5ltozatira fejlesztunk, a Sorenson 
ckg Spark nevu" kodekjkt kell hasznilnunk, mig a Flasli Professional 8 tartalmazza 
az On2 VP6 kodekjkt is. 

Videdk be6gyaziisa 6s kiilso videdk lej8tsziisa 
Alapvetoen ketf6lekeppen jiitszhatunk le vide6kat a Flash-ben: vagy beiigyazzuk azokat, 
amikor is be kell toltenunk, tomoritenunk kell, majd el kell helyeznunk a vide6t a fo" 
fiijlban, vagy . f l v  fijlokba tomoritjuk oket, es kulso" fijlkknt jiitsszuk le. A kulso" . f lv 
fiijlok arra is kkpesek, hogy gram16 videbkent krkezzenek egy kulonleges kiszolgiiIbr61, 
amely csak a vide6 kert bitjeit adja 5t, igy a felhaszn816 eloretekerhet a klipben. Az iira- 
moltatiis azonban egy erre kepes kiszolgil6~ igknyel (ilyen a Flash Media Server vagy 
a RedS), vagy legalibbis azt, hogy a vide6inknak a szolgiltat6 a sajiit iiramoltat6 kiszol- 
g516jBn adjon helyet. Kiegeszito szoftver nelkiil a Flash csak progressziv mbdon kepes le- 
j5tszani a vide6kat (vagyis az eleji.to"1 a vi.gi.ig tolti le azokat). A progressziv letoltes lehe- 
t6ve teszi, hogy a felhaszn516k megtekintsek a videbt, miel6tt az teljesen IetoMdne, de 
eliire nem tekerhetik azt, Mi reszletesen csak a progressziv videoletoltkst fogjuk tiirgyalni. 

Progressziv letoltksni.1 a videbfiijlnak minden esetben (tehiit akiir beigyazort videokr61, 
akiir kulso" . f lv f5jlokr61 van sz6) le kell toltodnie, de ha az egy kiilso f5jlban tal5lhat6, 
mi szabhatjuk meg, hogy a letoltes mikor induljon el. Megtehetjiik pkldiiul, h o g  h5rom 
vide6 kozul csak azt toltetjuk le, amelyiket a felhaszn516 kivglasztotta. A videbk beiigya- 
zisa nem csak megnoveli a fijlmeretet, hanem a min6si.g sern lesz olyan jb, mintha kiil- 
so" . f lv fiijlt jiitszanank le. Ennek kkt oka van: ekkor nem haszniilhatjuk a jobb mino"se- 
gu" VP6 kodeket, illewe a hosszabb videbkban a hang sern marad osszhangban a kkp- 
pel. Atal5ban az a legjobb megoldiis, ha egy . f lv f5jlt hozunk letre, amelyet kulso" 
fiijlkknt j5tszunk le. Ket esetben azonban a vide6 be5gyaziisa a jobb v5laszt5s. Az egyik 
eset az, amikor a vide6 nagyon rovid (mondjuk 30 mhsodpercnel rovidebb), 6s nem 
szeretnknk tobb fiijlba (egy . swf-be ks egy . flv-be) szetosztani a tartalrnat. A vide6nak 
val6ban rovidnek kell lennie, mert a hosszit videbkban a hang elcsfiszhat. A miisik 
esetet, amikor jobb beiigyazni a vide&, az jelenti, ha kilpkockaszintu vez~rlesre van 
szukskgiink. A kulso" . f lv fhjlokat csak kulcskockiikon 5llithatjuk meg (ezek automati- 
kusan keriilnek a fijlba, de masodpercenkent csak nkhiny van belo"luk, teh5t jbval 
kevesebb, mint a norm51 k6pkockiikb61). Ha azt szeretnknk, hogy a felhaszn516k kikoc- 
kiizhassanak egy videbklipet, amelyen az egyik golfiitksunket csodhlhatjiik meg, a vide6 
be5gyaziisa mellett cklszeru" dontenunk. 

Fuggetlenul att61, hogy a vegso" vide6t be5gyazzuk vagy kulso" fijlkent kiviinjuk lejitsza- 
ni, a videbt mindig tomoritenunk kell. A forris formiiruma tobbfkle is lehet (pkldiiul 
MPEG vagy QuickTime), de a Flashben mindig tomoritenunk kell a rendelkezesre 5116 
ket kodek egyikkvel. Mint ernlitettiik, az egyik a Sorenson Spark (ez a Flash 6-0s 6s annhl 
i~jabb lejgtszdkban mukodik), a m5sik (az ujabb 6s jobb mino"skgG) pedig az On2 VP6 
(el~hez legal5bb a Flash Player 8 szuksi-ges). 



A videbk tornoritkse (akiir beiigyazzuk o"ket, akiir . f lv-t keszitiink) csak egy kicsit 
bonyolultabb, mint a tobbi mediatipus, peld5ul a hangok 6s a grafikiik beemelese. 
Tulajdonk6ppen csak annyi az egCsz, hogy kiviilasztjuk a File, Import (Fiijl, Bevitel) 
meniipontot, majd kiviilasztjuk a vide6t. A hangokhoz 6s a grafikgkhoz hasonl6an 
azonban kiilonf6le vide6form5tumok leteznek, 6s mindegyiknek megvannak a sajiit 
jellemzoi. Ahhoz pedig rengeteg munkiira van sziiksegiink, hogy elerjiik, hogy a vide6 
j61 is nezzen ki, tokeletes legyen a lej%tsz5sa, 6s gyorsan is tolt6djon le. A mindenkori 
elso" lkpesben viszont a forriisvidedra kell osszpontositanunk. 

Hamarosan riiteriink a tiimogaton videdformiitumokra 6s a Flash-be va16 betolt6siikre is, 
de nem Art, ha megjegyezziik, hogy egy vide6 elkesziti.se szgmos szakteriilet ismeretet 
ig6nyli. Ha egy hollywoodi forgatbcsoportra nem is lesz sziiksitgfink, egy szemelyben 
kell helyt5llnunk mint hangmernok, operatiir, szereposztd, forgatdkonyvir6 6s a tobbi. 
Az olyan technikai rkszletek, mint a hiittGrzaj, a kkzremegCs, a megviliigit5s, mind-mind ' 

hatiissal vannak a vkgtermkkre. Ebben a konyvben nincs is eleg hely arra, hogy mindent 
megtanuljunk a vide6ziisr61- a hagyomiinyos filmkeszites elsajiititiisa is rengeteg tanu- 
liist igknyel. 

A sziimit6gkpre sziint vide6k kiviilasz~siiniil6s elki.szit6seni.l nehiiny dolgot figyelembe 
kell venniink. A sziimit6gkpes vide6k mer65en elternek azokt61, amelyeket a nappalink- 
ban a tCv6n n6ziink. Az aliibbi tangcsokat v6gigolvasva megiillapithatjuk, hogy a sziimit6- 
ggpes videbziisnak megvannak a maga korliitai: 

Csak akkor haszniiljunk vide&, ha thyleg sziikseges. Hiirom esetet kulon ki- 
emeln6k: amikor egy hiresseg segitsi.gi.ve1 szeretnenk valamit rekliimozni vagy 
valamilyen uzenetet eljuttatni a kozons6ghez (ez esetben az arcnak felismerhe- 
t6nek kell lennie, hogy az iizenet hiteles legyen), ha cselekvesre szeretnknk 
buzditani (ez esetben a hang 6s a k6p osztonzi a nez6t arra, hogy tenylegesen 
felkeljen 6s cselekedjen), vagy ha profi bemutat6t szeretnknk tartani (pkldiul ha 
egy szakiics mutatja be, hogyan kell szetv5lasztani a tojiis siirgiijiit a feherjet61- 
ez olyasmi, amit kepekkel vagy szavakkal nem igazgn tudngnk leirni). 
A vide6 tartalmiit illetoen bvakodjunk az apr6cska elemek (p6ldiiul kismeretu" 
szoveg) haszniilat5t61, amelyek egy kisebb videbablakban nehezen vagy egyiil- 
t a l h  nem liithat6k. 
A nezopontok, illetve a kamera liitdszog6nek viiltogat%s%val (pi.ld5ul egy kozeli 
kepr61 egy totiilk6pre) mindig jd eredmenyt erhetiink el, csak ne feledkezzilnk 
el a kisebb k6pernyo"kon nehezebben Igthatb reszletekrol. Ezen kiviil a driimai 
beiillitisokat mindig okkal haszniiljuk, ne csak otletszedien. 
Biinjunk csinjiin a killonf~le trtikkokkel. Mindennek ,,iiraV van, legyen az a gyen- 
g6bb teljesitmeny, a lassfi letoltkshez vezeto nagy fsjlmeret, de a folosleges 
triikkokbe bele is fiiradhat a ni.26. Habiir a sziimit6gepes vide6zGs hatirai 
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akadiilynak tcnhetnek, val6jiiban csak legyozendo kihivast jelentenek. Bizonyos 
szempontb61 a hagyom5nyos t6vCz6s korliitai eltfinnek. P6ldiul gyakorlatilag 
barmilyen keparinyt (keskenyet 6s szkleset is) haszniilhatunk. M6g a vide6 egy 
si.szleti.nek kitakarasiira is 1ehetosi.g van, igy barmilyen alakzatot letrehozha- 
tunk, ahogyan a 18.1. 5briin lAthat6. 

A fenti taniicsokon t01 az optimaliziilisra is figyelmet kell forditanunk, amint arr61 
a lecke tovsbbi ri.szkben sz6 lesz. 

18.1. Bbra 
A szhmitog6pes videbzhs korlatai ellerzgre 
oljan pazar dolgokat is elbrhetunk, mint 
a lathato kep alakjanak megualtoztatasa 

A Flash kulonbozo fosmiitumQ vide6kat kkpes tomoriteni, amelyek mindegyike a szimi- 
t6gi.pen taliilhat6 digitiilis fiijl. Ha csup5n egy videbszalagunk van, akkor el65b digitali- 
z5lnunk kell a filmet. Ehhez vide6rogzit6 eszkozre lesz sziiksi.gunk, ami tu1ajdonki.p- 
pen az anal6g vide6t a sziimit6gi.p merev1ernezi.1-e miisolja. Ha a forriisvide6nk mar di- 
gitilis formaturnban van (pi.ldiul egy mini DV kameran), akkor mindossze annyit kell 
tenniink, hogy egy kiibel segitsirgevel a sziimit6gkphez kapcsoljuk a kame& (persze ez 
is egyfajta hardver). Vitgiil, annak ellenkre, hogy a kedvenc DVD-filmunk m%r digithlis 
formaturnban van, szinte lehetetlen olyan formiitumfira alakitani, amelyet a Flash ki.pes 
beolvasni (arrbl nem is beszklve, hogy a film bemiisolAsa a Flash-be val6szinu"leg 
szhmos szigod szerzoi jogszabalyt is megsertene). 

M6g sokat beszklhetni.nk a csficsminos~gu digit5lis vide6fiijlok l~trehozisir61 
a sz%rnitog6pen, de akarmelyik mbdszert viilasztjuk is, az aliibbi formiiturnok egyikkt 
kell hasznilnunk: 
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QuickTime (. mov) 
Digitalis vide6 ( . dv) 
MPEG ( .mpg vagy .mpeg) 
Windows Media ( . as f vagy . wmv) 
Video for Windows ( . avi) 

A vide6tamogaths telepftbse 
Elkepzelheto, hogy a rendszerunk nem tartalmana az osszes fenti digitalis vide6for- 
matumot. A tamogatott videoform~tumok szamat a QuickTime telepit6shvel niivel- 
hetjiik (a WWW. quicktime. com oldalrol tolthetjiik le). Ha a Windowst hasznaljuk, 
akkor felt6tlenul telepitsiik a DirectX 9-es vagy ujabb kiadasat is 
(www .microsoft. com/directx/). Ha tudni szeretnenk, melyik DirectX-valto- 
zattal rendelkeziink, valasszuk a rendszer Start, Run (Start, Futtatas) parancsat, 
irjuk be a dxdiag parancsot, majd kattintsunk az OK gornbra. 

A videdform5tumok listiija viszonylag hosszli lehet, de val6szinuleg csak az elso" hiirom 
egyikCre lesz szuks6gunk. Mindegyik formiitumnak megvan a maga c6lja, de amikor 9 

a Flash-be toltjiik, akkor mindig a legjobb minosegu" forriisbdl kell kiindulnunk. Erre 
azCrt van szukseg, mert a Flash tomoriti a videdt (tobb6-kevesbi., de valamennyire 
mindig). A vide6 a kepekhez hasonlban szint6n sokat veszit a rnino"si.g6bol, amikor 
egy m%r tomoritett fiijlt fijratomoritiink. Sajnos az igazi tomoritetlen vide69llorniinyok 
6riiisi m6retu"ek. Egy nemrkg elkkszitett projektemnel ptitld5ul a forriisvide6k m6rete 
percenkknt 200-300 MB volt. A min6skgi alapanyag megtette a hat&%, m6g ljgy is, I 
hogy a tomoritett viltozatban egy perc helyigenye mindossze 1 MB volt. A gyakorlat- I 

ban az enyh6n tomoritett vide6 min6skge kivBl6 marad, de a mbete jelent6sen lecsok- 
ken. Ne feledjuk azonban, hogy a tomorit6s jelent6s id6t vehet iggnybe. Az On2 VP6 
kodek kiilonosen aszimetrikus, ami azt jelenti, hogy a tomorit6s jdval toviibb tart, 
mint a kicsomagoliis. Ez minden kodek esetkben igy van, de a VP6-niil a sziimit6gi.p 
briikig, ha nern napokig dolgozhat a tomoritCsen! 

Egy forriisvide6kkal dolgozb profi konnyedCn elkeszithet egy alig vagy egyAltal5n nem 
tomoritett Quicktime vide6t (peldiul az Animation new3 kodekkel). Ha kozvetlenul egy 
digitalis videbkameriirbl mhsolunk At filmet, akkor haszniilhatjuk valamelyik digit5lis 
vide6formiitumot ( . dv), de ni.hiiny kamera lehetoseget ad a vide6 QuickTime formii- 
tumba ment6skre is. Habiir az MPEG is k i t h 6  mino"s6@, val6jiiban sziimos vBltozata 
letezik, ezCrt feltktlenul prdbiiljuk ki a teljes folyamatot, hogy biztosak lehessiink benne, 
hogy a filmet gond n6lki.l be tudjuk tolteni a Flash-be. Azt gyanitom, hogy a legtobb 
fellelheto" MPEG fiijl miir tomoritve van, ezilrt Crdemes egy jobb minbs6gu" eredetibol 
kiindulni. Ugyanez elmondhatb a Windows Media form5turn1-61 is, amelybo"1 szintkn 
nagy nehkzsegek iiriin talB1hatunk csak j6 minCiskgu", tomoritetlen . asf vagy . wmv f5jlo- 
kat. A Video for Windows ( . avi) fiijlok pedig egyszerGen nem olyan jdk, mint 
a QuickTime Bllomiinyok. Elavult technol6giiit k6pviselnek. Ez nem jelenti azt, hogy 
kgptelenskg egy j6 . avi fiijl elkkszitCse, csak a QuickTime formiitummal jobban j5runk. 



Ne gondoljuk, hogy ez a rksz az egyetlen kovetheto" utat mutatja be. Az Altal5nos 
szabgly az, hogy mindig a legjobb minoskg6 eredetibo"1 induljunk ki. 

Most, hogy a szamit6gCpiink vide6tAmogat5sAt megerositetttik, a kovetkezo" gyakorlatban 
latni fogjuk, hogyan lehet a vide6t a Flash-be tolteni. 

- 
Gyakorlat: Vide6 beagyazhsa 

Ebben a gyakorlatban egy QuickTime vide6t iigyazunk be egy Flash filmbe. A l6pesek 
a kovetkez6k: 

1. Hogy gyorsan h3l legyiink ezen, most a QuickTime program ingyenes vAltozatAnak 
rnintafilmjet fogjuk hasznAlni (ezt a viiltozatot letolthetjuk a www. quickt ime . corn 
cirnr61), de ha jobban tetszik, b5rmilyen videbanyagot hasznalhatunk helyette. 
Kezdjiink el egy lij Flash filmet, majd v5lasszuk a File, Import, Import Video (FAjl, 
Bevitel, Vide6 betoltkse) menupontot. V5lasszuk ki a sample .mov fgjlt, amelyet 
a QuickTime mappajaban tal5lunk (vagyis a Program Files /QuickTime mapp5- 
ban), majd kattintsunk a Next (Toviibb) gombra. (A szerzo" webhelykn, 
a www . phillipkerman . com/ teachyoursel f cimen is talalhatunk egy mintavide6t 
samp e . mov nkven.) 

2. Ekkor megjelenik a vide6 bevitelknek Deployment (Kozzktktel) ablaka, amelyet 
a 18.2. &bran lsthatunk. Itt vAlasszuk az Embed (Beiigyaziis) lehetbskget, hogy 
a tomoritett vide6t a . f la fAjlba mentsuk, 6s kattintsunk a Next gombra. 

18.2. Bbra 
A Deployment ablakban 
donthetjiik el, hogy kJls6 

$v fajIt hozunk letre, vagy 
beagyazzuk a videdt 

3. A kovetkez6, Embedding (BeAgyazis) f e l i r a ~  ablakban kiilonbozo" beAllitAsokat 
adhatunk meg, amelyek arra vonatkoznak, hogy a vide6 hogyan jelenik majd 
meg a fajlban. A legtobb beallitas csak kCnyelmi okokbdl van jelen. Az alapCrte1- 



mezett szimb6lumtipust (Embedded video, vagyis beiigyazott vide6) pCldhul 
6rdemes meghagyni, mivel a tobbi tipus (Movie Clip vagy Graphic) sajiit kezuleg 
is nagyon konnyen elkkszitheto". Ebben a gyakorlatban ne v5ltoztassunk se 
a szimb6lumtipuson, se az Audio track (Hangs5v) be%llit%sokon, es kapcsoljuk ki 
azt a kitt jelol6nitgyzetet is, amelyekkel a vide6p6ld6nyt a szinpadra helyeznenk 
(ezt majd saj%t kezuleg tessziik meg a 6. lkpesben). Itt az egyetlen beiilliths, 
amelynek maradandd hatha van, az, amelyik a vide6 feldarabol5siira vonatkozik. 
Mivel a vide6 feldaraboliis5t egy gyors kiter6vel alaposabban is szemiigyre 
vessziik, viilasszuk az Edit the video first (E1o"szor szerkeszteni szeretnkm a vide- 
bt) leheteseget, 6s kattintsunk a Next gombra. 

4. Ekkor megjelenik a Split Video (Vide6 feldaraboliisa) ablak, amelyet a 18.3. hbra 
mutat. Ez val6szinuIeg a 16tezo" 1egegyszerGbb vide6szerkesztb: csak meg kell 
adnunk a kezd6- 6s vkgpontot (a jobbra, illetve balra mutat6 nyilgombokra 
kattintva), majd a pluszgombbal a fiijlhoz adhatjuk a klipet. A klipek somendjet is 
mbdosithatjuk. Most kattintsunk a Back (Vissza) gombra, 6s ne viigjuk meg 
a videdt (csak meg szerettem volna mutatni ezt a piirbeszkdablakot). Ha a vide- 
6nk nagyon hosszd, akkor persze itrdemes rovidebb Mipet kesziteni bel6le, hogy ' 
a kbdolhs ne tartson egy egCsz napig. Az Embedding ablakba visszakeriilve 
(amellyel a 3. l6p6sben taliilkoztunk) jeloljiik be ezdttal az alul taliilhat6 Embed 
the entire video (A teljes vide6 behgyaziisa) v5laszt6gombot, 6s kattintsunk 
a Next gombra. 

5. Az utolsd, Encoding (K6dolAs) f e l i r a ~  ablakban a vide6 k6doliis5nak min6sk- 
get, illetve a s5vszelessi.get adhatjuk meg. Ezek a be5llit5sok az6rt fontosak, 
mert ezek hat6rozziik meg, hogy a Flash pontosan hogyan tomoritse a vide6t 
(vagyis hogy mennyit gldozzon fel a min6sitgbo"l a kisebb f5jlm6ret krdekeben). 
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A lehetosegeket ligy fedezhetjiik fel a legjobban, ha valamelyik elore behllitott 
profilt valasztjuk (az Encoding Profiles lapon). V8lasszuk ki a lenyil6 list5bdl vala- 
melyik Flash 8 profilt; a tomoritksi be5llit6sokat a Video lapon finomhangolhatjuk, 
Itt most az On2 VP6 lesz kijelolve, mert Flash 8 profilt vhlasztottunk. Amint v5ltoz- 
tatunk valamin a vide6be5llitiisok kozott, a profil egyknivk (Custom) vhltozik. 
Az egykni profilt az Encoding Profiles lapon menthetjiik is. A Video lapon a kodek 
behllitgsa mellett m5s, emlitksre krdemes be5llit5sokat is talhlunk. A Deinterlace 
egykrtelmu": minden esetben ezt kell viilasztanunk, ha a videcjnk v5ltottsoros 
(interlacing) megjelenitesu", pkld5ul ha olyan DV anyagr6l van sz6, amelyet televi- 
zi6s lejhtszhshoz rogzitettiink. A Quality (MinBsilg) be5llitAs felrevezeto" lehet, mert 
a minoseget csak viszonylagosan adja meg. A Low (Alacsony) be5llit8s termksze- 
tesen rosszabb min6skget eredmknyez, mint a High (Magas), de k6t High beiillit8- 
s6 vide6 nem feltetleniil lesz egyforma minoskgu". A legfontosabb tknyezo" a Max 
data rate (Legnagyobb adatsuru"s6g). A 150 kbps azt jelenti, hogy a f8jl a tartalom 
minden m5sodperckhez 150 kilobitet (nem kilob5jtot) haszn5l fel, vagyis egy 
10 mhsodperces vide6 1500 kilobites lesz. Ha az internetkapcsolatunk kkpes 
legal5bb 150 kbps adatiitviteli sebesskget fenntartani (a legtobb DSL kapcsolat 
legalibb 256 kbps-re kkpes), a 150 kbps adatsGrGskgG vide6 rnegszakit5.s nelkiil 
lejhtszhat6. Ha egy m5sodpercbe tobb adatot zsrifolunk bele, a kkpmin6skg ter- 
mkszetesen jobb lesz. Mindazon5ltal kkt tknyezo befoly5solja igazgn, hogy a Flash 
mennyire j6 minoskgu" kkpet tud el6hllitani egy adott adatsu"ru"segne1: a kkpmkret 
6s a k6pkockaszhm. Egy kevesebb kkppontb615116 vagy m5sodpercenkknt keve- 
sebb ki.pkock%t tartalmaz6 vide6 ugyanannhl az adatsu"ru"sCgn61 jobb min6si.gu" 
lesz. Tehht ha azt szeretnhk, hogy egy videb kevesebb adatot haszniiljon, vegyiik 
kisebbre a kkpmkretkt, vagy sziillitsuk le a k6pkockasziirnot (vagy tegyuk meg 
mindkett6t). Vkgiil, az utols6 fontos behlliths az Encode alpha channel (Alfacsator- 
na kbdolisa), amelyet mindenkeppen be kell kapcsolnunk, ha a vide6 5ttetsz6 
rkszeket tartalmaz. Ha m5r minden begllithssal megismerkedfiink, kattintsunk 
a Next gombra, hogy az utols6 ablakban httekinthessiik a be%llithsokat, majd 
kattintsunk a Finish (Befejezks) gombra. 

Haszntiljuk az On2 kodekj6t a Spark helyett! 
Azt javaslom, hogy keruljiik a Sorenson Spark kodek hasznalatat, hacsak nem Flash 
6-ra vagy 7-re keszitjiik a filmet. (Ez a kodek a Video lapon valaszthato ki, illetve ha 
egy Flash Player 7 profilt valasztunk az Encoding Profiles lapon.) 

6. A k6doliist vegig kell v5rnunk (a kicsomagol%s, amikor a felhaszn816 megtekinti 
a videbnkat, szerencs6re sokkal rovidebb ideig tart). Ha a kddoliis befejezGdott, 
a beggyazott videb megjelenik a Konyvtiirban. Hrizzuk A t  a videdt a szinpadra. 
Ekkor megjelenik egy phrbeszgdablak (lhsd a 18.4, iibriit), amely megkkrdezi, 
hogy rneg akarjuk-e hosszabbitani az idbszalagot, hogy elferjen rajta a vide6 
osszes kkpkockhja (a mi esetiinkben 59 darab kkpkocka). Kattintsunk a Yes 
(Igen) gombra. 



18.4. abra 
Amikor egy vide6t helyezunk a szinpadra, a Flash megkkrdezi, hogy meg akarjuk-e hosszub- 
bitani a z  id6szaZagot, hogy teljes hosszaban eZjirjen rajta a vide6 

7. Pr6bBljuk ki a filmet, hogy halljuk a megsz6lal6 zen6t. (Ennek a klipnek az elsd 
kgpkockiija teljesen fehkr, ez6rt semmit sem liitunk, amig az elso" kkpkock5n51 
tartunk, hacsak a szinpadunk szine el nem ter ett6l.) 

18.5. abra 
Amikor .flu f&jZt hozunk Zgtre, 
kiilonboz6 b6rok koziil valaszt- 
hatunk 

Ha csak annyit akartunk, hogy egy vide6 legyen a Flash filmiink belsej&ben, akkor 
az el626 gyakorlattal be is fejezhetnenk. Ahogy azonban koriibban ernlltettem, a vide6 
beBgyaz8sa a film belsejebe - amint az el6zo gyakorlat 2.16pksi.ben tettiik - nem mindig 
a legjobb viilasztiis. Egy kulso" . flv lCtrehoziis6val szinte mindig jobban j6runk. Ezt 
az 6ra kirs6jbi r6sz6ben meg is tessziik, de ha szeretnhk, fijra elvegezhetjiik a fenti gya- 
korlatot, csak ezfittal a Progressive download from a web server (Progressziv letoltgs 
webkiszolgiil6r61) lehetosgget vAlasztva a 2. lkpksben. Ekkor a legfontosabb kiilonbskg, 
hogy nem liitjuk az Embedding p5rbeszi.dablakot (amellyel a 3. lkpksben taliilkoztunk), 



viszont az utolsb 16pi.s elott megjelenik a Skinning (Bar kivAlaszt5sa) ablak (15sd 
a 18.5. iibriit). Ezt kks65b reszletesebben is megvizsgaljuk; itt csak az osszehasonlit5s 
kedvkert emlitettem meg. 

Most a vide6k megjelenitksknek m6djai kozul nkziink meg nkhhnyat - mind az . swf 
fAjlba beiigyazott, mind a kuls6 . f lv fiijlban elhelyezett vide6kra vonatkoz6an. 
A kovetkezo rkszben lathatjuk majd, hogyan vezkrelhetjuk a vide6k lejitszasgt (p61diiul 
Play 6s Stop gombokat nyGjtva a felhaszn&16nak), illetve megismerjiik nehiny kiilonle- 
oes hatiis, pi.ldiiu1 a rnaszkoI5s haszn5latAt is. A vide6k megjelenitksknek kreativ old& b 

sokkal izgalmasabb, mint a technikai rkszIetek, de mivel ezek a beagyazott 6s a kiilso" 
vide6k esetkben kiilonboznek, kiilonv5lasztjuk a kettot. 

Ism6tli.skkppen: egy kulcskock~hoz rendelt, Event (Esemkny) behllititsli hang lejiitsz5sa 
akkor indul el, ha elerjuk a kkpkockht, 6s addig tart, amig v6get nem kr, rn6g akkor is, 
ha az iddszalag lej5tsz5sa lelassul, hogy megjelenhessen az osszes kepkocka. A hangfo- 
tyamok (Stream sounds) ezzel szemben rogzitve vannak az id6szalaghoz. Ez azt jelenti, 
hogy gondoskodnunk kell r6la, hogy a hang lej6tsziisiiho.z el6g id6 5lljon rendelkezksre 
az idoszalagon. A hangfolyamok felidkz6s6re azkrt volt szuks6g ezen a ponton, mert 
egy kulcskock6ba helyezett be5gyazott vide61151 is elegendo" helyre van sziiks6g az ido- 
szalagon, h o g  a hangsavot vkgig 1ejQtszhassuk. Ha p6ld5ul a vide6 hossza 10 masod- 
perc, a kkpkockasziirna pedig 12 kepkocka m%sodpercenkknt, akkor 120 k6pkockiira 
van sziiksegunk az ido"sza1agon. A Flash pontosan megmondja, hogy h%ny k6pkockAra 
van szukskg, amikor egy olyan idoszalagra hljzunk egy beiigyazott vide&, amely i%l ro- 
vid. A misik oka annak, hogy felideztiik a hangfoIyamokr61 tanultakat, az, hogy alapkr- 
telmezks szerint a beagyazott vide6k teljes hangiillomhnyiira hatiissal vannak a hangfo- 
lyamokra vonatkoz6 5ltaliinos kozzeteteli be5llit5sok (amelyeket ligy krhetiink el, ha 
a File, Publish Settings (Fajl, Kozzet6teIi be5llitAsok) menupont kiv%laszt5sAval megnyit- 
juk a Publish Settings (Kozzkt6teli beAllit5sok) p5rbeszedablakot, amelyben kivalasztjuk 
a Flash lapot). 

A vide6 k6pi elemei grafikaszimbolumokk6nt viselkednek. A be5gyazott vide6k persze 
nem egkszen olyanok, mint a grafikiik, a gombok vagy a filmklipek, hiszen nem kkszit- 
hetiink veliik Atmeneteket, ks a szin5rnyalatukat sem mbdosithatjuk ligy, mint a tobbi 
szimb6lumnAl. (A vide6kat egy filmklipbe kell ggyaznunk, 6s a klipre kell alkalmaznunk 
ezeket a hatiisokat.) A vide6k azonban a szimb61umripusok koziil rnkgis a grafikaszim- 
b6lumokra hasonlitanak legink5bb. Peld5ul elozetes kepet kaphatunk a videdr61, ha 
vegig11Gzzuk a lej5tsz6fejet az id6szalagon, amit meg is kell hosszabbitanunk, hogy 
r5ferjen a vide6 osszes kkpkockaja (erre az elo"z6 gyakorlat 6. lkpbkben lattunk p6ld5t). 



Ezekre a fogalmakra csak azkrt tkrtiink ki, hogy konnyebben megitrtsuk a most kovet- 
kezo" technikai ritszleteket. Liitni fogjuk azonban, hogy a behgyazott vide6khoz nagyon 
konnyu" vez6rlo"ket lktrehozni. 

Gyakorlat: KBszltsunk lej8tsz6svez6rl6t egy be4gyazott videbhoz! 

Ebben a gyakorlatban nCh5ny szabv5nyos videbgombot adunk a filmunkhoz, amelyek- 
kel a felhasznald szabiilyozhatja a vide6 lej5tsz5sit. Kovessiik az al5bbi lkpeseket: 

1. Hozzunk littre egy dj Flash (Actionscript 3.0) fsjlt, i.s toltsunk be egy videbt, ahogy 
a lecke kor5bbi gyakorlatgban tettiik, vagyis v5lasszuk az Embed lehetoseget 
a Deployment ablakban, ami akkor jelenik meg, arnikor betoltjuk 6s tomoritjiik 
a vide&. Ez utin hfizzuk a vide6t a f6 idkalagra (ha m6g nem keriilt volna oda), 
its hagyjuk, hogy a Flash beszii rja a szukskges kkpkockhkat. 

2. Most el fogjuk kesziteni a Stop (Le%llitiis), Pause (Sziineteltet6.s) ks Play (LejAtsz5s) * 

gombokat, 6s kiilon r6tegen helyezziik el azokat a f6 idoszalagon. Ehhez el6szor 
z5rjuk le a videdt tartalmaz6 rkteget, majd hozzuk littre az bj ritteget a gomboknak. 

3. Nem kell saj5t gombokat rajzolnunk; ehelyett v5lasszuk a Window, Common 
Libraries, Buttons meniipontot, 6s az ebben a konyvtiirban tal5lhat6 playback 

rounded mappiibbl hfizzuk a kovetkezo" gombokat a szinpadra: Rounded Green 
Pause, Rounded Green Play i.s Rounded Green Stop. A gombokat a vide6 alatt 
tetsz6legesen rendezhetjiik el (pi.ld5ul az Align tabla segitseg6vel). 

4. A Properties tiibliin adjuk a gomboknak a kovetkezo" p6ld5nyneveket: 
pauseBut ton,pZay~ut ton6s  stopButton. 

5. Jeloljiik ki az elso" kulcskock5t a gombok rkteggn, nyissuk meg az Actions tiiblgt, 
6s.irjuk bele az aliibbi k6dot: 

stop ( ) 
pauseButton.addEventListener(''c1ick", dopause) 
playButton.addEventListener ("click", doplay) 
stopButton.addEventListener ("click", dostop) 
function dopause ( evt ) { 

stop ( 
1 
function doplay ( evt ) { 

play ( ) 
1 
function dostop ( evt ) { 

gotoAndStop (1) 

Az ActionScriptrol tanultak htismittl6s6hez lapozzunk vissza a 15. fejezethez. 
6. Pr6b5ljuk ki a filmet a Control, Test Movie paranccsal, 6s maris mi vezkrelhetjiik 

a beagyazott vide6 lej5tszAs5t. 



Az el626 gyakorlattal kapcsolatban jogosan vetheto" fel az a kritika, hogy tulzsi~foltuk 
a f6 idoszalagot, amelynek annyi kkpkockiija lett, mint a vide6nak. Normiilis esetben 
azt javasolnhm, hogy tegyuk a videbt egy filmklipbe, a klip n6jon olyan nagyra, am&- 
korira szukseges, 15s ezt a filmklippeldinyt helyezzuk a fo idoszalagra, ah01 az csak 
egyetlen kkpkockiit fog elfoglalni. Ezzel a megkozeliti.sse1 azonban az a gond, bogy 
amikor a Flash eleri a filmklipet tartalmaz6 kockht, a klipben lev6 osszes kepkock5t le 
kell toltenie, miel6tt biirmit is megjelenithetne. Ha a klipbe egy nagy mkretu" vide6t 
tettiink, ez jbkora leilliist eredmknyezhet. A gyakorlatban alkalmazott megoldis tehat 
jobban megfelel a beiigyazott videbkhoz. A gyakorlat eredmenyet egyebkent krdemes 
menteni, hogy a 20. leckeben fell~aszniilhassuk, amikor a MovieClipLoader segits6gevel 
futhsidoben toltiink be egy filmet. 

Miel6tt ritkrl~etnknk a kulso" . f l v  fijlok lejiitsziisira, megjegyzend6, hogy a klassz 
dolgok (peldiiul a vide6 maszkoliisa, hogy kiilonleges alakja legyen) a beigyazott 
videbkkal is makodnek. Errol kesobb, a Kiidonleges Izatasok cimu rkszben ejtunk sz6t 
reszletesebben. 

Kiild .flv vide6f6jlok lejatszasa 

A lecke koriibbi ritszkben megtanultuk, fiogy a Flash kepes kulso" . f l v  f6jlok lejiitszii- 
siira is, de ezeket termeszetesen el6szor letre kell hoznunk. Erre alapvetoen nkgy 
mbdszer letezik: 

* Betoltiink egy vide6t a Flash-be, 6s az elso" hhrom kozz6ti.teli beilliths valame- 
1yiki.t viilasztjuk (vagyis nem a vide6 beiigyaziisiit). Ennek az az el6nye, hogy 
az . f lv f i j l  lktrehozisa mellett a Flash egy osszetev6t is beillit a szsmunkra. 
Egy kiils6 alkalmaziissal keszitjuk el az . f lv fiijlt, peldiiul az Adobe Flash Video 
Encoder (ez a Flash rksze), az On2 Flix nevu" programja, vagy a Sorenson Media 
Squeeze for Flash segits6gi.vel. 
Kozvetleniil egy thmogatott vide6szerkeszt6jen hozzuk l6tre a filmet egy olyan 
szimit6gepen, amelyen telepitve rendelkezesre 511 az Adobe Flash Video Encoder. 
(Err61 a leheto"skgrb1, illetve a tiimogatott programokr61 a Kiils6 videdsze?~kesxtB% 
hasznalata cimu" reszben olvashatunk.) 
A Flash-ben el6szor beiigyazzuk a videbt, majd a KonyvtArban lev6 vide6elembo"l 
. f l v  fiijlt keszitiink. Ez eredrnknyezi messze a leggyengebb minosgget, de hasz- 
nos leheto"skg, ha gyorsan van sziikskgunk egy . f l v  fajlra. 

A kovetkezo gyakorlatokban arra osszpontositunk, llogy mikent jitszhatunk le egy kiilso" 
. f lv fiijlt, miutiin lktrehoztuk azt. Az elso" feladatban a Flash segitsegkvel keszitjuk el 
az . f lv-t, 6s azonnal haszn5latba vesszuk, az ut5na kovetkezo gyakorlatokban pedig 
Ojrahasznositjuk ezt a fiijlr (vagyis nem toltiink id& ismkt a tomoritkssel). Egy6bkent 
birrnilyen . f l v  fhjlt hasznilhatunk, 6s kksb%b a vkgleges tartalomra cseri.lhetjiik. 



Mindegy, hogyan keszitjuk el a fiijlt, mindenkgppen a kiilso" . f lv fiijlok lejhtszhsa adja 
a legjobb eredmknyt - a legf65b elony, hogy a k6p 6s a hang osszhangban marad. 
A kiils6 fiijlok lejiitsziisa azonban kicsit tobb munkiit igCnyel. Eloszor is, fel kell tolte- 
niink mind az . swf, mind az . f lv iillomhnyt (6s m6g egy . s w f  -et, ha az FLVPlayback 
osszetevo" valamelyik b6rkt haszniiljuk). Ha beiigyazzuk a vide&, csak a vide6 kkpkoc- 
kiiirbl kapunk el6k6pet. Ha animicidt szeretnitnk a videbra rajzolni, beiigyazott videdt 
kell haszniilnunk (legaliibbis az animgcib elk6szitksekor - a beiigyazott videdt torolhet- 
jiik, ha k6szen vagyunk). A lenyeg tehAt, hogy az . f lv fAjlok lejitsziisakor szembe kell 
nCzniink n6hiiny korlitoziissal. 

A kovetkezo" gyakorlat gyantisan egyszesnek iiinhet a fenti bevezeta utin, pedig csak 
arrdl van sz6, hogy az FLVPlayback osszetevo segits6g6vel kis er6feszit6ssel 6rhetiink 
el nagyszeru" eredmenyt. 

Gyakorlat: Hozzunk lPre egy .flv fejlt, 6s haszn6ljuk az FLVPlayback osszetev6t! 
f I 

Ebben a gyakorlatban programoziis n6lkul hozunk l6tre egy . f lv fiijlt 6s egy vezerlot 
hozzii. A lkpksek a kovetkezok: 

1. Hozzunk lktre egy uj mappiit egy konnyen megjegyezheto helyen, hogy egysze- 
d e n  megtalilhassuk a sziiks6ges fiijlokat. 

2. Hozzunk 16tre egy iij AS 3.0 fhjlt, 6s mentsiik az emlitett mappiiba 
my-movie_player. f la nkven. Viilasszuk a File, Import, Import to Stage menu- 
pontot, 6s keressunk egy - peldhul Quicktime formiiturnti - forrAsvide6t. 

3. A Select Video piirbeszkdablakban kattintsunk a Next gombra, a Deployment 
ablakban viilasszuk a Progressive download from a web server pontot, majd 
ismkt a Next gombra kattintva az Encoding ablakban viilasszuk a Flash 8 - High 
Quality (700 kbps) profilt. (Ha a vide6 hosszu, az el6kkp alatt a vkgpontot jelk6- 
pezd hiiromszoget lluzva balra htizva viigjunk le bel6Ie.) Ha k6szen vagyunk, 
kattintsunk ujfent a Next gombra. 

4. Most meg kell jelennie a koriibban a 18.5. iibriin liitott Skinning piirbeszCdablak- 
nak. Itt viilasszuk a SkinUnderPlaySeekFullscreen. s w f  b6rt. Ha akarjuk, 
mddosithatjuk a szint, hogy illeszkedjen a videbtartalomhoz. Ez utiin kattintsunk 
a Next gombra, olvassuk el a Finish Video Import ablakban megjeleno" osszeg- 
zest, majd kattintsunk a Finish gombra. 

5. D6ljunk hiitra, 6s viirjuk meg, amig befejez6dik a tomorit6s. (Ez igen hosszii ideig 
tarthat, mert a VP6 kodek aszirnmetrikus, tehiit a tomoritks j6val toviibb tart, mint 
a kicsomagolhs.) Ha a tornorites megtortent, nyissuk meg a mappAt, ahovii a fil- 
met mentettiik, 6s liithatjuk, hogy lktrejott egy iij . f lv fiijl. 

6. A Flash filmhez visszaterve Qzrevehetjuk a szinpadon az FLWlayback osszete- 
v6t. jeloljiik ki ezt az osszetev6pi.ldiinyt, 6s nyissuk meg a Parameters tiibliit. 
Itt sziimos parametert taliilunk, amelyeket tetszks szerint mbdosithatunk, tobbek 



kozott a b6rt (ha miisikat szeretnknk hasznalni, mint amit a 4. l6pesben vhlasz- 
tottunk). A legfontosabb parameter, amelyet a Flash mir beallitott a szhmunkra, 
a forriis (amelyet szintkn megvaltoztathatunk, ha m6dositjuk az . f l v  fsjlnevgt.) 

7. Mivel a fent kivalasztott b6r tartalmazza a Fullscreen (Teljes kkpernyo") gombot, 
a kozzi.t6tel elBtt meg kell r61a bizonyosodnunk, hogy a makodkse megfe1eloen 
van beiillitva. Viilasszuk a File, Publish Settings parancsot, vgltsunk a HTML lapra, 
es a Template (Sablon) lenyil6 listiib61 viilasszuk a Flash Only-Allow Full Screen 
(Csak teljes kkpernyos lej5tsziis engedklyezkse) lehet6s6get. 

8. Most jon az izgalmas rksz - tekintsuk meg a videbt! A Test Movie parancs helyett 
ezuttal a Publish Preview Iehet6skget kell viilasztanuk, mert a teljes k6perny6s 
lejiitszhs csak a bongksz6ben mukodik. V5lasszuk a File, Publish Preview, 
Default menupontot (vagy nyomjuk le a C T R L + F ~ ~  billenwket). Az osszetevo 
remekiil mu"kodik. Ha megneztiik a vide&, mkg egy lkpest el kell vkgeznunk, 
ami kiemelt fontoss%gli. 

9. Terjunk vissza a fiijl mapphjihoz, 6s vegyiik kszre, hogy az . f l v  6s a . f la 5110- 
many alapj5n lktrehozott my-movie_player . s w f  mellett szerepel m6g egy . swf 
(~kin~nder~l a y s e e k ~ u l  1 screen. swf) az osszetev6 szamiira, valamint egy 
. h t m l  6s egy AC-RunActiveContent . j s n e d  f5jl is. A Weben torten6 kozzit- 
tetelkor mind az ot fijlt fel kell toltenunk (vagyis a . f l a  kiv6telkvel mindent). 
A kozzi.ti.telr61 a 24, ieckkben tanulunk b6vebben. 

Kulonleges hatiisok 

Most jon a legizgalmasabb rksz. Miutan be5gyaztuk a videbnkat, vagy be5llitottunk egy 
vide6osszevet6t a kiilso . f lv lejiitsziis5ra, szimtalan kiilonleges hatAst alkalmazhatunk, 
amelyek driimai mbdon valtoztatjiik meg a felhaszn516i 6lmknyt. Ezek kozul nezunk 
meg most nkhiinyat. 

Gyakorlat: Rotoszk6p: rajzoljuk At egy vide6 kkpkockiit! 

Ebben a gyakorlatban kombiniljuk a kepkockankknti animiicidt 6s az it16 videbt. 
h e  a lepksek: 

1. ~ ~ ~ a z z u n k  be egy vide&, ahogy a lecke elsd gyakorlataban tettiik. Vkgul majd 
megmutatom, hogyan 6rhetjiik el, hogy ez a gyakorlat egy kulso . f l v  fajllal is 
miikodjon, de most kezdjuk a vide6 beiigyaziisiival. Ha kiils6 . f lv-t szeretnitnk 
Iejitszani, a Modify, Document menupontot kell valasztanunk, a k6pkockasz5mot 
pedig ugy kell beiillitanunk, hogy megegyezzen a vide6 lekkpezks6hez hasznhlt 
k6pkockasziimmal. 

2. Amennyiben ligy tervezzuk, hogy a filmet meghagyjuk beigyazott videbkknt, 
helyezziik a vide6objektumot a fo id6szalagra. Ha . f lv-vk szeretn6nk majd 
alakitani, akkor elijszor hozzunk lCtre egy ~j fiimklipet, Cs abba tegyiik a videbt. 



MindkCt esetben egyezziink bele a piirbeszedablakban az OK gombbal, h o w  
a Flash f i j  k6pkockBkat szdrjon be, hogy kitoltse a vide6 id6tartamiit (lasd koriib- 
ban, a 18.3. iibriin). 

3. Az id6szalagon, amelyen a vide6 megjelenik, szfirjunk be egy Gj rkteget (ennek 
a vide6 retege fol6 kell keriilnie). Gyo"z6djiink meg r61a, hogy a t  lij ritteg a vide6 
felett tal5lhat6, 6s hogy a vide6 teljes hossziit lefedi. (Ha nem, hfizzuk arrCbb 
a rgteget, kattintsunk a vide6 utols6 kepkock5ja feletti celliira, Cs nyomjuk le 
az F5 billenwt.) 

4. Kattintsunk az iires reteg nevkre, hogy az osszes k6pkockiijiit kijeloljuk, its 
nyomjuk le az F6 billenwt. Ezzel a vide6 minden kitpkockhja felett l6trejon 
egy-egy ures kulcskocka, amelyekbe rajzolhatunk. 

5 .  Viilasszuk az ecset (Brush) eszkozt, 6s viilasszunk ki egy viliigos szint. Egyik 
keziinket tartsuk az egeren, a miisikat pedig a > (vagyis a pont) billenwn. 
Rajzoljunk valamit az 1. kepkocka iires kulcskockiijiiba (mondjuk rajzoljuk koriil 
a vide6 egy ri.szkt, p6ldiiul egy ember arciit). Ez utiin nyomjuk le a > billentyiit, 
6s rajzoljunk meg egy tijabb k6pkockht. Nem sziimit, ha tobb sziiz k6pkock5nk 
is van - a rajzoliis gyorsan fog menni. TermCszetesen beszdrhatunk szuneteket ' 

(egyes kulcskockiik eltiivolitiishval), vagy lktrehozhatunk a videdhoz illeszkedo" 
Btmeneteket, de azzal is eppen ilyen gyorsan haladhatunk, ha megrajzoljuk 
az osszes kkpkockiit. Esetiinkben nyugodtan megiillhatunk 10-20 kCpkocka 
utiin: amikor miir nagyobb gyakorlatunk van, visszat6rhetiink1 hogy befejezziik 
a tobbit. 

6. Ha a videdt meghagyjuk beiigyazottkent, akkor keszen is vagyunk, 6s kiprbbiil- 
hatjuk a filmet. Ha azonban azt szeretnenk, hogy az animgcid kulso" . f lv fiijllal 
mfikodjon, m6g kkt lkp6st vCgre kell hajtanunk. ElBszor is el kell tiivolitanunk 
a vide6t az idbszalagr61, 6s letre kell hoznunk egy . f Lv fiijlt ugyanabb61 a for- 
riisb61. Miisodszor, k6dot kell irnunk, amely osszehangolja az animiici6t a kiilso" 
. f lv iillomhnnyal. 

7. A vide6 tknyleges torlese helyett iillitsuk ink5bb annak r6tegtulajdonsiiggt 
Guide-ra, igy a vide6 megmarad, ha szukskg lenne rii. Ha a vide6objektumot 
mBshol sem haszniiljuk fel a filmben, nem noveli a fiijlmitretet. Ez utiin htizzuk 
a szinpadra az animiicidnkat tartalmaz6 filmklip egy peldiinyiit, 6s nevezziik el 
my-animat ion-nek. 

8. Az AS 3.0 FLVPlayback osszetevoje litnyegesen tobbre kCpes, mint az AS 2.0-s 
viiltozat (tobbek kozott tiimogatja a teljes kkpernyds lej5tsziist), ezkrt a File, 
Publishing Setting meniipontot viilasztva a . f la fiijlt iillitsuk be Actionscript 3.0 
tipusfikknt. (V5ltsunk a Flash lapra, 6s a lenyil6 listiib61. viilasszuk az Action- 
Script 3.0 lehet6skget.) 

9. A Components t8blii1-61 hfizzunk egy FLVPlayback osszetevo"p6ld6nyt a szinpadra, 
6s nevezziik el my-video-nak, majd tegyiik az animiicibnkat a vide6 tetejere akiir 
a Mode,  Arrange paranccsal, ak5r fig, hogy a vide6t 6s a filmklipet kiilon r6te- 
gekre helyezziik. VCgiil jeloljiik ki az elso kulcskockiit, nyissuk meg az Actions 
t&bliit, 6s irjuk be a kovetkez6 kbdot: 



stage.addEventListener(Event.ENTER-FME, updateAnimation) 
function updateAnimation ( evt ) { 

var percentage = my-video.playheadTime / my-video.totalTime 
my-animation.gotoAndStop( Math.floor( percentage * 

my-animation.totalFrames ) ) 

- - - -  - 
Egy animiici6 es egy vide6 osszehangol5s5val persze ennel j6val tobbet is elkrhetiink. 
A gyakorlatban az animhci6 minden kitpkockiijiit a vide6 egy-egy kepkock5jiihoz 
illesztettiik, de gyakran csak id6szakosan van sziikskg az iitfedo grafika frissitesere. 
Megjelenithetjiik pi.ld5ul a beszi.10 nevkt vagy egy felsorol5st, amely osszefoglalja, 
hogy az illeto" mir6l beszel. Ilyen esetben nem kell minden kepkockhnak osszhangban 
lennie, elitg ha kulcspontokat iillitunk be. A kulcspontokat (cue point) a bekodoliiskor 
szlirhatjuk be az . flv fiijlba (liisd a 18.6. iibrht) - ezt fogjuk kipr6biilni a kovetkezo" 
gyakorlatban. 

Az 18.6. ibra 
A vide6 bek6dolasakor 
kulcspontokat sztirizatunk be 
a z  .$u fajlba 

Az . f lv elkkszititsekor kittfele - Event (Esemkny) 6s Navigation (NavigBci6s) - kulcs- 
pontot adhatunk meg. Mindkettiinel lehetoskgiink van az egyes kulcspontokat kiegkszito" 
szoveges adatokkal ellhtni. A navigiici6.s kulcspont egy olyan kulcskocka beszur5s5t 
eredmenyezi, amely ,,kereshet6virn teszi az adott kulcspontot, vagyis ha a felhaszniil6 
az FLVPlayback osszetevd Next (Kovetkez6) vagy Previous (Elo"z6) gombjiira kattint, 
ezekre a navig5cibs kulcspontokra ugorhat. Ilyen kulcspontokat a vide6 minden olyan 
pontjhhoz Qdemes megadni, ahov5 szeretnknk, hogy a felhaszn516 kozvetleniil odaugor- 
hasson (pkld5ul egy torti.net minden fejezetenek elejithez). Az esem6nykulcspontok arra 
haszniilhat6k7 hogy a vide6 lej5tsz5sakor egy adott iddpontban megjelenjen vagy torten- 
jen valami. 



Ha sok feliratot kitszitiink a filrnhez, kifejezetten itrdemes egy olyan, kiilso gy5rt6 5ltal 
kkszitett eszkozt haszn5lnunk, mint a Captionate (www . captionate.  corn). Ezt az eszkozt 
kppen arra terveztkk, hogy megkonnyitse a feliratot tartalmazb kulcspontok beszbr5s5t. 
A Captionate-ben az a jb, hogy kkpes lej5tszani a hangot, igy konnyen eldonthetjuk, 
hogy hov5 kell keriilnie a kulcspontoknak. A Flash-ben ezt szinte lehetetlen vegrehajtani, 
mert a kulcspontok besztirisakor a vide6 el6ni:zetkhez nem kapunk hangot, ennek elle- 
n6re a Flash kulcspontbesfirisi kepessitgeinek m5s esetekben nagy haszniit vehetjiik, 
amint ez a kovetkezo" gyakorlatb61 is kideriil. 

1 
Gyakodat: Szfirjunk be kulcspontokat! 

Az ehhez a gyakorlathoz tart026 forr5svided (shoe-f lip .mov) letoltheto" 
awww.phillipkerman.com/teachyourself cimrol. 

1. Hozzunk letre egy iij AS 3.0 Flash f5jlt, 6s mentsuk a letoltott shoe- f 1 ip . mov 
melli:. f 

2, Vglasszuk a File, Import, Import Video parancsot, 6s keressiik meg 
a shoe- flip .mov fiijlt. A Deployment p5rbeszitdablakban hagyjuk bekapcsolva 
az elso" lehet6skget (Progressive download from a web server), 6s kattintsunk 
a Next gombra. 

4. Az Encoding ablakban viltsunk a Cue Points (Kulcspontok) lapra, its tekerjuk 
elore a vide6t az idoszalagon 15that6 nagy h5romszog segitskgGvel6,556 (vagy 
koriilbeliil6,5) misodperccel. Kattintsunk a -I- (plusz) gombra, Gs i rjuk 5t a ,,New 
Cue Point" ( ~ j  kulcspont) nevet miss-re. Tekerjunk elore bgy nagyj5b61 a 14,581. 
miisodpercig, kattintsunk iijra a plusz gombra, 6s adjuk az bj kulcspontnak 
a ca tch l  nevet. Szdrjunk be egy tijabb kulcspontot catch2 nkven a 17,972., vit- 
go1 pedig m6g egyet catch3 nkven a 21,589. miisodpercn61. A kulcspontok teljes 
list5jiit a 18.7. ibriin lithatjuk. Ha a kulcspontok meghat5roz5siival elki.sziiltiink, 
kattintsunk a Next gombra. 

4. A Skinning ablakban v5lasszunk egy nekiink tetszo b6rt (ak5r a None - Nincs - 
lehetoskg mellett is donthetiink), majd kattintsunk itt is a Next gombra. 

5. V6gul a Finish gombbal z5rjuk be a piirbeszGdablakot, 6s d6ljiink hitra, amig 
a Flash bek6dolja a kulcspontokkal ellitott . f lv f5jlt. 

6. Ha a kbdol5s befejezodott, a szinpadon megjelenik az FLVPlayback osszetevo" 
egy pkldiinya. Jeloljiik ki, 6s adjuk neki a my-video pkldinynevet. 

rnlss - . .  . . .  ... :0flE!GM .---  RE^ ................. 
catch1 W:oO:l'?3! . :  E% ............. I .. -. . . . . .  - . . . . . .  - 

00:00:17.972 , Event _F&-C! t i -- 
cat& mm21.5E9 Event ........ ............... . ~~ 

18.7. &bra 
Adjuk meg az itt ZhthaM 

I kulcspontneveket 6s 



392 1 Ill. r6sz Interaktivitiis 6s videbk 

7. Most elk6szithetjuk azokat a grafikAkat, amelyek majd megjelennek a kulcspont- 
okon. Azt szeretnkm, ha ezeken a pontokon az ,,oopsv, illetve a ,,catch number 1,) 
(vagy 2 6s 3) szoveg jelenne meg, majd halvgnyodna el. Ehhez hozzunk li'tre 
ni'gy filmklipszimb6lumot, amelyekben grafikakent vagy szovegkknt elhelyezziik 
az ,,oopsv, ,,catch #l", ,,catch #2" 6s ,,catch #3" feliratokat. 

8. Miut5n Iktrehoztuk a n6gy szimb6lumot, hozzunk letre meg egyet, arnely majd 
t5rolja 6ket. V5lasszuk teh5t az Insert, New Symbol parancsot, adjuk a szimb6- 
lumnak a Content (Tartalorn) nevet, 6s gy6zodjiink meg r61a, hogy a Movie Clip 
viselkedkst viilasztottuk. Ha most a New Symbol ablakban az OK gombra kattin- 
tunk, a Content szimbdlum belsejkbe keriiliink. Itt jeloljuk ki az 1. k6pkock5t, 
nyissuk meg az Actions tgblat, its irjuk be a kovetkezo k6dot: 

stop ( ) 

A tknyleges tartalmat a kkso%bi kCpkock5kban helyezzuk el; ez a k6d arra 
szolg51, hogy a Flash meg5lljon az elso" (iires) k6pkock5n51. 

9. A Content szimb6lumon beliil maradva kattintsunk a 2. kkpkockgra, 6s v5lasszuk 
az Insert, Timeline, Keyframe parancsot (vagy nyomjuk le az ~6 billentyiit). 
A Konyvtiirbdl h ~ z z u k  5t az ,,oopsv grafik5t tartalmazd szimbdlum egy pGldAnyAt, 
majd tov5bbra is a 2 ,  kCpkock5ban 5llva kattintsunk a kulcskockAra, its 
a Properties t5bl5n adjuk a kulcskock5nak a miss1 cimk6t. A felhaszn516 ezt 
a kkpkock5t fogja lAtni, amikor a vide6 eleri a missl-hez tart026 kulcspontot. 

18.8. iibra 
A Content szirnb6lum egy ures kulcskocka uthn harom kulcskockaual kapcsolo'dik 

a harom kulcsponthoz 



10. Ez ut5n kattintsunk a 10. kkpkockAra, vilasszuk az Insert, Timeline, Blank 
Keyframe parancsot (vgy nyomjuk le az F7 billentyiit), 6s hI3zzuk i t  a ,,catch#ln 
szimb6lum egy pCldiny8t. Kattintsunk a kulcskock%ra, 6s a Properties tiiblgn ad- 
juk neki a catch1 cimket. IsmCteljuk meg ezt a 1itp6st a misik kCt ,,catch7' szim- 
b6lum esetkben is (ugorjunk tiz kepkockiival elore, szbrjunk be egy iires kulcs- 
kockgt, hfizzuk a szimb6lumot a szinpadra, 6s adjunk cimk6t a kulcskock8hoz). 
A 18.8. 8br8n l%thatjuk, hogy a Content szimbdlum id6szalagjinak hogyan kell 
kineznie. 

11. T6rjunk vissza a fo" ido"sza1aghoz (ehhez kattintsunk a ,,ScenelV feliratra a szer- 
keszto"s5von, viilasszuk az Edit, Edit Document menupontot, vagy nyomjuk le 
a C m + E  billenwket). Nyissuk meg a Konyvtiirat, 6s hbzzuk a Content szimb6- 
lum egy pCld8nyit a szinpadra az FLVPlayback osszetevo" my-video nev6 pCld5- 
nya mellit. A Properties t8bliin adjuk a Content szimbdlum pkldhnyhnak 
a content-mc nevet, ami gondot okozhat, ha nern azonnal a szinpadra hfizisa 
utQn tessziik meg, mivel az elso" kepkocka ures, ezert a szinpadon lev0 p6ldiny 
bgy fest majd, mint egy fehCr kor. 

12. V6giil kattintsunk az elso" kulcskockira a fo ido"szalagon, nyissuk meg az Actions ' 

tiiblat, 6s irjuk be az alAbbi k6dot: 
funct ion  cuePointReceived ( evt ) { 

content-mc.gotoAndStop( evt.info.name ) 

Amikor a vide6 lejiitszisa kozben a lejPtsz6 egy kulcsponthoz Cr, egy esem6ny 
kovetkezik be. A fenti k6d ezeket az esemknyeket figyeli, 6s ha bekovetkezett 
egy, arra utasitja a cont ent-mc pitldgnyt, hogy ugorjon a kulcspont nev6nek 
megfelelo" kkpkockacimkere. A fejezethez tart026 letoltheto" anyagok kozott egy 
kibovitett p6ldit is talAlhatunk, amelyben a content-mc-t az FLVPlayback Gssze- 
tevo" p5szt5ziisa kozben frissitjuk. 

A k6dolQsi leheto"s6gek 6s trtikkok dzsungeleben konnyu" szem eldl t6veszteni a leg- 
fontosabb citlt: azt, hogy a leheto" legjobb minosegu" Cs a leheto leggyorsabban letolt6- 
do" vide6t 5llitsuk e16. A hagyominyos (Cvtizedekkel ezelott kidolgozott) m6dszerek 
tanulmhnyoziisa felesleges ido"pocsitkol5snak Gnhet, mCgis pontosan ezt kell tennunk, 
ha j6 min8segu" videdt szeretngnk. C6lszeru" p6ld%ul Bllvinyt hasznglnunk, 6s lehrny6- 
kolnunk a kamera lencsitjet, hogy csokkentsuk a f&n*krozo"d6st, ami kifakithatja 
a szineket. Ugyanigy jobb, ha nith8ny j61 elhelyezett viigAst alkalmazunk kulonleges 
hatisok helyett, amelyek hosszI3vB 6s fGraszt6vA tehetik az iittu"n6seket. A fCnyki.pe- 
szek 6s a filmkitszitok 5ltal felhalmozott tudBsb61 a digitilis vide6k keszit6sekor is bit- 
ran merithetiink. 



Lktezik nithiny technikai triikk is, amelyekkel anklkul csokkenthetjiik a fijlmkretet, horn 
je1ento"sen rontanink a minosegen. A fijl meretkt leginkibb befolyisolb kkt tknyezo" 
a ki.pkockaszim ils a kkpmeret. Egy 12 fps ki.pkockasziim0 vide6 milrete pilldiul majd- 
nem pontosan a fele egy 24 fps-es vide66nak. A kisebb kilpkockaszim azonban nem 
csak kisebb fAjlmeretet jelent, hanem gyengkbb min6skget is, kiilonosen ha a vide6 sok 
mozgist tartalmaz. A legjobb, amit tehetunk, hogy kiragadunk egy kicsi, jellemzo rkszfe- 
tet a vide6b61, kipr6biljuk kulonbozo" kkpkockasz6m-be6llitisok mellett, ks addig 
csokkentjiik a ki.pkockasziimot, amig a minbskg meg elfogadhat6 marad. 

A rasztergrafik5khoz hasonlban a vide6k is kulonbozo" mkretben ki.pezhet6k le. 
A kisebb kilpmeret ugyanligy csokkenti a fijlmilretet, mint a kisebb kkpkockaszim. 
Egy ugyes triikkel azonban meglepo eredmknyt krhetiink el: a videdkat lekkpezkskor 
gyakran a vilgleges milret felere nyomjik ossze, majd lejitsziskor kinyfijtjik. Ha azt 
szeretnilnk pkldiul, hogy egy vide6 240 x 320 kkppontos rnkretben jelenjen meg, 
kkpezziik le 120 x 160 kilppontos mkretben, de a vide6t tartalmaz6 objektumot vagy 
osszetev6t nfljtsuk 240 x 320-as milretre. Probiljuk csak ki! Kkszitsiink egy 240 x 320- 
as videbt, majd egy m6sikat azonos sivszklesskggel, de 120 x 160-as mkretben. A ki- 
sebb vide6 kepe termkszetesen klesebbnek tunik majd, amig ki nem nyfijtjuk, a megle- 
po azonban az, hogy iltaliban mkg kinyfijtva is sokkal jobban mutat, mint az ugyan- 
olyan fijlmkretu, nNjt5s nelkiili viltozat. 

Vegul egy kis ism6tl6s a 11, fejezebo"1: a sztere6 hang kktszer annyi helyet igknyel, mint 
a mon6, ezkl-t mindig gondoljuk i t ,  hogy tenyleg sztere6 hang szuksi.ges-e, mielBtt 
a vide6hoz adnink a hangot. A tomoritksi szintet egykbkknt a Stream hangok Publish 
Settings beillithain keresztxil adhatjuk meg, amikor a vide6t beigyazzuk a Flash filmbe. 

Nem csak a Flash segits6gilvel tomorithetjiik a vide6kat . f lv formitumba, hanem egy 
kulso videbszerkeszt6 programban kozvetlenul is lktrehozhatjuk a . f lv fijlokat 
(egy b6vitmknyen keresztiil, amely a Flash telepitksekor keriil a szimit6g6pre), ils hasz- 
nilhatjuk erre a celra az onill6 Adobe Flash Video Encoder alkalmazist is. A professzio- 
nilis vide6kkszito"k a szerkeszti.st, illetve a finomhangoliist a sajit kedvenc vide6szer- 
kesztojukben vkgzik el, 6s a fijlt kozvetleniil mentik a Flash vide6formiitumiba (. f lv). 
Emellett a Flash 8 Video Encoder on6116 v5ltozatiban a nyers vide6kb61 kotegelve is 
lktrehozhatunk . f lv fijlokat. Birmelyik megoldiist vilasztjuk is, nem kell a Flash-t 
lekotniink a vide6k tomoritkskvel. 

A bovitmkny hasznilatba vktelkhez csak el kell inditanunk valamelyik timogatott 
videdszerkeszto" programot (Adobe After Effects, Apple FinalCut Pro, Avid Express DV) 
azon a gkpen, amelyikre a Flash-t is telepitettuk. Ha a vide6 szerkesztkskt befejeztiik, 
egyszeden a File, Export, Flash Video (vagy ehhez hasonl6) meniipontot kell vilaszta- 



nunk (a meniik 6s a parancsok neve az egyes term6kek esetkben eltkro lehet). Ekkor 
egy olyan phrbeszitdablak jelenik meg, amely ugyan6gy nitz ki, mint a Flash-ben 
vkgzett tomorit6sni.l I5tott Encoding ablak. 

Az on5116 k6dolbt amell6 a mappa mellit kell telepiteniink, amelyikbe a Flash-t telepi- 
tettiik (peldiiul c : \Program ~i les \,%dobe), Az ebben elkrheto lehetoskgek is meg- 
egyeznek a Flash tomoritoablak5ban lhtottakkal. Az onh116 viiltozat azonban kotegelt 
feldolgozhsra is kepes, igy sok-sok vide6t helyezhetiink egy listhba, its kgnyelmesen, 
egy lkpesben tomorithetjuk az osszeset. Azt is megtehetjilk, hogy ugyanazt a vide6t 
tobbszor is felvessziik a listhba, csak mhs-mhs tomorit6si behllithsokkal, hogy osszeha- 
sonlithassuk az egyes vhltozatokat, 6s a k6do16ra bizzuk a munka elv6gz6skt, amig mi 
alszunk egyet. A videbtomoritdk mindig lassan dolgoznak, 6s a tomorit6s az On2 VP6 
kodek esetkben kiilonosen hosszlCl ideig tarthat (de meg6ri a v5rakozhst). 

Vannak olyan iizenetek, amelyeket csak vide6n keresztiil adhat 5t az ember. Tapasztal- 
hatjuk, hogy csak egy vide6 kitpes igaz5n felfedni egy t6ma egyitnisgggt. Ha pedig be- 
mutatbra van sziikseg, akkor egyszeden nincs a vide61151 hathsosabb. A lecke jelentos 
rkszkben a videbzhs technikai korlhtair61 volt sz6, de ez ne ijesszen el minket. Ha bgy 
hozza a szuksCg, akkor egy vide6 felhaszn515sa mindenkkppen megQi az hriit (amelyet 
mi tobbletmunkiival fizetiink meg, a felhaszn516 pedig a hosszabb letolt6si id6vel). 

A leckgben megtanultuk, hogyan hgyazhatunk be egy vide6t kozvetleniil egy Flash 
film f5jlj5ba, 6s azt is, hogy mikitnt kgszithetiink kiilso" lejhtszhsra Flash vide6fAjlokat 
(. f lv). A vide6 behgyaziisa egyszehib, 6s igy kock5nkknt lkptethetjiik a filmet, 
viszont ha a vide6 hosszhx, a fhjl mgrete nagyon nagyra nghet, ami miir nem 6ri meg 
a behgyaz5st. A kiils6 . f lv f5jlokban a k6p 6s a hang osszehangolt marad, es a vide6 
kepmin6sgge is jobb lesz, riiad5sul a felhaszn516nak csak azt a videbt kell letoltenie, 
amelyiket meg szeretn6 tekinteni. A Flash vide6kkal kapcsolatban mitg nagyon sok 
mindenrdl sz6t lehetne ejteni; ebben a fejezetben a legfontosabb tudnival6kat tekintet- 
tiik ht. 

~ f l e m ,  hogy azt javasoQak, h o ~  ne hasznaljak .avi fajlokat, de nekem csak 
a z  van. Alakitsam at elo%b a z  .aui faljaimat QuickTime fajlokka, mondjuk 
a QuickTime lejatszo'ual? 
Eloszor is, ha az egyetlen forrAsf5jl egy . avi fhjl, akkor a legokosabb, ha azt 
hasznhljuk. Ha a mino"s6ge j6, akkor nagyszeru". Ha nem, hiit ez van. Az biztos, 
hogy azzal nern javitunk rajta, ha QuickTime form5tumra alakitjuk. 



Egy kitu"n6 min6se'gu" zeneszcimot tartalmazd videbt agyaztam be, me'gis rette- 
netesen szdl. Mie'rt? 
Be kell hllitani a hangfolyam tomorit6si.t 6s minoskgkt a Publish Settings (Kozzg- 
tkteli beiillitiisok) ~arbeszedablak Flash lapjhn. A hangtomoritesrbl a 11. leckk- 
ben ejtettiink sz6t bovebben. A l6nyeg az, hogy a Stream beiillitiis befolyiisolja 
a beiigyazott videdk hangjiit. 
Tudorn, hogy a tomonTZte's hosszd ideig is eltarthat, de a tomon*te's utan is egy 
orokke'ualdsug, mire befejez6dik a Flash film mentgse. Mikrt? 
A hangok tomoritkse is sok id& vesz igknybe, 6s a Flash a hangokat mentkskor 
val6szinu"leg tomoriti. ~ t m e n e t i l e ~  Raw (Nyers) krt6kre vhltoztathatjuk az Audio 
Stream (hangfolyam) beiillitiist (a Flash Publish Settings - Kozzetkteli be8llitiisok 
- pArbeszkdablak8nak Flash lapjiin), hogy a filmek ellen6rzkse gyorsabb legyen. 
A lknyeg, hogy ne felejtsunk el visszaallitani valamilyen ksszeru" tomoritksi &ti.- 
ket a vkgsb film mentkse elott. 
Minden alkalommal, arnikor megprbbalok tomorfteni egy bizonyos videot qug- 
getleniil attol, hogy a beagyazas vagy egy kiilsb flu le'trehozasa mellett dontok), 
a Flash azt mona'ja, hogy a hang nem tolthet6 be. Mi lehet a problkma? 
Elbfordulhat, hogy a Flash nem thmogatja a vide6ban talhlhat6 hangsiiv tipusiit. 
Ilyenkor miisik forrhsfhjlt kell keresnunk. 

Ez a r6sz ismetlo" kerdksekbol 6s v8laszokb61 611, amelyek segitsi.gi.ve1 megsziliirdit- 
hatjuk az ebben a leck6ben szerzett tudiisunkat. Pr6biiljuk megv8laszolni a ki.rd6seket 
a vAlaszok ellen6rzCse el6tt. 

1. Ha az On2 VP6 k6dol5s jobb eredmgnyt ad, mint a Sorenson Spark, mikor van 
egyiiltaliin krtelme a Spark kodeket vhlasztani? 

A. Ha nem akarunk fizetni a VP6 kodek felhasznii1iisiii.rt. 
€3. Ha a filmet Flash Player 7-re kkszitjiik. A VP6 kodek csak a Flash Player 

8-as 6s anniil lijabb vhltozataiban mukodik. 
C. Ha nem tetszik, 11ogy a VP6 kddoliis6 vide6k legaliibb kktszer akkor8k, 

mint a Spark kodekkel kkszitettek. 
2. Hogyan lehet modositani egy m8r beiigyazott vide6 tomorit6skt? 

A. Sehogy. ~ j r a  be kell igyaznunk a videbt, ks kozben m6dositani a tomorit6skt. 
B. Egyszeden kivalasztjuk a vide6t a Konyvtirban, megnyitjuk a Properties 

thbliit, 6s a Recompress (~jratomoritks) gombra kattintunk. 
C. Csak a Publish Settings p8rbesz6dablak Video lapjiin lkv6 krtekeket kell 

m6dositanunk. 



3. Mi az On2 W6? 
A. A rockzenekarok egy rkgi beszAmol5si mbdszere, amikor is a banda kett6re 

indit (,,on two"), nem pedig nkgyre (,,one, two, three, four"). 
B. A Flash-ben talhlhatb ingyenes videbtomorito its a Flash lejitszbban haszniilt 

kicsomagolb neve. 
C. Egy (kulon pknzbe keriilo) bovitmitny, amellyel ,,miniaturiz51hatjukn 

a videbinkat. 

1. B. A VP6 kodek elkrkskhez a felhaszn5lbknak mindenkeppen frissiteniuk kell 
egy 6jabb lejstszbra, its a VP6 ezen kiviil tobb er6forriist is emkszt fel a felhasz- 
n5lb szAmitbgkpkn. Az igy tomoritett videbk f5jlmQete nem feltktlenul nagyobb, 
viszont egy ugyanolyan meretu" vide6 a VP6-tal mindig jobb mintiskgu lesz. 

2. A. A ,,B" v5lasz is kozel jAr az igazs5ghoz, mert a legtobb anyagot thyleg lehetse- 
ges tijbdl betolteni a hozz5 tartozd Properties p5rbeszCdablak Update gombjgval, * 

de ez a videbk esetkben nem t&mogatott, its a Flash csak egy figyelmeztetest 
jelenit meg. 

3. B. A kodekeknek van tomorit6 6s kicsomagold rkszuk is. A Spark esetkben 
egygbkknt littezik egy Spark Pro kiad5s is (ami kulon pknzbe keriil), de a felhasz- 
n516k a Flash lejiitszdban az ezzel a v5ltozattal ki.szult filmeket is lejiitszhatj5k. 
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Kapcsolat a Vilaghaloval 

Ebben a leckkben a kovetkezo%rcTI lesz sz6: 

A Flash film kozz6t6tele a sziiksgges HTML dokumentummal egyiitt 
Hiperhivatkoziisok 16trehoz5sa a filmekben, amelyekkel a felhasznhld mhs 
weboldalakra ugorhat vagy elektronikus leveleket kiildhet 
A Flash 6s a HTML kombiniiliisa 
Fhjlok feltoltese egy webkiszolghldra 

Most, hogy mir kitanultuk a kkpek, animhci6k 6s gombok ki.szitksilnek, illetve az inte- 
raktiv megoldAsoknak a csinjht-binjiit, toviibblgphetiink, 6s osszeillithatjuk a webolda- 
lunkat. A konyv e ri.sz6nek elso" leckejgben megtanuljuk, hogyan lehet egy weblapra 
helyezni a Flash filmeket, 6s mikitnt tudunk m5s weboldalakra mutatd hivatkozhsokat 
letrehozni bennuk. Az eddig tanultak rendkiviili mddon 1eegyszeru"sitik az eldttiink 5116 
feladatot, de az sem %rt, ha mhr lhttunk Flash weboldalakat, 6s van valamilyen elk6pze- 
lesunk arrdl, hogy mi lesz a vegeredmeny. 

A Flash filmeket egyszeeen lejhtszhatjuk a sziimitdg6piinkon (mint ahogy minden 
kipr6bhlis alkalmhval meg is tesszuk). De a hab a torthn az, amikor a Flash filmet fel- 
toltjiik egy webkiszolghldra, hogy birki megnezhesse egy bongesz6vel 6s az ingyenes 



Flash lejStsz6val. Azon kiviil, hogy az egksz viligon birki megnkzheti a filmet, mkg ar- 
ra is m6dot adhatunk a felhasznilbnak, hogy mas weboldalakra ugorjon - ks ezt ebben 
a leck6ben meg is tessziik. A h@erhiva~ko.zas gyakran mindossze egy sz6 vagy i116kep 
a weblapon, arnelyre kattintva egy misik weboldalra ugorhatunk. A  lash-ben a gem- 
bokl~oz, de mkg kulcskock5kl1oz is adhatunk hiperhivatkozisokat. Ez lelletovk teszi, 
llogy a lejitsz6 a VilighAl6 mis rkszkre vigyen minket. 

Egyszeru kiin6t6tel 
A Flash-ben taliilhat6 Publish (Kozzkt6tel) szolgiltatis segitskgkvel gyerekjitek feltenni 
a filmeket a Vilighil6ra. A Flash-sel kapcsolatban ezt talin mAr tobb rn6s feladatr61 is 
olvashattuk, de a filmek kozzktktele tknyleg gyors 6s egysze~u". Tulajdonk6ppen annyi 
az egksz, hogy kivilasztjuk a File, Publish (Fijl, Kozz6tktel) menupontot. Ezzel nem 
csak az . swf f5j1, hanem a hozzi va16 HTML illominy, illetve az esetleg sziikskges 
JavaScript fijlok is elkksziilnek. 

A HTML az angol Hypertext Markup Language (hiperszoveges leir6nyelv) kifejez6s ro- 
viditkse. A HTML fijlok olyan kulonleges szovegillominyok, amelyek kiilonf6le k6dok 
segitskgkvel meghatiirozzik a weblap megjelenitksknek m6djit. A felhasznil6 bongk- 
sz6programja el6szor letolti a HTML fijlt, azutin a benne talilhat6 k6d alapjin megje- 
leniti a weboldalt. A HTML azert annyira fontos, mert minden lap a VilAghA16n, amelyet 
meglitogatunk, tulajdonk6ppen egy HTML fi j l ,  amelynek a tartalma meghatarozza, 
hogy mi hovi keriiljon a weboldalon. Ezkrt a weboldal feltolt6sekor nem csak az . swf 
fAjlt toltjiik fel, hanem egy HTML fijlt is (amelybe beigyazzuk az . s w f  fijlt), 6s 
ez utbbbira fognak ellitogatni a felhaszn%l6k. 

A HTML fiijl JavaScript programozisi nyelven irt k6dokat is elindithat, amelyek kiilon- 
fkle miiveleteket hajthatnak vegre a bongi.szo"ben, pkldAul Atmkretezhetik az ablakot, 
vagy megviltoztathatjiik annak hely6t. Elbfordulhat, hogy a Flash fijlokat az Internet 
Explorerben csak ugy jitszllatjuk le, ha nemi JavaScript k6ddal feliilbiriljuk az alaper- 
telmezett viselkedkst, ami szerint a bongkszo elobb arra kkri a felhasznil6t, llogy 
kattintissal aktivilja a Flash-tartalomhoz tart026 vezkrlot, ha egy olyan webhelyre 
krkezett, amelyen ilyen tartalom talilhat6. Szerencskre a sziiks6ge.s k6d onmukodben 
elk6szG1, amikor kozzktesszuk (mentjuk) a filmet, ks egy kiilon fijlba keriil, amelynek 
a neve AC-RunActiveC0ntent.j~. 

~ r d e k e s  dolog, ]logy amikor begepeljiik egy weboldal cimet (pkldiul www . phi 11 ip- 
k e r m a n  . corn), a bongkszo" egy index. h t m l  nevii fiijlt (vagy ha azt nem talilja, akkor ha- 
son10 new3 fijlokat) kezd keresni. A bongksz6 beolvassa az index. h t m l  f i j l t ,  6s 6rtelrne- 
zi a tartalmit. A tenylegesen megjeleno" szovegen kiviil az index. h t m l  f i j l  tartalmazhatja 
a szoveg m6retkvelks stilusival kapcsolatos informicibkat is (p6ldiul hogy a szovegnek 
d6It betu"snek vagy fklkovkrnek kell lennie). Mivel maga a HTML fijl kkpeket nern tartal- 
maz, ha a weboldalon fot6kat helyeziink el, akkor a HTML k6dban benne kell legyen 



a kitpek neve 6s helye (phldhul trees. jpg). A bonghszo" osszegyiijti az ijsszes inform5- 
,i6t a HTML fiijlb61, -5s ez alapj5n mutatja meg a kepekbiil its szovegbol osszeAllitott 

~ a j d n e m  ugyanez tortknik, ha a lap egy Flash filmet tartalmaz. A HTML fAjl leirja, hogy 
hol talglhat6 a Flash film (vagyis az . s w f  fiijl), 6s mik6nt kell azt megjeleniteni. Ez majd- 
nem olyan, mint az 5116ki.pek (pCld5ul egy . g i  f vagy . j ps) megadha. A . j pg i.s . gi f 
kirpekn6i toviibbi paramhtereket is megadhatunk, pCldiiu1, hogy milyen sz6lesek 6s 
milyen magasak legyenek. Hasonl6kkppen, arnikor a weblapon egy . s w f  fiijlra hivatko- 
zunk, akkor rnegadhatjuk annak szkless6gkt, magassagiit, hogy folytonosan ismCtlGd- 
jon-e, hogy a beto1ti.s utiin megiilljon, 6s mCg sok mist is. A HTML meg tulajdonkCppen 
csak annyit mond, hogy rakjuk ide ezt a kepet, tegyiik oda azt a Flash filmet, 6s a tobbi. 
A HTML nyelvet ugyan viszonylag konnyu" megtanulni, de logikht nem mindig taliilunk 
benne. Arr61 nem is beszelve, hogy a hibiikat nehezen turi. 

Szerencskre a Flash kozz6t6teli szolg5ltat5sa elk6sziti sziimunkra a HTML fajlt, igy nem 
musz5j megtanuinunk a HTML nyelvet. A HTML elsajgtit5sa azonban egyhltal5n nem ' 

grt, Cs a legjobb m6dja az, ha belekukkantunk a Flash 5ltal letrehozott HTML kddba. 
Ett61 fuggetleniil a Flash kozzkt6teli szolgAltathsa nagyszeru": csak kivAlasztjuk a Publish 
meniipontot, 6s a tobbit a Flash-re bizhatjuk. 

A Flash-ben a filmek kozzktktel6nek hiirom oldala van. EgyelGre a Publish 6s a Publish 
Preview (Kozzkt6teli elonkzet) menupontokra osszpontositunk, amelyekkel a HTML Cs 
az . swf fiijlokat kkszithetjuk el. A ketto" kozott mindossze annyi a kiilonbseg, hogy 
az utdbbival azonnal megnezhetjiik a vkgeredmenyt a bong6szGnkben. Egy miisik 
fontos eleme a filmek kdzzi.tGtelenek, amikor a File menu Publish Settings (Kozzi.teteli 
beAllit5sok) pontj5val rkszletesen beallitjuk a folyamatot. Arnint azt a 24, leckgben l5tni 
fogjuk, a rkszletek beiillit8s5n ~1 azt is megadhatjuk, hogy milyen formhtumban ment- 
jiik a filmet (mert a Flash nem csak HTML Cs Flash f5jlok kivitelere kirpes). A kozz6ti.tel 
harmadik oldala a sablonok 6s profilok haszniilatiival, m6dosit5sfival 6s lktrehoz5s5val 
kapcsolatos, amellyel a kozz6tirtel sor5n lktrejovo" HTML k6dot szabitlyozhatjuk. 
(A sablonokr6li.s a profilokr61 szintkn a 24. leckCben lesz sz6.) A kovetkez6 gyakorlat- 
ban kipr6bgljuk a File menu Publish 6s Publish Preview pontjait. 

Gyakorlat: Tegyunk kozz6 egy filmet! 

Ebben a gyakorlatban gyorsan (6s konnyeden) kozzktesziink egy filmet, amelyet 
k6s6ib a bongitsz65en megtekinthetiink. A lkpksek a kovetkezGk: 

1. Egy 6j fiijlban hozzunk lktre egy egyszeru" anim5cidt. Mentsiik a f5jlt egy 6j vagy 
egy iires mappaba (mondjuk egy T e s z t  n e d  mappiiba az asztalon). Legyen 
a f5jl neve testmovie. f la .  



2. A File, Publish Settings menupont kiviilasztiisiival nyissuk meg a Publish Settings 
piirbeszi.dablakot, viilasszuk a Formats (Formiitumok) lapot, 6s gondoskodjunk 
rbIa, hogy csak a Flash 6s a HTML leheto"s6gek legyenek bejelolve (ez az alapbe- 
allitiis). Kattintsunk az OK gombra (liisd a 19.1. iibriit). 

3. V5lasszuk a File, Publish meniipontot. Mi tortknik? ~ g y  tGnik, nem sok, de ha 
belen6zunk a Teszt mappaba, akkor tal5lunk ott hiirom fiijlt (az . f l a  forras- 
fiijlon kiviil): az elso egy . s w f ,  a masodik egy . h t m l  (ezeknek ugyanaz a neve, 
mint az eredeti . f l a  fiijlnak), a harmadik pedig egy . j s f5jl ( A C - ~ u n ~ c t i v e -  
Content. j s). Ha most duplhn kattintunk a HTML fiijlra, akkor megtekinthetjiik 
a filmet az alapCrtelmezett bongkszonkben. (A film megjelenese a bong6szo"ben 
sokak sziimiira rendkiviil izgalmas.) 

4. Ha a . h t m l  6s . swf f5jlokat feltoltjiik egy webkiszolgiil6ra, akkor biirki megnCz- 
heti a filmet, akinek megvan az oldalunk cime, es miir telepitette a Flash lej5t- 
szdprogramot. 

19.1. dbra 
A Publish Settings parbesz6dablakban 

megadhatjuk, milyen fdjlokat hozzon Zktre 
a Flash a filmek kozzkt~tele soran. 

A z  alapbehllithssal csak a Flash fajlt, 
a z  azt tartalmazd HZPIL fajlt, iiletve a HirlML 

altal hivatkozott Javasc~pt fajlt kkszitjzik el 

Az elozo gyakorlatban a Publish Settings piirbeszkdablak segitsCgCve1 gondoskodtunk 
rbla, hogy a szuks6ges Flash (. s w f  ), HTML 6s JavaScript fiijlt is mentsiink a kozzktktel 
sorhn. (AjavaScript egy picit kilbg, hiszen erre a HTML hivatkozik - gondoljunk rh 
Ggy, mint a HTML rkszCre.) A Formats lapon nem csak a lgtrehozandd fiijltipusokat 
adhatjuk meg. Mindegyik kiviilasztott formiitumhoz megjelenik egy toviibbi fil. P6ldiiul 
a HTML 6s a Flash kivhIaszt5s~niil mindkett6hoz tartozik mCg egy lap, 6s ha ezeket 
megnkzziik, sziimos param6tert taliilunk, amelyeket mbdosithatunk. Majd a 24. leckk- 
ben foglalkozunk veluk, de most is Sththatunk rajtuk, ha kedviink tartja. A legtobb 
beiillit5si lehetaskg magiitdl 6rteto"do. 
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**i?ap@g Nkhhny z5r6 gondolat a kozzetetellel kapcsolatban. El6szor is, az el628 gyakorlatban c3q3xz;; 
a Publish menupont kivhlasztiisa uthn meg kellett keresniink a fiijlokat, amelyeket &*$ , , 

&%$& E& st 
a Flash mentett. Ehelyett k6t legyet is uthetliink volna egy jbl irhnyzott csaphssal: egy 
I&pi.sben menthettiik volna a fhjlokat, 6s automatikusan be is tolthettiik volna azokat 

F~F&--+~~ \%a& "s*+-i.t 

a b~ngitsz6prograrnba. Az egyl6pi.ses megoldhshoz a File, Publish Preview, Default 4&*3g&2- 

(F5j1, KozzCtCteli elonCzet, Alapkrtelmezett) menupontot kell vhlasztanunk (vagy le- 
nyomnunk az F12 billenwt). Ezt a m6dszert val6szinuleg mCg mhsra is haszn5lni 
fogjuk, igy nem iirt, ha pontosan ertjuk, hogy mi is tortenik. 

Mhsodszor, kszrevehetjuk, hogy a . html 6s az . swf fhjlok nevei megegyeznek az . f l a  
forrhsfhjl nevCvel. Ha kCs65b mhs nevet akarunk adni a . h t m l  fiijlnak - mondjuk le- 
gyen ez az index. html -, akkor azt gond nitlkiil megtehetjuk. Az . swf fhjl nev6nek 
mbdosit5s5val viszont 6vatosnak kell Iennunk, ugyanis a HTML f5jl hivatkozik az . s w f  

f5jlra. Ha megnyitjuk a HTML fhjlt egy egyszeru" szovegszerkeszt65en (pkldhul a Jegyzet- 
tombben - Notepad), akkor hhrom utaliist is talhlunk benne az . swf fijlra. (A fhjlt bgy 
nyithatjuk meg a Jegyzettombben, ha r5hfizzuk a Jegyzettomb ikonra, vagy ha megnyit- l 

juk a Jegyzettombot, majd a Fhjl, Megnyiths (File, Open) meniipontra kattintva a megje- 
len6 pArbeszCdablakban kivhlasztjuk a Minden fAj1 (All Files) tipust a 19.2. hbrhn 1hthat6 
mbdon, 6s kijeloljiik a . html fhjlt.) 

19.2. Bbra 
Ha egy H m L  fajlt szeretnknk 
megnyitni a Jegyzettombben, 
hogy megngzziik, mit is hozott 
letre a Flash, akkor a Fajl, 
Megnyitas menupont kiuhlaszta- 
sa utan valasszuk a Minden fajl 
lehet6skget a parbeszkdablakban 

Tehht hhrom hivatkoziist kell mddositanunk, amelyek az . swf f5jlra mutatnak. Az alhbbi 
k6d csak egy rCszlet a HTML f5jlb61, de megtaliiljuk benne a h5rom hivatkozhst: 

'movie', 'testmovie', 
src="testmovie.swf" 
PARAM NAME=movie VALUE="testmovie.swf" 

A legegyszefiiben Ggy talhlhatjuk meg ezeket a hivatkozhsokat, ha a fhjl nevkt 
(testmovie) keressuk. 



A HTML k6dra nem tkriink ki rkszletesen, de a lenyeg, hogy mindhiirom sornak a meg- 
felelii fhjlra kell hivatkoznia. Ha a Flash fiijlunk neve tknyleg testmovie.  s w f ,  akkor 
a k6d mckodik. Ha azonban htnevezzuk a fiijlt, akkor ennek megfeleloen i t  kell irnunk 
ezt a hhrom sort is, az uj fiijlnevet haszniilva. 

Mitg valamit krdemes eszben tartanunk: nem szuksCges minden alkalommal az . swf, 
a . html 6s a . j s fhjlt is menteni. A File, Export Movie (Fiijl, Film kivitele) meniiponttal 
az . £la fhjlon elvegzett legut6bbi mbdosit5sok alapjiin csak egy uj . s w f  fiijlt is kCszithe- 
tiink. Ez akkor johet j61, ha a HTML fhjlt mQ letrehoztuk, vagy kppen At is szerkesztemk, 
its nem akarjuk feliilirni a mddositAsokat egy ismittelt kozzkt6tel soriin. Mindossze annyit 
kell tennunk, lzogy a File, Export Movie rneniipontot vilasztjuk, 6s ez uthn az Export 
Movie piirbeszkdablakban a Save As Type (Mentes formituma) lenyild listhb6l kiv6laszt- 
juk a Flash Movie (Flash film) elemet. Ha a mentesnek ezt a mbdjiit vhlasztjuk, akkor rneg 
egy piirbeszCdablakka1 taliilkozunk, amelyben megadhatjuk a Flash film rbzletes beiilli- 
tiisait. Ez az ablak megegyezik azzal, amelyet a Publish Settings piirbeszitdablak Flash 
lapjiin talhlunk (egyeliire haszn5ljuk az alapbehllitisokat). Littezik mkg egy mbdszer, arni 
val6szinuleg a IegegyszerGib: egyszeru"en vhlasszuk a Test Movie (Film elleno"rz6se) me- 
niipontot, amely azonnal ment egy . swf fiijlt, 6s csak ezt az egyet. A Test Movie parancs 
a kivitelhez a Publish Settings piirbeszkdablakban legutoljhra megadott . swf-beAllithsokat 
haszniilja. 

Ez egyszerre taliin kicsit soknak tu"nik, de a dontks lknyege, hogy az . s w f  fiijlt (az Export 
Movie paranccsal) kulon, vagy az . s w f ,  a . html 6s a . j s fhjlt e m t t  (a Publish pa- 
ranccsal) akarjuk-e menteni. 

Egyszeru" hiperhivatkozhsok 
Ebben a leck6ben miir liittuk, hogyan lehet bong6szo"ben kozzittenni a filmeket. 
De mire j6 a Flash film egy bongi.szGben, ha nem tesz ,,webes dolgokat"? Teljesen 
rendben van, ha olyan Flash filmet kitszitiink, ami egyszerilen szbrakoztat6, de ha 
a felhasznii16k miir ugyis a Vilhghhl6n vannak, akkor lehetovit tehetjiik a szsmukra, 
hogy m5s oldalakat is meglhtogassanak. 

Egy hiperhivatkozhs lCtrehoz5siihoz tulajdonkGppen csak egyetlen miiveletet kell meg- 
tanulnunk, arni nem mhs, mint a navigateToURL (illetve az Actionscript 2.0 eseteben 
a  get^^^). (Ha HTML nyelven miir tudunk hiperhivatkozhsokat letrehozni, akkor Qgy is 
gondolhatunk erre a miiveIetre, mint egy lla href " elemre.) Pontosabban, amikor 
a Flash szembe talhlja maght egy navigateToURL muvelettel, akkor egy misik webol- 
dalra viszi a felhasznhlbt, ami lehet a saj6t webhelyunkon vagy egy teljesen miis web- 
helyen is. Ez az egyszeru" magyarhzat, de termbzetesen vannak m$g ritszletek. A kovet- 
kezo gyakorlatban hasznhlni is fogjuk ezt a muveletet, hogy lhssuk, mikent miikodik. 



Ebben a gyakorlatban 16trehozunk egy gombot, amely a r5 kattint6 felhaszniilbt egy 
rnQsik weboldalra viszi. A l6pksek a kovetkezak: 

1. Hozzunk letre egy fij AS 3.0 fiijlt, its mentsiik egy ures mappiiba. Az ures mappa 
hasznos lehet, ha egy osszetett webhelyet kgszitunk, mert ilyenkor konnyen 
elveszhetiink a sok f5jli.s mappa kozott, ez6rt ajiinlott egy sz6p tiszta mappiib61 
kiindulni. 

2. Nyissuk meg a Components tablQt, hfizzunk egy Button (Gomb) osszetev6t 
a szinpadra (a User Interface kategdriiib61), 6s -a Parameters tiibla (amely alapiil- 
lapotban a Properties tabla egyik lapja) segitsegitvel adjuk neki a GO (UgrQs) 
cimk6t (Label parameter). 

3. A Properties tiiblQn adjuk a Button osszetev6nek a g o ~ u t  t o n  p6ldSnynevet 
(liisd a 19.3. AbrAt). 

4. Kattintsunk a kulcskockiira, nyissuk rneg az Actions tQblQt, 6s i rjuk be a kovetkez6 ' 

k6dot: 

goButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, goNow) 
function goNow ( evt ) { 

var url = "http://www.samspublishing.com" 
navigateToURL( new URLRequest(ur1) ) 

19.3. Bbra 
Adjunk a gornbnak egyp6ldanynevet, hogy a kddb61 hiuatkozhassunk rh 
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5. VAlasszuk a File, Test Movie menupontot. A Flash film lejitszisa megkezdadik, 
a gombra kattintva pedig eljutunk a Sams kiadd webhelykre. 

6. Most pr6bhljuk ki a File, Publish Preview, Default parancsot (vagy nyomjuk le 
az F12 billenwt). EzOttal a Flash film a bongkszthen nyilik meg, a gombra kat- 
tintva pedig val6szinu"leg egy biztonshgi figyelmeztet6ssel talilkozunk, amelyhez 
egy Flash Player script hiba tiirsul. A hiba oka az, hogy a merevlemezen lev6 fAjl 
vagy helyi fAjl, vagy az Interneten lev6 fijl (mivel a filrnet m6g nem toltottiik fel 
egy webhelyre), de mindketto nem leher. A fiijl lejitsziisht ekkor kulon enged6- 
lyeznunk kell a Settings gombra (majd a Flash Player script error ablakban 
a Continue gombra) kattintva. Az Edit Locations lenyil6 listhb61 vilasszuk az Add 
Location (Hely hozziadisa) lehetbseget, majd a Browse for folder (Talldzhs 
a mapphk kozott) gombra kattintva keressuk meg az 1. lep6sben lktrehozott map- 
p%t. Legkozelebb, amikor ismkt a Publish Preview parancsot vilasztjuk, a lej8tsz5s- 
nak mar mtikodnie kell. 

Biztonsdgi k6rd6sek a Flash lejatszbban 
A Flash Iatszolag tulzottan aggodik a biztonsag miatt, es ez nehezze teheti az ebben 
a leckeben szereplo gyakorlatok filmjeinek tesztel6set. Az uj biztonsagi rendszabalyok 
azonban valojaban hasznosak, mert megakadalyonak, hogy egy az asztalunkon 
(vagyis nern egy webkiszolgalon) futo . S W ~  houaferjen az lnternethez, es csak 
az adott gepen talalhato fajlok elereset teszik lehetovk. A helyi lejatszasra vonatkozo 
biztonsagi beallitast modosithatjuk (a Publish Settings parbeszedablak Flash lapjan): 
ha az Access network only (Hozzaferes csak a halozathoz) lehetoseget valasztjuk, 
az . S W ~  fajlok csak a Webhez ferhetnek houa. A I6nyeg tehat az, hogy megertsiik, 
hogy a helyben fut6 . swf-ek vagy csak a helyi fajlokat, vagy csak a Webet erhetik 
el - mindkettot nem. Az alapertelmezest - ami csak a helyi fajlokat engedi elerni - 
ugyanakkor nern ajanlatos megvaltoztatni, mert bar euel lehetove tesszuk 
a navigateToURL helyi kiprobalasat, mas szolgaltatasokat - peldaul a helyben t i- 
rolt kepek futasidoben torteno betolteset (Iasd a kovetkezo leckeben) - letiltjuk vele. 
Ne feledjuk, hogy a feltoltes utiin az . swf (meg a ,,csak helyi fajlok elerese" bealli- 
tas mellett is) kepes lesz kulso kepek betoltesere 6s a mas weblapokra ugrasra is. 

Azt gondolhatnank, hogy mivel a fajljainkat a Webre szanjuk, mindez nern fontos, 
csakhogy ahhoz, hogy a filmeket feltoltes nelkul probalhassuk ki (ami a Test Movie 
parancsnal gondot okozna), ennek megfeleloen kell beallitanunk a szamitogepet. 
A beallitas meglehetosen konnyu. Ne feledjuk, hogy az itt elmondottak a Test 
Movie parancsra nern ervenyesek, met? a Flash biztonsigi beallitasai nern vonat- 
koznak rh (minden miikodni fog, bar a kimeneti ablakban megjelenhet egy tajbkoz- 
tat6 uzenet). Ha helyi bongeszoben szeretnenk tesztelni (a fejezet hatralevo reszB 
ben igy fogunk tenni), letre kell hoznunk egy . cfg fajlt, amely egy olyan mappat 
hataroz meg a szhmit6gepen, amelyrol a Flash lejatszo tudja, hogy a tartafmaban 
megbizunk (es ezert kikapcsolja a biztonsagi korlatozasokat az adott mappara). 
(Az elozo gyakorlatban valojaban csak azbt-t jelent meg a figyelrnezteto parbeszed- 
ablak, mert a FlashAuthor. cfg  nevu fajl arra utasitotta a Flash-t, hogy szer- 



kesztes kijzben mutassa a figyelmezteteseket. Ezeket a vdgfelhasznal6k nem Iatjak.) 
Egyes . s w f  fajlokat 6s teljes mappakat is kijelolhetiink, amelyekbol enged6lyeniik 
a helyi fajlok 6s az Internet elereset is. Eloszor valasszunk egy mappat a konyv 
gyakorlatai szamara - Bn a c : \Documents and Settings \Phillip\My 
Documents\STY ~ook\ mappat hasznittam -, majd keressiik meg a Flash 
Security (Biztonsag) mappajat. Windowson itt talaljuk: 

C:\Documents and ~ettings\<felhaszn$ldne'~\Application 
Data\Macromedia\Flash Player\#Security 

Macintoshon pedig itt: 1 

Ez utan honunk letre egy mappat a #Security mappan beliil 
FlashPlayerTrust nhven, vegiil pedig egy szijvegfajlt . cf g kiterjesztessel 
(peldaul book. C ~ C J  neven). Ebbe a szovegfajlba irjuk be az engedelyezni kivant 
mappa eleresi litjat, pkldaul ezt: 

1 

C:\Documents and Settings\Phillip\My Documents\STY Book\ 

Annyi mappat adunk meg itt, amennyit csak akarunk (6s a FlashPlayerTrust 
mappaba is tetszoleges szamir fajlt vehetiink fel). Ennyi az egesz. Ezutiin minden 
tesztelni kivant projektiinket ebbe a mappaba menthetjuk, es azok pontosan llgy 
fognak viselkedni, mintha egy vallrdi webkiszolgallrn lennenek. 

Most, hogy a biztonsAgi kerdeseket megoldottuk, nkzziink meg ket mgsik m6dot 
(a navigateToURL hasznglathn kiviil) a hiperhivatkozfisok letrehoziisfira a Flash-ben - 
mindkett6hoz egy szovegre lesz sziiks&ink. Bfirmilyen statikus szoveghez automati- 
kusan hozzhkapcsolhatunk egy URL-t - ezzel a m6dszerrel ismerkediink meg a kovet- 
kez6 gyakorlatban. 

Gyakorlat : Homn k l6tre szoveges hiperhivatkozist! 

Ebben a gyakorlatban egy automatikus szolghltatAst hasznfilunk fel, amellyel egy szoveg- 
blokkhoz kapcsolhatunk egy hiperhivatkozfist. A lepesek a kovetkez6k: 

Hozzunk letre egy szovegblokkot. Mindegy, hogy milyen betfltipust hasznfilunk, 
csak e1i.g nagyra hllitsuk, hogy olvashat6 legyen. 
A szovegblokkot kijelolve nyissuk meg a Properties (Tulajdonshgok) tfiblht. 
El6szor gyo"z6djunk meg r6la, hogy a szoveg tipusa Static (Statikus), nem pedig 
Dynamic (Dinamikus) vagy Input (Beviteli mez6), majd gepeljiink be egy letez6 
URL-t az URL Link (URL hivatkozhs) mez63e (a lfincszem ikon mellett). 
A 19.4. Abrhn a ht tp : / /www. phillipkerman. corn cimet hasznfiltuk. Ezzel 
a szoveghez egy hiperhivatkozAst rendeltiink, igy hiperszoveg lett beldle. 
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19.4. abra 
A kivalasztott szovegblokkbdl hiperhivatkozast kiszithetunk, Iza a Properties tablan 

megadunk egy URI, hivatkozast 

3. VBlasszuk a Publish Preview meniipontot. Kedvelni fogjuk ezt a mddszert, 
mert nem kellenek hozz;i viselkedksek, csak a szoveg bekpitett tulajdonsggai. 
Figyeljuk meg, hogy a t  tij lap a b6ngkszo"ben l6vo" lap helykre tijltddik be. h i n t  
azt a leckkben kksobb latni fogjuk, 1eheto"sitg van arra is, hogy cklablaknak 
a -blank (fires) kifejezest adjuk meg, aminek a hat5sira az oldal egy lij ablak- 
ban jelenik meg. 

Most a hiperhivatkoz%sok lktrehoz5sanak harmadik modszerkvel ismerkedunk meg, 
amelyhez egy dinamikus szoveget fogunk hasznglni. Az eloz6 mddszerhez hasonl6an 
ez is csak szovegekkel mGkodik. A dinamikus szovegekhez is tartozik egy HTML hrtilk, 
amivel a szovegblokkba valddi HTML k6dot tolthetiink (a hozz5 tart026 vhltoz6 m6do- 
sitAsAval). A kovetkezo" gyakorlatban rnegl%tjuk, hogyan is mckodik mindez. 

Gyakorlat: Honunk letre hiperhivatkozast dinamikus szoveggel! 

Ebben a gyakorlatban HTML k6dot inink egy Flash szovegblokk belsejkbe. A lkpksek 
a kovetkez6k: 

1 .  A Text eszkoz segitskg6vel hozzunk l6tre egy hosszd szovegblokkot. Mindegy, 
hogy mit irunk bele, mert Ogyis lecserkljuk a szoveget. 

2. A szovegblokkor kijelolve a Properties thb14n 5Ilitsuk a Dynamic ertkkre a szo- 
veg tipusgt, majd adjuk a pkldanynak a my-txt nevet. Gondoskodjunk arr61 is, 
hogy a Render as HTML (Feldolgoziis HTML-kent) beiillitiis be, a Selectable bed- 
litas pedig ki legyen kapcsolva (15sd a 19.5. hbr5t). (A Render as HTML leheto- 
&get a my-text . html=true k6ddal is bekapcsolhatjuk.) 

3. Az elso" kulcskockiiban toltsuk fel a my-txt peldinyt tigy, hogy kijeloljuk az elso 
kkpkock5t, majd az Actions tabla megnyitasa ut5n begkpeljuk az al%bbi kcidot: 



w r z  x : l ' l ( 0  a h e  A,? re ~ a r  1 F nuto lwn 
Target: T I j  

selectable gomb Render as HTML gomb 

19.5. irbra 
A dinarnikus szovegt~z~s 6s a ~Ztiveg HI?ML-behllithhnak kivalaszth.sava1 H??ML kbdot 

hozhatunk Zktre a Flash-ben 

4. (Figyeljiik meg, hogy a htmlText tulajdons5got iillitjuk be, nem pedig a text- 
et, mint ahogy az egyszeru" szovegekni.1 tessziik.) Ha itrtjuk a HTML kbdot, 
az nagyszeru", kulijnben pedig egyel6re fogadjuk el igy, ahogy van. K6s65b 
maid l5tni fogiuk az 6rtelmCt. Viilasszuk a Publish Preview menupontot. 

Idbz6jelek id6z6jelek koz6tt 
Figyeljuk meg, hogy a beagyazott webcimet aposztrofok veszik korul. Ha rendes id6- 
zojelekre van sziiks6giink egy karakterlancon belul (amit mindig idbzojelek fognak koz- 
re), akkor egy vedokaraktert kell hasznilnunk a belso idezethez. M i s  szdval 
a my-txt . text="Azt mondtam "Nem" " nem mukodik, mert a Flash azt fogja 
gondolni, hogy a Nem elotti id6zojel azt a karakterlancot zarja le, amelyet az A Z ~  elotti 
idezojel nyitott meg. A hiba kijavitasahoz az idbzetet koriilvevo idbzojelek el6 egy 
forditott perjelet kell irnunk, valahogy igy: my-txt="~zt mondtam \ " N e m \ "  ". 
Az aposztrofok hasznilata persze sokkal egyszerubb, ha lehetos6giink van r i .  

Annak ellenere, hogy a Flash nem alkalmas minden tipusd HTML megjelenitits6re 
(csak az alapveto" elemeket tiimogatja), a Flash t5mogatja a CSS stiluslapok (Cascading 
Style Sheets) egyszedsitett viiltozatiit. (Ha liitni akarjuk a teljes listat, akkor a Flash 
Help - Siig6 - tiiblAj5ban keressiik ki a Supported CSS properties - TAmogatott CSS 
tulajdons5gok - kifejezkshez tart026 tkmakoroket.) A CSS segits6gitvel olyan szoveg- 
stilusokat adhatunk meg, mint a szovegszerkeszt6kben. Ha m6dositunk egy CSS stilust, 
akkor az azt haszniil6 szovegritszek stilusa automatikusan megviiltozik. 

A CSS-meghat5roziisokat a Flash-ben 6s kiilso" . css fiijlokban is tiirolhatjuk. Kezdetnek 
vegezziik el a kovetkezo" gyakorlatot, amely bemutatja a CSS haszniilatiinak f6bb jel- 
lemzbit. 



Gyakorlat: Jelenitsiink rneg szoveget CSS stfluslapok segits6gbvel! 

Ebben a gyakorlatban CSS k6dok segitsCgCve1 fogjuk szabilyozni egy szoveg megje- 
len6si.t: 

1. A gyakorlatban a CSS-rneghatiroziist egy . cs s kiterjesztksu" szovegf5jlban fogjuk 
t5rolni. A Jegyzettomb vagy egy mAsik egyszeru" szovegszerkeszto segits6g6vel 
hozzunk fittre egy fajl az al5bbi tartalommal: 

bodyrext { 

font-family: Verdana; 
color:#000000; 
font-size: 10px; 

} 
headline { 

font-family: Verdana; 
color:#006600; 
font-size: 24px; 

1 
a : hover { 
color:#FF0000; 
font-size: 10px; 
text-decoration:underline; 

1 

2. Forditsuk le gyorsan a fenti kbdot, bAr szabvanyos CSS-1-61 van sz6. K6t stilust 
hatAroztunk meg bodyText 6s headline n6ven. Az a: hover adja meg, hogy 
a hiperhivatkozasokat tartalmaz6 szoveg hogyan jelenjen meg, amikor az eg6r- 
mutat6 egy hivatkozgs fol6 keriil. Mentsiik a szovegfijlt egy Gj mappgba, 6s 
nevezziik el styles. css-nek. 

3. Hozzunk 16tre egy lSlj AS 3.0 Flash fhjlt, 6s mentsuk ugyanabba a mappAba, mint 
a CSS-t. A fhjl neve legyen usescss. f la. 

4. Helyezziink a szinpadra egy dinamikus szovegmezo"t, its Allitsuk a marg6kat 
oIyan szelesre, mint a szinpad. Adjuk a szovegnek a my~ss~ext-text p6ldiny- 
nevet. 

5. Jeloljuk ki az elso" kulcskockht, 6s nyissuk meg az Actions tiblit (vagy nyomjuk 
le az F9 billenmt). Gkpeljuk be az aliibbi k6dot az Actions t5blhba: 

/ /  toroljuk a szovegmez6 tartalm6t 
myCssText-txt.text = " "  
/ /  meghat&rozunk egy fij stiluslapot, 6s a szovegmezdhoz csatoljuk 
var mySty1es:StyleSheet = new Stylesheet0 
myCssText-txt.styleSheet = mystyles 
/ /  beAllitjuk az URL-betoltdt a css fdjl beolvas6sAra 
var myURLL0ader:URLLoader = new URLLoaderO 
myURLLoader.addEventListener(Event.COMPLETE, stylesloaded) 
/ /  meghatarozzuk, mi tortgnik, amikor a f 6 j  1 betoltgdik 
function stylesLoaded (evt)( 



/ /  feldolgozzuk a css fdjlt 
rnyStyles.parseCSS( myURLLoader.data ) 

/ /  feltoltjiik a mez6t az 6j stilusainkkal 
myCssText-txt.htmlText = "<headline>this is the 

W headline</headline>" 
myCssText-txt.htmlText += "<bodyText>this is the 

L body</bodyText>" 
myCssText-txt.htmlText += "<bodyText>this is a " 
myCssText-txt.htmlText += "<a href='#'>link</bodyText>" 

3 
/ /  megkezdjuk a betolt6st 
myURLLoader.load( new URLRequest("styles.css") ) 

A megjegyzesek (a / / jel uthn 6116 szovegek) elmagyarhzzik, mi tortknik. Eldszor 
is toroljiik a szovegmezo" tartalmht, majd meghatirozunk egy stiluslapot, 6s a szo- 
vegmezdre alkalmazzuk. Az utols6 sor elkezdi betolteni a . css fijlt, de amig 
az nern toltodott be teljesen (a sajiit kkszitksu" stylesLoaded fiiggvknyben), nern 
toltjuk fel a szovegmez6t. (A kovetkez6 6rhban tovhbbi pitldikat is liirunk, ame- 
lyek az URLLoader i.s URLReques t oszt5lyokat hasznAlj5k.) Vegiil megjegyzend6, * 

hogy a # hely6re egy val6di URL-t kell irnunk, hogy a felhasznhl6k hasznhlhasshk 
a hiperhivatkozist. 

6. Prdbiiljuk ki a filmet. 

Igen, val6ban sokat kellett gepelni az el826 gyakorlatban, de annyira lenyiigozo" 
ez az dj lehetbseg, hogy nem hagyhattuk ki. Ne feledjuk, hogy amikor a filmet kozze- 
tesszuk a Weben, nern csak az . s w f  6s a . html fhjlt kell csatolnunk (ahogy szoktuk), 
hanem a styles. css hllomiinyt is. A stilusf5jl minden alkalommal betoltodik, amikor 
egy felhaszn516 meglhtogatja a webhelyet, vagyis a . css fhjl szerkeszt6skvel m6dosit- 
hatjuk a stilusokat, 6s a litogatbk legkozelebb m5r egy dj megjelenitsu" webhelyet 
fognak lhtni. A . f la forrhsfiijlhoz soha nern kell hozzhnfllnunk, 6s nern kell Gjbbl 
vggrehajtanunk a kozzktetelt. Ez a gyakorlat bizonyos szempontb61 kitu"n6 bevezeto 
a kovetkezb leckehez, amelyben a Flash webhelyek modulhrissi t6telkro"l tanulunk, 
hiszen az elrendezgsi stilust kulonvhlasztottuk a tartalomtdl, hogy megkonnyitsiik 
a webhely frissitCsCt. 

Mire k6pes m6g a Flash a Vi16gh616n? 
A lecke hiitralkvo" ritszgben nehhny rendkiviil hasznos its hathsos m6dszert tanulunk 
a Flash 6s a szabvhnyos HTML kombinilhsihoz. Ha m%r isme rjuk a HTML nyelvet, akkor 
az itt kapott informhci6kkal gyerekjiititk lesz az egksz. Akkor is hasznos a lecke tovhbbi 
rksze, ha nern ismerjuk a HTML nyelvet, mert lhtni fogunk nithhny pitldht, amelyek 
bemutatjhk a HTML-ben rejlo lehet6skgeket. N6hhny kddkpitoelemet is bemutatunk, 
amelyeknek bizonyira j6 hasznht vessziik a jov65en. Ha tobbet szeretngnk megtudni 
az ebben a leckitben thrgyalt foga1rnak1-61, akkor egy j6, HTML nyelwel foglalkozd 
forrhs uthn kell nezniink. 



Ablakok cfmz6se 

Bizonyira feltGnt, hogy amikor a lecke misodik gyakorlatiban a gombra kattintottunk, 
akkor nem csak egyszesen egy rn5sik lapra ugrottunk, hanem egy uj lap jelent meg em 
i l j  bongkszoablakban, mig az utina kovetkezo ket gyakorlatban, amikor szoveges 
hiper~~ivatkoz%sokat hoztunk lktre, az 6j lapok az aktu5lis bong6szoablakba toltodtek be. 
Ahhoz, hogy ezt a viselkedkst szabilyozzuk, a window parameter valamelyik, a HTML- 
ben szabvanyos Crt6kkt kell megadnunk. A lehetskges ertkkek: a -self, a -blank, 
a _parent 6s a -top. A HTML nyelvben a window (ablak) kifejezes arra a teglalap ala- 
kli keretre vonatkozik, amelyben a felhaszni16 a weboldalt l5tja. Nkhiny weblap egy 
nagy ablakb61511, m5sok viszont tobb ablak elrendezeseb61 epiilnek fel. Az ablakok- 
nak nevet adhatunk, 6s igy megadhatjuk, hogy melyik ablakba milyen tartalom keriil- 
jon. Lkteznek 5ltal5nos ablaknevek is. Ez hason16 ahhoz, mint amikor a kornykkunkon 
l6v6 hhzakra vagy a pontos cimiikkel hivatkozunk, vagy olyan 5ltalhnos fogalmakat 
hasznAlunk, mint a ,,szomszed hiz" vagy a ,,szemben lev6 hiz". 

A navigateToURL hasznhlatakor ligy adhatunk meg egy ablakot, ha egyszesen egy 
masodik parametert is Atadunk, amely egy karakterlsnc form5jiban az ablak nevitt 
tartalmazza. Annak a gyakorlatnak a 4.lepeskben peldiul, amikor a navigateToURL 
segitskgkvel hoztunk letre hiperhivatkozist, a k6d utols6 el6tti elotti sorit erre cserkl- 
hettiik volna: navigat  eToURL ( new URLRequest ( u r l  ) , "-self " ) . AZ eiso paramil- 
ter teh5t mindig az URLRequest, mig a mhsodik parameter (amely nem kotelezo), bir- 
melyik be6pitett ablakngv C s e l f ,  -blank, _parent ,  -top) lehet. A szoveges hiperhi- 
vatkozisok esetkben (erre is Iattunk a leckeben gyakorlatot) a Properties t5bla Target 
(Citl) lenyil6 listij5nak segitsegevel adhatjuk meg a celablakot (l5sd a 19.6. ibr5t). 
Itt vilaszthatunk a beepitett ablaknevek koziil, de beirhatjuk az ablaknevet sajit kezu"- 
leg is. VCgul, ha dinamikus szovegmez6kkel hozunk letre hiperhivatkozisokat, a szab- 
vinyos target HTML-jellemzot hasznilhatjuk, vagyis a vonatkozb gyakorlat 3. lkpese- 
ben beirt k6d helyett a kovetkezo k6dot alkalmazhatjuk: 

1 o Properties x 

A ~ V  o A? INorma[d f~ntl-ailas for anlrnatlon 

R Auto kern - 
H y , m  669.1 1 http://www phillipkerman corn Target: jl 

ga ren t  1 ;  y 
19.6. ibra 
A Properties tabla Target Ienyilo listaja akkorjelenik meg, ha egy szd;veges hiperhivatkozast 
i ~ u l ~ k  be 
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A HTML nyelvben tobb ablakot egy keretcsoportba (frameset) foghatunk ossze. Egy 
keretcsoportba annyi keretet teszunk, ahanyat csak akarunk. Mindegyik keretet kulon- 
bozo" mitretekkel i.s szolg5ltat5sokkaI (pkld5ul sajat menuvel its cimsorral) 15thatjuk el. 

Elektronikus level kuldese: a mailto: utasiths 

Habar ahhoz, hogy egy weboldalr61 elektronikus leveleket kuldhessunk, Iitnyegesen 
tobbre van szukskg, egy gyors megold5ssal elkrhetunk valami hasonl6t. A m a i  1 t o  : 
HTML-utasithst a navigateToURL miivelettel karoltve hasznhlhatjuk a felhaszn516 leve- 
lezoprogramjanak megnyithsgra, benne egy e1o"re megcimzett levellel. A felhasznhlbnak 
csak a level t0rzsi.t kell begkpelnie, 6s elkuldheti az uzenetet. 

Nagyon egyszeru" lesz. A navigateToURL-t haszn516 gyakorlat 4.16pkseben cseritljuk le 
a go~ow ( ) fuggvknyben lev6 k6dot erre: 

var url = "mailto:flash9@philLipkerman.com" 
navigateToURL( new URLRequest(url), "-selfn ) 

Ebb61 a f lash9@phillipkerman. corn lesz a level cimzettje. Ha most a Publish Preview 
parancsot v5lasztjuk, 6s a program elkri ezt a miiveletet, akkor egy fij, el6re megcimzett 
elektronikus levelnek kell megjelennie. A felhasznnlbnak a a k  annyi dolga marad, 
hogy begepelje a levelet, 6s a Send (Ku1di.s) gombra kattintson. Az egyetlen buktat6, 
hogy ehhez a felhasznhl6 gkpkn be kell allitani egy alapgrtelmezett levelez6programot 
(a legtobb felhaszn516 gCp&n ez be van 5Ilitva). 

Ha azt szeretnknk, hogy a lev61 titmhja i.s tartalma is elore meg legyen adva, amikor 
rnegjelenik, akkor az el63bi egyszed mailto : utasitist valami ilyenre kell lecserklnunk 
(az URL mez65en): 

mailto:flash9@phillipkerman.com?subject=Ide jon a t&ma&body=Ide jon 
& a lev41 t a r t a l m a  

Csak annyit kell tenniink, hogy a f lash9Bphillipkerman. corn helyitre beiqjuk azt 
a cimet, ahova a levelet kuldeni akarjuk, az Ide jon a t4ma hely6re begitpeljuk a level 
tkmhjat, az Ide jon a lev41 tartalma hely6re pedig a level torzs6t. 

A Flash hasmiilata egy nagyobb webhelyen beliil 
Habar egy teljes webhelyet is elk6szithetunk a Flash-sel, elo"fordu1, hogy nem erre van 
sziikskg, vagy valami61-t nem is kivhnatos ez a megoldas. Sokszor csak arra hasznaljuk 
a Flash filmeket, hogy kiegCszitsiink veluk egy hagyomanyos webhelyet. A kovetkez6 
rCszekben szamos m6dszert tanulunk a Flash felhaszn5lhsiira egy nagyobb webhelyen 
belul. Ez e1i.g lesz ahhoz, hogy beinditsa a fantaziankat, 6s hogy fel is tudjuk hasznalni 
a sajat webhelyiinkon az otleteinket. 



El6ugr6 ablakok 

A legegyszedibben figy dobhatunk fel egy sima HTML webhelyet, ha hivatkoz5st ho- 
zunk littre egy Flash weboldalhoz. K6pzeljiik el, hogy van egy szovegb61, k6pekbol 6s 
egyszeru" hiperhivatkoz5sb615116 (A HREF HTML-eIemet tartalmaz6) weblapunk, arnely 
egy - a Flash Publish parancs5val lktrehozott - oldalra mutat. Ez olyan egyszeru" 
hiperhivatkozAs, amivel millibszor tal5lkoztunk m5r a Vil5ghglbn. A HTML f5jlunk belse- 
jkben valahol el kell helyeznunk egy ilyen sort: 

<A HREF="published.html">Click for Flash sample</A> 

Ezzel egy egysoros hiperszoveget hozunk letre, amelyre ha rgkattintunk, ,akkor meg- 
nyitja azt a HTML fiijlt, amelyik a Flash filmet tartalmazza. Mkg azt is elkrhetjuk, hogy 
a hivatkozgs a Flash weboldalt (ebben az esetben a published.  html-t) 6j Cures) 
ablakban nyissa meg: 

<A HREF="published.htmlM target="-blankU>Click for Flash sample</A> 

I 
Properties tabla 

I 1 
Target mezo Link mezo 

19.7. ibra 
Egy szoueget 
a Dreamzueaver 
programban 
a Properties thbla 

segits6g6uel alakit- 
hatunk hiperszo- 
veg6 

Ha a Dreamweaver program segitskgkvel kitszitjiik el a weboldalunkat, akkor egysze- 
ru"en megadhatjuk a hivatkoz5s 6s a c6l be5llit5sait a Properties t5bl5n, a 19.7. 5briin 
15that6 m6don. A Link (Hivatkoz5s) 6s a Target (Ckl) mez6k egyen6rt6ku"ek a Flash-ben 
talAlhat6 getURL mGvelet URL, illetve Window mezo"ive1. Ez eddig elitg konnyu". Ennel 
tovibb finomithatjuk a hivatkozhs mu"kod6si.t b5rmely 5tlagos weboldalon. ~lerhetjuk 
pkld5u1, hogy egy adott tulajdons5gokkal rendelkezo" bong6szo"ablak bukkanjon e l6  
Egy ilyen elbugr6 ablaknak pCld5ul megadhatjuk a mkretkt, hogy ne pont akkora 



legyen, mint az 6ppen nyitva lev6 ablak. Ezenfeliil engedelyezhetjuk vagy letilthatjuk 
a bongksz6 bizonyos jellemz6it (peld8ul a meretezhetCiseget, a gombokat 6s igy to- 
vibb). Ehhez egy kis JavaScript k6dra lesz szuksegiink (err61 nem lesz sz6 rkszletesen, 
de a bemutatiisgra sor keriil), amelyet a hiperhivatkoziisunkhoz keIl hozziiadnunk. 
pitldiiul: 

<A KREF= " # " 
s c r i p t  language="JavaScriptU 
onMouseDown="window.open('animation.htm1 ' t hename ' ,  ' w i d t h = 3 0 0 1 ,  

hb  h e i g h t = ' 3 3 5 ' ) ; " >  
c l i c k  here!</A> 

Ennek a k6dreszletnek a kulcsa a window. open ( ) fiiggvkny. Az els6 parametere annak 
a fhjlnak a neve, amelyet meg akarunk nyitni (ebben az esetben az animation. html). 
A misodik parameter egy tetsz6leges nkv, amelyet az ablaknak adunk, a harmadik 
parameter pedig egy karakterlhnc, amely tele van az ablakhoz megadott jellemz6kkel. 
A mi eseMnkben a sz6lesseget 6s a magassggot adtuk meg (kkppontban). (Meg szAmos 
jellemz6t talilhatunk egy j6 JavaScript-kezikonyvben.) 

l 

Ha lehet6v6 szeretnenk tenni a felhaszn516nak, hogy az el6ugr6 ablakot bezgrhassa 
m5shogyan is, mint a bongesz6 bezAr6 gombjiival, akkor egy egyszeru" JavaScript k6ddal 
ezt is megtehetjiik. Ha peld%ul keszitettiink egy 300x300 mkretu", animation. f l a  n e e  
Flash filmet, amelyet egy . s w f  6s a hozzii tartoz6 . h t m l  fijIokba mentiink, akkor a letre- 
hozott HTML fAjlt (animation. html) megnyithatjuk egy egyszeru" szovegszerkeszt6"ben 
(pkldgul a Jegyzettombben). A f%jl veg6n a kovetkez6 sorokat taliljuk: 

</OBJECT> 
</BODY> 
</HTML> 

Az ablak bez5rhs5t vegzo JavaScript kbd egyszeden az </OBJECT> 6s a </BODY> elemek 
koz6 keriil. A vkgeredmkny igy n6z ki: 

</OBJECT> 
<A HREF=" # "  
script language= " JavaScript " 
onMouseDown="window.close();"~Close~/A~ 
</BODY> 
< / HTML, 

~rdemes megfigyelni: annak ellenere, hogy a film mQete csak 300x300 keppont, 
a window. open k6d egy 300x335 kkppont mkretu" ablakot hoz letre, hogy helyet 
biztositson a hiperszoveg (close) szimgra. 

Lgthattuk, hogy a HTML f5jlban egy kis JavaScript kdddal hogyan zhrhatunk be egy ab- 
lakot. De mi koze ehhez a Flash-nek? Hht nern sok, de taliin erdemes kipr6bilnunk ezt 
a triikkot. Most pedig nezzunk egy eljgrhst, amellyel a Flash-b61 httathatunk JavaScript 
k6dot. Mi a helyzet pkldhul, ha egy olyan gombot szeretnenk elk6sziteni a Flash-ben, 
amely vitgrehajtja a window. close ( ) utasithst? Alapvet6en ki.t m6dszerrel6rhetunk 
celt: a j avascr ip t  : hasznilatival, ami akkor mGkodik, ha 6-0s vagy 7-es Flash le- 
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jitsz6sa keszitjiik a filmet, illetve az l i j  ExternalInterface oszt5ly segits6gkvel. 
A navigateToURL ( ) tagfiiggvenyben szereplo" URL cimet egyszeden mbdosithatjuk. 
Az alabbi k6d pkldiul a window. close ( ) fiiggvenyt inditja el a Flash-b6l: 

var url = "javascript:window.close~)" 
navigateToURL( new URLRequest(url), "-self" ) 

Csak annyi a dolgunk, hogy beirjuk a javascript : kifejezest, majd a sziiksPges 
JavaScsipt kbdot. Ez az eljiris minden rnai bong6szo"ben j61 miikodik. 

Az ExternalInterface objektumot haszn816 m6dszer eleginsabb, de tobb k6dot ige- 
nyel. Az el6nyei kozP tartozik azonban, hogy sokkal konnyebb paramktereket megadni. 
Amikor peldiul a window. open segits6gPvel szeretnknk bj ablakot nyitni, tobb informici- 
6t is meg kell adnunk, ami a javascript : utasitisra kpulo megoldisnil nem egyszerii. 
Ha kozvetleniil egy . swf fijlbbl szeretnknk JavaScript kodot inditani, a call ( ) tagfiigg- 
vkny meghivisa el6tt be kell emelniink az E~terna~lnterf ace osztiilyt. T e w k  fel, 
hogy egy closeButton peldinynevu" gombot lielyeztiink a szinpadra. A kovetkezo" k6d 
bezarja az ablakot, amikor a felhasznA16 a gombra kattint: 

import flash.external.External1nterface; 
closeButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, goNow) 
function closeNow ( evt ) I 

ExternalInterface.call("window.close") 

A window. close ( ) JavaScript-fiiggvkny meg1eheto"sen egyszeru", 6s nem igenyel egyet- 
len parametert sem. Az ExternalInterface hasznilata akkor jelent el6nyt, ha paramB 
tereket kell Atadnunk. A kovetkezo" k6d pPldAul lehet6vi. teszi, hogy az openButton 
new3 gombpkld5ny megnyisson egy l i j  ablakot (akAr csak a koribban bemutatott k6d, 
de  ez a Flash film belsejkbe keriil): 

openButton.addEventListener(MouseEvent.CL1CK openNow) 
function openNow ( evt ) { 

ExternalInterface.call(~window.open", "animation.htmlU, "thename", 
"width=300,height=335"); 

1 

Megjegyzendo, hogy ehhez a k6dhoz is sziiksPg van az el626 peldhban szereplo" import 
utasitisra, illetve az animation. html n e d  HTML fhjl. 

MPg egy utols6 ritszletet gondoljunk 5t az elo"ugr6 ablakokkal kapcsolatban. A Publish 
meniiponttal letrehozott HTML k6d megbizhat6 ks l~ibhtlanul miikodik, de  nem mindig 
pontosan olyan, amilyet hasznilni szeretnknk. A 24. lecke tirgyalja, hogyan lehet befo- 
lyisolni a Publish parancs mu"kod6si.t. Addig is, hadd mutassak meg egy apr6 vhltozta- 
tgst, amelyet szinte mindig vkgrehajtok a HTML fijlon, 6s ami kulonosen e~venyes 
a pkldiiban hasznilt animation. html f5jlra is, ~ l t a l i b a n  a kovetkezo"kI2ppen m6dosi- 
torn a HTML f8jl elejkt (<BODY bgcolor=" #FFFFFFN>): 



<BODY bgcolor="#FFFFFF" 
leftmargin="O" leftmargin="O" rnarginwidth="O" marglnhelght="O"> 

Ez a m6dosit5s egyszeden megsziinteti a Flash film koriih marg6kat. Enklkul 
a 300x300 kkppont rnkretu" Flash film egy rkszkt lev5gn5 a 300x300 k6ppont m6retu" - - 

ablak. (A 24. leckkben megtanuljuk majd, hogyan lehet ezt a m6dosit5st felvenni 
az alapkrtelrnezett beiillit5sok koz6, hogy ne kelljen rninden alkalomrnal saj5t kezuleg 
elvkgezni.) 

A lecke anyag5nak tal5n legink5bb sarkalatos pontja a sziikskges f5jlok feltoltCse egy 
webkiszolg516ra. Kksz meviinket ugyan a saj5t sz8mitbg6piinkon is kipr6b&lhatjuk, de 
addig senki m5s nem fogja lgtni, amig fel nem toltjuk azt egy webkiszolgAl6ra. 

A webkiszolgal6 olyan szPmit6gkp, amely Alland6 internetkapcsolattal rendelkezik, 6s 
a beAllitAsainak koszonhet6en a szok5sos internetes eszkozok segitskgkvel (pCld5ul egy 
bongksz6vel) biirki megtekintheti a rajta lev6 f5jlokat. Valdszinuleg a saj5t gkpiink is 
rendelkezik internetkapcsolattal, de a megfelelo kiszolg516program nklkul (6s a rnegfe- 
lel6 kapcsolat nklkiil) senki sem l5thatja a merevlemeziinkon tal5lhat6 weboldalakat. 
A legtobb szolg5ltat6 azonban biztosit valamennyi t5rhelyet a webkiszolg5l6j5n az el6fi- 
zet6inek, ahov5 feltolthetik a f5jljaikat. 

A feltoltks eg6szen egyszeru" is lehet, ha egy webkiszolg516 fut a gkpunkon. Lehet, hogy 
olyan ci.gni.1 dolgozunk, ah01 annyib61511 az egksz, hogy egy mask gkp merevlemez61-e 
rn5soljuk a fgjljainkat. A legegyszerfibb esetben csak annyit kell tennunk, hogy az . s w f  

ks . html fgjlokat r5m5soljuk a merevlemezre, 6s csak arra kell figyelnunk, hogy ugyanar- 
ra a helyre keriiljenek. 

Ha egy internetszolgiiltat6 biztositja a kapcsolatunkat, 6s egy bizonyos t5rhelyet bocs8- 
ton rendelkezbunkre a webkiszolg516jiin, akkor egyszeru"en a megfelel6 helyre kell 
m5solnunk a fiijlokat. A szolg51tat6t61 rnegtudhatjuk a rkszleteket, de legtobb esetben 
egy FTP programra lesz szukskgiink. Sz5mtalan nkpszeru" ingyenes FT?? program letezik, 
amellyel megadhatunk egy felhasznAl6nevet 6s egy jelszbt. Ezekkel bejelentkezhetiink 
a webkiszolg516ra, ahov5 azutiin bemiisolhatjuk a f5jlokat. A Dreamweaver programnak 
van egy bekpiten szolg5ltat5sa is, amellyel feltolthetjuk a f5jlokat. Egy m5sik egyszeru" 
(de kor5ntsem ideAlis) m6dja a f5jlok feltoltksknek, ha az Internet Explorert hasznAljuk, 
6s a Cim mezo%e beirjuk, hogy ftp : / / 1 ogin :password@f tp . server. corn/, ah01 
a login a felhasznii16nkv, a password a jelsz6, az f tp . server. corn pedig a szolgAltat6 
webkiszolg516j5nak a neve. Nem Art, ha megkerdezziik a szolg5ltat6t, de ezzel a m6d- 
szerrel 5ltal5ban At tudjuk rn5solni a f5jlokat a merevlemezunkrol a szolg5ltat6 kiszolgii- 
16j5ra. Ehhez mindossze At kell huznunk a fijlokat az Internet Explorer ablak5ba, 
a 19.8. 5br5n l5that6 m6don. 
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&j Internet OIplorer 

12 My Documents 

13 Shared Docurnenta 

My NetworkPlaces 

19.8. iibra 
Habar nem e z  a legjobb mbdszer, 
az Internet Explorerrel is feltolthetjiik 
a fujlokat 

Szhmos webkiszolghl6 kulonbseget tesz a kis- 6s nagybetfik kozott 
Mivel sok webkiszolga16 Unix fajlneveket hasznal, es a Unix kulonbseget tesz kis es 
nagybetiik kozottr akkor jarunk a legjobban, ha mar az elejetol fogva csak kisbetuket 
hasznalunk a fajlok neveihez. Ha peldaul az . f la fajl neve my~ovie . f la 6s igy 
tesszuk kozze, akkor a Flash a my~ovie . html es a my~ovie . swf fajlokat hoea 
letre. Ezzel sok kellemetlensegnek tehetjiik ki magunkat, mert ha az . S W ~  fajlnak 
kesobb a mymovie. s w f  nevet adjuk, akkor elkepzelheto, hogy a HTML fajl nem 
fogja megtalalni. Az aranyszabaly pofonegyszeru: a fajlnevekhez mindig csupa kisbe- 
tut hasznaljunk. 

Ebben a leckeben sok mindent megtanultunk, 6s mkg csak nem is mindig a Flash-rB1 
volt sz6! Ez rendben is van, hiszen azzal foglalkoztunk, hogy mi a teendo", ha k6szek 
va-gunk a Flash filmiinket megosztani a nagyvilgggal. AnClkul is minden bizonnyal 
fantasztikus Flash filmeket keszithetunk, hogy azok valaha is felkeriilnenek a VilBghi- 
16ra, de a kozzCtCtelukhoz sem kell sok, ha amellett dontiink. 

BAr a kozzktktel n6h%ny r6szlet6vel csak a 24. leck6ben ismerkedunk meg, m5r most 
megtudtuk, hogyan lehet menteni a szuks6ges . swf, . html 6s . j s fijlokat a Publish 
(Kozz6ti.tel) 6s a Publish Preview (Kozzittitteli elonitzet) parancsok segits6g6vel. A Flash 
tartalom megjelenit6s6hez egy weblapon csak egy kattintiisra van szuksCg. Azt is megta- 



nultuk, hogy a navigateToURL ( ) fuggvknnyel hogyan adhatunk meg m5s weblapokra 
mutat6 hiperhivatkozisokat. Ugyanezzel az eljiiriissal JavaScript-parancsokat is kiildhe- 
tiink a bongkszdnek, egyenesen a Flash-b6l. 

A JavaScript mellett megismerkedtiink az A HREF HTML-elemmel is (arni a Flash 
navigateToURL mGveletknek felel rneg). RemklhetBleg ez az ittekintks mindenkinek fel- 
keltette az 6rdekl6des6t. Ezek uthn talhn kicsit kozelebbrtil is megismerkedunk a HTML 
nyelwel, 6s megprbbiiljuk mink1 tobbszor hasznhlni Flash projektjeinkben. Mindenesetre 
nem az a legnehezebb, hogy rhjojjunk, hogyan kkszithetiink el valamit, hanem annak 
a kigondol5sa, hogy mit is akarunk littrehozni. Az klet miis teriileteihez hasonldan a web- 
lapokra is igaz: ha m5r l5tjuk magunk el6tt a cklt, akkor odakrni 5ltal5ban m5r nem olyan 

Amikor a Publish Preview parancsot hasznalom, akkor minden csodhlatosan * 

nkz ki, de amint felrakom a fhjlokat a webkiszolgalo'ra, semmi sem mgkodik. 
Mi&? 
Nos, ennek ezer 6s egy oka lehet. Szaladjunk vkgig nkh5ny gyakori probIgm5n! 
Ha vitletleniil nagybetilket hasznhltunk valamelyik f5jl nevkben, meg kell pr6- 
biilnunk csupa kisbetiit hasznhlni minden fgjlnkvben, mert lehet, hogy a webki- 
szolghlbnk 6rzkkeny a kis- 6s nagybe6k kozti kulonbskgekre, nkh5ny FTP 
program pedig automatikusan kisbetilsre alakitja a fgjlneveket. Ellen6rizziik azt 
is, hogy a mfikodkshez szuks6ges osszes f5jlt iitm5soltuk-e a kiszolg516ra. Nez- 
zunk ut5na, hogy a megfeleld helyre mhsoltuk-e a fhjlokat (pCldiiu1 ugyanarra 
a helyre tettuk-e az . s w f  6s a . h t m l  fiijlokat). Rendelkezik-e a kiszolg516 a meg- 
felel6 Flash MIME beAllit5ssal? (Ha tobbet szeretnknk megtudni err61 a beAllit5s- 
rbl, akkor olvassuk el az Adobe 4151-es sz5m13 technikai leir5s5t. Ehhez 
a www. adobe. corn oldalon juthatunk hozz5, ha a keres6mez6"De begkpeljiik 
a technote 4151  kifejezitst.) 
Miutun feltoltottem az  .swf 6s .html fajlt a webkiszolgalo'ra, a felhasznalo'k egy 
olyan parbeszkdablakkal taldlkoznak, ami a This page requires AC-RunActive- 
Contentjs (Ehhez a z  oldalhoz a z  AC-RunActiveContentjs szuksi?ges) iizenetet 
jeleniti meg, a z  oldal viszont nem tolt6dik be. Hogyanjavithatjuk ki a hibat? 
Nagyon egyszedfen: toltsuk fel az emlitett fhjlt (AC-~un~ctive~ontent . j s), 

amelynek a kozzCtktelkor letre kellett jonnie. A . html f5jl hivatkozik erre a fiijl- 
ra, 6s ha nem taliilja, hibaiizenetet kenytelen megjeleniteni. 
Tehetek-e ugyanava a weblapra egynd tobb Flash filmet is? 
Termgszetesen, bgrmennyit. Elkkpzelheto" pGldhu1, hogy ugyanazt a Flash filmet 
egy tiibl5zat kkt kiilonbozo" cellhj5ban is elhelyezziik. Tervezhetiink egy keretcso- 
portot is, ah01 az egyik keretbe egy olyan Flash filmet teszunk, ami sosem toltii- 
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dik be lijra (6s ez tartalmazza a hitt6rzeni.t is), egy csom6 misik filmet pedig 
kulonf6le keretekbe toltiink be. De legyen bgrmi, amit szeretnknk, va16szinu"leg 
mindig meg lehet oldani valahogyan. 

Ez a rksz ismkt16 k6rd6sekbol 6s vilaszokbol 511, amelyek segitskgevel meg~zilgrdithatj~k 
az ebben a leck6ben szerzett tudiisunkat. Pr6b5ljuk megviilaszolni a kerditseket a vila- 
szok ellenorz6se e1o"tt. 

1. Ha a Publish meniipontot vilasztjuk, 6s ligy tunik, hogy semmi sem tortknik, 
az azt jelenti, hogy valami baj van? 

A. Igen. A Publish parancs gyirilag hibgs, 6s tulajdonk6ppen nem is miikodik. 
B. Val6szinuleg. Ez a parancs csak akkor milkodik, ha mir kapcsol6dtunk 

az Internethez. 
C. Nem. A Publish parancs csak a Publish Settings piirbeszedablakban meg- 

adott fgjlokat menti. Ha l5tni is szeretnenk a vkgeredm6nyt1 akkor a Publish 
Preview meniipontot kell hasznalnunk (vagy meg kell keresniink a mentett 
fgjlokat). 

2. A navigat eToURL tagfiiggvknyt csak gombokra kattintiiskor haszniilliatjuk? 
A. Igen, kulonben nem tudnink, hogy mikor akar a felhaszni16 gtmenni egy 

misik weboldalra. 
B. Nem. A navigateToURL muveletet egy kulcskockihoz is rendelhetjuk, igy 

a felhaszn516 akkor is gtkeriilhet egy m5sik oldalra, ha elkrkezik az adott 
kkpkockahoz. 

C. Nem. A navigateToURL muveletet csak kulcskockiikhoz rendelhetjiik, 
gombokhoz nem. 

3. ,,Ha elolvastuk a lecke teljes anyagiit, akkor megtanulhattuk a HTML nyelv 
alapjait." Igaz vagy hamis? 

A. Igaz. A lecke tomor, m6gis Atfog6 bevezet6t nrjjtott a t6mgban. 
B. Hamis. Ha a leck6t megel6zoen nern ismertuk a HTML nyelvet, akkor va16- 

szincleg mCg mindig ez a helyzet, de legal5bb a benne rejlo" lehetoskgekkel 
megismerkedtunk. 

C. Hamis. Csak a konyv vegkre lesz belolunk profi HTML-programoz6. 
4. Csak a navigateToURL miivelettel lehet hiperl~ivatkozasokat lktrehozni? 

A. Igen, kivkve, ha HTML nyelven hozunk lktre egyet. 
B. Nem. M6g legalibb 20 kiilonbozo" osszetevot tal5lunk a Flash-ben, 

a Web kateg6riiban. 
C. Nem. Lktezik neh6ny mbdszer, amellyel szovegekb61 is 16trehozhatunk 

hiperhivatkozisokat. 



1. C. A Publish paranccsal fiijlokat hozhatunk letre, de addig nem lhtunk semmit, 
amig meg nem keressuk 6ket. A Publish Preview parancs letrehotza a fAjlokat, 
6s azonnal meg is jeleniti azokat a bong6szo"ben. F ., 

2. B. A navigateToU~L tagfiggvenyt b5rmilyen esemgnyhez (lgy egy gombra va16 E L 

katintiishoz is) hozz&rendelhetjiik, de kulcskock~kban is elhelyezhetjiik. z 

3. B. Ennek a leckknek nem az volt a celja, hogy megtanitsa a HTML nyelvet. 
Arra viszont j6 volt, hogy a HTML nyelvet m8r ismer6ket a helyes litra terelje, I 

a tobbieknek pedig bemutassa az ebben a nyelvben rejl6 1eheto"segeket. 
4. C. Ha a Properties t5bl5n a szoveg tipusiinak a Static Text erteket adjuk, akkor 

megadhatunk egy URL-t, ahov5 iitugorhat a felhaszn%l6, a Dynamic 6s Input tl- 
pus6 szovegekni.1 pedig behllithatunk egy HTML-stilust, amivel tulajdonkeppen 
a Flash-en belul hasznglhatjuk a HTML nyelvet. 



Modularis webhelyek tervezese 

Ebben a leckgben a kovetkezo%r6l lesz sz6: 

Hogyan j8tszhatunk le egy filmet egy misik filmben a Loader osztily segitsegit- 
vel vagy jelenithetiink meg vele egy kulso" ( . j pg, . g i  f vagy . prig) kepet? 
KiilsB MP3 hangf5jlok lejiitszisa 
Szovegfiijlok tartalminak betoltese az URLLoader es URLVariables osztilyok 
segitsggevel 

Egyetlen 6ri5si Flash f5jl segitskgitvel is 1i.trehozhatunk egy hatalmas webhelyet. 
Ha azonban modulokra (elemekre) bontjuk a webhelyiinket, annak sz5mos el6nye van. 
Hogy csak nehhnyat ernlitsiink: egyszerre csak a webhely bizonyos rgszeit kell betolte- 
ni, ahogy a szuksitg megkiviinja (ahelyett, hogy rninden Iiitogatbnak mindent le kelljen 
toltenie). Egyidejuleg tobben is dolgozhatnak pirhuzamosan ugyanannak a webhelynek 
az elkitszitgskn, its a webhelynek csak azokat a rQzeit kell frissiteni, ameiyek megviil- 
toztak, ahelyett, hogy egy hatalrnas mesterfAj1t kellene mindig itszerkeszteni. Egyazon 
webhely tobb kiilonbozo" viltozat5t is elkitszithetjiik kiilonbozB nyelveken, amihez csak 
azokat a rkszeket kell kicserglniink, ah01 sz5mit a nyelv. Az elemes szerkezetnek m%s 
el6nyei is vannak, de a lknyeg a hatitkonysiig, a termelkkenyseg 6s a felhaszn516nak 
nyfijtott 6lmi.ny. 



lokb61 felitpiteni, its megtudjuk, milyen szempontokat figyelembe vkve dontsunk arrbl, 
hogy mikor 6s 1101 a legmegfeleliibb a modulok alkalrnaz5sa. 

A leckitben ismertetett szakkifejezesek its fogalmak ugyan nem ti11 bonyolultak, de 
az ide tartoz6 Flash-szolgiiltatiisok haszniilatiihoz meglehetosen szigorii szabalyokat 
kell kovetniink. Arnig a helyes nyelvtant kovetjuk, minden rendben lesz. A legnehe- 
zebb azt eldonteni, mikor melyik szolgiiltat5st kell hasznalnunk. Vagyis a ,, hogyan 
mukodik" kitrdesre sokkal konnyebb valaszolni, mint arra, hogy ,, 7nikor its hol hasz- 
n5ljukX. Minden szolg5ltat5snak elobb a hogyanjiival foglalkozunk, azut5n titriink r i  
a gyakorlati megval6sitasukra. 

Filmek 6s kbpek betoltbse 
A Loader osztily segitsitgitvel egy Flash film lej5tszhat egy miisikat. (Ennek regi m6d- 
szere a loadMovie vagy a MovieClipLoader osztiily haszn5lata volt.) A m5sodik film 
litnyegeben az elso film folott jiitsz6dik le. Ezt a legegyszeriibben 6gy Crthetjuk meg, 
ha az egyik filmet gazdafilm7zek, a m5sik filmet (amelyiket a gazda folk toltjiik be) pe- 
dig afilmrzek kepzeljiik el. Gondoljunk egy nagy hiizimozirendszerre, amely kiilonfele 
hangsz6r6kb61 its egy ti.vi.kitsziilitkb61 ill. A DVD-lejiitsz6ba helyezett filmet csak 
a t6vk k6pernyo"jkn nkzhetjiik meg. A tevitre teli5t gondolhatunk figy, mint a gazda 
Flash filmre, amelyre riitoltjiik a DVD-lejiitsz6ba helyezett filmet. Erre azitrt lehet szuk- 
skg a Flash-ben, mert elkitpzelheto", 11ogy olyan alfilmjeink vannak, amelyekbol egyszerre 
csak egyet akarunk lejiitszani. Lehetovit tehetjuk pitldiiul a felhasznal6 sz5rnara, hogy ki- 
v5lassza a lejiitszand6 alfilmet. Ehhez csak annyit kell tennunk, hogy betoltjuk a Loader 
osztiilyt, amikor a felhaszniil6 egy gombra kattint. Olyan ez, mint egy zenegkp, amelyben 
minden lemez vagy CD kiilon alfilmnek felel meg. A Loader osztiily elo"nye, hogy csak 
azt az alfilmet kell letolteni, amelyiket a felhaszn516 kiviilasztotta. 

Vizsgiiljuk meg rkszletesen a Loader osztiillyal kapcsolatos kkrditseket, azut5n ki is pr6- 
biilhatjuk. Eloszor is, csak az . swf fiijlok kepesek a Loader oszthly load tagfiiggvknye- 
nek vitgrehajt5s$ra, ezkrt csak a Test Movie (Film ellen6rzitse) paranccsal nitzhetjiik meg 
a vkgeredmenyt. A gazda . s w f  fAjlba m5s . swf 5llomiinyokat 6s kepeket UPG, GIF vagy 
PNG fiijlokat) is betolthetiink, de ha filmeket szeretnknk betolteni, azokat el65b . swf 
formiitunlban kell mentenunk. Vkgul, amikor a Loader osztiilyt l~aszniiljuk, meg kell 
adnunk a helyet, ahovii a filmet (vagy kepet) be akarjuk tolteni. A betoltott tartalmat 
az addchild ( ) tagfiiggvitnnyel jelenithetjuk meg a szinpadon. Az addchild ( ) hggvitny 
litnyegitben futisidthen 1102 lPtre egy filmklipet. 

A lenyeg, hogy ernlekeznunk kell r5, hogy addig nem fogunk l5tni semmit, amig meg 
nem hivtuk az addchild ( ) fiiggvenyt. A Flash CS3-ban ezen kiviil megjelent egy 6j- 
dons5g: a megjelenitksi lista, amely felsorolja a szinpadon lev6 osszes objektumot. 
Minden filmklipnek sajiit megjelenititsi listiija van (elvkgre egy filmklipen beliil tobb 



filmklipet is elhelyezhetiink). Az addchild ( ) val6jiiban a movie clip osztiily egyik 
tagfuggvenye. Tegyijk fel ptldlul, hogy meghivNk a myLoader nevu betoltot, 6s 
a szinpadon egy myclip nev6 klip taliilhatd. Ha a myclip. addchild (myloader) 
parancsot adjuk ki, a betoltott film a mycl i p  pgldiinyban lev6 tobbi klip tetejitre keriil, 
mig ha csak annyit irunk, hogy addchild (myLoader) , a film az aktuglis id6szalag 
objektumai folt keriil. Azt is megtehetjuk, hogy az addChildAt ( ) utasitlst adjuk ki, 6s 
megadunk egy indexer. Ezzel a megjelenitesi IistAban szerepl6 bhrmelyik pkldhnyt 
IecserClhetjuk, mivel egy helyen egyszerre csak egy objektum lehet. Ennek a jelent6s 
Gj szolgiiltathsnak (a megjelenitesi 1istAnak) most csak egy rovid osszefoglaliisiit adhat- 
tuk, de ennyit rnindenkeppen tudnunk kellett rdla, hogy megerthessuk a kovetkez6 
gyakorlatot, amelyben azt ngzzuk meg, hogyan tolthetunk be filmeket egy olyan 
klipbe, amely mhr a szinpadon talglhat6. 

Gyakorlat: Toltsiink be egy filmet! 

Ebben a gyakorlatban a Loader oszthly segitstgevel lehetiivi. tessziik a felhasznii16nak, , 
hogy csak azokat a r6szleteket toltse le, amelyek Crdeklik. A ldpesek a kovetkez6k: 

1. Ennek a gyakorlatnak a kulcsa a szervezettsitg. Lassan jiirj, tovribb itrsz! Hozzunk 
letre egy iires mappiit, amelybe a filmeket menthetjiik. Hlrom szinhtmenetet 
fogunk lgtrehozni, illetve a f6 gazdafsjlt. 

2. Hozzunk littre egy f i j  Flash (ActionScript 3.0) fgjlt, 6s Allitsuk a film szitless6gitt 
6s magasslgiit is 300 kgppontra. (Az AS 2.0-ra epiilo" viiltozat megtalAlhat6 
a www . phillipkerman. com/teachyoursel f internetcimen.) Ehhez v%lasszuk 
a Modify, Document (M6dositris, Dokumentum) menupontot (vagy nyomjuk le 
a CTRL+J billentytlket). Figyeljiink rh, hogy a Ruler Units (Vonalzbbeoszt%sok) 
&eke Pixels (K6ppontok) legyen. 

3. Hozzunk letre valamilyen egyszerii itmenetet, 6s legyen az Atalakulcj objektum 
szine teljesen piros. Mentsiik a filmet red. f la nitven abba a mappiiba, amelyet 
az 1. lepesben hoztunk letre. Hasznsljuk a Test Movie parancsot, amellyel abba 
a mapp5ba rnentiink egy red. swf nevu frijlt, ahovl az imgnt a red. fla fAjlt 
mentettiik. 

4. A Save As (Mentes miskknt) paranccsal adjuk a f5jInak a green. f la nevet, its 
az Atmenetes objektumot szinezziik teljesen zoldre. (Lehet, hogy ehhez mind- 
egyik kulcskockiiban meg kell ~Altoztatnunk a szin6t.) Ne felejtsunk el menteni, 
azutrin a Test Movie paranccsal hozzuk Etre az . s w f  fijlt. 

5. Ism6teljuk meg a 4. lepest, de most a kitk szint (6s a blue. £la fgjlnevet) 
hasznaljuk. 

6. Most hArom . f la 6s hiirom . swf fljlnak (mindegyikb61 red, green 6s blue) 
kell Iennie a mappriban a 20.1. iibrAn lrithat6 mbdon. Ziirjuk be az osszes Flash 
fiijlt. EZ utiin hozzunk letre egy l i j  Flash (ActionScript 3.0) frijlt, es mentsiik 
ugyanabba a mappiiba main. f l a  nCven. Ennek a dokumentumnak a merete 
legyen 500x500 k6ppont. Ez lesz a fo fiijl, amely majd egy klipbe tolti a tobbit. 



20.1. 6bra 
Mindegyik $a fajlhoz el kell 
kkszfteniink a me@elelo" .swf fajlt 

7. Hozzunk letre egy pontosan 300x300 keppont meretii nitgyzetet figy, hogy 
rajzolunk egy birmekkora teglalapot, azutan az Info (Adatok) tiblin atillitjuk 
a mitreteit 300x300 k6ppontosra. Gondoskodjunk rbla, hogy legyen korvonal 
a negyzet koriil, majd toroljiik a kitolt6set. Jeloljiik ki a teljes korvonaliit, 6s 
alakitsuk szimb6lummi (a viselkedkse Iegyen Movie Clip, a neve legyen box, 6s 
valasszuk a bal felso" Registration beillitAst). A szinpadon lev0 peldgnyt kijelolve 
adjuk neki a myclip nevet a Properties tAbl5n. 

8. Hfizzunk 5t egy Button (Comb) osszetev6t a szinpadra, 6s a Properties tibl%n 
adjuk neki a redBut t on pkldinynevet, a Parameters lapon pedig valtoztassuk 
a cimkitjkt ,,Redv-re. 

9. Jeloljuk ki a film elso" kulcskockijAt, nyissuk meg az Actions (Muveletek) tzibliit, 
6s gepeljuk be az alibbi k6dot: 

var myLoader :Loader = new Loader ( ) 
myClip.addChild( myLoader ) 

redButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK , clickRed) 
function clickRed ( evt ) { 

myLoader.load( new URLRequest("red.swf") ) 

1 

Az elso" sor lktrehozza a Loader osztA1y egy pkldiinyat ( t he~oade r ) ,  majd 
meghivja az addchi l d  ( ) fuggvknyt, amellyel ezt a betolt6t a m y C l  i p  pkldanyba 
helyezi. Ez utan az a d d ~ v e n t  Li s t e n e r  ( ) segitsegevel itadjuk a redBut ton 
pitldAny C L I C K  esemenykt a clickRed ( ) figgvenynek. Vkgiil, a clickRed ( ) 
fiiggvenyen belul elinditjuk a load ( ) fiiggvknyt, 6s URL-kerelemk6nt 
(URLRequest) megadjuk neki a betoltendo" fijlt ( red .  swf). 

we 
Minden URL-kbrelemnek sziimit! 
Termeszetes, hogy azt hissziik, hogy a my~oader  . load ( r ed .  s w f  ) kod 
rnilkcdik - pedig nern. Ne feledjiik, hogy minden kerelem az URLRequest egy 
peldanya, ezert a myLoader . load ( new URLRequest ( " r ed .  swf" ) ) f0rItIat 
kell hasznalnunk. 

10. Pr6b5ljuk ki a filmet. Figyeljiik meg, hogy a betoltott film igazitisa milyen pontos. 
Ennek az az oka, hogy a betoltott film a bal felso" sarkiival illeszkedik a klip 
regisztrAci6s (helykijelolo") pontjihoz (amelynek ebben az esetben a bal felso" 
sarkot v5lasztottuk a 7. lkpksben). 



1 1. Hozzunk lgtre m6g kCt gombot greenBut ton 6s blueBut ton pCld5nynkwe1, 
majd irjuk be az alhbbi k6dot az 1. kkpkockiiban lev6 k6d alii: 

greenButton.addEventListener(MouseEvent.CL1CK , clickGreen) 
function clickGreen ( evt ) {  
myLoader.load( new URLRequest("green.swfn) ) 
1 
blueButton.addEventListener(~ouseEvent.CLCK , clickBlue) 
function clickBlue ( evt ) { 
myLoader.load( new URLRequest("blue.swf") ) 
3 

Az imCnt elvggzett gyakorlatot konnyen mbdosithatjuk ligy, hogy kCpeket jelenitsen 
meg. Az . swf fhjlokon kiviil (szokvhyos vagy progressziv kbdolhsd) . jpg, valarnint 
. gi f 6s . png kCpfhjlokat is betolthetiink. A . gi f formiitumot szCles korben haszniiljhk, 
a . pg-nek pedig az az elinye, hogy tamogatja az 5ttetszisegi (alfa) csatornhkat, vagyis 
a betoltott kitp egyes rkszein keresztiiliitliitsz6dhatnak az alatta lev0 objektumok. Ha 
k6pet szeretngnk betolteni, csak annyit kell tenniink, hogy az els6 parameterben a film 
fiijlnevkt egy kCp f5jlnevi.re cserkljuk; a 9. l6pCsben pCldhul a red. s w f  " helyere l 

a "kep . pngU-t irhatjuk. (Persze ahhoz, hogy ez mGkodjon, szuksegiink van az adott 
mappiiban egy kep . png nevG kepfiijlra.) 

Hogyan hathromk meg, hogy mikor 6rt v6get I 
egy film betoltbse? 

Most hogy m5r kkpesek vagyunk filmeket its kkpeket betolteni, azt sem lenne rossz 
megtudni, hogyan torolhetjuk 6ket a mem6riiibbl. El65b azonban azt kell megtanul- 
nunk, hogy mik6nt donthetjiik el, hogy befejez6dott-e a film betoltgse. Ez akkor lehet 
fontos, ha egy nagyobb filnx-61 van sz6. Ilyenkor j6l johet, ha a felhasznAl6 nyomon 
tudja kovetni a film betolt6skt. Az is lehet, hogy azt aka rjuk, hogy a felhasznhlb vh rja 
meg, arnig a film teljesen betolt6dik. Ehhez arra van sziiksegiink, hogy meg tudjuk 
iillapitani, hogy befejezodott-e a film letoltkse. 

Annak meghakiroz%s5ra, hogy egy film betolt6dott-e, a legjobb mbdszer, ha behllitunk 
egy figyelit, amely a Loader hltal elinditott COMPLETE esemeny elinduliisiira vhr, amire 
egitszen addig nem keriil sor, amig a film vagy k6p teljesen be nem tolt6dott. Ha a letol- 
tCs folyamatiir61 friss inform5ci6khoz szeretnknk jutni, a PROGRESS esem6nyt is figyelhet- 
juk. (Ennek csak az a triikkje, hogy tudnunk kell, hogy a PROGRESS esem6nyt nem maga 
a betolti (~oader), hanem annak contentLoaderInf o tulajdonsiiga kozvetiti.) Ennek 
alapj5n a felhaszniilbt tAj6koztathatjuk is a betoltb hll5s5r61 (pi.ld5ul egy folyamatjelzo 
siiv segits6gCvel). A kovetkezi gyakorlatban Cppen ezt fogjuk tenni. 
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- 
Gyakorlat: Jelenitsiik meg a betijlt6s folyarnatiit a Loader osztily segits6g6vel! 

Ebben a gyakorlatban a Loader osztily altal kozvetitett esemknyeket figyeljuk, hogy 
egy Progres sBar (folyamatjelzo" sav) osszetev6ben (majd egy saj5t vizszintes elemben) 
megjelenithessiik a letolt6s iilliisit. 

1 .  Eloszor hozzuk lktre azt az alfilmet, amelyet be fogunk tolteni. A dokumenh~m 
mkretkt iillitsuk 300x300 kkppontra a megfelelo tulajdonsagaival (nyomjuk le 
a CTRL+J billenwket). Ez ut5n hozzunk lktre egy egyenes vonalban halad6 
animgcibt, ami a 2. kkpkockiban kezdodik. Tehit kattintsunk a 2. kepkockiiba, 
majd v5lasszuk az Insert, Timeline, Keyframe (BeszOras, Ido"szalag, Kulcskocka) 
menupontot (vagy nyomjuk le az F6 billenwt), ez ut5n pedig kkszitsiik el az ani- 
miicibt, ami mkg sok kkpkockin i t  tart (mondjuk egkszen a 60. kkpkockaig). 
Idealis rnegold5s, ha beagyazott vide6t hasznilunk, hiszen olyasmire van 
sziikskgiink, amelynek a letoltkse eltart egy kis ideig. Hogy biztosra menjiink, 
betolthetunk egy hanganyagot is, amelyet a 2. kkpkockaban kezdjiink el lejat- 
szani (ezzel is noveljiik a f5jI m6reti.t). 

2. Jeloljuk ki ennek az alfilmnek az elso" kkpkock5jit, 6s nyissuk meg az Actions 
tabliit. Gkpeljuk be, hogy stop ( ) ; , igy a film megill az elso" k6pkockini1, 
mialatt a film tobbi rksze letoltodik. 

3. Hozzunk letre egy uj rCteget, majd kattintsunk az Oj r6teg utols6 kkpkock5jiiba 
(60. kkpkocka), C s  szurjunk be egy kulcskockiit (ehhez nyomjuk le az F6 billen- 
qdt).  Az utols6 kkpkock5t kijelolve nyissuk meg az Actions tiblat, 6s irjuk be, 
hogy gotoandplay ( 2  ) ; , hogy a film folytonosan ismktlo"djon, de ne teljesen 
az elejktol (ah01 a stop muvelet talAlhat6). 

4. Mentsuk ezt a filmet egy lClj mappaba submovie. f la nkven, majd a Test Movie 
meniiponttal (vagy a CTRL+ENTER bil lenwk leutkskvel) hozzuk lktre 
a submovie. swf nedi  . swf fajlt. Amikor kipr6b5ljuk a filmet, az csak rnozdulat- 
lanul a11 az elso" kkpkock5nSl. Ezt majd abban a filmben orvosoljuk, amelyikbe 
betoltjiik az elobbi filmet. 

5. Most hozzunk lktre egy Oj  Flash (Actionscript 3.0) fiijlt, 6s mentsuk main. f la 
n6ven ugyanoda, ahova a submovie. f l a  f5jlt is mentettuk. Huzzunk egy 
ProgressBar osszetevot a szinpadra, Cs adjuk neki a Properties t%bl%n 
a myProgressBar pkldinynevet. 

6. Jeloljuk ki az elso" kulcskock5t az ido"szalagon, nyissuk meg az Actions tiiblat, 6s 
irjuk be a kovetkezo k6dot: 

1 var myLoader:Loader = new Loader() 
2 myProgressBar.source = myLoader.contentLoaderInfo; 
3 myLoader.contentLoader1nfo0addEventListener(Event.C0MPLETE, 

contentloaded) 
4 function contentLoaded(evt){ 
5 addchild( myLoader ) 

6 var c1ip:MovieClip = myLoader.content as Movieclip 



7 cl ip.play 0 
8 myProgressBar.visible = false 
9 1 
10 myLoader.load( new URLRequest("submovie.swf") ) 

N6hBny dolgot meg kell jegyezniink a fenti k6ddal kapcsolatban, mivel nern 
ugyanazt litjuk itt, mint az el626 gyakorlatban. A 2. sorban a ProgressBar 
osszetevot a beto1to"hoz (pontosabban annak contentLoaderInf o tulajdons9g9- 
hoz) tirsitjuk. A 3. sor beiillitja a COMPLETE esemeny figyeliijgt, 6s elinditja 
az egyedi contentLoaded ( ) fiiggdnyt. V9runk addig, amig ez a fiiggv6ny kiad- 
ja az addchi ld ( ) utasitgst, igy a betoltits kozben sem liitunk sernrnit. Termksze- 
tesen a folyamatjelzo" siv lithat6 a beto1ti.s kozben, de a 8, sorban, amikor mir 
nincs r9 szuks~g, elrejtjiik. A betolton Mipet lejitsz9sra szeretnitnk utasitani (liisd 
a 7. sort), de ehhez el65b a 6. sorban IBthat6 kbdra van sziikskg, amely kiolvassa 
a myLoader p6ld9ny content (tartalom) tulajdonshgiira vonatkozd hivatkoz9st, 
6s gondoskodik r61a, hogy azt a Flash filmklipkknt kezelje. Miut9n mindent beiil- 
litottunk, a 10. sor meghivja a load ( ) tagfuggvitnyt, amely elkezdi betolteni 
a submovie. s w f  f9jlt. I 

7. Ezzel a gyakorlat v6gi.re &tiink, de szeretnem mkg megmutatni, hogyan keszit- 
hetiink sajiit folyamatjelzo" siivot. Termkszetesen egy sajiit folyamatjelz6 nem 
biztos, hogy jobb, mint a rendelkezksre 9116 osszetevo (r9ad9sul tobb k6dot kell 
irnunk hozzii), de ha saj9t vagy elterii grafikiit szeretnknk alkalmazni (nem 
a szokv9nyos novekvd sAvot), ezt a megoldkt kell viilasztanunk. (Ha nekiink 
tokkletesen megfelel a Progres s B a r  osszetevo", itt meg9llhatunk.) 

8. A main. f l a  f9jlban rajzoljunk egy tkglalapot (a folyamatjelz6 rirszkre). Ehhez 
~9lasszuk a Rectangle eszkozt, 6s kapcsoljuk ki az objektumrajzolb m6dot. 
Jeloljiik ki csak a tkglalap kitolt6si.t (hogy a korvonal megmaradjon), majd 
vilasszuk a Modify, Convert to Symbol parancsot (vagy nyomjuk le az F8 billen- 
Wt) .  Vhlasszuk a bal felso" regisztriicids pontot, hogy amikor a tkglalap ifitmere- 
tezo"dik, ezt balr61 tegye. Adjuk a szimb6lumnak a Progress nevet, a pCldiinyt 
pedig nevezziik el progress-mc-nek. 

9. Utolsb 1Cpkskknt jeloljiik ki a fo" film (main. f la) elso" kulcskockiij9t, 6s cserkljuk 
a gyakorlatban koriibban bemutatott k6dot a kovetkez6re (amelyet rogton elma- 
gyar9zok) : 

1 var rnyLoader:Loader = new Loader0 
2 myLoader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, 

cont entloaded) 
3 function contentLoaded(evt) ( 
4 addchild( myLoader ) 

5 var c1ip:MovieClip = myloader-content as Movieclip 
6 cl ip.play ( ) 
7 progress-mc-visible = false 
8 I 
9 
10 myLoader.contentLoaderInfo.addEventListener( 

Progres sEven t .PROGRESS,  monitorProgress) 



11 function monitorProgress(evt){ 
12 var percent = evt.bytesLoaded / evt.bytesTota1 
13 progress-mc.scaleX = percent 
14 1 
15 
16 myLoader.load( new URLRequest("submovie.swf") ) 

A legfontosabb kulonbskg a fenti 6s a koribban, a 6. lkpksnkl litott k6d koziitt, 
hogy ezrittal nern haszniiljuk a ProgressBar osszetev6t. Ez azt jelenti, hogy 
nekunk kell a betolt6 contentLoadInf o tulajdonsigiib6l elkrhet6v6 tenniink 
PROGRESS esemCnyt. A 10. sorban ezt az esemknyt az egyedi monitorprog- 
ress ( ) fiiggvknyhez irhyitjuk, amelyben a progress-mc pkldiny scalex tulaj- 
dons5git allitjuk be, annak alapjin, hogy a teljes bajtmennyisitghez viszonyitva 
eddig hiny bijt tolt6dott be. 

8. Pr6bhljuk ki a filmet. Kitun6en kell mckodnie. Ha te'nyleg ki akarjuk prrjb5lni) 
akkor tegyiik fel egy webkiszolgi16ra, 6s pr6biljuk meg letolteni egy lassli 
kapcsolaton keresztiil. A tesztelkskor kiprrjbilhatjuk a View, Simulate Download 
parancsot is. 

Kiilso" hangfi5jlok lej6tsz6sa 
Olyan MP3 hangfiijlokat is lejitszhatunk, amelyek a filmunkon kiviil talilhat6ak. Ez azt 
jelenti, hogy a film szep tiszta 6s par5nyi mCretu maradhat, a hangokat pedig csak akkor 
tolti be, amikor ezt a felhasznal6 kitri. Eziiltal lecserelhetjuk a film eredeti MP3 fijljait 
anklkiil, hogy Ojra be kellene toltenunk azokat a Flash-be. Van nehiny finomssg ennek 
a szolghltatisnak a mukod6s6vel kapcsolatban, de az idetartoz6 k6d konnyen megta- 
nulhat6. A kovetkezo" gyakorlatban elkeszitiink egy zenegkp-alkalmazist. 

Gyakorlat: Jhtsszunk le kulso" MP3 ftijlt! 

Ebben a gyakorlatban felepitiink egy kis zenegepet, amellyel a felhasznil6k lejstsz- 
hatj5k az iltaluk kivilasztott dalt. Kovessuk az aliibbi lkpitseket: 

1. Keressunk nkhiny MP3 fij l t ,  6s tegytik oket iij mappiba. Adjuk a fijloknak 
a song1 . mp3 ,  song2 .mp3 6s a song3 . m p 3  neveket. 

2. Hozzunk letre egy l i j  Flash (Actionscript 3.0) fiijlt, 6s mentsiik jukebox. f l a  

neven ugyanabba a mappiba, ah01 az MP3 fijljaink is taIiilllat6k. HOzzunk egy 
List osszetev6t a szinpadra, 6s a pkldinynak adjuk a songList nevet. A Free 
Transform (Szabadkkzi transzformici6) eszkoz segitskgkvel alakitsuk szkp 
szklesre a listst. 

3. A film elsd kulcskockij~lioz irjuk ezt a k6drkszletet: 



1 songList.addItem( {label: "Title of song one", 
filename: "songl.mp3" ) ) 

2 songList.addItem( {label: "Title of song two", 
filename: "song2.mp3" ) ) 

3 songlist.addItem( {label: "Title of song three", 
filename: "song3.mp3" ) ) 

4 
5 songList.addEventListener(Event.CHANGE, playsong) 
6 var mySound:Sound 
7 var soundChanne1:SoundChannel; 
8 function playsong ( evt ) ( 

9 if (soundchannel ! = null ) ( 

10 soundchannel. stop ( ) 
11 1 
12 mysound = new Sound ( ) 
13 mySound.load( new URLRequest ( 

songList.selected1tem.filenarne ) ) 

14 soundchannel = mysound-play ( ) 
15 I 

4. Term6szetesen kicserdhetjiik az 1-3. sorokban taliilhat6 dalc'meket. Figyeljuk * 

meg, hogy a List osszetev6ien a label tulajdonssg liithat6, mig a fiijlneveket 
ehhez a projekthez talAltuk ki. (A List osszetevo" hasznAatiir61 a 17. leckeben tanul- 
tunk b6vebben.) Ezek a fiijlnevek rejtve maradnak a listiiban, de j6val k6s6ib, 
a 13. sorban, arnikor v6giil betoltjiik a hangot, kinyerjiik 6ket a selectedItem tu- 
lajdonsiigb61. Minden alkalommal, amikor a felhaszn516 kiv5laszt egy szsmot, 
az egyedi playsong ( ) fiiggvitny fut le. Az izgalmas resz a 9-11. sorban talAlhat6: 
itt megnezziik, hogy van-e 6ppen aktiv hangcsatorna (soundchannel), 6s ha igen, 
a s top  ( ) tagfiiggvknnyel leiillitjuk a hangot. E nklkiil az i f  utasitiis nitlkul 
a koriibbi hang lej5tsz5sa is folytat6dna, amikor a felhasznAl6 fij hangfsjlt vglaszt. 

Kiilsd szoveg betoltbse 
A 1ecki.t izgalmas gyakorlatokkal kezdtiik - kkpeket, . s w f  filmeket 6s MP3 hangfiijlokat 
toltottiink be -, ez6rt kiss6 lehangol6nak tu"nhet, hogy a vi.g6n olyasmivel fogunk fog- 
lalkozni, mint az egyszeru" szovegek betoltese. A t6ma m6gis fontos, mert ha a filmunk- 
ben megjeleno" szoveget kulso" f6jlban tiiroljuk, an6lhl mddosithatjuk, hogy tijra meg 
kellene nyitnunk a Flash-t. Ez egyben azt is jelenti, hogy ligy tervezhetjuk meg a filme- 
ket, hogy az iigyfeleink mindossze egy szovegf2jl szerkeszt6sevel hajthatnak v6gre 
viiltoztatiisokat az alkot8son. A kulso" szovegf6jlok haszniilata termeszetesen azzal j5r, 
hogy tervezeskor el kell donteniink, hogy mely elemeket erdemes kiilso" f5jlba helyezni. 
Ezen kiviil n6mi programoziisra is sziiks6g lesz, de higgyiik el, megQi. 

Val6szinu", hogy nem csak egyetlen nagy szovegblokkot szeretnitnk majd egy klso" fiijl- 
ban t5rolni. El6fordulhat p6ldAu1, hogy a film egyes kepeit feliratozni szeretnknk, vagy 
a szovegeket m5s nyelvre szeretnenk forditani, 6s ebbe a gombok felirata is beletartozik. 
Tobb szovegblokkot a legegyszefiiben n&&rt&kparok segits6givel Grolhatunk, vagyis 
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minden szovegblokknak nevet adunk (peldiul olyanokat, mint az imagelcaption, 
image2~apt ion, 6s igy toviibb), 6s hozzirendelunk egy krt6ket (pCldAul: ,,Ez az elso" 
fenyk6pem"). Az egyes n6v-i.rti.k pirokat 6s (&) jellel vilasztjuk el egymsst61. Ezt a for- 
matumot LOU kbdolaszi karakterZancnak nevezik, 6s a kovetkezo" gyakorlat elso 16pitse- 
ben litni is fogjuk, hogy pontosan hogy n6z ki. 

Gyakorlat: Toltsiink be szoveget fijlb61! 

Ebben a gyakorlatban egy cimsort 6s egy feliratot fogunk megjeleniteni, amelyeket egy 
szovegfijlb61 toltiink be. 

1. Mint a fejezet tobb mis gyakorlatiban, most is egy ures mappsval inditunk. 
Egy egyszeru" szovegszerkesztovel, pitldAul a Jegyzettornbbel hozzunk l6tre egy 
szovegfijlt, az aliibbi tartalommal: 

headline=Welcome to Our Company&caption=This is all 
C the info about our company 

Mentsuk a szovegfijlt data. txt n6ven. 
2. A Flash-ben hozzunk l6tre egy Qj Flash (Actionscript 3.0) fAjlt, b mentsiik 

ugyanabba a mappsba, ah01 a data. t x t  is talilhatb. 
3. A Text eszkoz segits6gi.vel hozzunk liltre hirom szovegmezot. A Properties tiibl5n 

iflitsuk mindhirom me26 szovegtipusit Dynamic Text-re, a sortipust (Line type) 
pedig Multiline-ra (tobbsoros). Ha kivinjuk, mis beillitisokat is mbdosithatunk, 
peldiul rnegvAltoztathatjuk a bettltipust Cs a bettimitretet. Ha vkgeztiink, adjuk 
az egyik szovegmez6nek a loading-txt, egynek a head1 ine-txt, az utols6nak 
pedig a caption-txt pkldiinynevet. 

4. Jeloljuk ki az 1. kitpkockit, 6s nyissuk meg az Actions tibliit, irjuk be a kovetkezo" 
kbdot, amely betolti a data. t x t  fijlt: 

1 headline-txt . text = " " 
2 caption-txt-text = " "  
3 loading-txt.text = "loading" 
4 var myURLLoader:URLLoader = new URLLoaderO 
5 myURLLoader.addEventListener(Event.COMPLETE, textloaded1 
6 var myURLVariab1es:URLVariables; 
7 function textLoaded (evt ) { 

8 myURLVariables = new URLVariables( myURLLoader.data ) 

9 headline-txt.text = myURLVariables.head1ine 
10 caption-txt.text = myURLVariab1es.caption 
11 loading-txt. text = " "  
1 2  1 
13 myURLLoader.load( new URLRequest("data.txt") ) 

Megfigyelhetjiik, hogy a fenti k6d el6szor is torli kkt szovegmezo tartalmat, 
a harmadikban pedig megjeleniti a ,,loadingn (,,betoltitsn) szoveget. Az adatok 
esetunkben gyorsan betolt6dnek, de sohasem Art, ha a felhasznhlbt t%ji.koztatjuk 



a kCsleked6s okhr61. Az adatok betoltes6hez 1Ctrehozzuk az URLLoader osztaly 
egy p6ldiinyAt (amelyet a rnyu~~~oader -nek  elnevezett viiltozdba mentiink), 
a szovegfhjlban throlt viiltozbk kiolvas%s%hoz pedig az URLVariables egy 
p6ldiiny8ra van szuksirgiink (ezt a 6. sorban hozzuk lCtre 6s a m y U R L V a r i a b l e s  

vhltozbba mentjiik). Figyeljuk meg, hogy az 5. sor a COMPLETE esemenyt 
a textLoaded ( ) egyedi fiiggvirnyhez iriinyitja, ah01 kinyerjuk a data  tulajdon- 
siigot a myURLLoader pCld5nyb61, hogy letrehozhassunk egy bj URLVar i a b l  e s  
pCldhnyt. Vkgul, a 9. irs 10. sorban egyszeden fogjuk a headline 6s a caption 
tulajdonsiigot (ezek a szovegfhjlban lev6 viiltozbk nevei), Cs a segitskgukkel 
feltoltjuk a szovegmez6ket - ez miir tCnyleg konnyu". 

5. Pr6biiljuk ki a filmet. Az . s w f  6s a da ta .  t x t  fiijl birtokiiban soha nem kell 
a . f la fiijlhoz n@lnunk (6s uj . s w f  -et letrehoznunk); a mddositiisokat 
a data.  t x t  iillomiinyban v6gezhetjuk el. Az egyetlen, amir6l nem szabad 
megfeledkeznunk, hogy a kozzet6telkor fel kell tolteniink a da ta .  t x t  f5jlt is. 

Nghiiny dolgot mCg meg kell jegyeznunk a szovegek filmekbe va16 betoltCsirr61. 
El6szor is, eEfordulhat, hogy olyan adatokat szeretnknk kiilso" f5jlban tiirolni, amelyeket ' 
nem jelenitiink meg kozvetlenul a keperny6n. A fenti gyakorlatban a fiijlban lev6 szove- 
get kiirtuk, de a data .  t x t  biirrnilyen adatot tartalmazhatott volna, pkldiiul sz%mokat, 
amelyek segitsegkvel kezdogrtekeket iillitunk be, mondjuk annak a k6pkockiinak 
a sorszimht, amelyen a film lejiitszhsiit el szeretnenk kezdeni. A lCnyeg, hogy a filmekbe 
barmilyen adatot betolthetiink, 6s azt csinhlhatunk veluk, amit csak akarunk. 

Azt sem Art, ha tudjuk, hogy az URZ, k6dolAsti szovegek ,,laposak, ami azt jelenti, hogy 
csuphn v~ltoz6nevekb61ks a hozz5juk tartozb 6rt6kekbol5llnak. Ez a formiitum egysze- 
I%, de nehezkess6 viilhat, ha jelent6s mennyiskgu" adatot pr6biilunk benne tiirolni, vagy 
olyan adatokat, amelyek egyszerfien nehezen gyomoszolhet6k a nev4rt6k p%rokbdl8llij 
szerkezetbe. Mindezen okok miatt 6rdemes a kiils6 adatokat XML formiitumban t5rolni. 
Az XML-ben is nyers GrtCkeket tiirolunk, de az XML f5jlok szerkezetenek koszonhet6en 
megadhatjuk az adatok kornyezeti.t is. Letrehozhatunk pCldiiul egy csomdpontot, amely 
egy adott el6adb egyik albumiinak szgrnait tartalmazza - ezt nkv4rt6k pAroMtal koriil- 
mCnyes lenne leirni (olyan neveket kellene alkalmaznunk, mint a s ongl-ar t i st 1, 
a song2-art is t  1 ,es  igy tov5bb). Ha tehht most, hogy miir tudjuk, hogyan tolthetiink be 
URI, k6doliisti szovegeket, el6re szeretnirnk ICpni, a kovetkez6 iiilomhs, hogy megismer- 
kediink az XML-lel. 



Ebben a leckkben szamos m6dszert l6ttunk arra, hogy apr6 darabokra szabdaljuk 
a filmiinket. A film elemekre (modulokra) bontisa nem csak a teljesitmenyre, hanem 
a termelkkenyskgre is jbtekony hatiissal van. Az erzekelt letoltksi id6 csokken, ha csak 
azokat a reszeket kell letolteni, amelyekre thyleg szuksitg van. Ebben a leckeben 
a mediafijlok 6s a nyers szoveges adatok betoltits6hez sziikskges Ikpeseket is megta- 
nultuk. Azt is littuk viszont, hogy a legnehezebb 6s a legnagyobb kreativitist ig6nylG 
feladat annak eldontkse, hogy mikor 6s  hol ci.lszerG elemekbdl epitkezni. 

A leckeben el6szor a Loader osztAlyr61 esett szb, amellyel futisid6ben j5tszhatunk le 
egy mhsik . swf fhjlt, azgltal, hogy egy adott szintre vagy egy klippeldhnyba toltjiik be 
azt. Elsajititottuk a kiilso (. mp3) hangfAjlok betoltksknek alapjait is, vCgul pedig n6mi 
izelit6t kaptunk abb61, hogy mikent tolthetiink be szoveges adatokat az URLLoader 
oszt5ly segits6gevel. A lecke soran bemutatott mbdszerek segitsCg6vel egy kis kezdeti 
tobbletmunka Ar8n kks6bb jelent6sen javulhatnak a terrnel6kenyskgi mutatoink. 

Elkeszitettem azokat a z  avilmeket, amelyeket a fb'filmembe akarok betolteni 
a Loader oszthly segitskg6vel. Mindegviket a megfelelo mappa ba mentettem, de 
amikor kiprbbdlom a fh-filmet, akkor a kimeneti ablakban egy Error #2 0 4 4 : 
Unhandled IOErrorEvent:.text=Error #2035: U R L N O ~ F O U ~ ~  hibaiizenetet 
kapok, 6s a filmek nem toltodnek be. Mi tiifidnib? 
A legvalBszinfIbb, hogy az alfilmek elki.szit6sekor a mentesiik helyesen tortknt, 
de egy fontos 1i.pi.s kimaradt: egyenkknt . swf fAjlokba kellett volna menteni 
6ket (egyszefien a Test Movie paranccsal). A Loader osztaly segits6gitvel pedig 
csak . s w f  (illetve . j pg, . g i  f 6s . fijlokat lehet betolteni. 
A webhebemen kezd elz~ralkodni a kaosz, mert a fb* mappdmban egyre tobb 
a kis a @lm 6s a jig fajl. Van ra m6d, bogy a rend kedvkdrt a betolt6kl6Jlmeket 
egy kiilon mappaban taroljam? 
Igen. Amikor megadjuk a betMtend6 film nevkt, ha csak annyit irunk, hogy 
mymovie. s w f ,  akkor a Flash ugyanabban a mapp5ban fogja keresni 
a mymovie. s w f  fijlt. Ha egy movies nevu" almappiban akarjuk throlni 
a mymovie. s w f  fhjlt, akkor az Urn-t a movies/mymovie . s w f  6rtCkre kell 
vhltoztatnunk. (A tobbi relativ HTML-hivatkozhst is hasznilhatjuk, pi.ld5ul 
a . . / kifejezkst, ami az ,,eggye1 feljebb l6vd" mappat jelenti.) 
A betoltottfilmjeim annak a klipnek a jobb also' sarkdban jelennek meg, 
amelybe betolt6dnek. Ezt csak zigy tudom kikiiszobolni, ha febebb 6s balra 
viszern a klipet? 



Nem. Arr61 van sz6, hogy a betoltott film bal Eels6 sarka annak a klipnek a regiszt- 

van a regisztr5ci6.s pontja (ettol tiinik bgy, hogy a betoltott filmek a jobb als6 
sarok tgjiin vannak, hiszen a bal felsii sarkuk a kozi-pponthoz igazodik). Elkkszit- 
hetjiik djra a klipet, ezGttal a bal felsij regisztrhci6s pontot v5lasztva. Vagy azt is 
megtehetjiik, hogy a befogad6 klip teljes tartalmat kijeloljiik, 6s eltoljuk jobbra 
lefelk. Visszati'rve a szinpadra, a klipet ezut5n eltolhatjuk balra felfel6. 

Ez a resz ism6tlB ki.rdCsekb616s v5laszokb61511, amelyek segitsCgkve1 megszil5rdithatjuk 
az ebben a leckkben szerzett tud5sunkat. Pr6b5ljuk megv&laszolni a kerdkseket a viila- 
szok ellen6rzese elijtt. 

1. H5ny filmet tolthetiink be egy megjelenitesi lista indexCbe? 
A. Egyet sem. K6t klipre van sziikseg. 
B. Amennyit csak akarunk. 
C. Egyszerre egyet. 

2, Mi lehet az oka annak, ha gondok vannak egy kiilso" . wav hangfiijl lej5tsziis5val 
fut5sid6%en? 

A. Nincsen elCggk feltekerve a hangsz6r6k hangereje. 
B. Csak .mp3 fiijlokat lehet lejiitszani. 
C. A hangok 1ej5tszhshhoz a bongi-sz6 Publish Preview parancs5t kell haszn5lni. 

3. Milyen tipus13 k6pf5jlokat tolthetiink be hthsidijben? 
A. A betoltheto" ki'pformiitumok a . j pg, a . png 6s a . g i  f . 
B. B5rmilyen tipusu ki'p betoltheto, ami megjelenithet6 a felhaszniilh 

sziimitbgkpi'n. 
C. Csak . jpg kepeket. 

1. C. Egy megjelenitksi list5ba indexenkent csak egy filmet tolthetiink be. 
2. B. A Flash fut5sid65en csak az . mp3  formiiturnti hangfiijlok betoltesilt t5mogatja. 
3. A. A Flash Player 7-es 6s koriibbi vhltozataiban a C lett volna a helyes viilasz. 



a Weben 

Gyakorlat 

A lecke egyik gyakorlatgban egy folyamatjelz6 sAvot jelenitemnk meg, amely 0%-t61 
100%-ig mutatta a betoltes elo"rehalad5s6t. Ehelyett a s5v helyett keszitsiink egy 
filmldipet, amely egy anim5ci6t tartalmaz, pi.ldAul egy feltolto"d6 poh5r vagy egy kiiifild 
homok6ra alakzatgtmenetes vagy ki.pkockink6nti animAci6jgt. A szukseges k6d nem 
ttds8gosan bonyolult: annyit kell tenniink, hogy nem a letoltott sz5zalitkot vessziik 6s 
a scalex-et 5Ilitjuk be, hanem csak egy go toAndStop ( ) hivast alkalmazunk. igy ha 
a ICtrehozott filrnklip 100 ki.pkockAb61511, egyszeden a szAza1itknak megfelelo ki.pkoc- 
k5ra ugorhatunk. A got  o m d ~  t op ( ) fiiggvennyel csak egi.sz szarnb k6pkockhkra 
ugorhatunk; ezt az al5bb ismertetett k6d figyelembe veszi. A k6dban az a nagyszeru", 
hogy val6jAban nem is szuksi.ges, hogy a filrnklipiink pontosan 100 k6pkock5b61 ilijon. 

Ki.szitsunk el teh5t egy tetszCs szerinti, tobb kCpkock5b6I 6116 anim4ci6t tartalmaz6 
filrnklipet, 6s helyezzuk el egy pi.ld5nyAt a szinpadon. A peld5nyt nevezziik el 
progress-mc-nek, majd az emlitett gyakorlat 7.1i.pi.sCben szereplo" k6d 13, sorat 
cseritljuk az alAbbi kbdra: 

progress-rnc.gotoAndStop( 
b Math.floor( percent * progress-mc.totalFrames ) ) ;  



A fajlmeret csokkentese 

Ebben a leckkben a kovetkez6kr62 lesz sz6: 

A f5jlmi.ret csokkentese a film mino"si.g&nek megtartAs5val 
A mitretcsokkenks szAmszerGsitese a Bandwidth Profiler segitsCg6vel 

Most mAr tudunk rajzolni, animiicibkat k6sziteni 6s olyan webhelyeket tervezni, ame- 
lyekre orom rAnezni, its konnyen haszn4lhat6ak is. A Test Movie vagy a Publish Preview 
(Kozzktkteli eliinitzet) meniipontokkal bArrnikor pontos kkpet kaphatunk arr61, hogyan 
mutat a film lejAtsz5s kozben, de ahhoz, hogy megtekinthessuk, hogyan jelenik meg 
az Interneten, fel kell tolteniink a f6jlokat egy webkiszolghl6ra. Ebben az 6rAban viszont 
megismerkedunk a Simulate Download (Letoltks ut5nz5sa) paranccsal is, amellyel gyor- 
san kaphatunk eliinkzetet a filmrdl, ahogy majd a kiilonbozii sebess6gu" kapcsolattal 
rendelkezo" felhasznhl6k 15tjAk. 

Amit mi IAtunk, amikor a filmet a sajAt merevlemeziinkrdl jhtsszuk le, jelent6sen elterhet 
att61, amit a weboldalunk IAtogatbi liitnak. Nem csak a kapcsolatok sebesskge kulon- 
bozhet, hanem az egyes felhasznAlbk szAmitbg6peinek teljesitmknye is. Ez azt eredm6- 
nyezheti, hogy mig a sajAt gkpiinkon azonnal 6s tokkletesen lejiirszbdik a film, lesz, 
akin61 csigalassiisiiggal tolt6dik le, 6s a lejAtszAs is akadozik. 
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Az optimaliziiliis kkt rkszbol 511: egyrkszt csokkenthetjuk a film f5jlm&retkt, felgyorsitva 
ezzel a letoltbt, miisrkszt javithatunk a kkpkockasziimon is, biztositva ezzel, hogy a film 
lejiitsziisa tokkletes legyen minden szimitbgCpen, a processzor sebessitg6tiil fiiggetleniil, 
Ebben a leckkben megvizsgiljuk azokat a mbdszereket, amelyekkel biztosithatjuk, bogy 
a filmunk letoltkse gyorsan tortknjen, a kovetkezo" briiban pedig arra osszpontositunk, 
hogy mit kell tennunk, hogy minden felhasznil6 gepkn tokkletes legyen a lej5tsziis. 

A kozonskgunket ligy veszithetjiik el a leggyorsabban, ha sok5ig kell vArniuk egy film 
letMt6si.re. Hamarosan 14tni fogjuk, mikgnt lehet kisziimitani, 11ogy mennyi idiire van 
sziiks6g egy film letoltksel~ez. A legegyszehibb kkplet persze ez: mine1 gyorsabban tol- 
t6dik le a film, ann4l jobb. Az internetkapcsolatok sebesskge folyamatosan novekszik 
ugyan (tobbek kozott a kibelmodemeknek 6s a DSL technolbgianak koszonheto"en), de 
a val6sig az, hogy a litogat6ink legtobbje rnkg mindig csak telefonos kapcsolattal ren- 
delkezik (56 kbps sebessegu" vagy lassabb modemmel), 6s a letoltks sebessCgbe hat6 
tknyez6k kolcsonhat5sa rnkg akkor is az ideilisnil lassabb letoltest eredmknyezhet, lla 
a felhasznil6k gyors kapcsolattal rendelkeznek. Az ember term6szetknkl fogva hajlamos 
a kulonfkle technol6giikat a vCgs6kig - 6s ha lehet, egy kicsit toviibb - kihasznhlni. 
Ha pkld5ul a szekrenyiink miir sziniiltig megtelt mindenfele kacattal, ks kapunk egy fij 
szekrknyt, akkor val6szinuleg azt is hamarosan megtoltjiik, 6s m6g tobb helyre lesz 
szukskgunk. Ez termkszetes. De az, hogy lehet nagy Flash fAjlokat kksziteni, rnkg nem 
jelenti azt, hogy feltktlenul kell is. 

Ahhoz, hogy megbecsuljiik a fiijlok letoltksehez szukskges id&, nem kell matematikusi 
vkgzettseg. Csak azt kell tudnunk, hogy mekkora a fiijl, 6s mekkora a letoltksi sebessitg. 
Ez ahhoz hasonlit, mint amikor megbecsiiljiik, hogy mennyi id6 alatt 6riink oda valahov5 
aut6val. Ehhez csak a t5volsigot its az autb sebessitgkt kell ismernunk. Ha pi.ldAul 
a tiivolsiig 30 kilomi.ter, az Atlagos sebessggunk pedig 60 kilometer /bra, akkor fit1 briiig 
tart az ut. A tiivolsiigot elosztva a sebesskggel (kilomkter/6r%val) megkapjuk a szukseges 
id& 6riiban: 

tivolsig / sebessCg = id6 

Hason16 a kkplet a letoltksi id6 kisziimitisiniil is: 

fiijlmkret / letoltksi sebesskg = ido 

Egy olyan fiijl letoltksc5hez, amelynek 10 egysCg a mbete, 15s miisodpercenkc5nt 5 egy- 
skgnyi sebesseggel toltodik le, 2 miisodpercre van szukskgiink. Ez pofonegyszeru"! 
M6g biteket, biijtokat ks kilobiijtokat sem kellett emlegetnunk (ezek olyan egyskgek, 
mint a centimeter, a mkter, vagy a forint 6s a filler). A k6plet egkszen addig mGkodik, 



amig a f5jlmkrethez 6s a letoltksi sebessitghez haszniilt egysCgek megegyeznek. 
Egy 100 kilomitter/6ra sebess6ggel kozleked6 aut6 fkl6ra alatt tesz meg 50 kilomktert. 
~ 6 s 6 5 b  majd a bitekr6lits biijtokr61 is sz6 lesz, de egyel6re elkg, ha megjegyezzuk 
a ,,mQet/sebesskg = id6" kitpletet. 

A val6siigban csak megbecsiilni (hsziimitani nem) tudjuk, h o g  mennyi ideig tart aut6val 
az fit valahov8, hiszen a sebessCg gyakran viiltozlk, a forgalomt61 its az idoj5riist61 fiigg6- 
en. Ezt a Flash filmekr61 is elmondhatjuk, mert a letoltksi sebesskg szintkn viiltozik. 
Az, hogy van egy 28,8-as modemiink (ami elmkletileg 28 kilobitet tolt le miisodpercen- 
kCnt), meg nem jelenti azt, hogy egy 100 kB (vagyis 800 kilobit, mert 1 kilobiijt az 8 
kilobit) mkretu" kep 28 m5sodperc alatt tolt6dik le (pedig 800 kbps / 28 kbps = 28 m5- 
sodperc). A fiijl letoltese enni.1 toviibb is tarthat, sz5mos miis tenyezo hatiisiira - ilyen le- 
het peldiul a megnovekedett internetes forgalom vagy a webkiszolgiil6 teljesitmknye. 
Ha a letoltksi sebesskg t6nyleges Crtkke pkldiiul csak 23 kbps, akkor a fiijl letolt6sChez 
34 miisodperc kell. Tudnunk kell tehiit, hogy a letoltbi id6 kisziimit5sa csak becslits. 

* 

Mi a kicsi? Mi a nagy? 

A letoltCsi id6 kisziimitiisiira haszn5lhat6 kkpletet a kovetkez6kCppen foglalhatjuk 
ossze: mink1 nagyobb a fiijl, anniil tov5bb tart a letoltese. A letoltksi id6 csokkentbe 
teh5t tulajdonkitppen nem miis, mint a fiijl mkretknek csokkentkse. A kovetkez6kben 
megtanuljuk, hogy a Flash mely szolgiiltatiisai hajlamosak novelni a fZijlmeretet, es ami 
ennkl is fontosabb, megtudjuk, hogyan lehet valamilyen miis m6dszerrel el6rni ugyan- 
azt a hatiist ligy, hogy a fiijlmitret kevitsbg n6jon meg. Habiir van n6hiiny be8llitiis 
a Flash-ben, amit mindeniiron el kell kefilniink (ilyen pkldiiul a Modify, Shape, Soften 
Fill Edges - Mbdositiis, Alakzat, Kitolt6s szitleinek liigyit%sa), 5ltaliiban nem kell orokre 
lemondanunk a f5jl mQetCt novel0 eszkozokrdl. Csak arra kell ugyelnunk, hogy kiz%- 
r6lag akkor haszniiljuk 0ket, amikor feltetlenul sziikskges. 

A vonalak kevesebb helyet foglalnak a fAjlban, mint a kitoltbsek 

Amikor egy kitoltkst vagy egy vonalat rajzolunk, akkor a Flash a f8jlba menti a rajz meg- 
jelenitksehez sziikseges szhmit2sokat. A kitoltksek esetitben (arnit pkld%ul a Brush - Ecset 
- eszkozzel rajzoltunk meg) az adott alakzat osszes oldal5hoz tart026 informiici6kat 
menteni kell. A 21.1. ibr5n 1iithat6 m6don azt is megtehetjiik, hogy a kitolt6snek csak 
az egyik oldaliit mmbdositjuk. A vonalaknak azonban nincsenek oldalaik. Csak k6t vitg- 
pontjuk van, szklessCgfik nincs. Tegylik fel, hogy rajzolunk egy zold vonalat 10-es vonal- 
vastagsiiggal. A Flash ilyenkor csak a vonal vggpontjait, a vastagsiigiit (pontosabban csak 
azt, hogy a vonalat vastagitani kell) 6s a szin6t menti. Ha ugyanezt az alakzatot egy ecset- 
tel rajzoltuk volna rneg, akkor a Flash-nek az alakzat osszes oldal5t mentenie kellene. 
Ebben az esetben egy egyszeru" vonalat elkitpzelhetiink figy is, mint egy nkgyoldalli alak- 
zatot. Vessunk egy pillantiist a 21.2. iibriira, amelyen ket vonalat rajzoltam, az egyiket 



pedig kitolt6ss6 alakitottam (a Modify, Shape, Convert Lines to Fills - Mbdositss, Alakzat 
Vonalak gtalakithsa kitoltesse - meniipontot viilasztva), majd mindent kijeloltem 
a Subselect (Reszkijeloles) eszkozzel. LBthat6, hogy a kitolteshez mennyivel tobb sarok- 
pontra van sziikseg, ami egyben nagyobb fiijlmeretet is jelent. 

21 .l. ibra 
A kitoltksek tobb 

helyel foglalnak el 

a jajlban, milzt 
a vonalak, mert 
a Flash-nek a z  alak- 

zat osszes oldalhrd 
mentenie kell 

a r  informacidkat 
(a sima vonalaknak 
n incs vastagsaga) 

21 2, ibra 
A jobb oldali uonalat 
kitoltkss6 alakitot- 

tam. A rkszkijelol6s 
eszkoz megmutatja, 

mennyiuel bonyolul- 
tabb a kitoltis 



A szovegek r6szekre tordel6se novelheti a fhjlmkretet 

Amikor kijelolunk egy szovegblokkot, 6s a Modify, Break Apart (Mbdosiths, Bontis) me- 
nupontot vhlasztjuk (valbjiban kittszer kell kivilasztanunk, ha a szoveg egynel tobb ka- 
rakterbol ill), a szovegbdl alakzat lesz. Azon k i d ,  hogy a r6szekre tordelt szoveget mhr 
nem tudjuk htirni, a fhjlmkret is megno, mert a Flash a szoveg osszes karakterenek osszes 
gorb6jkt menti. Ha bkkitn hagyjuk a szoveget, a betu"k korvonalait akkor is menteni kell, 
de ez a betiik6szletben tortgnlk, arni iltaliban sokkal hatitkonyabb. Az i betu" peldhul 
ketszer is el6fordul a Phillip szbban, de a betu"kCsz1etben csak egyszer kell tiirolni. Ha r6- 
szekre torde1ni.k ezt a szbt, akkor a Flash k6tszer mentenk az i betiit. A reszekre tordelt 
szoveg szinte rnindig nagyobb helyet foglal el a fhjlban, mint a szokAsos statikus szoveg. 

KCpzeljuk el, hogy van egy bekezdksnyi szovegiink. Ha reszekre tordeljuk, akkor valb- 
szinuleg nagyobb lesz a fAjl, hiszen a Flash-nek az osszes karakter alakjhrbl mentenie 
kell a megfelelo informici6kat. Tegyiik fel azonban, hogy van egy kiilonleges betiitipus, 
amelyet egyetlen karakterhez haszniltunk. Ha csak ezt a betiit tordeljuk ritszekre, akkor 
lehet, hogy a fijl merete csokkeni fog! Ezt az okozza, hogy amikor egy betu"k6szlet 
egyetlen karakteret hasznhljuk fel egy statikus szovegben, akkor lehet, hogy a Flash tobb 
informicibt taro1 a betu"tipusrb1, mint amennyi a karakter alakjihoz kellene, ha reszekre 
tordeltiik volna. Vi.geredmi.nyben, amikor ugyanazt a betiitipust hasznhljuk tobb he- 
lyen, vagy ha egyszeden hosszd a szoveg (6s egy betu"tipussa1 irbdott), akkor ne tordel- 
juk r6szekre. Ha csak egy karakterhez hasznhltuk, akkor valbszinuleg i.rdemes reszekre 
tordelni. (A lecke kes6"bbi rkszkben megtanuljuk, hogyan lehet lemkrni a kiilonbsgget, 
igy osszehasonlithatjuk a kkt mbdszer hatisht.) Persze mhs tknyeziik is befolyisoljik 
a donti.sunket, ha arr6l van szb, hogy tordeljuk-e reszekre vagy hagyjuk beken a statikus 
s zmge t  (pi.ldiu1 hogy teljesen biztosak vagyunk-e benne, hogy tobbet nem szeretnknk 
itkni a szoveget, vagy ha mindenkgppen egy alakzatra van szukskgiink, hogy alakzatit- 
menetet kitszithessunk). 

A betigyazott betfikhszletet tartalmazb dinamikus 6s 
beviteli szovegmez6k mhrete jelent6s lehet 

ElGfordul, hogy a dontes, hogy reszekre tordeljunk-e egy szoveget, nem a mi kezunk- 
ben van. Ha dinamikus vagy beviteIi szovegmez6ket hasznilunk, akkor nem tordelhet- 
jiik rkszekre a szoveget (hiszen akkor tobbi. nem lehetne azt mbdositani). Arnint 
a 6. leckkben tanultuk, ha dinamikus vagy beviteli szovegmez6ket hasznilunk, akkor 
beallithatjuk, hogy a betu"ki.szlet mely reszeinek korvonalait aka rjuk menteni (lehet, 
hogy egyikkt sem). A 21.3. hbrhn lithatjuk, hol lehet kivilasztani a betu"k6szlet elemeit. 
~ rdemes  elism6telni, hogy soha ne iigyazzunk be a sziiksi.gesni.1 tobb betiikorvonalat, 
mert ezzel jelent6sen megnovelhetjuk a fhjl m6reti.t. 
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21.3.6bra 
A bet6ke'szlet komonalait be kell dgyaznunk, ha egy dinamikus szovegmezo3en valamilyen 
egyedi betgttlpust szeretngnk hasznalni. Ezzel uiszont jelent6sen megnoveljiik a fdjlm6retet 

A betfitipus beiigyazishra n6gy esetben lehet sziikskg: 

Olyan (szokatlan vagy akir saj5t kkszitksu) betfitipust hasznslunk, amely lehet, 
hogy a felhasznii16k g6pi.n nem ill rendelkezesre telepitve. 
A szoveget elforgatjuk. 
A szovegre valamilyen szu"ro"hat5st alkalrnazunk. 
A szoveget egy maszkon keresztiil vagy szinkeverkssel fedjiik fel. 

Vitgiil azt sem szabad elfelejtenunk, hogy amikor rnCgis be kell ggyaznunk a betfitipust, 
mindig csak annyi karaktert Sgyazzunk be, arnennyit feltktlenul szukseges. Ha pkldiiul 
az id& szeretnitnk megjeleniteni, csak a 0-t619-ig terjedo" szAmjegyeket, illetve a kett6s- 
pontot (:) kell beiigyaznunk. 

Az alakzathtrnenetek, a rnozgdshtmenetek 6s 
a kulcskockhk is befolyisoljak a fhjlm6retet 

Egy pillanatra feledkezzunk meg arr61, hogy milyen kkpi 6s funkcionhlis kulonbskget 
jelent a kulonbozo" itmenetek, illetve a kulcskockik hasznhlata az animAci6khoz. 
&talinoss5gban elrnondhat6, hogy az alakzat5tnxenetek novelik leginkAbb a f5jlmbretet. 
A mozgashtmenetek 6s a kulcskockhk egy sorozatiinak hasznilata kozotti ku1onbst.g 



nem ilyen egykrtelmu". A1apveto"en mind kevesebb kulcskockht szeretngnk, a mozg5siit- 
menetekhez azonban a Flash koztes kulcskockhkat hoz letre (ha mi azt nern l%tjuk is). 
~al6jiiban arnikor egy mozg5shtmenet segitsegkvel visziink ht egy kort a kkpernyh, 6s 
az 1. its a 10. kepkockhba tesziink kulcskockhkat, a hatiis ugyanaz lesz, mintha 10 kiilon 
kulcskockiit hasznhltunk volna. (Persze rnindket esetben a Circle - Kor - szimb6lum 
pi.ld5nyiit hasznhlnhnk, igy nern lenne tobb mhsolat az alakzatb61.1 Ha csinjhn binunk 
a kitpkock5nkitnti animiicidval, akkor az eredmeny nagyjhb61 ugyanaz, mint amikor 
mozgiishtmenetet haszniilunk. El6fordulhat azonban, hogy a kockhnk6nti animiici6hoz 
kevesebb kCpkocka kell ugyanannak az animhci6nak a 16trehozhs%hoz. Ezzel nern csak 
a rnozggst tehetjuk elethG"bb6, de amikor kevesebb kgpkockht haszn%lunk, akkor ki- 
sebb fiijlhoz is juthatunk. Ezen kivtil megemlitendo" (csak hogy ne kelljen visszat6rnunk 
a kCrdCsre a fejezet k6s6ibi reszeben, amikor az optimaliziilAsr6l lesz szb), hogy 
a k6pkockiinkenti animAci6 Altaliiban jobb teljesitmenyt nfljt, mint az iitmenetek. 
~sszefoglalva, keriiljiik az alakzatitmeneteket, 6s (minden esetben) pr6bgljunk meg 
mine1 kevesebb kkpkockgt hasznhlni. 

Az optimaliz4lis nern mindenhat6 

A fenti (6s a lecke hhtralkvo" rkszirben talAlhat6) tippek komoly elveknek Gnhetnek, de 
ne feledjuk, hogy a Flash fiijlmkretnovelo" szolgAltatiisai is hasznos celokat szolgilnak. 
Az alakzathtmenetnitl peld5ul sernmi sem alkalmasabb arra, hogy egy itviiltozds triikkot 
hajtsunk vkgre egy kCpen. Az, hogy megnoveli a fiijlmeretet, m6g nern jelenti azt, hogy 
soha nern is szabad alakzathtmenetet hasznglnunk. A megfelelo" helyen haszn5lhatunk 
helyette valami msst, de ha kell, akkor nyugodtan alkalmazzuk. Ha tisztiiban vagyunk 
vele, hogy mely szolgiiltatiisok hajlamosak a fhjlmkret noveli.si.re, akkor konnyebben 
hozhatunk j6 dontgseket. A tippek ehhez biztositanak j6 kiindul5si pontot. A lecke hiit- 
ralkv6 rCszCben azt is megtanuljuk, hogy mik6nt lehet az egyes szolghltathsok fiijlmkret- 
re kifejtett hathsiit kiszgmitani. 

Hangok 6s bitk6pek 

Ebben a leckkben eddig mCg nern emlitettiik a hangokat its a bit- vagy raszterkepeket 
(amilyenek a . jpg its a . b m p  fgjlok). Ezek jelent6s mkrtitkben befoly5soljiik a fhjlmeretet, 
5gy a kovetkezo" reszekben meg is vizsghljuk 6ket. A tobbi tippel (pCld5ul ha vonalakat 
haszn5lunk a kitoltesek helyett vagy filrnklipeket a grafikaszimb6lumok helyett) elkrheto" 
fhjlmi.retcsokken6s elhalviinyul a hangok 6s a bitk6pek kezelksenek jelent6sCge mellett. 
Nem arr6l van sz6, hogy a szovegek 6s a vektorgrafikgk nern sziimitanak, de a hangok 6s 
a bitkepes grafikhk sokkal fontosabbak. Biirmi, arnivel csokkenteni tudjuk ezeknek 
a mkretet, komoly megtakaritgst jelent a film f5jlmCretCben is. 



Hangok 

A Flash szimos m6dszert kinil a hangok 6s a bitkkpek tomoritksitre. A tomoritksi be%& 
thsokat a Konyvt5rban lev6 elem tulajdonsggain keresztiil illithatjuk be, ahogy azt a 3. es 
a 11. leckkkben miir liithattuk. A 24. leckitben an61 is sz6 lesz, hogy a tom6riti.si be%llitg- 
sokat egyszerre is megadhatjuk az osszes betoltott hanghoz 6s bitkkphez a Publish 
Settings (Kozzktkteli beiillitisok) piirbeszkdablakban. Lehet, hogy azzal m5r tisztiban 
vagyunk, 1101 lehet megadni a tomoritksi beillitiisokat, de esetleg az mkg nem teljesen 
viliigos, hogy ezek milyen hatissal vannak a filmre. 

Kiilonfele tomoritesi eljiir5sok litteznek. A hangokniil mindig haszngljuk az MP3 vagy 
a Voice (Beszkdhang) beillitist. A Flash tiimogatja az ADPCM eljgriist is, de ezt csak 
akkor alkalmazzuk, ha a filmet a Flash 3-as vagy koribbi formitumiiban tesszuk kozzi.. 
(Vagyis ha azt szeretnenk, hogy azok is hallhass5k a filmben talAlhat6 hangokat, akik 
a Flash lejitsz6 3-as vagy koribbi viiltozataval rendelkeznek.) Ha esetleg csak sajit me- 
revlemezunkr61 fogjuk lejiitszani a filmet (pkldiul egy szines eloadist tartunk, amelyet 
nem akarunk feltenni a Viliighhl6ra), akkor valaszthatjuk azt is, hogy ne legyen tomori- 
t6s (azaz a Raw - Nyers - beillitiist). Ettol a kilt eshet6s6gt61 eltekintve az MP3 a legjobb 
vilasztis. 

A minoskg 6s a fijlmkret kozott liltezik egyszeru" kapcsolat. A 11. leckCben megtanultuk, 
hogyan kell behllitani egyetlen hang tomorit6si.t. IOpr6biilunk egy beillitiist, aztiin 
meghallgatjuk, hogyan sz61. Ahogy egyre jobban tomoritjuk a hangot, hallhat6vh v5lik 
a kulonbsi.g, ks lithat6an lecsokken a fhjl mkrete is. A lknyeg a j6 min6sitg 6s a kis fiijl- 
m6ret kozotti helyes egyenslily megtalilhsa. 

Lktezik milg nkhiiny m6dszer a hangok optimaliziiliishra. A 1egegyszerCibb ezek koziil, 
ha megjegyezziik, hogy a sztere6 hangok k6tszer akkorgk, mint a mon6 hangok. Ez&rt 
c6lszerG mindig megengedni, hogy a Flash mon6ra alakitsa a sztere6 hangokat, kivkve, 
ha igazan szuksegiink van a sztere6 hangzisra. Ne feledjuk, hogy mon6 hangokkal is 
kilszithetunk sztere6 hangzisli p%szt%ziisi hatisokat. Ha kijelolunk egy hangot tartal- 
ma26 kepkockit, akkor az Effect (Hatis) szolgiltat5ssal elore begllitott hanghathsokat 
krlietunk el (ilyen pitldiiul a Fade from Right to Left - FokozSs jobbr61 balra), vagy saj5t 
hatisokat is li.trehozhatunk, amelyekkel sztere6 liangzhst adhatunk a mon6 hangok- 
hoz (liisd a 21.4. hbrht). 

A hangok befolyhsht a fiijlm6retre egy mhsik nagyszeru" m6dszerrel is csokkenthetjuk: 
ha leviigjuk a hangok e1eji.n 6s vkgkn lev6 felesleges nilma rkszeket. A hangmilrnokok 
bevett szok5sa, liogy a hangot k6t rovid nilma r6sszel veszik korbe. A hangok minden 
m8sodpercknek tiiroliisihoz viszont ugyanannyi helyre van sziikseg a fhjlban, attdl 
fiiggetleniil, hogy hallunk-e valamit vagy sem (habgr a tomoritks iiltaliiban segit ezen). 
Ideiilis esetben a hangok vhghsa mi.g a betoltilsuk el6tt megtortilnik, de  a Flash-ben is 
megv5ghatjuk oket az Edit Envelope szerkesztoablakban. 1smi.tlkski.ppen itnkzhetjuk 
ezt az elj5rhst a 11. leckeben, de egyel6re elCg, ha megjegyezzuk, hogy ez is csokkenti 



a fiijl mkretkt. Egy sajiit projektemben peldaul 10 sziizalekkal tudtam csokkenteni a hang 
mkretkt azzal, hogy leviigtam r6la a nkma rkszeket. Lehet, hogy ez igy nem hangzik 051 
soknak, de ha figyelembe vesszuk, hogy milyen nagy helyet foglalnak a hangok, akkor 
miir tekintklyes megtakarithsr61 beszelhetiink. ES ami a Iegjobb: mivel csak a nitma 
reszeket vagtam ki, semrnit sem veszitettem. Gondoljunk csak bele, hogy egy hosszan 
elnfljtott halkulb hang v6gi.t is leviighatjuk, hiszen a vege felk miir olyan halk lehet, 
hogy figysem halljuk. 

21.4.4bra 
Az Edit Envelope szerkeszt6ublakban (amelyet a Properties tbblbn keresztiil e'rketiink el) 
kiiMnfe'1epbsztdzdsi huthokat ke'szitketiink mon6 kangokkul is 

A bitkkpek hatSsSt a fiijlmkretre sziimos m6dszerrel csokkenthetjiik. Eliiszor is, pr6biil- 
juk meg egyiiltaliin nem hasznglni iiket. Lehet, hogy ez a tanacs kiss6 komolytalannak 
tilnik, de nem Art megfontolni. A rasztergrafikiik felesleges haszniilatiit termeszetesen 
mindig keriilnunk kell, hiszen ezeknitl minden kkppont szinkt kulon-kulon menteni 
kell, ellentktben a vektorgrafikiikkal, ah01 csak az 6jrarajzoliishoz sziikskges sziimitiiso- 
kat kell menteni. Vannak persze olyan kepek is (pitldiiul a fgnykepek), amelyek csak 
raszteres formiiban haszniilhatdk, tehiit a d8nti.s nem mindig a mi kezunkben van. 
Ha pedig egy iittetszii kkpet akarunk (alfa csatornaual), akkor a . png formaturn 
az egyetlen lehetbsegunk. 

Egy fontos figyelmeztetes: a 3. leckkben lgtott Modlfy, Bitmap, Trace Bitmap (M6dosit%s, 
Bitkkp, Bitkep vektoriziiliisa) ugyan vektorgrafikiivii alakitja a bitkkpeket, de csak akkor 
haszniiljuk, ha a kCpunk hatiirozott vonalakb61511. Ha sok apr6 vektoros alakzat lktreho- 
zgsiira haszniiljuk a 21.5. iibriin liithat6 Trace Bitmap (Bitkep vektoriziiliisa) piirbesz6dab- 
lakot a nagy, hatarozott vonalak helyett, akkor a vektoros viiltozat val6szinu"leg nagyobb 
lesz, mint az eredeti bitkep. Az ember hajlamos azt hinni, hogy a vektorgrafikak kicsik, 
a bitkkpek pedig nagyok, de szi.lsbs&ges esetekben a vektorgrafikak is hatalmasak lehet- 



nek. Ez$rt csak akkor hasznhljuk a Trace Bitmap parancsot, ha a kCp tartalma vektorgra- 
fikakent jobban meg5llja a helykt, vagyis ha hat5rozott geometriai alakzatokbbl 511, 
('ersze egy kulonleges hatiis el6res$nek itrdekgben hasznAlhatjuk a Trace Bitmapet, d, 
vegyiik figyelembe, hogy ezzel bizonyos esetekben megnovelhetjuk a f6jl m6reti.t.) 

21.5. ibra 
Ha egy fe'nyke'pen hasznaljuk a Trace Bitmapet, akkor olyan alacsony e'rtekeket kell megadnt~nk 
a TFzreshold, vagyis Kuszob6fl6k 6s a Minimum Area, azaz a Legkisebb teriilet bedllitcisokndl, 
hogy a k6p mme'rete megnoxhet 

Ism&tleskitppen 6rdemes megeml&kezniink a bitkepek kivitelevel kapcsolatos beiillith- 
sokr61. Lehet, hogy logik%tIanul hangzik, de legjobb, ha a leheto" legkivhlbbb mino"s6gu" 
hangb61, vide6b61i.s bitkitpekb61 indulunk ki. Ez minden bizonnyal jelent6sen meg- 
noveli a . f La forr5sfhjl mkretet, de a tornoritest r5bizhatjuk a Flash-re, mielott kozzk- 
tessziik a filmet. Azt, hogy a Flash milyen rnerteku tomorititst vkgezzen, a Konyvthrban 
lev6 hangok its kepek tulajdons5gai kozott vagy a Publish Settings piirbeszkdablakban 
hllithatjuk be. Ahelyett pCld%ul, hogy egy el6re tomoritett . jpg fhjlt toltenknk be, 
prbbgljunk meg a legjobb min6skgu tomoritetlen . brnp vagy . png kepbol kiindulni. 
Betoltes uthn megadhatjuk, hogy a Flash mennyire tomoritse a k6pet a kivitel sor5n. 
fgy k6so"bb is csokkenthetjiik vagy novelhetjiik a tomorites mCrtek6t. Ha egy el6re 
tomoritett (6s ezkrt gyenghbb minoskg-ii) f%jlbbl indulunk ki, a Flash-ben m%r nem 
tudunk javitani a rnin6skg6n. A minijskgi hangfhjlok hltal5ban . wav vagy . a i  f form%- 



tumriak (az MP3 miir tomoritett). A rasztergrafikiik formituma legyen . bmp,  . png vagy 
.pet. Uegyezzuk meg, hogy a . jpg fiiljok valamennyire mindig tomoritettek, a . gif 
fiijlok pedig csak 256 vagy kevesebb szint tartalmaznak.) 

persze ha egy tomoritett hangfiijllal vagy keppel rendelkeziink (amilyen az . mp3 vagy 
a . jpg), amelynek nem itrhet6 el a jobb min6s6gG eredetije, vagy biztosak vagyunk ben- 
ne, hogy a tornoriti.se ideiilis, akkor azt felesleges el&b egy miisik formatumra alakitani. 
Ez elGfordulhat, ha pCldiiul a Fireworks program Selective JPEG Quality (Szelektiv JPEG- 
min6se-g) beiillitiisiival hoztunk letre egy nagyszeru" 6s egyben kis meretu" JPG k6pet. 
Az ehhez hasonl6 esetekben betoltjiik a k6pet ~ g y  ahogy van, de figyeljunk 1-5, hogy 
a Flash ne tomoritse djra. A betoltott elemeknitl a KonyvtArban taliilunk egy Use 
Imported JPEG Data (Betoltott JPEG-adatok haszniilata) beiillitasi lehet6si.get, amellyel 
megakadiilyozhatjuk, hogy a Flash Cijratomoritse a fiijlt. Az egyetlen eset, amikor egy el6- 
re tomoritett fAjlt lijratomijrithetiink, az, arnikor az eredetije nem erheto" el. A tomoritett 
kepek Cijratomorit6se ugyan csokkenti a fiijl mere@, de a min6sitg rosszabb lesz, mintha 
azonnal hason16 mertekben tomoritettiik volna a k i d 6  min6segu" eredetit. 

9 

A Bandwidth Profiler hasmilata 

Most, hogy mir megtanultuk szabhlyozni a fiijlmgretet a hangok 6s kepek tomoritits6vel 
6s kiilonfele rajzoliisi elj8risok hasznilatiival, meg kell mitrniink, hogy milyen az egyes 
eljiiriisok hatisfoka. Hangokat val6szinuleg akkor is hasznAlni akarunk, ha tudjuk, hogy 
novelik a fiijlmCretet. A dontksnel azonban azt is figyelembe kell vennunk, hogy 
mennyivel n6  a fiijl m6rete. Ha csak piir miisodperccel kell tobbet viirnia a felhaszniil6- 
nak, akkor val6szinuleg meg6ri felhasznAlni a hangot. Ha viszont egy zenesziim hozzii- 
adiisa a filmhez azt eredmenyezi, hogy a felhaszn5ldnak 10 percet kell vkakoznia, 
akkor nem valdszinu", hogy 6rdemes felhaszniilni az adott zenkt. Hogy el tudjuk donte- 
ni, hogy megitri-e egy mkdiaelem felhaszniilisa, tudnunk kell, hogy az milyen hatassal 
lesz a fiijl meretkre. A Bandwidth Profiler (Siivszitless6g-elemz segit kiertitkelni, hogy 
melyik elem pontosan mennyivel noveli a fiijlmeretet. EgyszerGen kiprdb5lhatunk egy 
fiijlm6retcsokkent6 technikiit (peldaul egy tomoritCst), majd a Bandwidth Profiler segit- 
segivel megnkzhetjiik, hogy rnit ertiink el a mddositAssal. Ha egy m5sik mddositiist is 
vkgrehajtunk, akkor ismet a Bandwidth Profilert hasznalhatjuk a javuliis lemitrCs6re. 
A koriibbi rkszekben megtanultuk, mikent lehet megiillapitani, hogy mit6l no" meg a fiijl 
merete. Ebben a reszben megtanuljuk l e m h i  az egyes v5ltoztatiisok hatisiit. 

A Bandwidth Profilert egyiiltalan nem neh6z bekapcsolni, de az adatait Crtelmezni annil 
inkhbb. A kovetkezo" gyakorlatban megismerkedunk a Bandwidth Profiler alapvet6 
szolgiiltatiisaival. 



Ebben a gyakorlatban megtanuljuk, hogyan lehet a Bandwidth Profiles segits6g6vel 
megitelni, hogy mikkppen jelenik meg a filmiink az Interneten. A I6p6sek a kovetkez~k: 

1. Toltsuk le a key£ raming. f la fhjlt a szerzb webhelyCr61, amelynek a cime 
www . phi 11 ipkerman . corn/ t eachy our sel f . VAlasszuk a Test Movie parancsot 
(vagy nyomjuk le a CTRL~ENTER bil len~kombinici6t) .  

2. Az . swf fijl lejitszisa kozben v5lasszuk a View, Bandwidth Profiles meniipontot 
(vagy nyomjuk le a C m + B  billenwket). Figyeljiink r5, hogy ez a szolg5ltatAs 
a Test Movie iltal elinditott Flash lejhtszbban talhlhat6, nem a Flash szerkeszt6%en, 
ezkrt csak az ellen6rzkskor krheto el. 

3. A Bandwidth Profiler a film lejhtszhsa alatt a 21.6. 5brAn lAthat6 m6don, a film 
felett kiilonf6le informici6kat szolgiltat a filmrbl. A bal oldalon adatokat, a jobb 
oldalon pedig egy grafikont lithatunk. 

21.6. frbra 
Az .swf fajl ~edontosabb adatait 
a Bandwidth Pro@ler bal fels6 

reszen tnlaljuk 

4. El6szor nezziik meg az elsb, Movie (Film) nevu" adatcsoportot. Ezeknek az infor- 
micibknak a legtobbje azoknak az adatoknak az osszefoglalhsa, amelyeket 
megv5ltoztathatunk a forr5sfijlban (p6ld5ul a film m6rete 6s a k6pkockaszim). 
Ezenkiviil ki.t misik i.rti.ket is liithatunk, amelyek folyamatosan viltoznak: 
az egyik a Size (Meset) vagy File size (FAjlm&et), a mAsik a Preload (El6tolti.s). 
Arnikor kiprbbiltam a key£ raming . f la filmet, a fAjlm6ret 9 kB (pontosabban 
9292 bijt) volt. Ki.so"bb, amikor megprbbiljuk optimalizilni a fAjlt, akkor itt 
lithatjuk, hogy csokken-e a m6rete. A Preload megmutatja, hogy hiny k6pkoc- 
kinak kell letoltodnie (6s ez mennyi id6t vesz igenybe), mielBtt megkezd6dne 



a film lejiitsziisa. Ez persze a felhasznglb internetkapcsolatiinak sebess6g6t61 is 
fugg. A Bandwidth Profiler a kiilonbozo" kapcsolati sebess6gekre becsult 6rti.ke- 
ket, pi.idiiu1 az eI6toltes idejkt, a modembeiillitiisok segitsi.gkve1 szhmolja ki 
(amelyeket a View, Download Settings paranccsal 6rhetunk el). 

5. Viilasszuk a View, Download Settings (NCzet, Letoltksi be5llitAsok) meniipontot. 
Figyeljiik meg, hogy az egyik modemtipus ki van pipiilva (alap6rtelmezi.s szerint 
ez az 56 kbps-os modem). Viiltoztassuk meg a kijelolkst a 14.4 (ami a 14,4 kbps 
sebess6gG modemekhez tartozik) Crtekre, 6s liitni fogjuk, ahogy a kevesebb 
mint 1 miisodperces elo"tolt6si id6 koriilbelul4 miisodpercre no". 

6. Viilasszuk a View, Download Settings, Customize (Testreszabiis) pontot, amely 
megnyitja a Custom Modem Settings (Egykni modembe~llitiisok) piirbeszCdabla- 
kot, amelyet a 21.7. iibriin liithatunk. Itt m6dosithatjuk az el6zetesen beiiilitott 
6rt6keket, vagy saj%t beAllitiisokat is megadhatunk. Adjunk meg egy CrtCket 
a szokiisos 1,s Mbps sebesskgu" khbelmodemhez. A hatodik mez6"ben m6dosit- 
suk a User Setting 6 (Felhaszniil6i 6rtkk 6) Crt6k6t, hogy az 1.5~bps (Cable) 

legyen, az iitviteli sebessgget (bit rate) tartalmaz6 oszlopba pedig irjuk a 187000 
1 

Crtkket. Kattintsunk az OK gombra. 

21.7. hbra 
A Custom Download Settings 
parbeszkda blak seg itsdgkvel 

bdrmilyen internetkapcsolut 

7. Viilasszuk az imCnt lktrehozott beiillit5st a View, Download Settings meniib61. 
Ha j61 dolgoztunk, akkor az elotolt6s ideje szinte null5val egyenl6 lett. 

8. A Bandwidth Profiler segitskggvel kiprbbiilhatjuk, hogy a viilasztott iitviteli sebes- 
s6g mellett mennyi ideig tartana a film 1etolti.se. Viilasszuk a View, Simulate 
Download (Ni.zet, Letolt6s utiinziisa) meniipontot. A film lejiitszhsa elindul 
az elejitro"1, 6s liitjuk, amint a grafikon felett egy zold sAv jelzi a letolt6s menet6t. 
Viiltoztassuk meg a letoltksi sebesseget (a View, Download Settings menuben) 
a 14.4-es ertgkre, majd a Show Streaming (Folyamatos lejiitszhs mutatiisa) ponttal 



prdbiiljuk ujra. Mkg ennkl a viszonylag egyszeru" fi1mni.l is azt lhtjuk, hogy a lejat- 
sz6fej a grafikonon utolitri a zold sivot, 6s idonkknt virakoznia kell, amig letijlta- 
dik a folytatiis. Ez ugyan nem j6 igy, de pontos kkpet kapunk r61a, hogyan fog 
kinkzni a film egy lass6 kapcsolaton keresztiil. (A kovetkezo, Csokkentsuk a f&jl- 
mkretet a Bandwidth Profiler segits6gBvel! cimu" gyakorlatban megtanuljuk, 
hogyan lehet ezen segiteni. Egyeldre azt vizsghljuk, miki.nt lehet megtalalni 
a problkmhkat.) 

9. A View menGb61 vhlasszuk a Frame by Frame Graph (Kkpkockhnkenti grafikon) 
pontot (vagy nyomjuk le a Cm+F billentyu"ket1. A grafikon ekkor egy fuggoleges 
oszloppal Abrhzolja az egyes ki.pkockhkhoz tart026 fhjlrnitretet. Mink1 magasabb 
az oszlop, annhl tobb adatot tartalmaz a kkpkocka. A vizszintes piros vonal meg- 
mutatja, hogy az aktuiilis iitviteli sebess6gnkl mennyi adat folyamatos htvitelkre 
kitpes a Flash. M5s sz6va1, ha egy kkpkockhhoz tartoz6 oszlop magasabbra n*lik, 
mint a piros vonal, akkor annhl a ki.pkockiin51 elkepzelheto, hogy a Flash megsza- 
kitja a film lejhtszhsht, arnig 1etolto"dik a folytaths. A key f raming. f l a  fijln51 peldii- 
ul viszonylag magas oszlopokat Iiihlnk a film elejkn a 16. ki.pkockhig. Ez azonnal 
krtherovi. vAlik, ha bezarjuk a tesztfilmet, 6s rnegvizsgiljuk a forrasfiijlt. A 15. kkp- 
kocka uthn m5r alig jelenik meg 0j tartalom. Ha nincs f i j  adat, az kevesebb letolte- 
nival6t is jelent (lhsd a 21.8. hbrht). 

21.8. ibra 
A 15. kepkocka utan 
nem sok zijdonshg 
jelenik Tneg a keper- 
ny6n (a 26. k6pkoc- 
kaig). E z  azt jelenti, 
hogy addigra a leg- 
tobb an'at mar Zetol- 

t6dik (ahogy azt 
a Bandwidth 
Profiler is rnutatja) 

A bitek, a b4jtok 6s a kil6k kibogozhsa 
Az elozo gyakorlatban egy 1,5 Mbps sebessegu kabelmodem letoltesi sebessegenek 
a 187 000 bajt per masodperc Brtkket adtuk. Ezt a modem sebessbgenek ,,kilobit 
per masodpercben" megadott ert6kebol (illetve ez esetben az 1 500 000 bit per ma- 
sodperc alapjan) szarnoltuk ki. A szamitog6pes fajlok mereteit altalaban kilobajtban 



6s megabajtban (nem pedig bitben) adjak meg. Mivel 1 bit egyenlo egy bajt nyol- 
cadreszevel, a bitek szamat ligy alakithatjuk bajtokra, ha az Brteket elosztjuk nyolc- 
cal. Az 1 500 000 bit per masodperc tehat ugyanaz, mint a 187 000 bajt per masod- 
perc. Egy 320 kB (kilobajt) meretu kep egy 1,5 Mbps (megabit per masodperc) 
sebessegu kapcsolaton keresztul 2 masodperc alatt toltodik le: 1500 kbps (kilobit 
per masodperc) / 8 = 187 kBps (kilobajt per masodperc), tehht ezen a sebessegen 
az 320 kB rneretu fajl letoltese korulbelul 2 masodpercig tart. 
Egy masik problhma, hogy egy internetkapcsoiat sebesshge ritkan allandb. Figyeljuk 
meg, hogy a View, Download Settings menuponton keresztul a 28,8 kbps 6s 
a 56 kbps sebesshgu modemekhez elore beallitott Brtekek alacsonyabbak, mint amit 
varnank (2 400 es 4 700 a 3 600 6s a 7 000 helyett). Ennek az az oka, hogy a Flash 
elore beallitott ertekein van nemi rahagyas, hogy pontosabban tukronek a modem 
valos letoltesi sebesseget. ~ltalaban nem kell sokat szamolgatnunk, de ebben 
az esetben erdekes eredmenyeket is kaphatunk. 

A Bandwidth Profiler Simulate Download menupontjiival figyeljiik meg, hogyan jiitszb- 
dik le a film. K6pkockiinkknt nkzzuk vkgig a filmet, Cs elemezziik, hogy melyik kCp- 
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kockiiknhl lkpi ttil a folyamatos lejiitsziishoz megengedett piros hatiirvonalat. Az, hogy 
egy fiiggo"1eges oszlop Atlkpi a piros vonalat, mCg nem jelenti azt, hogy feltktleniil 
megszakad a film folytonos lejiitszhsa anniil a kkpkockiin%l. Arnikor lehet, a Flash mkg 
azel6tt elkezdi letolteni a kepkockhkat, hogy elern6 oket. Elkgpzelheto" pCldhu1, hogy 
a kkperny6n semmilyen viiltoziis sincs kkpkockgkon iit, de a Flash folytatja a 1etoltCst. 
Ezeknek a kCpkock5knak a megjelenitksekor a Flash elkezdheti letolteni a filmben kk- 
sb5b kovetkezo" kepkockhkat. Azoknak a kkpkockAknak a letoltese nem vesz sok idot 
igCnybe, amelyek a film k6pi megjeleneskt nem mbdositjiik. A Flash ilyenkor a kks6bbi 
kepkockhk letoltCs6re osszpontosithat. Ez a viselkedes az elketes aramoltatus 
(advance streaming) vagy titmeneti tarolas (buffering). 

A Bandwidth Profiler rendelkezik egy beiillitiissal, amivel ezt a viselkedest figyelhetjuk 
meg egy grafikonon a Frame by Frame Graph (Kepkockiinklirnti grafikon) nkzethez 
hasonl6an. Ha kivglasztjuk a View, Streaming Graph (Nkzet, Folyamatos lejiitsziis grafi- 
kon) lehetoskget, akkor toviibbra is lhtni fogjuk az egyes kkpkockAkhoz tart026 fuggd- 
leges oszlopokat. Mindegyik oszlop egymiist viiltogat6 vilhgosabb 6s sotktebb szurke 
t6glalapokbbl kpiil fel. A vizszintes piros vonal megmutatja, hogy egy kkpkocka lejht- 
sz%sa alatt (vagyis 12 kkpkocka per miisodperc ki.pkockasziimn%l 1/12 miisodperc 
alatt) legfeljebb mennyi adat toltheto" le. Ha az elsd kitpkocka (sotktszurke) letMtCse 
kevesebb, mint 1/12 miisodpercig tart, akkor a 2. kepkock8hoz tart026 sotktsziirke osz- 
lop az 1. kepkockiihoz tart026 vil5gossziirke oszlop tetejCn lesz. Nyissuk meg pCld2ul 
ismkt a keyf raming . fla fhjlt, majd v%lasszuk a Test Movie parancsot, utiina pedig 
a View, Streaming Graph 6s a View, Download Settings (Letoltksi beiillit5sok), 56K 
meniipontokat. Ha valamelyik szurke vagy fekete tkglalapra kattintunk a film elejitn, 
akkor liithatjuk, hogy az elso" 13 kkpkocka rnindegyikenek letolt6se 1/12 masodpercig 
vagy toviibb tart, de mire a 28. vagy a 29. kepkocka 1ejAtsziisAra keriil sor, a Flash ket- 
tone1 tobb kkpkocka letolteskre is kCpes (liisd a 21.9. %brat). Ennek eredmknyekEppen 
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3 a teljes, 60 kkpkockit tartalmazb film letoltgse befejez6dik az els6 25 kkpkocka megje- 
j lenitkse alatt. (Ha val6s idbjben szeretnknk liitni ezt a folyamatot, akkor v5lasszuk 

a View, Show Streaming - Folyamatos lej5tsziis mutatha - meniipontot). 
S 

A Streaming Graph Cnem pedig a Frame by Frame Graph) ngzetben lathatjuk, hogy milyen 
gyors a soron kovetkezo" kepkockak el6toltkse 

A Bandwidth Profiler nagyon hasznos eszkoz ugyan, de a problemiikat csak feltiirja, 
megoldani nem tudja 6ket. Ideiilis esetben a filmet eleve ijgy kkszitjiik el, hogy a mkrete 
ne legyen h3l nagy. Termkszetesen Crdemes megtanulni a Bandwidth Profiler hasznhlatst, 
de ne feledjuk, hogy csak arra va16, hogy az amfigy elkeriiIhet6 problemhkat azonositsuk 
vele. A kovetkezo" gyakorlatban lkpksenkent vkgignkziink egy helyzetet, amelyben 
a Bandwidth Profiler segitskgevel azonositunk ks oldunk meg egy problemit. 

Gyakorlat: Csokkentsuk a fijlmbretet a Bandwidth Profiler segits6g6vel! 

1. Nyissuk meg ugyanazt a key f raming. f la filmet, amit az elo"z6 gyakorlathoz 
toltottiink le (a www .phillipkerman. com/teachyourself cimr6l). Rogton 
nCzziik is meg a filrnfijl mkretkt. Ehhez v5lasszuk a Test Movie parancsot, majd 
a Bandwidth Profiler bal felso" sarkaban (nyomjuk le a CTRL+B billenwket, ha 
nem l%tszik) keressuk meg ezt az adatot. Niilam pkldiul 9292 biijt a teljes mkret. 
frjuk le a nilunk lgthat6 mkretet, mert mCg sziiksCgiink lesz r2. 



2. Zgrjuk be csak a film el6ni.zeti.t. Vhlasszuk a File, Publish Settings meniipontot, 
majd a pPrbesz6dablak Flash lapjiit. Keressiik meg a JPEG Quality (JPEG- 
minbseg) csbszkAt. Vigyiik a csGszk5t teljesen a bal oldalra (a legalacsonyabb 
mino"sitghez), es kattintsunk az OK gombra. 

3. Prdb5ljuk k~ ism& a filmet, hogy l5ssuk a tornorites utiin bekovetkezett vhltozAst 
a f5jl mereteben. Sernmi v5ltozAst nem lAtunk, mert a PEG tom6riti.s csak a rasz- 
tergrafikiikat itrinti, ebben a filmben pedig nincsenek ilyenek. (Ha lennknek, akkor 
most azt lAtniink, hogy a fhjlmeret csokkent, a kkpek min6si.ge pedig rornlott.) 

4. Az a m6dositAs) amit ebben a l6pi.sben vkgziink el, mhr hat5ssal lesz a filmre. 
OptimalizAlni fogjuk az alakzatokban tal5lhat6 gorbitket. Sziintessiik meg a ritte- 
gek zhrolAs5t. Kattintsunk az Edit Multiple Frames (Tobb kkpkocka egyideju" szer- 
kesztkse), Onion Skin (Hsrtya) beAllit5s1-a (hogy egyszerre tobb k6pkockAn is 
dolgozhassunk). Most vilasszuk a Modify Onion Markers (H5rtyajelzbk m6dosi- 
t5sa) menii Onion All (Mind hhrtya) pontjAt a 21.10. Abr5n 15thatd m6don. Vegiil 
kattintsunk a szinpadra, majd haszn5ljuk a Select All (0sszes kijelol&se) parancsot 
(nyomjuk le a C m + A  billenwket). Ez ut5n vglasszuk a Modify, Shape, Optimize 
(M6dosiths, Alakzat, Optirnaliz5liis) menupontot, majd a Smoothing (Simitis) sk5- ' 
lAt vigyiik egCszen jobbra, 6s jeloljiik be mindkkt jelol6nkgyzetet a 21.11. 5bdn 
15that6 m6don. Kattintsunk az OK gombra, its hamarosan 15tni fogunk egy 
uzenetet, amelyb61 megtudhatjuk, hogy rnit krtiink el az optimaliz515ssal. Niilam 
a prbba sorAn 39%-os csokken6s kovetkezett be a gorbkk sz5mAban. 

21 -10. Bbra 
A z  osszes kkpkocka kiual~ztdshhoz kcattintsunk az Onion All behllitasra az Edit Multiple 
Frames kivalaszt~sa utan 
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21.1 1. 8bra 
Az Optimize meniipont az  alakzatok egyszerEsit6~6vel csokkenti a fajl mBret6t 

5. A Test Movie paranccsal megnezhetjiik, hogyan javult a fijl mQete. Niilam a mkret 
most 6730 biijt, arni azt jelenti, hogy a fijl mintegy 2500 biijttal kisebb lett. Nem hi1 

- .  

sok, de megis valami, r5ad5sul a kepmino"s6g sem lett rosszabb. (Annyit vehetiink 
eszre, hogy a Flash s betiije 6s a csillagok megviiltoztak.) 

A fenti gyakorlat legfontosabb tanulsiiga, hogy a Modify, Optimize paranccsal gyakran 
csokkenthetjiik a f5jl meretilt, de ezzel m6g mindig csak a probl6miik feltiirAsiinA1 tar- 
tunk. Egyelore tehiit elkg tisztAn liitnunk, hogy a Bandwidth Profilerrel megtaliilhatjuk 
a problemAkat, ha megoldani nem is mindig tudjuk Bket. 

Egy hason16 szolgiiltatist, amivel erdemes megismerkedniink, a File, Publish Settings 
parancs viilaszt5sakor megjeleno" Publish Settings piirbeszkdablak Flash lapjiin taliilha- 
tunk. Kattintsunk a Generate Size Report (lelentks keszitese a f5jlmeretrBl) jelolo"n6gy- 
zetre, hogy az be legyen kapcsolva a 21.12. 5brin liithatd mbdon. Amikor legkozelebb 
mentjiik a filmet (a Test Movie paranccsal), akkor a kimeneti ablakban a Bandwidth 
Profilerben koriibban liitott adatok jelennek meg szoveges formiban. Ezen kiviil 
taliilunk egy szovegfiijlt is (a film mappiijiiban 6s ahhoz hasonlb newel), amely ezeket 
az adatokat tartalmazza. Ezzel maradandb feljegyzes kksziil a Bandwidth Profiles Bltal 
szolgiiltatott adatokrbl. 

A keyf raming . f l a  n6ha meg mindig elido"~ az elso 20 kepkockiinBi, amikor a 14,4 kbps 
sebessegu modenles be5llitBssal modellezziik a letoltgst. Ha a cklkozonsegiink ezt 
a sebesskget haszn5ln5, 6s tovibb mir semmilyen mbdon nem tudjuk csokkenteni a fijl 



mi:reti:t, akkor egy el6tolto haszn5lat5hoz kell folyamodnunk, a d  betolti a film egy re- 
szkt vagy egkszkt, mielott elkezdeni: lejgtszani. A kovetkezo gyakorlatban erre 15thatunk 
gyorsan elkCszithet6 p6ldiit. 

2 1.12. hbra 
Ha bekapcsoljuk a Publish Settings I 

pdrbesz6dablakban a Generate Size Report 

bedllftast, akkor a Bandwidth Projler dltal 
szolgdltatott adatok egy szoveges dllomdnyba 
keFieriilnek 

Gyakorlat: Hasm~ljunk elWltM a Bandwidth Profilerben! 

Hogy lAssuk, mikent is miikodik a Bandwidth Profiler, ebben a gyakorlatban egy egy- 
szeru" elo"tolt6t kgszitiink, amely a film elso" k6pkockijinil megszakitja a film lej5tsz5- 
sit, amig a film nagy ri:sze le nem tolt6dik. A lep6sek a kovetkez6k: 

1. Nyissuk meg a keyf raming . f l a  fijlt, amelyet koriibban a www.phil1ipker- 
man. corn/ teachyourself / c'mG webheIyr6l toltottiink le. Beillit5sa szerint 
AS2.0-kozz6tCtelhez kesziilt (iigyhogy a kovetkezo" kbd miikodni fog). Egy misik 
(fejlettebb) elbtolt6t, amely a ProgressBar osszetev6t hasznglta, a 17. leckkben 
lithattunk, egyet pedig a 20. fejezetben mutattunk be. 

2. VAlasszuk az Insert, Scene (Beszfiris, Jelenet) meniipontot, majd a Window, Other 
Panels, Scene parancsot, 6s a Scene t5blgn adjuk az t i j  jelenetnek a Preloader 
(E16toltG) nevet. Az 5tnevezi:shez kattintsunk dupl5n a jelenlegi nkvre (Scene 2), 
majd ha megvagyunk, h6zzuk iit a jelenetet a sor elejere, hogy a Preloader jelenet 
legyen feliil. 

3. Kattintsunk a Preloader jelenethez tart026 id6szalag elso ki.pkock&j&ba, 6s 
sz6 junk be ki:t kulcskockit Bgy, hogy kktszer lenyomjuk az F6 billenflt. 

4. Viilasszuk a m5sodik kulcskockit, nyissuk rneg az Actions (Muveletek) tAbliit, 
majd gepeljiik be az al%bbi k6dot: 



i f  (getBytesLoaded()<getBytesTotal()){ 
gotoAndPlay(1); 

Lefordiwa ez annyit tesz, hogy ha a betoltott b5jtok szbma kisebb, mint az ijsszes 
betoltendii b5jt szhma, akkor a lejbtsz6fej visszamegy a jelenet 1. k6pkock5jhhoz, 
amely ismet lej5tsz6dik (majd Stkeriiliink a fenti k6drkszletet tartalmaz6 2. kep- 
kockhba). 

5. Hogy a felhasznhl6 lhsson is valamit, amig enn6l a ki.pernyo"n~5-1 ido"zik, menjunk 
vissza az 1. k6pkock5hoz, 6s helyezziink egy szoveget a keperny6re. A szoveget 
kijelolve a Properties (Tulajdonsiigok) t%bl&n allitsuk 5t a tipusat a Dynamic Text 
(Dinamikus szoveg) krtkkre, a peldgnynak pedig adjuk a progress-txt nevet. 
Most m5r csak irnunk kell valamit ebbe a szovegmez6be. 

6. Jeloljuk ki az els6 kulcskockiit, nyissuk meg az Actions tgblgt, 6s irjuk be 
a kovetkezo" k6dot: 

percent=getBytesLoaded~)/getBytesTotal()*lOO; 
percent=Math.floor(percent); 
progress-txt.text=percent+%; 

Ezt a hiirom sort tulajdonkkppen egy sorral is elinckzhettiik volna, de hgrorn 
kiilon sorban konnyebben olvashat6 a k6d. El6szor kiszbmitjuk a 1etoItott 
mennyiseg pontos ertkk6t sz5zali.kban, 6s egy hhzi kkszititsu, percent (sz5zali.k) 
nevu" v%ltoz6ba mentjiik az est6ket. Ez uthn a szhza1i.k egesz ri.sz6.t vesszuk, ami 
a sz5m tizedes- vagy tortrgszek nelkiili (egesz) r6szi.t jelenti, az utolsd sorban 
pedig a szovegmez65be toltjuk a percent v%ltoz6 Crtkkkt, es ut5na i juk a % jelet. 

Am& a tartalorn le nem 
tolt6dik: a film megakad 

a z  els6 jelenet els6 k6t 
k6pkockbjbncil (ah01 
a felhasznalo lathatja, 
hogy a jlrn hdny szazalgka 
tolt6dott 2e eddzg) 



7. Viilasszuk a Test Movie parancsot, majd a Bandwidth Profilerben a View, 
Simulate Download pontot. L5tni fogjuk, ahogy a 21.13. hbr5n lhthat6 m6don 
a szhzal6kos ertkk egCszen 100%-ig novekszik, maid elindul a film tovhbbi r6sz6- 

A 20. leckkben elkkszitett el6tolto kifinomultabb volt annhl, mint amit az el026 gyakor- 
latban hoztunk lktre, de ez j6 alkalom volt arra, hogy kiprdbhljuk a Bandwidth Profilert. 

A IetoMsi BlmBny javithsa 

Senkit61 sem hallottam mCg, hogy im5dna v5rni a Flash filmek Xetolt6d&skre, ezert bhrmi 
megfontoland6, amivel javithatunk az Clmknyen. Az elozo gyakorlatban peld5ul a fel- 
haszn5l6 mhs tev6kenysCgbe kezdhet, amig a film elo"tolt&e zajlik, igy ha nem 6r vissza 
idojen, lemaradhat az egksz animhcidr61. Tal5n jobb lenne egy harmadik k6pkock5t be- 
sztirni a Preloader jelenetbe (ahovii csak akkor 6r a felhaszn516, ha a beto1ti.s teljes eg6- 
szCben vkgbement), egy s top  ( ) utasithssal, valarnint egy Begin (Indit5s) f e l i r a ~  gomb- 1 

bal, az animhcib pedig csak akkor indulna el, amikor a felhaszn516 a gombra kattint. 
Egy m5sik rnegoldhs Iehet a film elemekre (modulokra) bontha a Loader 6s Sound 

oszthlyok segitskgkvel (amelyekkel a 20. fejezetben ismerkedtiink meg). Neha c6lszeru" 
mindent a f6 filmben th-olni, 6s vhratni a felhasznhl6t (mint az el626 gyakorlatban), 
mert ennek az az elonye, hogy amikor minden letMtGdott, tovhbbi viirakoz5sra m5r 
nem kell szhmitani. Amikor azonban nagy mennyisegu mkdiafgjlunk van, okosabb, ha 
elosztjuk a viirakoz5si ido"t, hogy amikor a felhasznhld meg szeretne tekinteni egy kCpet, 
vagy meg szeretne hallgatni egy hangf5jlt, csak annak 1etolti.si.re kelljen vhrakoznia. 
A v5rakozhsi id6 eloszthsa mellett ez azzal az el6nnyel is j5r, hogy ha egyes felhaszn616k 
nem akarnak minden tartalmat megtekinteni, nem kell arra kknyszeriteniink Bket, hogy 
megvhrjhk a letolt6st. 

A fenti kCt tanks meglehetosen Altalhnos, de az Clet mhs teriileteirol is merithetiink 
otleteket. Ahogy egyes Cttermekben kifestBt adnak a gyerekeknek, hogy a v6rakozhs 
idejQe 1ekossi.k oket, vannak olyan Flash-webhelyek is, amelyek egy egyszeru" 
kirak6sjht6kkal sz6rakoztatjhk a lhtogatbkat, amig a rartalom letolt6dik. A lknyeg, hogy 
minderre m5r az alkoths megkezdesekor gondolnunk kell, mert igy csokkenthetjuk 
a leheto" legkisebbre a hosszadalmas letolt6s hiitrgnyait. 
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Ebben a leckkben ki.t m6dszert is tanultunk a Flash filmek fiijlmkretknek ~s6kkentksi.r~ 
Cs a letoltks felgyorsitisira. A Bandwidth Profiler 6s a Generate Size Report eszkozok 
segitskgkvel szimos m6don elemezhetjuk a filmet. Utiinozhatjuk veluk a kulonfille letaf- 
t6si sebesskgeket, 6s megillapithatjuk, hogy a film mely rkszeire kell kiilonoskkppen 
odafigyelnunk. 

A kovetkez6 leck6ben folytatjuk az optimalizilks tkmijit, 6s a teljesitmknnyel kapcso- 
latos kkrdksekre fogunk osszpontositani. 

Mekkoora egy film idealis fajlmkrete? 
Ez nagyon gyakori kkrdks, de lehetetlen megv5laszolni. A legjobb vilasz szerin- 
tem az, hogy ,,ha semmivel sem nagyobb, mint kell". Gondoljunk bele, hogy 
a hosszabb letoltitsi idot szimos otletes mbdon kirolthetjuk valamivel. Haszniil- 
hatunk pi.ld5ul egy novekv6 sziizalilkos krtkket, ahogy azt a lecke egyik gyakor- 
latiban tettuk. Sokkal jobb megold5s ennitl, ha egy kicsi, de interakriv tartalom- 
ma1 sz6rakoztatjuk a kozonskgunket. Valami ilrdekeset (de kis mkretut) mutas- 
sunk nekik, amig a film nagyobb rksze letoltodik. Ezt a viillalkoz5sunkat sokfille- 
kkppen sikerre vihetjuk. Vkgiil megprbbiilhatunk egy modul%ris megoldsst 
a Loader osztiily segitsi.gi.vef (err61 a 20. leckkben volt sz6), igy a felhasznAl6k- 
nak csak a webhely 5ltaluk kiviilasztott rkszilnek letoltkskre kell virniuk. 
A Modify, Shape, Optimize (MGdositas, Alakzat, Optimalizalas) meniipontot 
hasznaltam, ks tknyleg kisebb lett a fbjl mmBrete, de a kkpeim nem nmBznek ki tul 
szkpen . Mit tegyek? 
Ha a Modify, Shape, Optimize eredmknye nem kielitgito, akkor ne haszn5ljuk. 
Prbbiljuk ki, de mindig mkrlegeljuk a megtakaritott fiijlmkretet 6s a feliildozott 
min6skg fontossiigiit. A nemkiviinatosnak tu"n6 vkgeredmkny sokszor nem is 
annyira vkszes, mint ahogy elsore 1Atszik. Elofordulhat, hogy a kerdkses grafika 
csak egy pillanatra jelenik meg a kkpernyh,  igy a gyengilbb min6si.g m5r lehet, 
hogy nem is olyan nagy gond. 
A Publish Settings parbeszkdablak Flash lapjan van em) Compress Movie 
(Film tomorit6se) beallitas. E z  mire uald? 
A neve elinilja. EgyszerGen igy tomoriti ossze a Flash a muveleteket. 
A 24. leckkben mkg sz6 lesz errol. 



Az .fa forvcisfajlom hatalmas lett. Toroltem mar a nern hasznalt elemeket is 
a Konyutarbdl, de a fhjl m&g mindig nagyobb, mint kellene. Mi&&? 
Arnikor valamilyen mitdiafijlt betoltiink a Flash-be, a fiijl merete megno. Amikor 
viszont torkink egy mitdiaelemet, attbl nem csokken a fiijl mitrete. A fiijlt konnye- 
ditn kitakarithatjuk, ha a File, Save and Compact (Menth 6s tomoritits) meniipon- 
tot v5lasztjuk. Olyan ez, mint amikor toredezettsi.gmentesitiink egy merevlemezt. 
Mellesleg a felhaszn516nak egy nagy . fla fiijl nem feltktleniil jelent gondot: csak 
az . s w f  fiijl mitrete sziimit. 

Ism6tl6s 
Ez a ritsz ismetlo" k6rdesekbo"I its viilaszokb61911, amelyek segitsitgitvel megszilgrdithat- 
juk az ebben a leckitben szerzett tudiisunkat. Pr6b5ljuk megv5laszolni a kkrditseket 
a viilaszok ellen6rzi.se elott. 

1. Ha a felitre csokkentjiik egy fiijl mitre&, akkor milyen gyorsan fog letolto"dni? 
A. Ezt nem lehet kisziimitani, mert rnindenkinek m9s sebessegu" 

az internetkapcsolata. 
B. Kktszer olyan gyorsan, mint elotte. 
C. Nem lehet kisziimitani, mert ismerniink kellene a film m6reteit (magass9g5t 

6s szitlessitgitt) is. 
1. Miitrt kell keriilniink a felesleges kulonleges hathokat? 

A. Elterelhetik a felhaszniilb figyelmitt a film f6 mondanival6j5rbl. 
6. Csokkenthetik a ki.pkockasz%mot, 6s megnovelhetik a letoltitshez sziikskges 

id&. 
C. Az A its a B vglasz is helyes. 

1. ,,A Bandwidth Profiler segitsCgi.ve1 modellezhetjiik a film lej5tsziisiit egy lassli 
sz5mit6gepen." Igaz vagy hamis? 

A. Igaz. EgyszerCen begllithatjuk a processzor sebessCg6t a View meniiben. 
B. Hamis. A Bandwidth Profiler csak a film meretitnek its a letolt6s sebessege- 

nek meghat5roziisiihoz nfljt segitseget. 
C. Igaz. De ehhez a View, Simulate Computer (Nkzet, Sziimit6g6p utiinziisa) 



1. B. A C valasz egyszeden hamis, mert a Flash filmek letoltesi sebessegehez semfi 
koze a filmek mkretenek (a vektorgrafikAk Btm6retezhet6k). (A lejgtsziis s e b e s s ~  
get azonban befolyasolhatja a mCretarAny.) Az A viilaszban van nemi igazsag, 
mert tCnyleg nem lehet pontosan megmondani, hogy mennyi id6 alatt tolt6dik le 
egy film. Ha viszont megfelezziik a fajlmeretet, akkor abban biztosak lehetiink, 
hogy a 1etolti.s kCtszer olyan gyors lesz. Gondoljunk bele, hogy ha csak egy fit1 
adag levest rendeliink, akkor feleannyi id6 alatt v6gziink vele, mint ameddig 
az egCsz adag elfogyaszt5sa tartana. 

2. C. A kiilonleges hat5sok haszn5lataval semmi gond, ha thyleg sziikseg van rijuk, 
de egyebkknt csak elterelik az ember figyelmet, megnovelik a f5jlmeretet, 6s 
lelassitjiik a film lej8tsziisiit. Szamos j6 okunk van tehit arra, hogy keriiljiik 6ket. 

3. 6. A Bandwidth Profiler csak a f5jl mCretet 6s a Ietoltksi sebess6get mutatja meg. 
Ha a ki.rdks egy lassti kapcsolatra 6s nem egy lassu szcimitdg6pre vonatkozott 
volna, akkor az A v5lasz helyes lenne. 



A lejatszas optimalizalasa 

A lejiitsz9s optimaliziiliisa a megfelelti hatiisok alkalmaz2s2val 
A tenyleges k$pkockasziim megmkrese 
A lej9tsz5s javit9sa a felesleges hat5sok eltiivolitiisiival 

Miut5n az el626 leck6ben megtanultuk, hogyan nyisszanthatunk le biteket Cs biijtokat 
a filmjeinkrtil, ebben a fejezetben felfedezziik, mikCnt vehetiink le mind nagyobb terhet 
a felhaszniil6 szBmit6gCpCr61, hogy a filmek visszajiitszisa gordiilCkenyebb legyen. 
Ahogy a 7. leckkben miir emlitettiik, a Flash dokumentum tulajdons9gai kozott beiillitott 
k6pkockasziim ink9bb amolyan ,,csticssebessi.g", amelyet a Flash nem l6p ~ l .  Amennyi- 
ben a felhaszn916 sziimit6gi.pe nem tud lep6st tartani vele, a Flash vagy eldob nCh5ny 
kepkockGt, vagy alacsonyabb kitpkockasziimmal jiitssza le a filmet. Ebben az 6rBban 
megtanuljuk, hogyan keriilhetjiik el mindkettGt, hogy a filmunk lej5tsz5sa ne csak szkp, 
de a kiilonbozo" sz5mit6gCpeken hason16 is legyen. 



B6r a kovetkezetlen lejbtsziis (amikor a film az egyes sdmit6gkpeken mas-miis sebesseg- 
gel jAtsz6dik le) sem tlil j6, a f6 cklunk az, hogy a teljes film lej5tsziisAt javitsuk, vagyis 
hogy az egy adott kkpkockaszimmal jatszbdjon le. Sajnos a Flash-hez nem tartozik 
az el626 6rBban lQtott siivszC1essi.g-elemz6hijz (Bandwidth Profiler) hason16 teljesit- 
mknyoptimalizi16, amelyben utAnozhatn6nk a kulonbozo" szsmit6gkpeken nybjtott telje- 
sitmenyt. A Flash-ben alkot6k ezert csak j6tanAcsokra, a tapasztalataikra, illetve elst&- 
teikre t5maszkodhatnak. Terrnkszetesen ha minden m6dositAs utiin teszteljiik a filmet, 
a teljesitmkny meredek eskskt eldidez6 v%ltoztat&sokat konnyen kisziirhetjuk. Ez a meg- 
oldiis azonban kenyelmetlen, rAad5sul a fokozatos lassuliist, ami az osszeadbd6 hatiisok 
rkv6n vegiil jelentos teljesitmenyroml5st eredmgnyez, valbszinuleg nem vesszuk 6szre. 
~n azt javaslom, hogy prhbgljuk megtanulni, mely hathsok ,,koltsegesek a teljesitmkny 
szempontjiib61, Ps dolgozzunk ki olyan szabAlyokat, amelyek segitenek elkeriilni 
(vagy legalibbis ritkitani) a haszndatukat. Termeszetesen nem iirt,.ha azkrt rendelkezuk 
valamilyen eszkozzel, arnellyel mkrhetjiik a teljesitmenyt, ezkrt azzal kezdjuk, hogy 
megnkzziik annak az apr6 ,,fps-mi.ro"neku a haszniilatit, amelyet a szerz6 kgszitett. 

Gyakorlat: SzClmltsuk ki a k6pkockasztimot egybni teljesltmdnymbr6vel! 

Ebben a gyakorlatban a szerz6 gltal keszitett kkpkockaszAm-kiszAmit6 hasznilatiit 
tanuljuk rneg. 

1. Toltsuk le 6s nyissuk meg a szerzo" webhely6r61 (www . phil l ipkerman. corn/ 
teachyourself)  az fps-calculator . f l a  fijlt. Ha van egy olyan iltalunk 
keszitett filmiink, amelyet ki szeretnenk prbbilni, nyissuk meg azt is. Ha nincs, 
toltsiik le az emlitett helyrol a performance-t es t . £la  f5jlt is. 

2. Az f ps-calculat  o r .  f l a  szinpadin jeloljiik ki Cs mQsoljuk le az f ps- AS^ 

szimb6lump~ldinyt (vagy az fps- AS^ szimb6lumpkldBnyt, ha a fitmiink 
az Actionscript 3.0-ra kpiil). 

3. VAltsunk a tesztfilmre (tehit a saj%t filmiinkre vagy a performance-test . f l a  

fAjlra), ks szurjunk be egy l i j  reteget. Illessziik be az fps- AS^ szimb6lumot, 
amelyet az imknt m5soltunk le a mAsik fAjlban, erre az uj rktegre. 

4. VAlasszuk a Control, Test Movie parancsot. Az fps-mkro kkt szimot jelenit meg: 
a felsd az 6tlagos kkpkockasziim, mig az aIs6 a jelenlegi kkpkockaszbm. A meg- 
jelenitett Atlagos k6pkockaszirn ritkBbban vhltozik, de ha a kkpkockasz5m ideig- 
lenesen m6dosu1, nem frissiil azonnal. A pont egy gomb, amellyel lenull5zhatjuk 
az 5tlagmkro"t, amennyiben a film egy ritszknek sebessPgkt szeretnknk megmer- 
ni. Ha a performance-test . f l a  f6jlt futtatjuk, megfigyelhetjuk, hogy 
a k6pkockaszAm jelent6sen visszaesik, amikor a ,,tax it now" felirab3 gombra 
kattintunk, mert ez egy bonyolult animici6t jelenit meg, amelyben sziimos 
Attetszo"s6gi hatiis talglhat6. 
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Ha vkgeztiink a kkpkockasziim megmeresevel, a mi.r6eszkozt nem kell torolniink 
(b9r megtehetjuk). Ci.Isze~fiib, ha a r6teget csupiin Guide tipusdra Allitjuk 
a Modlfy, TimeIine, Layer Properties menupontoton keresztd, igy biirmikor 
visszakapcsolhatjvk, ha meg szeretnknk m6rni valamit. 

Most, hogy van egy kCpkockasziim-meronk, sajiit projektjeinkben is felhasznhlhatjuk, 
akiir arra is, hogy ellenorizziik a fejezet hiitralevo" resz6ben elmondottakat, ott ugyanis 
a Flash nehiiny j61 ismert teljesitmCnyprob16miij9r61 ejtunk sz6t. 

A teljesftm6nyre gyakorolt hat& 
Irnrniir rendelkez6sunkre 911 egy eszkoz, amellyel megvizsgiilhatjuk a teljesitmenyt, igy 
erdemes iittekintenunk n6hiiny iriinyelvet, amelyeket kovetve biztosithatjuk a gordiile- 
keny lejiitszgst. 

t 

Legyunk kreathrak! 

Gyanlisan hangozhat, de komolyan gondolom, hogy csak kreativitiisra van sziiks6g ah- 
hoz, hogy a filmunk lejhtsziisa liitszblag hibiitlan legyen. Sokan magas kepkockasziimot, 
iitmeneteket 6s kiilonleges hatssokat alkalmaznak mankbkitnt, a 8,leckitben azonban 
megtanulhattuk, hogy kkpkockinkitnt is elkeszithetiink egy animAci6t, csupiin nkh9ny 
kock9t felhaszniilva. Ha a kozonsegnek 5tadni kiviint uzenetre osszpontositunk, its 
minden kepkockat gondosan megterveziink, val6szinGleg kevesebb kocka is el6g lesz, 
ami javitja a lejiitsziist. 

Keriiljiik a kiilonleges hat6sok felesleges alkalmazisirt! 
i 
I Az el626 leckgkben megtanultuk, hogy a kiilonleges hatasok indokolatlan alkalmaziisa 

elterelheti a felhaszniild figyelm6t a f6 mondanival6nkrdl. Egy miisik ok, amiert keriil- 
nunk kell a kiilonleges hatiisok hasznhlatgt, hogy a fa31 sok triikk lelassithatja a film lejiit- 
sziisiit. Nem felt6tleniil kell minden egyes kCpernyore keriilo" szoveget megporgetni 6s 
megspgkelni egy mozgiisiitmenettel is. Az elso" ilyen szovegblokk meg erdekes lehet, de 
el6g unalmassii viilhat, ha rnindegyiknel k~ kell varnunk az animiici6 v6gi.t. Ha pedig 
a felhaszniil6 gitpe minden egyes iitmenetngl meg le is lassul, az m6g zavarbbbii teszi 
az egeszet. 

Nitmelyik uzenetet 6gy adhatjuk iit a legjobban, ha a mozghs5tmenetet az Alpha (~t te t -  
sz6s6g) hat5ssal kombiniiljuk. Ezzel azonban nagyon 6vatosan kell biinnunk, hiszen 
ilyenkor a sziimit6gepnek nem egysze6en egy mozg6 objektumot kell megjelenitenie, 
hanem egy f6lig 5tlAtszb mozg6 objektumot, ami azzal jiir, hogy az alatta lev6 grafikiikat 



is ki kell rajzolnia a kepernyore. Ez egyszediben sz6lva azt jelentheti, hogy a lassa& 
gepek nem tudnak lt2pCst tartani a k6pkockaszimmal. Az 5tlAtsz6sAgra sok esetben 
nincs is s2uksi.g. Ha pi.ld5ul a hitter feller, akkor egy egyszeru" Brightness (F6nyer~) 
hatAssa1 is elerhetjuk ugyanezt, csak igy kev6sbC terheljuk meg a gCpet. 

Akkor is jelent6s csapiis 6rheti a teljesitmknyt, ha olyan Qtmeneteket haszn8lunk, 
amelyekben egy bitkepes grafikAt mereteziink &t, mozgatunk, vagy megv%ltoztatjuk 
az itl5tsz6siigat. A Flash-rol iltaliban is elmondhatd, hogy nem tiindoklik a bitk6pek 
megjelenitesCnek ter6n. A szAmit6gCpet igencsak megdolgoztatja, ha iit kell m6reteznie 
egy rasztergrafikat. Ezt mkg akkor is Cszrevehetjuk, ha gyors a gi.punk, de nagy 
kilpkockasziimot valasztunk (mondjuk 60 kCpkocka per mAsodpercet), majd lehttatunk 
valarnilyen egyszeru" mozg5sAtmenetet egy rasztergrafikiival. VQlasszuk a Control, play 
(Vezerli.~, Lej5tszis) menupontot (tehit ne a Test Movie parancsot), hogy a film a Flash- 
ben j5tszddjon le. Ez utAn viltoztassuk meg a rasztergrafika m6reti.t vagy a kulcskocka- 
ban, vagy az atmenetben, Cs jitsszuk le lijra a filmet. Liitni fogjuk, amint a t6nyleges 
ki.pkockasziirn lecsokken ott, ah01 bekovetkezik az Atm6retezi.s. 

Mis hatAsok (pCld5ul a szfirok alkalmazasa) is csokkenthetik a k6pkockaszimot. 
Az egyik mddszer arra, hogy megtaliljuk a probl6miis pontokat, ha iitmenetileg nagyon 
magas krt6kre (mondjuk 60 fps-re) Allitjuk a kCpkockaszimot, 6s a kulonfkle megoldi- 
sok alkalmazgsa elott 6s utan is tesztelunk, hogy megfigyelhessiik, melyik mennyire 
lassitja le vagy teszi akadozbvi a filmet. Ne feledjuk azonban a koriibbi jb tanAcsot, 6s 
egyszedien ne hasznAljunk feleslegesen kiilonleges hatasokat. Ha viszont muszij, akkor 
muszAj. Ilyenkor azonban kiilonoskeppen figyeljunk oda azokra a hatkokra, amelyek 
thyleg lelassitj5k a filmet, mert ezek a felhaszn5lb g6pi.n meg lassabbak lehetnek. 

Keriiljiik a hangok frraml6 lejtitsztistit! 

Arnikor hangokat adunk a kulcskockiikhoz, v%laszthatunk, hogy a Sync (OsszehangolAs) 
beiillitis 6rtCke Event (Esemeny) vagy Stream (hamlb) legyen. &tal%ban az Event be5Ili- 
tist vagy a hozzi hason16 Start (Indiths) vagy Stop (Leiillitis) beillit5st haszniiljuk. Ezek 
befolyiisoljiik a legkev6sbi: a ki.pkockasz5mot. A Stream be5lIit5s akkor jon j61, ha a hang 
lejitsziisanak osszhangban kell lennie a filmmel. Ha ezt a beAllit5st hasznAljuk, akkor 
a hangokat szerkesztks kiizben is halljuk, amikor vegightizzuk a lej5tsz6fejet az idoszala- 
gon. Ebben a grafikaszimb6lumokra hasonlitanak, amelyeknek hason16 m6don megnCz- 
lietjiik a mozg5s5t. Az 5raml6 hangok hiitr5nya viszont, hogy ha a sz5mit6g6p nem tudja 
tartani a tempbt, akkor a film kCpi elemeit ildozza fel. Vagyis a hangok szinkronja Allan- 
d6, 6s ha a sziimit6gitp nem k6pes id65en megjeleniteni a kkpeket, akkor a Flash eldob 
nehiiny kCpkockit, hogy li.p6st tarthasson a hanggal. Az Gram16 hangok hatas5ra ez6rt 
a film Atugorhat nkhiiny kkpkockAt, aminek egyszeden az az oka, hogy a Flash soha 
nem lassitja le a hang lejQtszis5tl mert az rendkiviil furcsan hangzana. 



Az esemenyhangok lej5tszAsa csak akkor tort6nik rneg, ha van r5 m6d. Ha a sz5mit6gitp 
kkpes tartani a tempGt, akkor a lej5tsz5suk a v5rt id65en tortknik meg (tehAt akkor, 
amikor elerjuk a megfelel6 k6pkockAt). A kkpek is akkor jelennek meg, amikor tudnak. 
~assabb gkpeken azonban a k6pek megjelenitkse tov5bb tarthat, igy a hang elcsfiszhat 
a filmhez kkpest. Ez persze nern jelenti azt, hogy lehetetlen j6 eredm6nyt elkrni az ese- 
menyhangokkal. Megtehetjuk p6ldiiu1, hogy a betoltks el6tt aprbbb darabokra viigjuk 
a hangfAjlt, majd az id6szalagon ugy helyezzuk el az egyes darabokat, hogy azoknak 
a grafikaknak a kozel6be keriiljenek, amelyekhez tartoznak. Ez a megoldiis sem mindig 
tokkletes, de legalgbb nern dobunk el egyetlen kgpkock8t sem. Ha az osszhang nem 
annyira fontos, akkor inkiibb haszniljunk esem&nyhangokat, mert a kitpek 6s hangok 
lejAtsz8sa is sokkal simAbb lesz, csak egy kicsit elcsuszhatnak egym5stdl. 

ProblBm6s grafi kiik 

Kovetkezzen neh8ny j6 tangcs, amelyekkel a legtokkletesebb lej5tszAst biztosithatjuk. 
* 

A nagyobb egyenlo" a lassabbal 

Biir a vektorgrafikiiknak megvan az az eldnyiik, hogy a fAjlm6retiik fiiggetlen a m6rete- 
z6siikt01, a sziimit6gkpet (pontosabban a grafikus gyorsit6k%rtyAt) a nagyobb grafikAk 
megjelenitgse kemenyebb munkiira fogja. Ha egy adott hatAst el tudunk krni a szinpad 
teljes teriiletknek megv5ltoztat5sa nelkiil, tegyiik azt. A film lej8tszAsa gordiilgkenyebb 
lesz, ha az animAci6 nern te rjed ki a teljes kkperny6re. 

I 
I A vektorgrafika lassir 

A mkretezhetd vektorgrafika Massz, mivel j61 n6z ki, 6s nern noveli a f5jlmkretet, a vek- 
torok megjelenitese azonban jobban leterheli a szgrnit6g&pet, mint a rasztergrafik5kC. 
A bitkitpek javitjAk a teljesitmknyt, viszont olyannyira rnegnovelik a film fiijlmitretkt, 
hogy a vektorgrafikak teljes mell6zitse egyszefien nern cklszeru". Arnennyiben vektor- 
grafikgkat alkalmazunk, de a lejiitszist sem szeretnenk veszgIyeztetni, remek kompro- 
misszumos megoldgst jelent, ha a Properties tAblAn bejeloljuk a Use runtime bitmap 
caching (Futiisideju bitkkpt5rolAs hasznhlata) jelol6nitgyzetet (l5sd a 22.1. gbrgn), ami- 
kor egy filmklippitld5ny van kijelolve. Miel6tt azonban rninden filrnklip esetitben be- 
kapcsolnink ezt a lehetGskget, nern Art, ha tudjuk, hogy az elforgatott vagy iitmerete- 
zett klipekre nincs hatAssa1. Ha a klipiink azonban csak Athalad a kkperny611, ezt a le- 



A bitkkpek atmeneti tirolhsat szinte gondoikodis n6Zkd bekapcsolhatjuk, men  a legtobb 
vektoros animacidt felgyorsitja 

A gorbhk optimalizilasa 

Az el626 leckeben llttuk, hogyan lehet egy alakzatot optimalizdlni a Modify, Shape, 
Optimize (Mhdositiis, Alakzat, Optimalizdlls) menuponttal. Az Optimize Curves (Gor- 
bt-k optimaliz5lAsa) paranccsal eltiivolirhatjuk az ives rtszeket az alakzatokbhl, amittjl 
egysegesebb lesz a megjelenesuk. Ezzel idonkt-nt jelentos rnegtakaritast trhetiink el 
a fiijlmtretben, a kepi megjelenes pedig alig viiltozik. Mdskor viszonr az eredmt-ny el- 
fogadhatatlan lesz, amire a 22.2. LbrAn Idthatunk pelddt. Az optimalizllPs tehdt akkor 
helyt-nval6, ha a k6pi rnegjelent-s elfogadhath marad. Azon hM, hogy a fljl mCrete le- 
csokken, a 1ejPtszlsi teljesitmenyre is jbtt-kony hatiissal van (ami eggyel tobb ok arra, 
hogy haszniiljuk). 
I I 

22.2.4bra 
Kkt alakzatot Zathatunk a z  abran a z  Optimize Curvesparancs haszndlata eZ6tt 6s utan. 
Elo"forduZ, hogy a vkgeredm6ny eyogadhatatlan 
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Soha ne hasznhljuk a Modify, Shape, Soften Fill Edges menupontot! 

A soha el6g eros kifejezits, de ebben az esetben ez a megfelelo. Egy-k6t perc alatt ki- 
prbbhlhatjuk, hogy milyen hatiissal van a f5jlmirretre 6s a kkpkockasziimra, ha rajzo- 
lunk egy alakzatot, 6s utiina vkgrehajtjuk rajta a 15gyithst. Prbbakkppen hozzunk letre 
egy egyszeru" alakzatiitmenetet. Prbb5ljuk ki a filmet, 6s jegyezzuk fel a Bandwidth 
Profilerben Ihthatb fhjlmkretet. Jhtsszuk le a filmet a Flash-ben, 6s figyeljuk rneg a titny- 
leges ki.pkockasz5mot. Ez utiin az iitrnenet elejkn its vkgitn kulon-kulon jeloljuk ki 
az alakzatot, 6s alkalmazzuk mindket esetben a Modify, Shape, Soften Fill Edges (M6- 
dositiis, Alakzat, Kitolt6s szeleinek liigyithsa) parancsot. A f5jl rnerete megugrik, 
a k6pkockaszhm pedig lecsokken. Az egyetlen olyan helyzet, amikor el tudom kitpzel- 
ni, hogy hasznos lehet ez a parancs, ha csak egy iillbk6pet mentiink (vagyis ha rajzol6- 
programk6nt hasznhljuk a Flash-t). Sokkal jobb megoldiis a Blur szuro" hasznhlata, 
mind a fhjlmkret csokkentCsi.t, mind a lejAtsz6st tekintve. 

9 

Keruljuk a vonalstilusokat! 

A 2. leckkben Igttuk, hogy arnikor hiizunk egy vonalat, a Properties (Tulajdons5gok) tiib- 
la vonalstilusokat tartalmazb lenyil6 listhjhbbl sz%mos mintht viilaszthatunk (22.3. 5briit). 
Ezek koziil pr6b5ljuk meg beitrni a Hairline 6s a Solid vonalstilusok hasznAlathva1, mert 
a tobbi hajlamos jelent6sen megnovelni az hIlom5ny m6retet. Azt nem iillitorn, hogy 
a k6pkockasziim is mindig csokkeni fog, de a fhjlrneret bizonyosan megno". 

PrbbdEjuk! rneg b e h i  a Hairline 6s a Solid uonalstilusokkal 



Ebben a leck6ben kiilonfkle m6dszereket tanultunk a Flash filmek 1ejiitszAsiinak opti- 
maliz5lhs5ra. Meglehet, hogy a sajiit gepunkon magas, akir 30 k6pkocka per misod- 
perc sebess6gni.l is egyenletes a film lejirsziisa, de mhs felhaszn516k gepein a film le- 
Iassulhat. Arra ugyan nincs biztos mbdszer, hogy megtudjuk, hogyan nCz ki majd a fil- 
munk egy adott g6pen (hacsak ki nem prbbiiljuk rajta), de a lejitszishoz sziiksCges tel- 
jesitmenyt Ggy optimalizhlhatjuk, ha rnegismerjuk azokat a hat%sokat, amelyek hajla- 
mosak lelassitani a sziimitdgkpeket, ks lehet6leg keriiljuk ezek hasznhlatiit. 

Az osszes tz$pet kouettem a lejatszashoz szukskges tegesitme'ny csokkent6skhez; 
6s mt?g mindig ugral az  animaci6m. Mi lehet a baj? 
Lehet, hogy tlil kevks kkpkockhn belul pr6bAlunk Atvinni egy grafikgt az egyik 
helytol egy nagy thvols5gra 1Cv6 m5sik helyre. Prdbiljuk megnovelni a felhasz- 
n5lt kepkockhk sziimiit. Ez ellenslilyozhatb a k6pkockaszam novelks6vel. Felt& 
ve, hogy a szhmit6gi.p megbirkbzik a megnovelt kkpkockasziimmal, ugyanazt 
a mozg5st IAthatjuk, ezlittal tobb (kisebb 6s fokozatosabb) lepCsben. 
Van mkg olyan tanucs, amelyet e'rdemes meg$ogadni, hogy a filmjeink gyorsa b- 
ban jatszddjanak le? Egy bardtom azt mondja, hogy kertlljem a szinatmenete- 
ket, mert az lelassitja a lejatszast. Igazat allit? 
A legjobb, ha sajiit magunk vAlaszoljuk meg ezt a kkrdest, az ebben a leckeben 
bemutatott fps-mCro segits6gevel. ES hogy adhat6k-e m6g hasznos tanhcsok? 
Termeszetesen, de a lenyeg az, hogy nem szabad fennakadnunk az aprbsiigo- 
kon. Atalhnos szabhlykent ezt mondhatjuk: a teljesitmknyt t6nyleg kiirosan be- 
folyiisol6, zavard problkm5kat torekedjunk kikuszobolni, de ez ne menjen a kre- 
ativitasunk rovhs5ra. 

Ez a resz ismetlo" kCrdCsekb61 es vhlaszokbblh11, amelyek segits6g6vel megszilhrdithat- 
juk az ebben a leckeben szerzett tudiisunkat. PrdbAljuk megviilaszolni a kkrdkseket 
a viilaszok ellen6rzitse el6tt. 



Mi6rt kell keriilniink a felesleges kiilonleges hatgsokat? 
A. Elterelhetik a felhaszn516 figyelmilt a film f6 mondanivaldj&rdl. 
B. Csokkenthetik a kCpkockasz5mot, 6s megnovelhetik a letolt6shez sziiks6- 

ges idot. 
B. Az A 6s a B v%lasz is helyes. 

,,A Bandwidth Profiler segitskgi.ve1 modellezhetjiik a film lej5tsz6s5r egy lassfi 
szPmit6gi.pen." Igaz vagy harnis? 

A. Igaz. Egyszefien begllithatjuk a processzor sebessegkt a View meniiben. 
B. Hamis. A Bandwidth Profiler csak a film mQetilnek Cs a letdtks sebessCgC- 

nek meghat5roz5sAhoz nyfijt segitseget. 
C. Igaz. De ehhez a View, Simulate Computer (Nilzet, SzSmitdgCp ut4nz5sa) 

meniipontot kell kiviilasztanunk. 

Viilaszok 

1. C. A kiilonleges hatiisok haszn5latgval sernrni gond, ha tirnyleg sziiksCg van r6- 
juk, de egykbkknt csak elterelik az ember figyelmilt, megnovelik a f5jlmCretet ks 
lelassitjak a film lejAtsz5siit. SzSmos jd okunk van tehiit arra, hogy keriiljiik 6ket. 

2. B. A Bandwidth Profiler csak a fiijl rneretkt 6s a leroltksi sebessilget mutatja meg. 
Ha a k6rdks egy lass6 kapcsolatra 6s nem egy lassu szamito'g6pre vonatkozott 
volna, akkor az A v5lasz helyes lenne. 



Halado animacios eljarasok 

Ebben a leckeben a kouetkez61r~ lesz sxd: 

Anirn5ci6k keszitese mozg5siitmenet nglkiil 
Hagyomiinyos animAci6s elj5r5sok (elorejelz&s, ut6rezgCs) alkalmaziisa 
MClyseg 6s perspektiva i.rzi.keltet6se 

Megismerkedtiink a Flash rninden beepitea anirn5ci6s eszkozi.ve1: tanultunk a kulcskoc- 
k5kr61, a rnozgss- 6s alakzatAtmenetekr61, a hArty5krb1, a maszkol5sr61, a vezet6retegek- 
r61- mi van meg h%tra? Az, hogy d e n t  kkszithetiink valbban hat5sos anirniicibkat. 
Ebben a leckeben olyan halad6 animgcids eljiirrisokr61 esik sz6, amelyekkel az anim5ci6 
elethfifbe teheto, Cs amelyekkel talan nemi id6t is megtakafiatunk (biir nem ez az 
elsadleges szempont). A lecke anyagiinak jelent6s ri.sz$t csupAn az anim5torok iiltal 
az i-vek sorAn kifejlesztett hagyomiinyos anirniici6s elj5riisok alkalmaziisa teszi la: a meg- 
tanuland6 fogalmak val6szinuleg nem jelentenek lijdons5got a rajzfilmeseknek, de 
a Flash-ben va16 alkalmaz5suk sz5munkra az lesz. 

A Flash-ben alkot6k 51tal5ban k6t elt61-6 megkozelit6st kovetnek: van, aki alkalmaziis- 
programozAsk6nt, Cs van, aki anim5ci6k6szitilskCnt fogja fel a munkiit. A programozdkat 
gyakran ,,mu"szaki szakembereknek" tartj%k, mig az anim5torokat ,,mGvksznek", de ez hi- 
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bhs felfoghs, mert a programozas is lehet igen kreativ, a vizualis kommunikaci6 pedig 
mfiszaki jellegu". A szakosodas nern feltittleniil abbbl adodik, hogy valaki osztonosen 
irt6zik az egyikt61, vagy vonzbdik a mhsikhoz. 

Az el026 leckkkben olyasrnikkel foglalkoztunk, mint a fajlmkret vagy a programkbdok 
irhsa, ezert ugy tGnhet, hogy ebben a leckkben szuneteltetjuk a technikai jellegu kkrde- 
sek tirgyalhsht, pedig az a fejezet sem lesz kevesb6 technikai, csak itppen most az 
az ir5nfl ismereteket az animacibk kitszitits6re alkalmazzuk. 

Az eredmbny sztimit, nern a m6dszer 
Arnikor a bfivitsz kett6vhgja a segkdjitt, hiheto" illbzibt kelt, de senki nern s6riil meg. 
Ugyanigy az animkcicjban is csup5n illuzib a mozgiis: val6jaban semmi nern mozog. 
h16kkpek sorozatgt latjuk, amelyek elhitetik velunk, hogy mozg5st l%tunk. A lhtas foly- 
tonoss5giinak hatasan kiviil - amelyet a 7. leck6ben ismertunk meg - az animAtorok 
kulonfitle triikkokkel klhetnek, amelyekkel megtkvesztik a nkzo"t, hogy olyasmit lasson, 
ami soha nern tortknt meg. 

Ahhoz pkld%ul, hogy elhitessuk, egy labda ropiil a kitpernyon keresztiil, nem kell azt 
tknylegesen mozgatnunk a kitpernyon. Mozg%s%tmenetet alkalmazva l~pksro"llitp6sre 
jelenitlietnknk meg a labda utjgt, i.s ha a felhasznhlo lelassithatn6 a filrnet, vaI6ban 
kovethetni. a mozghsr, de ha elhiszi, hogy a labda mozog a ki.pernyo"n, akkor nern 
szamit, hogy a valbsigban titnyleg rnozog-e. Mi.g ha fizikai torvknyeket akarunk is 
bemutatni, a megjelenitesnek akkor sem muszij teIjesen pontosnak lennie. Nyugodtan 
,,fiillenthetunkn, hiszen az akkurhtuss5gnak nincs sok krtelme, ha az eredmkny nern 
Ggy fest, ahogy szerettiik volna. 

A kovetkez6kben n6li5ny olyan fog%st mutatunk be, amelyekkel jobba tehetjuk 
az animhcibinkat. Ne feledjuk azonban, hogy nem a mcjdszerek szamitanak, hanem 
az eredmkny. 

A tkv6reklhmokban (kulonosen a kCso estiekben) gyakran alkalmazott fogas a vil16dz6 
ki.perny6. A villoghs arra kkszteti a nkzot, hogy a titvkre pillantson, m6g ha addig nern 
figyelte is az adAst. A triikk hat5sossaga persze a tkvit esetkben kittsitges, mert a nCz6k 
iltaliiban nern szentelik teljes figyelmiiket a kepernyonek. 

Egy webhe1y esetitben arra t&naszkodhatunk, h o g  a felhasznalb jobban i.rdeklGdik, 
mint a t6v6nkzo: a k&pernyo"vel szemben ul, talan mi.g fele is hajol, vagyis teljesen mas 
a hozza&ll&sa. Ez egyben azt is jelenti, hogy nern szabad tlilzgsba vinnunk a kCpernyo 
villogtathsht - ha egyaltalhn szuks6g van ra. 



Ha meg szeretnknk ragadni a felhasznhl6 figyelmkt, a villog6 kkpernyo mbdositott 
vhltozatht alkalmazhatjuk, amikor csak a kkpernyo" egy kis teriiletkt vagy egy gombot 
villogtatunk. Pi.ldhu1 ha egy elem hamarosan mozghsba jon, eloszor felvillanthatjuk. 
Ez a villog6 tiirgyra irhnyitja a felhaszniil6 figyelmkt, igy val6szinuleg nCzni fogja, 
ahogy mozog. Technikai szempontb61 csak annyi az egCsz, hogy kitoltott ks ures 
kulcskockhkat v5ltogatunk. 

Lkteznek m5s egyszeru" (6s n6ha idegesito) triikkok is, amelyeket sz5mithsba vehetilnk. 
Megtehetjuk pkldhul, hogy egy film els6 kock5jhn nem a teljes feluletet mutatjuk, hanem 
annak elemeit egyenkknt Osztatjuk a helyiikre. Ha a feluleten hat gomb tal5lhat6, egyese- 
vel jelenitjuk meg mind a hatot, 6s igy vissziik azokat a helyiikre, tehiit mi szab%lyozzuk, 
hogyan jelenjen meg a feliilet a felhasznhld szhmhra. A felulet ilyenfajta felCpitkse azon- 
ban fhraszt6 6s zavar6 lehet, ha lassan tiirtenik, vagy ha a felhaszn516nak tobbszor is vC- 
gig kell vhrnia ugyanazt a kkpsort. Ha a nyit6lap minden visszatkrkskor Gjra 6s fijra 
a semmib61 kpiil fel, az val6szinu"leg tiil sok a felhasznhl6nak. 

Mindazonhltal azt is figyelembe kell vennunk, hogy a villoghs 6s az 6pitkezi.s a kom- 
munikhci6t szolg5lja: egyes kihiviisokra j6 megoldgst jelentenek, de 5ltal5ban jobb ele- 
ve maggt a problemht elkeriilni. Ha pkldhul Ggy tal5ljuk, hogy a lhtogatdk nem n6zik e=.7Lw-- v&qsgg%$-=k z*$y*s: 
a kkpernyo jobb oldalht, ne forduljunk rogton a villogtatAs m6dszerehez. El6szor pr6- gsi$9e;e 22+r-2+ 4-- *." bgljuk meghllapitani, hogy a gond orvosolhat6-e. Lehet, hogy a kkperny6 tobbi ri-sze k~~~~$k$~ oilzsfifolt, 6s elvonja a felhaszn516k figyelmkt. Ilyen esetben a felulet httekinthet63bC ees&ggG K=x-~&-ye3J-~ ti-tele megoldiist jelenthet. A problkma gyokerkig hatoljunk, ne puszt5n tiineti kezelkst - L ~ - - c ~  

alkalmazzunk. 

Val6szinu"leg mhs problemamegoldb triikkijket is felfedeziink magunknak, de hasznhljuk 
6ket mkrtCkke1. A lecke kks65bi rkszeben megbizhatbbb m6dszereket is thrgyalunk, de 
ne feledjuk mindig feltenni a ki.rdkst, hogy a rnegoldani kivAnt problCma nern keriilhe- 
to-e el teljesen. Tehht mkg egyszer: az okokat igyekezzunk megsziintetni, ne a tiineteket 
kezeljuk. 

A blivi.szkedkst61 eltCroen, ah01 a siker kulcsa hltal5ban a mu"vkszi figyelemelterelks, 
az anim5cibnak nem kell legy6znie a fizikai korlhtokat. Az anim5cibban a kihivhst az je- 
lenti, hogy rnikCnt mutassunk vagy sejtessiink mozggst ott, ah01 val6jhban semmi nem 
mozog, hogyan tehetjuk a jelenetet termirszetessi., Cs mi mbdon aknhzhatjuk ki a fel- 
haszn516 vhrakozhsait azzal, hogy valami olyat jelenitiink meg a szhmhra, ami nincs is 
ott, vagy hogy meglepetest okozunk. Egy nyulat el6hhni egy cilinderb61 egyszeru" 
a Flash-ben, de azt elkrni, hogy a ny6l klonek hasson, mhr jbval nehezebb. A kovetke- 
zokben a hiirom legfontosabb ckl - a mozghs krzPkeltetkse, a termeszetes haths, a vhra- 
kozhsok kiakn5zhsa - elereskre szolghlb mbdszereket mutatunk be, kks6ib pedig meg- 
tanuljuk alkalmazni a tanultakat. 



A mozghs itrzkkeltetksitre sziimos fogiis l6tezik. Biir ritka, hogy valami olyan gyorsan 
mozogjon, hogy a szemunk elmos6dottnak liitja, ez m6gis igen gyakori a fitnykitpeken, 
6s az emberek azt hiszik, az elmos6dottsiig mozghst jelez. Megtehetjuk peldhul, bogy 
egyszeru"en vonalakat huzunk a mozghssal ellentktes irhnyban (a repul6gepek kon- 
denzcsikjiihoz hasonlbkat), 6s igy azt a hatiist kelthetjuk, hogy a thrgy hthalad a kitper- 
ny6n. Termkszetesen a Flash Blur szu"r6je is a mozghs hatiisht kelti, ha csak az egyik 
tengelyre alkalmazzuk (peldiiul az x tengelyre, ha a tGrgy balrdl jobbra halad). A kepi 
hatiis azonban gyakran annyira elmos6dott, hogy a Blur szuro" miatt a tArgy gletlennek 
tunik. A lecke egyik gyakorlat5ban Ihtjuk majd, hogy a Drop Shadow szu"r6vel hatitko- 
nyabban kelthetjiik a mozghs Qzetitt, mert ekkor csak az hrnyitk lesz eletlen, illetve el- 
mos6dott. Olyan, mintha egy iistokos csbvhjht lhtnhnk - de gyakran magat az ustokost 
is l5tni szeretnenk. 

A termkszetesseg trzetet kelteni val6szinuleg a legnagyobb kihivhs az animhcidban. 
A jhrGs 5briizolhsa nem konnyu", mert a n6z6 tudja, hogyan kell ennek kineznie, 6s ha 
valami nem stimrnel, azonnal6szreveszi. A Flash-ben nincs olyan gomb, arnivel term& 
szetes rnozg5st hozhatniink littre, de megtanulhatjuk, hogyan ki.szitsunk olyan animiicibt, 
amely termkszetesnek hat. Ha olyan thrgyat szeretnenk mozgiisba hozni, ami a va16shg- 
ban is letezik, tanulmiinyozzuk, hogyan is mozog. Figyeljiink meg alaposan s6tA16 embe- 
reket, 6s kerdezziik meg magunkt61, honnan tudjuk, hogy s6tAlnak. Ne csak a liibakat 
figyeljuk, hanem a karokat, a kezeket its a fejet is. Pr6bhljuk meg azonositani a sajAtos, 
finom rnozdulatokat. Nitha a jellegzetess6gek - p6ldiiul ahogy a karok mozognak jiirAs 
kozben - eltijlziisa teszi hihet65be az animGci6t. 

A terrnitszetes hat8su animgcibnak van egy j61 hasznosithat6 triikkje: szfirjunk be olyan 
elemeket, amelyek a hagyom5nyos hordozbkon hibiiknak szAmitaniinak. Id6nki.nt el6- 
fordul pCldAul, hogy por- 6s karcol6snyomokat uthnoznak, hogy az anim5ci6 a hagyo- 
mhnyos filmre hasonlitson. Ha a ritgi filmek f6nyknek vill6dziisAt szerernitnk utiinozni, 
csak keszitsunk egy k& kepkockgs, a szinpaddal megegyezo mitretii ks szinu", nkgy- 
szogletu" filmklipet, amelynek az elsd kockhjhn egy nagy szurke negyzetet helyezunk el, 
a mhsodik kocka pedig egy ures kulcskockht tartalmaz. Tegyiik ezt a kktkockiis klipet 
egy olyan rittegre a f6 idoszalagon, amely minden mhs felett helyezkedik el, 6s alkal- 
mazzunk rii mondjuk 10%-os alfa hathst. A folyamatos ismktles letrehozza a kiv5nt vi116- 
dz6 hat%st. A nitzonek a villbdz5st liitva rogton a ritgi filmek jutnak az eszitbe. Csak 
annyit kell tennunk, hogy megfigyeljiik az 6letben a rkszleteket, 6s felhivjuk rhjuk 
a figyelmet: ett6l lesz az anim5cib klethu". 

V6gu1, a felhaszniil6k viirakozhsait kktfitlekkppen hasznAlhatjuk ki. Az egyik megkozeli- 
tes, hogy elhitetjuk veluk, hogy Ihttak valamit, mikozben csak szhmitottak r5, 6s mi 6p- 
pen ezt hasznhltuk ki. P6ldBul ha lhtnak egy tekegolybt, ami a bhbuk felk gorog, rnajd 
halljiik a koccanhs hangj5t, azt fogjiik hinni, hogy a bhbuk eldGltek, mkg akkor is, ha 
azokat csuphn elthvolitottuk a szinpadr61. Tehat nem kell minden biibut apr6li.kosan 
animiilnunk, a hang its a vhrakoz5s egyiitt megfeleld illGzi6t kelt. 



A miisik megkozelitks, hogy a n6z6 viirakoziisaival ellentktes dolgot mutatunk, 6s igy 
6riink el nagyobb hatiist. A tekegoly6 esetkben pitldiiul kepzeljunk el egy hosszG 
mozgiisiitmenetet, ahogy a golyd a biibuk fel6 halad. Az utolsb pillanatban megjelenik 
egy tiindCr, Cs megiillitja a golybt, ami csikorogva megiiL1. Ez nyilviinval6an nem az, 
anire a nkz6 szhmit, de itppen ez adja a jelenet hatiisiit. 

Az ismertetett megold5sok rnindegyike n6mi kCpzel6er6t igCnyel a ritsziinkrbl, de 
a gyakorlssra hamarosan sort keritiink. A 1Cnyeg) hogy ne fkljunk ,,hazudnin a nkzonek 
- ha az azt jelenti, hogy valamit hihet65bit tesziink, meg hiliis is lesz. 

Az ebben a r6szben leirtak nem csak a Flash-re 6rvitnyesek) hiszen az evek sorb 
kidolgozott, hagyomiinyos anirniici6s eljiiriisokat fogjuk alkalmazni a Flash-ben. 
Mindegyik eljiir5shoz egy-egy gyakorlatot mutatunk be. 

MozgCi elmodd6s alkalmaztisa 

Az itt bemutatott eljiiriisban a Blur sziir6t alkalmazzuk, de nem az animiilt objektumra, 
hanem egy lemiisolt peldiinyra, amely egy az eredetivel megegyezo" alakzatot tartalmaz. 

Gyakorlat: Alkalmazzunk mozgisi elmos6dAst! 

Ebben a gyakorlatban a Drop Shadow (Vetett 5rnykk) szuro"ve1 adunk egy elmosbdott 
nyomvonalat egy egyszeru" objektumhoz. A lepesek a kovetkezok: 

1. Egy uj fgjlban rajzoljunk egy kort, jeloljiik ki, 6s alakitsuk szimbblummii. 
A szimbdlumnak adjuk a circle (Kor) nevet, 6s v2ilasszuk hozzP a Movie Clip 
viselkedkst . 

2. Hfizzuk a circle pkldiinyt a szinpad bal oldaliira. A 25. kirpkockiiba szfirjunk 
be egy kulcskockiit (FG), a 30. kockhba pedig egy egyszeru" kepkockiit (F5). 

3. A 10. kepkockiiba sz15 junk be egy tijabb kulcskockst (Fb), majd a SHIFT billentyut 
lenyomva tartva hfizzuk a pkldiinyt a szinpad jobb szi.lkre. Ez utiin iilljunk 
a 15. kepkockhra, its szfirjunk be oda mitg egy kulcskockiit. 

4. Jeloljiik ki az 1. kockiiban talglhat6 kulcskockiit, 6s iillitsunk be mozgiisiitmenetet 
(Motion Tween), majd tegyiik meg ugyanezt a 15. kockiiban is. Az 1. kockiiban 
a kor a bal oldalon taliilhatb, a 10. kockiiban jobbra mozog, majd a 15. kockiiig 
viir, 6s azt elkrve visszamegy balra (aztiin ujabb 5 kockiit viirva megismktli 
a mozgiist). 

5. Prdbiiljuk ki a filmet, hogy I%ssuk, hogyan nitz ki elmos6d5s nelkul. 
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6. Eloszor a Blur szu"r0t alkalmazzuk. Mivel csak akkor szeretnenk elmos6d5st, 

amikor a kor mozog, a kozbesztirt kockiikban f i j  kulcskockhkat helyezunk el. 
Kattintsunk az 5. kocka cell5jiiba, szlirjunk be egy kulcskock%t (Fb), majd ism&+ 
jiik meg ezt a 20. kockaban is. M5r az elejen is mondhattam volna, hogy ezekben 
a kockakban kulcskockAkat fogunk elhelyezni, de a2i.1-t csin5ltuk ebben a sor- 
rendben, hogy a kor a megfelelij (kozbeszGrt) helyzetben legyen. 

7. Jeloljiik ki a szinpadon lev0 pirldgnyt az 5. kockgban, 6s a Filters (Szu"r6k) tiblin 
adjunk hozz5 egy Blur sziirot. A kapocsra kattintva v5lasszuk szirt a Blur X 6s 
Blur Y behllitAsokat, majd az el6bbit iillitsuk 20-ra, az ut6bbit pedig 5-re. Jeloljiik 
ki a pCld5nyt a 20. kock%ban, 6s adjunk ehhez is egy Blur szfir0t az el6zovel 
azonos beiillit5sokkal. Ez ut%n 6rdekes mddon, ha b5rrnely mhsik kock5ban 
jeloljiik ki a pi.ld%nyt, azt tapasztalhatjuk, hogy a Blur szuro" ott is t.rvi.nyesiil, 
csak kppen 0 krtirkekkel, ami elmos6d5si 6tmenetet eredmknyez 0-t61 az 5., 
illetve a 20. kockiiban begllitott Crt6kek fel6 haladva. 

23.1.6bra 
A Drop Shadow sz2-6 megfelelo" mozgcisi elmoso'dast eredm8nyez, ha a szint 
az objektumhoz igazitjuk, a szogetpedig zip allitjuk be, hogy zigy tgnjon, hogy 
a z  hrnygk koveti az objektum mozghsat 

8. Pr6b5ljuk ki a filmet: lgthatjuk, hogy a kor eletlennek tiinik. Ez tulajdonkirppen 
nem baj, de a Drop Shadow szur6vel javithatunk a hatsson. JeloIjuk lu hAt a szin- 
padon lev0 pirldiinyt az 5. kock%ban, Cs adjunk hozz5 egy Drop Shadow sziir6t. 
A Blur X 6rti.ke legyen 70, a Blur Y-i. pedig 10. A szint hllitsuk a Circle szini.re 



(esetleg egy iiryalattal viliigosabbra), a szoget (angle) 180-ra (igy az 5rny6k bal- 
oldalt keriil a kor ,,mogitV), a tiivolsiigot (distance) pedig 30-ra. (A hatiist megte- 
kinthetjuk a 23.1. iibriin.) Ez utiin jeloljuk ki a 20. kocksban lev6 pitldiinyt, its 
alkalniazzuk erre is a Drop Shadow szu"r6t az el626 beiillit5sokka1, de a szog 
ezlittal legyen 0. (A Filters tiibl5n egyitbkitnt a szurok listiija felett taliilunk egy 
gombot, amellyel lemiisolhatjuk egy pitldiiny szurGit, its beilleszthetjiik egy miisik 
pitldiinyba.) 
Ha most teszteljiik a filmet, valbszinu, hogy a Iiitvgny - eltekintve az 5, es 20. koc- 
kiit61, amelyekre magunk alkalmaztuk a Drop Shadow szu"r6t - m6g rosszabb lesz. 
Ennek az az oka, hogy a Flash automatikusan hozziiadja a korhoz a Drop Shadow 
sziirdt az I., a lo., a 15. 6s 25. kockhban is, de az alapitrtelmezett 45 fokos szoggel. 
Kattintsunk h5t az 1. kockiiba, majd a kone, 6s iillitsuk a vetett iirnyitk szogitt 180- 
ra. Ismitteljuk meg ugyanezt a 10. kockiiban is, a 15. its 25. kockiiban pedig adjunk 
meg 0-t a szog itrtirkekitnt. 
Most miir kiprbbiilhatjuk a kitsz filmet - a liitviinynak hatiisosnak kell lennie. 
A kitpkockasziimot nyugodtan magasabbra Gllithatjuk, 6s ak5r az Ease Out beiil- 
litkt is bekapcsolhatjuk az 5 .  its a 20. kockAban. 9 

A fenti gyakorlat jelent6s ritsze a Filters Gbla 5llitgatisiibbl 5llt. A be5llitiisokat persze 
konnyebb megtaliilni, ha a sajiit otletiinket igyeksziink megvalbsitani. A litnyeg, arnit meg 
kell jegyeznunk, hogy a Flash automatikusan beszlirja a koztes kock5kba a szu"rO"ket, 
illetve hogy a Drop Shadow szu"r6 (amennyiben megfelelo" szint 6s szoget iillitunk be) 
kiviilban alkalmas mozgiisi elrnos6dhs littrehoziisiira. 

A leck6ben kor5bban ernlitett villogtatiisos mbdszer az el6rejelzits egy formiija, amellyel 
felhivjuk a nCz6 figye1mi.t arra, hogy valami tort6nni fog. Ezen kiviil azonban m5s el6re- 
jelz6si mbdszerek is litteznek. Egy emelked6n iillb, kitzi viiltbs autd p6ldGul visszacsfi- 
sz~k  egy kicsit, amikor elinditjuk, irs mozogni kezd el6re. Ha kihangslilyozmk ezt 
a hatiist az animhcbban, val6siigosabbii tehetjuk a mozgiist, a nCz6 pedig nem csak 
az ellenkez6 iriin* mozgiissal induliisra k6szul6 tiirgyat liitja majd, hanem tudni fogja, 
hogy valami tortitnni fog. Prbbgljuk ki mindezt a kovetkezo" gyakorlatban! 

Gyakorlat: Javltsunk fel egy animici6t elcirejelz6ssel! 

I Ebben a gyakorlatban finom el6rejelzitst alkalmazunk, hogy hat5sosabb eredmitnyt 

1 Crjunk el. Az aliibbi lgpirseket kell kovetnunk: 

I .  Nyissunk 6j fiijlt, rajzoljunk egy kort a szinpad aljiin, majd (az F8 billentyu" lenyo- 
m5siival) alakitsuk szimbblumm%. Adjuk neki a circle (Kor) nevet, a viselked6- 
sitt pedig iillitsuk Movie Clipre. 



IV. r6sz Koz6tBtel a Weben 

Szli junk be egy kulcskock5t a 10. kkpkockhnhl (az elso tiz kockhn a kornek 
mozdulatlannak kell maradnia), majd ki.t lijabb kulcskock5t a 15. 6s 25. k0ck5~pl. 
A kort a 10. 6s 15. kepkocka kozott ossze fogjuk nyornni, majd feljebb visszuk, 
ahogy haladunk a 25. kocka fel6. 
Jeloljuk ki a 25. ki.pkockht, tartsuk lenyomva a SHIFT billentyiit, majd hdzzuk 
a Circle pirld5nyt a szinpad teteje fele. 
A 15, k6pkockhn a Free Transform eszkozzel fuggolegesen htmeretezve nyomjuk 
ossze a kort, egyszersmind tegyiik kicsit szklesebbi., mert ha a val6s5gban ossze- 
nyomunk valamit, az szglesebb lesz (lasd a 23.2. hbr5t). Ne feledjuk azt sem, 
hogy ha nyomva tartjuk az ALT billentyiit, mikozben a feliil, kozkpen lev6 mkre- 
tez6 foganwt hfizzuk, a kor alja nem mozdul el. 

23.2.4bra 
Amikor osszenyomjuk a kort, a vizszintes 6s a fiiggdeges mgretet is meg kell valtoztatnunk 
(az eredeti alakkal vald konnyebb osszevet6s hrdek6ben itt bekapcsoltuk a hurtyat) 

5. A kor aljhnak mozdulatlannak kell maradnia (csak a fels6 rksze nyom6dik 
ossze). A Transform eszkozt, majd a Scale (Merezet6s) lehet6si.get vhlasztva 
a kort alapertelmezks szerint a koz6ppontja koriil m6retezzuk St, de ezt feliilbi- 
rhlhatjuk, ha 5tmi.retezi.s kozben nyomva tartjuk az ALT billentyfit. Ha a kor alja 
mi.gis feljebb csliszik, lejjebb kell vinni. Kapcsoljuk be a hhrtya (Onion Skin) 
szolghltathst, 6s igazitsuk dgy a kor aljiit, hogy egybeessen a 10. k6pkockhn 
talhlhat6 kor6vel. 

6. AIicsunk be mozg5sAtmenetet a 10. 6s 15. kock5n lev6 kulcskockhkra (hogy 
a kor az htmenet sorhn felvegye az osszenyomott alakot, illetve hogy elinduljon 
a kep ceteje fel6). 



7. Teszteljuk a filmet. Turhetoen nCz ki, de a kornek, ahogy felfelC mozog, tiz 
kCpkocka kell, hogy visszanye rje az eredeti alakj5t. 

8. Ahhoz, hogy a film hihetbjb legyen, a kor eredeti alakj5t vissza kell Allitanunk, 
amint mozogni kezd. Ehhez menjunk a 16, k6pkockhhoz, 6s szdrjunk be egy 
kulcskockAt (az F6 billentyu" lenyom8siival). J6, hogy mAr be8llitottuk a mozgiis- 
ritmenetet a 15. kock8n51, mert igy a most besztirt kulcskockiin a kor megfelel6- 
en kiszsmitott helyzetbe keriil. Jeloljuk ki a kort a 16. kockAn, 6s vslasszuk 
a Modify, Transform, Remove Transform (Mbdositss, TranszformBci6, Transzfor- 
rniici6 eltiivolit8sa) menupontot (vagy nyomjuk le a CTRL+SHIET+Z billentyGket). 
A kor ezzel azonnal visszatCr az AtrneretezCs el6tti Allapotba. 

9. Prdbiiljuk ki ismitt a filmet, hogy liissuk a vegeredmknyt, majd mentsuk, mert 
harnarosan megnezzuk, hogyan tehetjiik a film vCg6t is hihet65be. 

Az eldrejelzb m6dszeret megiehet6sen szeles korben alkalmazhatjuk, 6s az 5ltaliiban 
azt jelenti, hogy kevesebb kepkockiit (Cs kevesebb Atmenetet) kell hasznglnunk. 
A nezo amiatt vArja rnozgAst, hogy a t8rgyat az ellenkezd irhnyba mozditjuk: az el026 
gyakorlatban is azCrt nyomtuk ossze lefelC a kort, hogy felfeli. pattanjon. Ha valamit 
jobbra mozgatunk, egy enyhe balra mozdit5s ugyanigy segithet. Az elbrejelzo" mozgAs 
iiltaliiban lassabb, mint az azt koveto tenyleges mozgss, ezkrt az elorejelzo" reszben 
kevesebb ki.pkockAt hasznAlunk, vagy kisebb tiivolsAgot teszunk meg. Erre nincsenek 
k65e vesett szab8lyok; a film tesztelesekor kell eldontenunk, hogy megfelel6en fest-e 
a mozghs. 

Mig az eldrejelzitst az animiici6 lejhtszhsa e1o"tt alkalmazzuk, az utdrezgest az animrici6 
vCgCn. Ha egy aut6ban ulunk, ami rneg811, egy pillanatra irgy Crezzuk, hogy az aut6 
hAtrafel6 mozog. Termkszetesen nem megyiink hritra, de mivel eldre ir5nyul6 mozgiis- 
ra sziimitunk, 6s nem az tortCnik, azt hisszuk, hogy hiitracshztunk. A nitzdnek ismeros 
ez az erzes, igy o is ezt v5 rja, ezCrt az anim5ci6 hihet6ib lesz, ha hozzriadunk egy 
ilyen effektust. Ezt a kovetkez6 gyakorlatban ki is prbbAljuk. 

Gyakorlat: Tegyunk hatasosabbd egy anirnhcibt ut6rezg6wel! 

Ebben a gyakorlatban ut6rezgi.s alkalmaz5siival teszunk hat5sosabbB egy animaci6t. 
Az alabbi IepCseket kell kovetnunk: 

1. Ha az el626 gyakorlatban elkCszitett anim8ci6t mentettiik, kezdjiik azzal. 
Ha nem, kCszitsiink egyszeru mozgPs5tmenetet egy c i rc 1 e (Kor) nevu" szimbb- 
lumb61, ami a kitpernyd aljiirbl a teteje felit halad, 6s a 25. kitpkockAn 611 meg. 

2. Szdrjunk be kulcskock5kat a 2 6 ,  27. Cs 28. kockiikra; ehhez kattintsunk 
a 26. kockAra, its nyomjuk le hhromszor az F6 billenwt. 



3. Az fi j  kCpkockhkat szerkessziik dgy, hogy az egyiken a kor tfilrnenjen a &lon es 
megn$ljon (26, kocka), egy mhsikon rezegjen, 6s lejjebb keriiljon a zAr6 
kockhn lev6 pozicibj5nAl(27, kocka), egyen pedig elfoglalja a vegso nyugv6 
hllapot5t (28. kocka - az mhr megvan, igy ezen a kepkockiin nem kell igazitani). 
Ehhez el6szor fugg6legesen n@jtsuk meg a kort a 26. kepkockhn, hogy hossz6- 
khs 6s keskeny legyen (mint a 23.3. ibr5n). A kor als6 6s felso resz6t nem kell 
a szomsz6dos k6pkockikhoz igazitanunk, de kapcsoljuk be az Onion Skin 
(Hhrtya) szolgiiltathst, hogy biztosak lehessiink benne: a 26. kockhn megnyijjto~ 
kor kicsit feljebb helyezkedik el, mint a 25, kockiin lev6 

23.3.4bra 
Ahhoz, hogy a kor ,,tulmenjenn a cblon, az  utdrezgbst eltzilozua megnyzijtjuk 

4. A 27, k6pkockhn a kort egyszedien vigyiik lejjebb n6hAny k6pponttal. 
5. Teszteljiik a filmet. Meglepo", hogy ez a pici ut6rezgi.s mennyivel hiheto"bb6 teszi 

az anim5ci6t. 

Az animhcib lenyege a n6z6 megtGveszt6se. E meghllapitiist bizonyitand6, kepzeljiink 
el egy animiicibt, amelyben nincs mozgiishtmenet, de elo"rejelz6s 6s ut6rezgi.s igen. 
Tegyiik fel, hogy az 1. kkpkockhn egy kor talhlhat6 a szinpad als6 reszen. A 10. kocka 
kulcskocka, arnelyen a kort kezdjiik osszenyomni. A 20. kock5n egy normhlis alakd 
kor tal5lhat6, de most mhr feljebb, a szinpad kozepe fel6. A 26. kock5n a kor rnegnyli- 
lik, 6s tfilmegy a celjhn, a 27, kock5n norm5lis alakfj (vagy kiss6 osszenyornott), 6s 
kicsit lejjebb van, mint az el6zB kock5n. VCgul a 28. kock%n eredeti alakjiban, a c6lban 
lhtjuk a kort. Nem hasznAltunk rnozg8s%tmenetet, az animici6 m6gis j61 fest. 
A 23.4. hbr5n az Onion Skin bekapcsolisa mellett valamennyi k6pkock5t lhthatjuk. 



A 26. kbpkockin a kor titlmegy a celon, 6s megny6lik 

A 28. k6pkockan a kor elbri a chlt, 6s megallapodik 

A 27. kepkockan a kor kiss6 visszarug6zik 

A 20, kepkockin a kor m8r f6ldton jar a cBI fel6 

Az 1-10. kbpkockan a kor az eredeti helyzetbben van 

A 15. khpkockan a kor tisszenyomott Bllapotban van (,,ugrisra kbszen") 

A hathos animdci6ho.z elkg nihhny kulcskocka, ha el6~-ejelzdst i s  uto'rezg6st alkalmazunk 

Annak ellenere, hogy a Flash csak ketdimenzibs program, a felhaszniilbval elhitethetjuk, 
hogy a filmjeinknek m6lysi.ge van. Erre sziirnos mddszer letezik - most ezek koziil n B  
ziink meg nehiinyat, A 14. leckeben rn5r 15ttunk neh5ny kiilonleges hatsst, amelyeknkl 
Arnykkokat alkalmaztunk, de a m6lysi.g itrzekeltetirs6nek - amint azt hamarosan liitni 
fogjuk - m%s rnddjai is vannak. 

Az elso" sziimii m6dszer a mklyskg i.rzi.keltetes6re a perspektiva gbr6zoliisa. Leegysze- 
ru"sitve: a tavoli thrgyak kisebbnek liitszanak, mint a kozeliek. (Amikor kicsi voltam, 
en p6ldiiul megijedtem, amikor az apukiirn repul6gi.pe felsziillt: ahogy egyre kisebb Cs 
kisebb lett az 6gen, azt hittem, hogy apiim orokre eltiinik.) 

A perspektiv5val kapcsolatban tobb megoldhst is bemutatunk, de ezek mindegyike 
azon a tenyen alapul majd, hogy ha valamit kisebbedni liitunk, azt hisszuk, hogy t5volo- 
dik. A kovetkez6 gyakorlatban egy tiirgyat mozgatunk htmenettel, 6s kozben mbdositjuk 
a m6retet. Az anim5ci6 kezdetben nagyon egyszeru" lesz, de majd finomitunk rajta. 

Gyakorlat: Adjunk perspektivht egy egyszerEi animhci6hoz! 

Ebben a gyakorlatban csak kkt vonalat htizunk a rajzra, hogy a perspektiviit viliigosabban 
iibriizoljuk. Az al5bbi l6p6seket kell kovetnunk: 

1. Kezdjuk azzal, hogy rajzolunk egy autbt, 6s filrnklipszimbb~ummii alakitjuk. 
Az 1, kockiin lev6 kulcskockiin helyezziik az autbt a szinpad bal aisb sarkiiba. 
Adjunk egy kulcskockAt a 40. k6pkockiihoz, 6s mozgassuk az autbt a szinpad jobb 
felso" sarkiiba. A kulcskockiik kozott hozzunk letre egyszeru" mozghs6tmenetet. 



2. M6retezzuk at dgy az autbt, hogy az 1. kockAn nagyobb, a 40. kockAn pedig 
kisebb Iegyen. 

3. Teszteljuk a filmet (valBsziniileg nem fog meggyBz6en festeni). 
4. Szdrjunk be egy rkteget, es rajzoljunk r5 ktt  osszetart6 vonalat, mintha ~tpadkak 

lenn6nek. Az animAci6 most mar ltnyegesen jobban fest (19sd a 23.5. PbrAt). 

23.5. ibra 
A felhasznald 
mklys6g6rz6keZeset 

vonalak hozzciada- 
saval segithetjiik 

23.6. dbra 
A horizont 6s 
(a meretarciny 

6~~6keZtet6sere) egy 
hegy hozzaadcisa 

tovhbb noveli 
a mklysegerzetet 



5. Ahhoz, hogy nyilviinvalbbbii tegyiik, hogy az aut6 nagy tiivols5got tesz meg, ki 
kell egeszitenunk az animiicibt n6hiiny heggyel. Az lit rCtegen rajzoljuk meg 
a horizontot a k6perny6 tetejen, 6s tegyiink rii egy hegyet (liisd a 23.6. iibriit). 

6. Hivatkoziisi pont nClkul a hegy (azon kiviil, hogy nem igaziin hasonlit egy hegy- 
re) nem rendelkezik perspektiviival, ez6rt rajzoljunk egy miisik hegyet valamivel 
kozelebb (a horizont alatt), arni kicsit nagyobb, illetve a jobb oldalon, rCszben 
fedve az utat, k6szitsunk egy anniil is nagyobb hegyet. Ha a legkozelebbi hegyet 
htoltjiik feherrel (hogy r6szben takarja az utat 6s az autbt), a hatas mi.g hihet6"bb 
lesz (l5sd a 23.7. Abriit). 

I 

A z  ismktl6d6 alakzat ks a hegyek uhltozo' mkrete fokozza a perspektiuahathst 

Elkepzelhetjuk, mennyivel hihetbbb lenne az el626 gyakorlatban letrehozott animiici6, 
ha realisztikus grafikhkat haszniilniink. Azt azonban lZithattuk, hogy egyszeru" jelzCsek- 
kel mi.lys6gerzetet kelthetunk a nezb5en. Az utat 6s a horizontot elsasorban azert raj- 
zoltuk meg, hogy 6rz6keltessuk a feliiletet, amelyen az aut6 halad. A kiilonbozo" mere- 
6 hegyeket aszerint rendeztuk el, hogy milyen messze kell lenniiik; ezek val6jiiban 
a vonalak osszetartiisiit ismetlik meg. V6gul az aut6 eltakariisa a nagy heggyel azt su- 
gallja a nCz6nek, hogy az aut6 a hegy mogott halad. 

Tov5bbi jelzesekkel is meger&ithetjuk, hogy az aut6 halad. A tiirgyak ugyanis nem csak 
kisebbnek lhtszanak a thvolsiig noveked6seve1, hanem kisebb 6s lassabb mozgiist is 
vkgeznek. Ha bekapcsoljuk az Ease Out (tiivolodiis) lehetGsCget, az aut6 anniil lassabban 
fog mozogni, mine1 tsvolabb keriil. (A valbsiigban is ilyen egy aut6 liitszblagos mozgisa.) 



Ha az utat gorongyijkkel egitszitjuk ki, a tAvolodhssa1 ezeket is kicsinyithetjuk, riad5sul 
termitszetesebbit is teszik a lhtvhnyt. A g6rongyok hozzAadhsAnak egyik m6dja, hogy 1Ct- 
rehozunk egy vezetoritteget, ami az aut6 litvonalanak vitge felit kozeledve egyre kevesbe 
csipkkzett ~ ~ 6 1 5 .  Az ilyen triikkok tovhbb eriisitik azt a benyomsst, hogy a thvoli dolgok 
kisebbek, mint a kozeliek. A m6lysi.g 6rz6keltetitsi.1-e most n6zzunk meg egy mhsik 
gyakorlatot. Ezlittal m8r aut6zni is fogunk. 

Gyakorlat: ~dkeltessiik a mCtysdget rn6retez6ssel. rbtegez6sselBs 
viszonylagos sebessbggel! 

Ebben a gyakorlatban autbzunk, 6s a m6lysitget tobbf6lekitppen is itrzkkeltetjuk. 
Az aliibbi 16p6seket kell kovetniink: 

1. Rajzoljunk egy titglalapot, arni magasabb, mint arnilyen szkles, hogy egy faronkot 
uthnozzunk vele. Alakitsuk szimbblumm8 one  LO^ (Egy ronk) neven, miisoljuk 
le, 6s illessziik be mintegy tizenot p6ldhnyban a szinpadra. Hagyjunk kozottiik 
egyenletesen annyi helyet, hogy a teljes ronksor ketszer olyan szCles legyen, mint 
a szinpad. Ehhez lhtnunk kell a teljes szinpadot, 6s az Align (Igaziths) thblht kell 
hasznhlnunk. Jeloljuk ki az osszes ronkot, its alakitsuk filmklippit ~ o g s  (Ronkok) 
nitven (l8sd a 23.8. Abrht). 

23.8. ibra 
A szinpadon elhaladunk majd a ronkok mellett, ezgrt a ronksorp6Zdanynak jdval szklesebbnek 
kell lennie, mint a szinpad 
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2, Helyezzuk el figy a Logs szimbdlumpi.~d5nyt, hogy a bal sz6lsd faronk kppen 
krintse a szinpad bal szCl6t. Nagyitsuk fel egy kissit, majd m5soljuk le ezt a pel- 
dhnyt, Cs  illesszuk be egy 6j rittegre. Helyezzuk el ezt is ugyanbgy a szinpad bal 
szklitn, de mgretezziik az elsd v5ltozatniil kisebbre, Cs tegytik feljebb (liisd 
a 23.9. hbriit). Ebb61 a kitt ronksorb61 lesznek a vkddkorliit oszlopai. 

3. Egy 6j retegen rajzoljunk egy nagyon szeles tCglaIapot (ez lesz a v6dokorliit). 
Alakitsuk szimb6lumm5 Guardrail (VkdBkorliit) nitven, i.s m5soljuk egy 6j 
rittegre. A m5sodik rktegen lev6 p6ld5nyt meretezziik 5t 6gy, hogy a kisebb ron- 
kokhoz igazodjon. A Guardrail kitt pkldhnyiit helyezzuk el egy rktegen a ronkok 
kCt rCtege kozott figy, hogy a kisebb a kis ronkok tetejgn, a nagyobb pedig 
a nagy ronkok alatt legyen (igy a korliit az bt felC nCz). (Vessiink egy pillantiist 

! a 23.9. 5br5ra, hogy liissuk, hogyan kell festenie az eredm6nynek.I B 

23.9. ibra 
A k6t ronksorr6teg a nagyobb (kozeli) 6s a kisebbb (tavoli) ronkoket tartudmuzza 

SzG junk be kepkock5kat minden rkteg sziimiira a 60. kockhn%l (ehhez kattint- 
sunk a 60. kock5ra, its nyomjuk le az F5 billenty6t). A ronkoket tartalrnaz6 k6t 
retegen sz6 junk be egy kulcskock5t a 60. kock%nAl (az emlitett kock5ra kattint- 
va 6s lenyomva az F6 billenwt). A nagy ronkoket tartalmaz6 rCteg 60. kkpkoc- 
kiijhn tartsuk lenyomva a SHIFT biIlentyut, mikozben a ronkoket teljesen balra 
hfizzuk, hogy a jobb szirlso ronk 6ppen 6rintse a szinpad jobb sz616t. A kis 
ronkok r6tegkn hajtsuk vitgre ugyanezt - a ronkok liitszdlag nem tesznek meg 
akkora utat, mint az eldbb (15sd a 23.10. 5brht). 



23.1 0. hbra 
A kisebb ronkoket 

ne helyezzuk 
olyan messze, 
mint a nagyokat 

5. &litsunk be mozgAs5tmenetet minden ronkrkteg 1. ki.pkock5jin. A vkdbkorliit 
rittegeire nem kell iitmenetet alkalrnaznunk, mert az oszlopok mozgasa m5r 
onmagiban azt a hat& kelti, rnintha a vCdo"korl6t mozogna. 

6. Sz~rjunk be egy fijabb rCteget az aut6 sziim5ra. Megtehetjuk, hogy rajzolunk egy 
aut6t, ks filmklipet keszitiink bel6le, sot azt is, hogy az aut6 mesterpi.ldhny5ba 
besziirjuk a forg6 kerekek klipjeit, de b5rmit tesziink is, a fo id6szalagon lev6 au- 
t6ra ne alkalmazzunk mozgisatmenetet. Az aut6 vegig ugyanabban a helyzetben 
marad, csak a ronkoket mozgatjuk kiilonbozo" sebesseggel, hogy ligy anjon, 
mintha folyarnatosan jobbra haladnink. 

7. Teszteljiik a filmet. A keperny6n kozelebb lev6 ronkok mozghsa gyorsabbnak 
tunik, mint a kisebbeke, mert kozelebb vannak a nitzahoz. 

A gyakorlatot kiegeszithetjiik azzal, hogy a horizontra egy hegyec vagy m5s elemeket 
rajzolunk. Ha a h5tt6rhez fiikat adunk, mozg5s5tmenettel azok is balra mozoghatnak, 
csak lassabb temp6ban. A hegyet val6szinu"leg egyGltal%n nem kell ugyanigy mozgat- 
nunk, de ha m6gis rnegtessziik, csak nagyon apr6 mozg5st engedelyezziink a szirniira. 

Az aut6kkal vegzett elo"z6 ket gyakorlatban kiilonbozo n6zopontokat (POV, point of 
view) alkalmaztunk. Az elsoben a nkzopont nem viltozott; csak az autdt Iittuk mozog- 
ni. A m5sodik gyakorlatban azonban a nez6pont az aut6t kovette, 6s a hatter, valamint 
az el6ti.r is mozgott. Az elso olyan helyzet, mint amikor a kamera egy illvanyon 511, 6s 
az aut6 elhalad el6tte, a rnasodik pedig olyan, mintha a kamer5t egy helikopterre tettiik 



volna, amely az aut6val azonos sebesseggel mozog. Egy film vagy anirniici6 megtekinte- 
se kozben iiltaliiban nem tor6dunk vele, hogy vajon hol lehet a kamera, pedig nagyon 
fontos. 

Ha a karnera rAzk6dik, egkszen m%s hatiist kelt, mintha lassan piisztiizna. Ha megngziink 
egy filmet, pr6bAljuk megallapitani, hogy pontosan hov5 helyezte a rendezo" a kameriit. 
Termeszetesen a sz5mit6gi.pes animiicibban nincsenek fizikai korliitok; tetsz6leges 
kameratriikkot alkalmazhatunk, de egy nCz6pont mindig van. 

A kovetkezokben egy egyszeru" gyakorlatra keritiink sort, amelyben a nitzBpont befo- 
lyiisolja a 1-1626 elmenyet. 

Gyakorlat: Smbilyomk a n6ztipontotl 

Ebben a gyakorlatban az animiicib kozben megv5ltoztatjuk a nCzBpontot, hogy ezzel 
Crz6keltessiik a mozgast. Az alAbbi lhpkseket kell kovetniink: 

1. Egy f i j  fAjlban rajzoljunk legjobb tudiisunk szerint egy repiil6ggpet. Alakitsuk 
filrnklippk, hogy legyen egy repiilo"g6pklip-p61diinyunk. (Ha nagyratorBek 
vagyunk, a klipen beliil animiilt kockiikat is felvehetiink - mondjuk a mozg6 
propellerr61 .) 

23.1 1.4bra 
Rajzoljunk egy hegyekkel teli horizontot, 6s aamikor mozgcisatmenetet ke'szitunk beZoZe, 
az  all6 repii16gkp mozogni Zutszik 



2. Az F6 billentyu" lenyomiisiival szfirjunk be kulcskockiikat az 50. Cs 60. kitpkockiik- 
niil. A 60. kockiin 5llva tartsuk lenyomva a SHIFT billentyu"t, mikozben a repul0g6~- 
pkld5nyt addig hfizzuk jobbra, amig le nem fut a kCpernyo"ro"1. Az 50. kockiinil 
lev6 kulcskockgn iillitsunk be mozgiisiitmenetet. 

3. Pr6biiljuk ki a filmet, its kitpzeljuk el, hogy egy m5sik repul6gkprbl filmeziink, 
ami koveti a megrajzolt gkpet. Az 50. kockiin a repiildnk megiill - valamire m6g 
szukskg van. 

4. Szfirjunk be egy Qj rCteget Background (HittCr) neven, 6s kicsinyitsuk 25%-ra. 
Az f i j  rktegen a Pencil (Ceruza) eszkozzel rajzoljunk egy kacskaringbs vonalat, 
ami jbval szClesebb a szinpadngl (lisd a 23.11. 5br5t). Jeloljuk ki a vonalat, its 
alakitsuk szimb6lummii Mountains (Hegyek) nkven. A Background r6teg 
1. kitpkock5j5n helyezziik a Mountains pkldinyt a bal szklre Qgy, hogy itppen 
Crintse a szinpad bal szklkt. 

5. Szurjunk be egy kulcskock&t a Background r6teg 50. kockiijiira. A Mountains 
pkld5nyt az 50. kockiin vigyuk annyira balra, hogy a jobb oldala kppen krintse 
a szinpad jobb oldalst, az 1. kockhn pedig iillitsunk be mozgisiitmenetet. 

6. Teszteljuk a filmet. 

A nkzdpont a legtobb anim5ci6 alapja. Ha viliigosan liitjuk, hogy hol van a nkz6 (vagyis 
a kamera), a lehetdskgek nagyszedek. JAtszhatunk a kamera nkzdszogi.ve1, rizk6db 
mozgiisiival - mindenfkle triikkel, amivel hatiisos liitvinyt alkothatunk. A legtobb kepi 
elem kkzzelfoghat6 6s nyilv4nval6, a nkzbpont azonban a leger6teljesebb eszkoz lehet, 
Cppen azkrt, mert nem figyeliink rh. 

N6zzunk meg nkhiny filmet, 6s figyeljiik a kamera elhelyez6s6t. Ez nkmileg ronthatja 
a szokasos i.lmknyt, de sokat tanulhatunk be1o"le. A Flash-filmbeli n6zo"pont megvhlasz- 
t5siira remek p6ldiikat talalhatunk a www. bulbo . corn cimen. 

MBr az elejbn tartsuk szem elBtt a vbget! 

Az animatorok gyakran itlnek azzal a megold%ssal, hogy az animici6t vagy mozgiis5t- 
menetet a vkgponton kezdik. Ha pkldiiul a cimet fokozatosan nagyitva lisztatjuk be 
a szinpadra, megtehetjuk, hogy az utols6 kulcskock5t hozzuk littre eldszor, teljesen 
felnagyitva Cs a vCgs6 helykre helyezve a cimet, majd visszafelk 5llitjuk be a kezdo" 
kulcskockiit. Az eljiiris nem sokban kulonbozik a szokisostbl; ez inkiibb csak megko- 
zelit6s kkrdkse. 

A lecke gyakorlataiban, amelyekben el6rejelzCst Cs ut6rezgkst alkalmaztunk, tobb 
kulcskockiit szurtunk be (ah01 a kort nem transzformiltuk), majd a viliigosan meghatii- 
rozott 251-6 kulcskockiik birtokiiban visszamentunk, hogy elvitgezziik a mbdositisokat. 
A l6nyeg, hogy tudnunk kell, hov5 tartunk, 6s el6zetesen kell terveznunk. Lehet, l~ogy 
mindez zavarosnak tcnik, de teljesen szokvinyos megoldis, ezCrt fontos volt megemli- 
teni, mint halad6 animgcibs eljiirist. 



Ebben a leckeben lAttuk, hogyan teheto" egy kozonseges anim5ci6 hihet6"bbk csup%n 
ni.h5ny triikk segits6gCvel. Ha a nCz6nek (elo"rejelzitsse1) ci.lz5st teszunk arra, hogy 
valami tortCnni fog, az elegendo, hogy felkeltsuk a figyelmet az anim5ci6 ir5nt. 
Az ut6rezgi.s az anim5ci6 v6gkt teszi Clethfilobe. A leckCben arra is megtanultunk 
nCh5ny mbdszert, hogy melysitget Cs mozghst QzCkeltessunk. 

Lehet, hogy a lecke nCh5ny pCldiija nem fint t6l kifinomultnak, de nCmi munk5val 
realisztikus anim5cidkat hozhatunk lktre bel6luk. TermGszetesen egy muvksz sokat 
finomithat a pkldikon, hogy igaziin j61 nezzenek ki. 

4 

Olyan hatust szeretnkk lktrehozni, amelyben egkszen rakozelitek a szinpadra, * 

ma$ az  attunik egy mcisik jelenetbe. Hogyan Brzt?keltethetem a felhaszndMval 
a rbkozelitkst? 
A Zoom (Nagyitiis) eszkozzel a szinpadra nem kozelithetiink r5, az csak 
a munkateriiletre hat. A megold5s az, hogy egy iitmenettel mindent Atm6rete- 
ziink, ami a szinpadon talslhatd. Ez bonyolult lehet, ha sok retegiink van, de 
tobbfele megoldiis is kinglkozik. Ha mindent egyetlen nagy filmklipen belul 
hoztunk letre, csak fel kell nagyitanunk a klip egy pkld8ny5t a f6 jelenetben. 
Ha m5r mindent elhelyeztiink a fo id&zalagon, k6szitsunk pillanatfelvittelt 
az utols6 kkpkockiir61, 6s tegyiik azt egy klipbe, amelyet 5tmCretezunk. Ehhez 
5lljunk az utolsd kocksra, 6s m5soljunk le minden rktegbtil egyszerre mindent, 
arni a szinpadon van, majd szfirjunk be egy tires kulcskock5t egy f i j  rgtegbe, 6s 
vCgezzuk el a beillesztCst. Mikozben minden kijelolve marad, a Properties 
(Tulajdons5gok) t%bliin Allitsunk mindent Graphic (Grafika) szimb6lumra Single 
Frame (Egyedi kgpkocka), 1 be8llit8ssa1, hogy biztosak lehessunk benne, hogy 
a klipben nem maradnak olyan be5gyazott klipek, amelyek ismCtl6d6 lej5tszisfi- 
ak. Ez ut5n (m6g mindig minden kijelolt) alakitsuk az egitszet filmklipszimb6- 
lumm5, igy m5r csak annyi lesz a dolgunk, hogy rijabb kkpkockakat szljrjunk be 
az gtmenethez, ah01 az i i j  klipre va16 r6kozeliti.st szeretnenk megcsiniilni. 
Van valamilyen j6 forrcis, amelybd tovdbbi Flash-animacibs eljhrasokat 
ismerhetek meg? 
Mostanra szinte minden technikai tud8st elsajgtitottunk ahhoz, hogy b6rmit 
elkkszithessiink a Flash-ben. MAS Flash-konyvek elolvas5sa (bar vannak nagyon 
j6k) val6szinuleg nem segit annyit, mint a hagyom5nyos animAci6 tanulmiinyo- 
z5sa. Kis gyakorl5ssal b5rmit kepesek leszunk megcsin5lni, amit viliigosan 
megterveziink. Ha otleteket szeretnknk gyiijteni, nezziink animhci6s filmeket, 6s 
figyeljiik meg azoknak a mestereknek a munk5it, akik m5r j6val a Flash el6tt is 
alkottak. 



Ez a r6sz ismetlo" ki.rd6sekbo"l 6s vilaszokb61 511, amelyek segitsi.gi.ve1 megszilhrdit- 
hatjuk az ebben a leckkben szerzett tud5sunkat. Prbb5ljuk megv5laszolni a kerdkseket 
a vilaszok ellenbrzi.se elbtt. 

1. Amikor fiiggblegesen megn*jtottuk a kort, miert nyomtuk ossze vizszintesen? 
A. A szimb6lumok nem meretezhetok csak egy ir5nyban. 
B. Mert igy j61 nez ki. 
C. A valbsAgban, ha az egyik irhnyban osszenyomunk egy labdit, a misik 

irinyban no" a kiterjedkse, vagyis a teljes t6rfogat nem viltozik. 
2. Mi& volt szuksCg a kieggszito" rezges hozziad5shra a Tegyunk hatasosabba e a  

animhci6t ut6rezgissel! cimu gyakorlatban? 
A. Mert igy j61 nez ki. 
B. A val6s5gban igy viselkedik egy labda. 
C. Azt akartuk, hogy a labda figy viselkedjen, ahogy a felhasznhlb virja. 

3. Csalis, ha hosszfi mozg5sitmenet helyett csak nkhiny kuIcskockit haszniilunk? 
A. Igen. Nern tukrozi pontosan a val6s fizikai mozgAst, Cs ez6rt be is 

perelhetnek. 
B. Taliin. De ha az eredmkny hiheto" anim5ci6, sikerrel jArtunk. 
C. Nem. A vaI6sigban a mozghsnak csak ket kulcspontja van: a kezdopont i.s 

a vCgpont. 

1.  C. Lehet, hogy ha elfelejtjiik ezt a finomithst, nem lesz t.szreveheto, de megle- 
pbdhetiink, amikor talhlgatjuk, mi6i-t nern 6lethu" valami. Vegyiink egy gumilab- 
dat, 6s nyomjuk a foldhoz. Lhthatjuk, hogy amint csokken a magasssga, egyre 
szglesebbi. vAlik. Egykbkent ha a Transform eszkozzel val6 m6retezi.s kozben 
lenyomva tartjuk az ALT billenwt, csak egy iriinyban mkretezhetunk. 

2. C. Termeszetesen semmit nem csin5lunk csak azCrt, h o g  ,,j61 nezzen kin; a ckl 
mindig az iizenet kozvetit6se. Egy igazi labda lehet, hogy nem ilyen liitv5nyosan 
511 meg, de a felhasznhl6nak igy lesz val6siighu". 

1. B. Nem azkrt keszitunk animicibt, hogy fizikai torvenyeket rnodellezzunk mind 
pontosabban, hanem azkrt, hogy kozoljiink valamit. Ne feledjuk: az eredmkny 
sziimit, nem az, hogy mikknt jutunk el od5ig. 



A kovetkezo" feladat garanthltan segit jobb animitorrii vilnunk: menjunk el egy konyv- 
thrba vagy videotgkgba, 6s kolcsonozzunk ki nkh8ny klasszikus animAci6s filmet, ame- 
lyeket tanulm8nyozhatunk. Ha van DVD-lejhtsz6nk, kock5r61 kockAra lepkedhetiink 
az animAci6 kulcspontjai kozott. Nagyon sokat tanulhatunk belole. Ne csak a technikai 
megoldhsokat figyeljuk, hanem pr6b5ljuk megfejteni ,,az animici6 nyelvet", peldiiul 
hogy a hosszd szunet az id6 mGlhsAt krzekelteti, vagy hogy egy magsnyos varjd k6ro- 
ghsa azt jelenti, hogy ,,a sernrni kozep6nV. 

acsit  konkretabb feladatot is vegezhetiink: kezdjiik egy pattog6 labda animiicidjiival 
(a labda pattoghat egy helyben, de a keperny6n keresztiil is). Tegyiink egy ellipszis 
alakG filmklipet egy dj retegre, 6s erjiik el, hogy az alakzat 5rnyCkki.nt viselkedjen, 
kovetve a labda rnozgis8t. Az Arny6k megnGhet, sotittebbi. vagy 6lesebbe v8lhat 
(a Blur szur6 segitskgi.vel), ahogy a labda kozelebb keriil a nezohoz, illetve kisebbed- 
het, 6s viligosabbh, valamint elmos6dottabb8 v%lhat, ahogy a labda felpattan. Hasonlit- 
suk ossze az iirny6k hozziad8sa elo"tti, illetve utini anim8ci6t - a kulonbs6get szembe- 
szok6nek taliljuk majd. 



Az alkotas kozzetetele 
Ebben a leckkben a kovetkezo%r67 lesz sz6: 

A kulonboz6 kozzet6teli beAllitiisok hasznglata 
+ Sablonok haszniilata az alapertelmezett formiiturn6 viiltozatok kozzktktelirre 

Hogyan segitik a metaadatok az alkotiisok konnyebb megtaliil5siit a Weben 

A Flash filmek kkszitbCnek utols6 mozzanata rnindig az alkotiis kozzkdtele. A 19. leckk- 
ben megtanultuk ennek alapvetd Epeseit, de az csak arra szolgilt, hogy gyorsan lejitsz- 
hassuk a filmeket egy bongksz6%en, ebben a leckirben viszont megisme rjuk mindazokat 
a reszleteket, amelyek ahhoz sziiksegesek, hogy a filmjeinket irgy tehessuk kozz6, ahogy 
szeretnenk. 

A 19. leckkbbl ernlkkezhetiink rii, hogy a kozzktirtel mindossze annyib61511, hogy a File, 
Publish (Fiijl, Kozz6tirtel) menupontot vAlasztjuk. A gyakorlatban azonban eldszor egy 
mappiiba kell menteniink a fiijlokat, majd vkgig kell menniink az osszes kozzirtirteli 
beiillitiison. Az aliibbi gyakorlat 16pksei a kozzetkteli szolgiiltatiis egy lehetsgges haszni- 



Gyakorlat: Adjuk meg a kodt6teIi beiillitiisokat, 6s tegyiink koz6 egy filmet! 

Ez a gyakorlat a Publish Settings (Kozzktkteli behllit5sok) p5rbeszGdablak haszn5lat5t 
mutatja be. Az al5bbi lepeseket kell kovetnunk: 

1. Nyissunk meg egy korhbban elkkszitett filmet, vagy hozzunk letre egy egyszeru" 
animgcibt. Mindenkeppen legyen benne valamilyen kkpi vhltiis, pi.ldhu1 mozg5s- 
htmenet a keperny6n keresztiil. 

2. V5lasszuk a File, Save As (Fgjl, Mentes mgskknt) meniipontot, 6s mentsiik a fgjlt 
egy tij mapphba, amely nem tartalmaz mhs hllomhnyokat. 

3. Kattintsunk a File, Publish Settings (FBjl, Kozz6t6teli behllitiisok) parancsra. Ennek 
hathsiira megjelenik a Publish Settings p5rbeszkdablak; az itt elvirgzett viiltoztat5- 
sokat a program a fhjllal egyiitt menti. A beAllit5sok mindazon5ltal profilkent is 
menthetok, igy el6rhet6vk viilnak m4s fiijlok sziimiira is. 

4. Viiltsunk a Publish Settings pgrbeszirdablak Formats (Form5tumok) lapjiira, hogy 
megadhassuk, mely formiitumokban kivhnunk menteni. Minden kivdasztott for- 
mhtumhoz Qjabb fil jelenik meg (lhsd a 24.1. 5br5t). A phrbeszkdablakban tal5lha- 
ti> be5llit5sokkal reszletesebben a lecke k6sb"bbi rksz6ben foglalkozunk. Egyel6re 
elkg, ha a Flash ks a HTML leheto"s6geket jeloljiik be. ~sirevehetjuk, hogy minden 
fhjl neve megegyezik a forr5sf5jl nevevel, csak mhs a kiteqesztese. Ez a viselkedks 
feliilbirhlhatb, de egyszefiibb, ha nem nytilunk hozzh, vi.giil is a fhjlok a merevle- 
mezen is htnevezhetek, mie1o"tt feltoltjiik azokat a webhelyiinkre. Ha a neveken 
vhltoztattunk, az eredeti neveket a Use Default Names (Alapkrtelmezett nevek 
hasznhlata) gombra kattintva gllithatjuk vissza. 

24.1. hbra 
A Publish Settings parbeszkdablak 
Formats lapjhn megadhatjuk, mely 
fajlformatumokban kivanunk menteni 



5. VAltsunk a Flash lapra, 6s vizsghljuk meg a Version (Vatozat) behllithst. Arra, hogy 
melyik leheto"s6get cklszerii itt vhlasztani, nem adhat6 egyertelmfi vhlasz. Esetiink- 
ben feltktelezzuk, hogy a filmet olyan felhasznh16k szhmiira kkszitettiik, akik 
a Flash Player (Flash lejAtsz6) bovitrn6ny 6-0s vagy anniil djabb v~ltozatiival ren- 
delkeznek, ez6rt a lenyil6 listiib61 vhlasszuk a Flash Player 6 lehet6skget. Ezen ki- 
viil - csak hogy ezt is bernutassuk -, jeloljuk be az Optimize for Flash Player 6 1-65 
leheto"s6get is. A 24.2. iibrhn Iithatjuk, hogyan kell festenie a Flash lapnak a beiilli- 
tgsok elvegzbe ut5n. 

24.2. tibra 
A Flash lap Version bealIitdsanak 
m6dosithsaval biztosithatjuk, h o e  
filmiink a Flash lejatsz6 r6gebbi 
vhltozataival is mCkodjon 

6. Viiltsunk a HTMLlapra; itt a Flash hltal lktrehozand6 HTML k6dot finom'thatjuk. 
A Template (~ablon) lenyillb listhb61 viilasszuk a Flash Only (Csak Flash) lehettisk- 
get, majd jeloljuk be a Detect Flash Version (Flash-vAltozat Qz6kel6se) jelol6n6gy- 
zetet. A f6 vhltozat (Major version) a 6-os, hogy megfeleljen a Flash lapon beglli- 
tott vhltozatnak, a mhslk k6t meztit azonban m6dosithatjuk7 hogy 0 6s 65 szerepel- 
jen benniik. A kozz6t6telkor el6iillitott HTML-be ekkor a Flash olyan kiegkszit-o" 
k6dot szfir be, amely elleno"rzi, hogy a felhaszniil6k legalhbb a Flash lejAtsz6 
6,0,65-os viiltozatiival rendelkeznek-e. (A kovetkezti gyakorlatban lhthatjuk majd, 
hogyan szabhlyozhatjuk, hogy mi tortgnjen azokkal a felhaszn%li>kkal, akik nem 
teljesitik ezt a kGvetelm6nyt.) 

7. alitsuk a Dimension (Mkret) behllitiist Percent (Szhza1i.k) &&re, majd mind 
a Width (Szklesskg), mind a Height (Magasshg) rnez6"De irjunk 100-at, hogy a film 
teljesen kitoltse a bongi.sz6 ablak8t. Ki.so"bb visszat6rhetunk ide, 6s bhrmelyik 
be5llit5st m6dosithatjuk. EgyelBre elkg annyi, ha toroljiik a jelet a Loop (Ism6tli.s) 
Cs a Display Menu (Menu megjelenitkse) jelol6ni.gyzetekbiit. (Ez ut6bbival meg- 
akadhlyozzuk, hogy a felhasznhl6 liissa a kiegkszit6 lehettiskgeket, ha a jobb 
eg6rgombbal a filrnre kattint.) 



8. Ha a kkt kivilasztott formiitumhoz tartozb mindkkt lapon vggeztiink, kattintsunk 
az OK gombra; ezzel mentjiik a be8llitiisokat. Mentsiik a Flash fijlt is, majd vh- 
lasszuk a File, Publish (F%jl, Kozz6t6tel) meniipontot; lehet, hogy liitszblag nem 
t6rtknik semmi, de a program az . s w f  6s a hozzi tart026 . h t m l  fsjlt, valamint 
az AC-~un~ctivecontent . j s nev6 fiijlt abba a mappiiba menti, ah01 a forr5sfsjl 
talAlhat6. Keressiik meg ezt a mappst, 6s kattintsunk duplsn a film cimkvel meg- 
egyezo" nevu" HTML illorninyra. 

Az el nem BrhetB szolg6ltat%sok hasmtilata 
Ha olyan szolgaltatasokat hasznalunk, amelyek csak a Flash Player 9-ben erhetok el 
(ilyen peldaul az AS 3.0 FLVPlayback osszetevojinek hasznalata, amellyel teljes 
kepernyos lejatszast kezdemenyezhetunk), es egy korabbi lejatszovaltozat formatu- 
maban probalunk menteni, a Flash elerhetetlenne teszi az emlitett szolgiltatasokat 
(elrejti vagy kikapcsolja oket, kiszurkiti a hozzajuk tartoz6 beallitasokat, esetleg egy 
figyelmezteto uzenet jelenik meg, amikor a vegleges kozzetetelt elinditjuk). Valbjaban 
ha az AS 3.0 hasznalatht 6s a teljes kepernyos lejatszast kizarjuk, a Flash Player 8-as 
valtozatara is alkothatunk, mert a legfontosabb szolgaltatasok, peldaul a szurok i s  
a szinkeveresi m6dok mukodokepesek maradnak. A r6gebbi valtozatokban el nem 
erheto Actionscript-miiveletek sarga szinnel kiemelve jelennek meg, amint ezt 
a 24.3. abran Iathatjuk. 

24.3. Bbra 
Ha a mentkshez rkgebbi Flash- 
vhltomtot adunk meg, aaz abban 

el nem erhet6 mGveLetek sargaval 
kiemelve jelennek meg 

A Test Movie (Film elleno"rz6se) haszniilathhoz kkpest az el626 feladat igen sok munkit 
igknyelt. Ne feledjiik azt sem, hogy a fenti gyakorlatban leirt mbdszer alkalmaziisakor 
minden rkszletet ellen6riznunk kell, ks dontkseket kell hoznunk a kozz6ti.tellel kap- 
csolatban. Egykbkknt a File, Publish Preview parancs vilasztiisa (vagy az F12 billen* 
lenyomhsa) ugyanazt eredmknyezi, mintha a File, Publish menupontot vilasztaniink, 
de a mentgs folyamatinak lezirultiival ekkor elindul az alapkrtelmezett bongkszo", 6s 
megjeleniti a HTML fiijlt. 



A gyakorlatban megismerkedtiink a Publish Settings p5rbeszgdablak lapjaival, 6s menet 
kozben mddositottuk a beiillit5sokat. Ez a szokiisos megkozelitits. B5r elkepzelheto, 
hogy a va16 kletben nern pontosan ugyanezeket a beiillit5sokat adn5nk meg, a folyamat 
hasonl6. A gyakorlattal kapcsolatban megvizsg5lunk mkg nithiiny rgszletet, majd a lecke 
kgs6ibi rgszkben gdrcsd a15 vessziik a tobbi be5llitiist is. A lenyeg, hogy csupgn gyakor- 
latr6l van sz6, a viilasztott beiillitiisok nern feltktlenul alkalmazhat6k minden esetben. 

A lej4tsz6vdltozatok ellen61zhse 
Ha rneg szeretnenk tekinteni, hogy mit Iatnak azok, akik regebbi Flash lejatsz6val 
rendeikeznek, el kell tavolitanunk a Flash Playert. Az Adobe-to1 letiilthetjiik a Flash 
Player Unin~taller f ? l t a~~ l i t ~p r~g ra IT I~ t  (www . adobe. corn/ shockwave! 
download/alternates), illetve a webhelyiikon talalunk egy TechNotes-cikket 
is, amelynek oldalar61 el6rhetjiik a telepitheto rigebbi Flash lejatszbk archivumat. 
Ehhez a WWW. adobe. corn cimen talalhat6 weboldalon irjuk be a keresomezobe 
a tn-142 6 6 kifejezbst. 

A Flash lejhtsz6 meglbtbnek ellenedse 

Az elo"z6 gyakorlatban arra utasitottuk a Flasht, hogy ellenGrizze, hogy a felhaszn516k 
rendelkeznek-e legaliibb a 6 r65 (6,0,65) viiltozatsziimti Flash lejiitsz6val. De mi tortknik 
azokkal, akiknek nincs meg a kovetelmi.nyki.nt meghatgrozott Flash lej5tsz6, vagy egy 
regebbi Flash lejiitsz6t httatnak? 0 k  addig nyilv5nvaldan nern 15thatj5k a muviinket, 
amig nern telepitik a legfrissebb lejiitszbt, de azt is szabAlyozhatjuk, hogy pontosan 
milyen esemenyek menjenek vegbe ilyen esetben. 

A lehetseges forgatdkonyvek a kovetkez6k: 

A bongeszo automatikus telepitksi szolgaltatasara tamaszkodunk - M6g ha nern is jelol- 
jiik be a Detect Flash Version 1eheto"skget a Publish Settings ablak HTML lapjiin, 
a lktrejovo HTML tartalmazni fogja a Flash lapon rnegadott viiltozat sz5m5t. 
Ez szokviinyos esetben 9,0,0,0; 8,0,0,0; 7,0,0,0 vagy 6,0,0,0, de ha bejeloljiik 
az Optimize for Flash 6 r65 lehetesgget, 6,0,65,0 is lehet. Biirmi is legyen a hely- 
zet, a viiltozatsziim megjelenik a HTML kbdban, 6s a bongeszb automatikusan 
megpr6biilja frissiteni a felhaszniil6 lejiitszdj5t. A bongksz6t61 hgg6en a kovet- 
kezCik egyike tortknhet: a Flash Player onmiikodden letolto"dik, majd - miut5n 
a felhasznhl6 j6vhhagyta egy biztonsiigi parbeszkdablakban - telepiil; megjele- 
nik egy a hi5nyz6 b6vitmCnyt jelzo" gomb, amelyre kattintva a felhaszniilb kivii- 
laszthatja 6s telepitheti a sziiksgges Flash lej5tsz6t; vagy egy a hash filmmel 
megegyezo" mere6 keret jelenik meg, a film azonban nern indul el (hiszen 
a felhaszn516 nern rendelkezik a lej5tszdval). A felhaszniildi Clmkny nern 
a legtok6letesebb1 de a fenti megold5sok a legtobb mai bongksz65en megfelelo- 
en mckodnek. 



500 1 IV. r6sz KijzzBtBteI a Weben - 
A HTML-ben elhelyezett programkbddal mas tartalomhoz iranyitjuk a felhasznalot - Ehhez 
a megoldhshoz be kell kapcsolnunk a Detect Flash Version lehetiiskget (a Publish 
Settings psrbeszkdablak HTML lapjsn). Az eljiris lknyege, hogy amennyiben 
a felhaszn516 nern rendelkezik a megfelelo" Flash lej5tsz6val (vagy a k6dunk nern 
kkpes kszlelni azt), miis tartalmat jelenitiink meg a sz5m5ra. Alapkrtelmezks 
szerint a kozzktett HTML-be egy olyan iltaliinos szoveg keriil, mint az Alternate 
Content , please click here to upgrade (,,Helyettesito tartalom - kerem, 
kattintson ide a frissiti.shez"), a kovetkez6 gyakorlatban azonban megtanuljuk, 
hogyan cserklhetjiik ezt sajiit uzenetre. Lktezik olyan programozott megoldiis is, 
ami egy lkpkssel m6g tov5bb megy, 6s eliiszor egy teljesen programkbdbbl A116 
oldalt tolt be, amely a megfeleld HTML oldalakra iriinyitja a felhaszn516kat - vagy 
egy olyanra, amelynek rksze a Flash-tartalom, vagy egy miisikra, amelyr61 a fel- 
haszn516 frissitheti a bong6szoje k5pesskgeit. bdemes lehet letolteni az Adobe 
Flash Detection Kit-jet is a www . adobe. com/products/ 
f lashplayer/download/detection_kit cirnr61. 
A Flash beepitett 6rzekeloj6vel egyenertbku kijlso fejleszt6su programkhdot alkalmazunk - 
Tobb megold5s kozul viilaszthatunk, de a legjobb az SWFObject, amely nagy- 
szeden dokumentslt 6s igen nkpszeru". A h t  tp : / /blog . deconcept . corn/ 
swf ob j ect / cimen minden informiicibt megta15lhatunk rbla. Jelenleg SWFfix 
nkven is tov5bbfejlesztik (l5sd a h t  tp : / /www . swf f ix . org /devblog / cimen). 
Az ernlitett cimeken minden tudnival6t megtalglunk ennek az eszkoznek a hasz- 
nBlat5r61, de di6hkjban osszefoglalva ugy mckodik, hogy lktrehozunk egy rete- 
get (div) azoknak, akiknek a bongksz6je nern t5mogatja a JavaScriptet, vagy 
nern rendelkeznek a Flash lej5tsz6va1, majd az oldalunk JavaScript rkszkben ket 
kddsorral be5llitunk egy SWFO~ j ect ( ) pkldgnyt, illetve felulirjuk az emlitett 
div-et. A d iv  helykre normalis esetben a Flash-tartalom keriil, mig azokban 
a ritka esetekben, amikor a Flash nern telepitheto" onmukodiien, a felhaszn516k 
valamilyen helyettesito" tartalmat fognak lstni, amelyben elhelyezhetunk egy 
hivatkoz5st a Flash lej5tszb letoltesi oldal5ra. 
A Flash segitsegevel megpr6baljuk eszleini a Flash lejatszo valtozatat - Ez a megkozeli- 
tks megkoveteli, hogy a felhaszn516k rendelkezzenek a Flash valamelyik v%lto- 
zat5val. Az ActionScript segitskgkvel tobbfklekkppen is lekkrdezhetjiik a pontos 
Flash-viiltozatot, a megold5s azonban sajnos bonyolult, mert a kulonbozo" Flash- 
vsltozatok miis-miis ActionScript kddot igenyelnek, rgadisul az egksz eljir5s 
sikere azon mGlik, hogy a felhaszn516k rendelkeznek-e egy5ltal5n valamilyen 
Flash-v5ltozattal. ~n azt javaslom, hogy csak vCgs6 esetben t5maszkodjunk 
magiira a Flash-re a v5ltozatkszlelesben, 6s csak a mellkksz5mokat ellen6rizziik 
vele, ne a fo" viiltozatsz6mot. Peldhul ha egy olyan kiilonleges szolgiiltatiist hasz- 
nAlunk, amelyet csak a 6,0,79-es v5ltozat t5mogat (ilyen pkld5ul az eszkozbetGti- 
pusok maszkoliisa), eliiszor valamilyen m5s m6dszerrel 5llapitsuk meg, hogy 
a felhaszn516 rendelkezik-e Flash lejAtsz6va1, 6s csak ez ut5n nkzzuk meg 
a Flash segitskgkvel, hogy az a megfelelo viiltozat-e. (Ha nern az, egy olyan 
kkpkock5ra ugorhatunk, ah01 figyelmeztetjuk a felhasznilbt, hogy bizonyos 
szolg5ltat5sok nern krhet6k el, vagy javaslatot teszunk a frissitksre.) 



A legtobb esetben 6n a bongkszo automatikus telepit6si szolghltathsht rkszesitem el6ny- 
ben. Ez a legtobb felhasznil6nhl mGkodik: szinte mindenkinek van m5r Flash lejhtszbja, 
6s az l i j  vAltozatok is gyorsan elte jednek (a www . macromedia. corn/ sof tware/ 
player-census / f lashplayer cimen megtalilhatjuk a statisztikgkat). Az elvem az, 
hogy nem szeretnkm azzal tolteni az id6m 90 szhzalek5t, hogy a kozonskg 1 szhzalkkii- 
nak a kedvkre tegyek. (Ezek persze csak hasrautksszeru" szhmok, 6s a sajht projektjeink- 
ben is nyilvan m5s szempontokat kell figyelembe venni, mint amikor egy ugyfkl meg- 
rendelkset teljesitjuk.) Vegso soron persze mindig elhelyezhetiink egy hivatkoziist 
a Flash-tartalom alatt, ami azt mondja, hogy ,,ha nem l5tja a filmet, kattintson ide a Flash 
telepiti.s6hez", majd a felhaszn516t a www. macromedia. com/ go/get f lash cimre kiild- 
hetjuk (nincs tkvedks, macromedia. com). Ez a legbiztosabb megoldgs, mCg ha kicsit 
neh6zkes is. A valbsggban a sajit alkotiisaim legnagyobb rksze m5sok HTML oldalaiba 
hgyazbdik, akiknek sajht elkepzelkseik vannak a Flash-6szlelCsr61, dgyhogy azt a megol- 
d5st alkalmazom, arnit kkrnek. 

A kovetkezo" gyakorlat megmutatja, hogyan jelenithetiink meg helyettesito" tartalmat, ha 
az el626 gyakorlat 6. lkpkseben bekapcsoltuk a Detect Flash Version leheto"s6get. 

1 Gyakorlat: Jelenftsiink meg hetyettesitb tartalmat a Flash Iejhtsz6val 
7 nem rendelkezek szimira! 

Ebben a gyakorlatban helyettesito tartalmat (lknyeg6ben egy felhiv5st a frissitgsre) jele- 
nitiink meg azoknak a felhasznhlbknak a szimgra, akik nem rendelkeznek a megfelelo" 
Flash-lej5tsz6val. A lkpksek a kovetkezok: 

1. El6szor is, modellezhetjuk, hogy mit fognak litni azok, akik nem a Flash Player 
6,0,65,0-t futtatjik, ha m6dositjuk az el626 gyakorlatban 16trejott . html fhjlt. 
Inditsunk el egyszeru" szovegszerkeszt6t, pkldhul a Jegyzettombot, 6s nyissuk 
meg az emlitett fgjlt. Az l//Globals sor alatt (ez a 12. sor koriil tal5lhatb) ezt 
a k6dot kell tal5lnunk: 

var requiredMajorVersion = 6; 

V5ltoztassuk itt a 6-ot 1 0-re, arni azt jelenti, hogy a Flash Player 10 a kovetelmkny 
(ez a konyv irhsakor m6g nem jelent rneg). 

2. Mentsuk a . html fhjlt, majd kattintsunk r5 duplAn, hogy betoltsuk a bongeszonk- 
be. Egy Altalinos uzenetet kell l&tnunk, valamint egy hivatkozhst Get Flash 
(Szerezze be a Flash-t) felirattal. Ez a szoveg is mbdosithatb, amint azt a kovetkezo 
lkpksben Iitni fogjuk. 

3. Nyissuk meg lijra a . h t m l  f5jlt a szovegszerkeszt65en. A m6dosit5s li.nyeg&ben 
abbbl511, hogy megkeressuk a szoveget 6s megviltoztatjuk: a szoveg azonban 
kCtszer szerepel: egyszer a kiirandb karakterlhncban (az 56. sor koriil), egyszer 
pedig magaban a HTML-ben (a 67. sor koriil), arni arra szolg81, hogy azok is 
l%ss5k a szoveget, akik JavaScript-thmogathssal sem rendelkeznek. Keressuk 



meg az 56. sorban kezdodo" 6s a kovetkezo" kkt sorban folytat6d6 
alternatecontent v5ltoz6t, its teljes egitszitben cserkljuk le ezeket a sorokat 
az al5bbi k6dra: 

var alternatecontent = 'We detected you need ' 
+ ' Macromedia Flash Player.' 
+ '<A ~~~~=http://www.macromedia.com/go/getflash/Clck here to 
b download</A>' ; 

Ha otthonosan mozgunk a HTML-ben, enni.1 toviibb is mehetiink, 6s beilleszthe- 
tunk egy kitpet, vagy biirmit, amit csak akarunk. 

4. A 67. sorban cser61juk a m5sodik blokkot erre: 

We detected you need Macromedia Flash Player. 
<A HREF="http://www.macromedia.com/go/getflash/"Click here to 
download</A> 

5. Mentsuk a . html fajlt, 6s toItsuk be mkg egyszer a bongkszo"nkbe, hogy kipr6- 
b5ljuk. Vegiil - ezt nem szabad elfelejteniink - vissza kell t6rniink 
a requirema j orversion viiltoz6hoz, hogy visszaillitsuk az 6rtkki.t 6-ra 
(amennyi az 1. lkpks el6tt volt). 

Titny, hogy a fenti gyakorlatban csak minimalis viiltoztat5sokat vggeziiink, de most m6r 
tudjuk, hogyan szerkeszthetjiik a kozzktett . html f5jlt. Mkg egy dologra azonban fel kell 
hivnunk a figyelmet ezzel a programozott megold5ssal kapcsolatban, mkgpedig arra, 
hogy felulbirslja a bongkszo automatikus telepit6si szolgiiltatis8t. Tegyiik fel, hogy a fel- 
haszniild bongi.sz6je kkpes kszrevktlenul telepiteni a Flash-t, mkgis, amennyiben mi.g 
nem telepitette a Flash lejgbz6t, vagy annak csak az 5-0s viiItozatiiva1 rendelkezik, a he- 
lyettesito" szoveget fogja IGtni, ligyhogy el kell Iiitogatnia az Adobe webhely6re) hogy te- 
lepitse a Flash-t, 6s csak ez u t h  tkrhet vissza a webhelyiinkre. A programozott megoldhs 
tehit nem ideiilis, mert bir sok mindent elmagyarazhatunk a felhasznii16nak (a helyette- 
sit6 szovegben), a liitogathinknak felesleges litpitseket kell tenniuk. M5s programozott 
megold5sok (peld6ul a korabban ernlitett Flash Detection Kit vagy az SWFObject) 
automatikusan iitiriinyitjiik a felhasznii16kat, arni viszont megneheziti a szimukra, hogy 
a Vissza gombbal visszati. jenek egy koribban megliitogatott webhelyre. Vkgso" soron 
tehiit minden megoldiisnak megvannak a maga korliitai. 

Kon6t6teli sablonok hasmhlata 

A HTML lapon mas sablonok is eli.rheto"k, amelyek megfelelnek a configuration 
mappa HTML almappiijiiba telepitett f5jloknak. Ezeken kiviil sajat sablonokat is kbzit- 
hetiink, illetve letolthetiink lijabbakat is. Li.trehoz5suk iggnyel n6mi HTML-ismeretet, 
de a Customizing Hi'lML Publishing Templates (A HTML-kozz6tkteli sablonok testresza- 
basal cimu" slighban minden sziiks6ges informkci6t megtaliilunk. 

A beepitett sablonok kisebb mhdositiisa meglehet6sen egyszeru", amint azt a kovetkez6 
gyakorlat is mutatja. 



Gyakorlat: Szabjunk testre egy sablont! 

Ebben a gyakorlatban feljavitjuk az egyik be6pitett sablont, m6gpedig ligy, h o g  eltiivo- 
litjuk a Flash film koriil alap5llapotban megjeleno" kitoltkst. Ehhez kovessuk az aliibbi 
lkpkseket: 

1. Keressiik meg a Flash CS3 helyi besllitiisainak mappij5t. Windowson viilasszuk 
a Start, Run (Start, Futtaths) parancsot, majd irjuk be: l o c a l  
s e t t i ngs / app l i ca t ion  data/adobe/f lash cs3. Macintoshon a mappa 
helye:~acintosh~~/~ibsary/~pplication Support/Adobe/FlashCS3. 

Itt vAltsunk a nyelvi mappiira (az angol nyelvk az en), majd a configuration 
almappira. Ennek HTML almapphja tartalmazza azokat a sablonokat, amelyeket 
a Publish Settings piirbesz6dablak haszniil. Tartsuk ezt a mappiit nyitva. 

2. Kezdeskeppen hozzunk lCtre egy animsci6s filmet, amelyben egy kocka klippkl- 
danya mozog a szinpad bal felso" sarkiib61 a bal als6 sarok fel6. A kockiit 
az Align (Igazit5s) tsbla To Stage (A szinpadhoz) 1eheto"si.gknek segitsggkvel ? 

vagy az Info (Adatok) tiiblAt ig6nybe vkve igazithatjuk a szinpad sz616hez 
mindkkt kulcskockiin. 

3. Kattintsunk a File, Publish Settings (Fsjl, Kozzittitteli behllit5sok) menupontra, majd 
a megjeleno" ablakban jeloljuk be a HTML 6s a Flash leheto"s6get. A HTML lapon 
viiIasszuk a Flash Only (Csak Flash) sablont, a Detect Flash Version (Flash-viiltozat 
6szleli.se) leheto"s6get viszont hagyjuk kikapcsolva. Ha ezzel megvagyunk, kattint- 
sunk az OK gombra. 

4. Kapcsoljuk be a kozz6tkteli elo"k6pet az F12 bilentyiivel. Figyeljiik meg, h o g  
a negyzet val6jiiban nem kri el a bongkszo" bal szklet. 

5. ZQrjuk be a bongeszo"t, mentsiik a filmet, majd zarjuk be a Flash-t is. Keressuk 
meg a Default . html n e d  fAjlt a HTML-beiillitiisokat tartalmaz6 mappiiban 
(lhsd az 1. litpest), 6s mhsoljuk egy ideiglenes helyre. 

6. Nevezzuk At a lemisolt fiijlt myDef a u l t  . html-re, 6s nyissuk meg egy olyan 
szovegszerkeszto"ben, mint a Jegyzettomb. 

7. A fijl elso" sora ez: 

STTFlash Only 

Ezt viiltoztassuk erre: 

$TTNo Padding 

Ezzel a sablon neve No Padding (Nincs kitoltks) lesz. Miis nevet is adhatunk, de 
az elso" hiirom karaktert - STT - meg kell tartanunk. 

8. A 14. sorban a kovetkez6ket liitjuk: 
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Ezt a sort m6dositsuk erre: 
<body bgcolor="$BG1' topmargin="OU leftmargin="O" 
marginwidth="O" marginheight="OM> 

Ezzel minden margbt 0 kkppont szi.lessegure illitunk. 
9. Mentsiik a fiijlt, es ziirjuk be. Inditsuk Ojra a Flash-t, 6s nyissuk meg a gyakorlat- 

ban koribban littrehozott filmet. 
10. Viilasszuk a File, Publish Settings parancsot, majd a HTML lap Template (Sablon) 

lenyil6 list5j5b61 az im6nt elkeszitett No Padding new3 sablont. Ez utin kattintsunk 
az OK gombra. 

11. Ha lenyomjuk az F12 billenwt, liitnunk kell az elokkpet, ami koriil ezlittal miir 
nem liithatb kitolt6s. 

Az elozo gyakorlatban mutatottngl jelentosebb vhltoztatiisokat is vkgezhetiink a sablo- 
nokon, 6s a Flash miis helyeken is lehetove teszi az Actions (Muveletek) tiibla 6s 
az el6re telepitett sablonok testreszabasit a beiillitgsi mappiban. ~ r d e m e s  Atolvasni 
a sOg6fhjlokat ezzel kapcsolatban. 

Metaadatok honhadhsa a Flash filmekhez 
K6tf6le be6pitett megoldis letezik arra, hogy Flash filmjeinket el6rhetovi: tegyiik a kere- 
s6k szhm5ra: az egyik az, hogy kulcsszavakat adunk a . html fiijlhoz, a miisik pedig az, 
hogy cimmel 6s leirhssal latjuk el az . swf fiijk. AZ elsd megoldiis (metaadatok a HTML 
fiijlban) meglehetosen rkgi, ezert elvileg minden keres6motornak ismernie kell. A kere- 
s6k folyamatosan piisztiizziik a Vilighilbt, 6s kirnazsol5zziik a HTML-ben elhelyezett 
kulcsszavakat. Olyan kulcsszavakat 6rdemes megadni, amelyek utalnak a tartalornra, 
hogy a keresok a megfelelo tkmakorben mutassanak az oldalunkra. Ha tanulmhnyozzuk 
a keresdmotorok optimalizilisi mbdszereit (SEO, search engine optimization), novelhet- 
juk a val6szinu"skg6t annak, hogy a keresomotorok feljegyzik az oldalunkat. A . html fijl- 
ba tomkodott kulcsszavakon kiviil a Flash-ben bgy is megadhatunk metaadatokat, hogy 
cirnrnel 6s leiriissal liitjuk el az alkotiisainkat, de a keresok mkg csak mostaniiban kezdtek 
el kinyerni ezt a kilt elemet az . swf fhjlokb61. (Valbj5ban a felhaszn616k is kereshetnek 
az . swf fhjlok tartalmiiban, ha a keresokifejezes v6gere beirjiik a f i letype : swf kifeje- 
zest, de ez nem hjlzottan hasznos, mert ekkor nem csak a kulcsszavak kozott, hanem 
az . swf teljes tartalmiiban keresnek.) A cimre 6s a leiriisra vonatkoz6an erdemes betarta- 
mi nghiny irhnyelvet: a cim legyen rovid its egyertelmii, mig a reszletesebb osszefoglal5st 
a leiriisban helyezziik el. 

Gyakorlat: Adjunk rneg rnetaadatokat a keresBrnotorok optirn6lis rnu"kod6s6hez! 

Ebben a gyakorlatban a . html f5jlba irt kulcsszavak mellett magiban az . swf fiijlban is 
elhelyezunk metaadatokat. A l6p6sek a kovetkezok: 



24. bra AZ alkoths kometeele I - 

1. Hozzunk letre egy fij filmet, 6s helyezzuk a c l ick  me (kattintson ide) szoveget 
a szinpadra. Jeloljuk ki a szoveget, nyissuk meg a Properties tAbliit, 6s iillitsuk 
a szoveg tipusiit statikusra. Toltsiik ki az URL mezbt is egy tetszbkeges webc'mel 
(mondjuk legyen http : / /www . phillipkerman. corn). Mentsuk a . f l a  fiijlt. 

2. Viilasszuk a File, Publish meniipontot, majd viiltsunk a Formats lapra. Jeloljiik be 
a Flash its HTML jelolo"ni5gyzeteket, majd a HTML lapon gybzbdjunk meg rbla, 
hogy a Detect Flash Version lehetos6g nincs bejelolve. (Bekapcsoliisakor a HTML- 
be keriilb programkdd megneheziti a . h t m l  fiijl szerkesztitsCt, de termitszetesen 
akkor is felvehetiink metaadatokat, ha bekapcsoljuk a Flash-viiltozat Cszlelkskt.) 

3. Viilasszuk a Publish Iehetoseget, majd egy szovegszerkesztbben nyissuk meg 
a . html fiijlt. Keressuk meg a 24. sor koriil kezdBd6 aliibbi megjegyzCst 
(a megjegyzeseket a < ! - - 6s - - > jelek hatiiroljiik): 
<!--urlls used in the movie--> 
<!--text used in the movie--> 

4. A Flash kozvetlenul a fenti utiin beszdr meg egy megjegyzgst, amely HTML 
formiitumban tartalmazza a c l i c k  m e  szoveget 6s a hozzii tart026 hivatkoziist. 
Felteve, hogy a keresbk megnCzik a megjegyziiseket is, a szoveg 6s a hivatkoziis 
szokviinyos HTML-nek min6sul (tehiit nem az . s w f  fiijlba rejtett informiici6nak). 
A rnegjegyzitseket nyugodtan mbdosithatjuk, csak ne feledjuk, hogy minden 
megjegyzitsnek < ! - - 6s - - > jelek kozk kell keriilnie. 

5. Mivel egyes keresok nem olvassiik el (6s igy nem is indexelik) a megjegyzkse- 
ket, egy lCpCssel toviibb kell mennunk. Terjunk vissza a Flash fiijlunkhoz, its 
viilasszuk a Modify, Document parancsot. Toltsiik ki a Title (Cim) mezot 
a Phi l l ip  Kerman1 s Best Animation (Phillip Kerman legjobb animiicibja), 
a Description mezfit pedig az A riveting and entertaining Macromedia 
Flash animationcreatedbyphillip Kerman, author of Sams Teach 

Yourself Flash CS3  i n  24 Hours and other books (Egy 1enyu"gozo"en sz6ra- 
koztatb Macromedia Flash animiici6, amelyet Phillip Kerman, a Sams kiad6 
Teach Yourself Flash CS3 in 24 Hours cimu kotetknek Cs m5s konyveknek 
a szerz6je kkszitett) szoveggel. TermGszetesen biirmilyen szoveget beirhatunk, 
de a cim legyen rovid, a leir5.s pedig tartalmas. 

6. Kattintsunk az OK gombra a Document Properties piirbesz6dablakban, majd vii- 
lasszuk fijra a File, Publish parancsot. A . html fiijlban semmi lijat nem vehetiink 
6szre, a HEAD rksze azonban kiegesziil kkt f i j  sorral. Pontosabban ezek nem 
a . h t m l  fiijlban, hanem az . s w f  -ben taliilhatbk, de ha a . html-be keriilnCnek, igy 
festenknek: 

<meta name="description" content="A riveting and entertaining..."> 

Ha vegeztiink, feltolthetjuk a fiijlokat (ahogy a 19. leckeben tanultuk), 6s hiitrad6lve viir- 
hatjuk, hogy a viliig felfedezze a webhelyiinkre vezeto" utat. TermCszetesen ezt csak felig 
gondolom komolyan, mert ahogy ernlitettem, valdszinuleg miis keresbmotor-optimalizii- 
liisi mddszereket is be kell vetniink. Amit azonban a Flash-ben megtehetiink, megterciik: 
megjegyzeseket Kztiink a . html-hez, 6s metaadatokkal liittuk el az . s w f  fiijlt is. 



Hogyan donthetjiik el, hogy milyen formltumban 
tegyiik k 0 ~ 6  az anyagainkat? 

A Publish Settings phrbeszkdablak Formats lapjgn elkrhet6 mkdiatipusok nem igazin 
hasonlithat6k ossze. Menthetiink JPG kkpet 6s QuickTime filmet is, de az el65bbi %lldkkp, 
mig az utdbbi digitalis vided. Mindkett6hoz szimos beiilliths tartozik, igy az osszevetes 
igen nehez. Csak a GIF, JPG 6s PNG tipusokat hasonlithatjuk ossze, mert mindharom egy 
i116kkpfajta - ezkrt azt%n a kovetkez6kben inkibb egyeskvel targyaljuk a kiilonbozd 
form%tumokat. 

Flash (.swf) fiijlok kozzit6tele 

Az . s w f  val6szinu"leg az a formiitum, amelyben mindig menteni fogunk. Vegiil is azert 
olvassuk ezt a konyvet, mert az Interneten lejitszhat6, mkretezhet6 vektoranim5cibkat 
szeretnknk kCsziteni. E tipus vhlaszt%sinak egyetlen hhtriinya az lehet, hogy nehiny 
lehetseges felhasznilb esetleg nem rendelkezik a sziikseges (viszont ingyenes) Flash 
lejatszdval. 

A Publish Settings parbeszedablak Flash lapjiin (lisd a 24.4. iibrit) talalunk nkhhny 
krdekes beAllit%st: 

24.4.6bra 
A kozz6teend6 .swf fajl mentksi behllitasait 
a Publish Settings pdrbeszkda blak Flash lapja 
ta rtalmazza 



A Load order (Betoltksi sorrend) lenyild listiib61 azt viilaszthatjuk ki, hogy milyen 
sorrendben jelenjenek meg a rktegek, amikor a film letolt6dik; a Bottom up 
(Alulr6l felfelk) lehet6sCget viilasztva p6ldiiul az alsb rktegek viilnak el6szor 
liithat6vii. A gyakorlatban sok felhaszniilb nem fogja kszrevenni a kiilonbs6get 
a kulonbozo" betoltesi sorrendek kozott, mert azok csak az els6 kkpkockiit krintik, 
6s csak lassti kapcsolatniil irszlelhet6k. 
A Generate size report (Mkretjelentks kkszitkse) jelolon6gyzetet bejelolve egy 
szovegfijlt hozunk letre, amelyben ugyanazok az informiicibk taliilhatbk, mint 
amelyeket a 21. leckkben megismert Bandwidth Profiler haszniilatiival illitunk elo. 
A nyomkovetCsi (Trace) miiveletek nincsenek hacissal a bongksz6kre, igy az ilyen 
muveletek luhagyiisa nem befolyhsolja a film bongksz65en va16 lejitsziis5t. 
Az ActionScript segitskgkvel tesztiizeneteket irathatunk ki a kimeneti ablakba, ami- 
kor kiprbbiiljuk a filmet, de a kimeneti ablak csak akkor ugrik el6, arnikor szer- 
kesztjiik a filmet, tehiit ez inkibb szerkeszti.si, mint kozzkt6teli beiillitis. 
A Protect from import  mittel el tiltiisa) nkgyzettel azt a lehetoskget tilthatjuk le, 
hogy az . s w f  fiijlt misok betoltskk a sajiit Flash fiijljaikba. Ne feledjuk azonban, 
hogy a webhelyiinkre feltoltott . swf fijl rninden liitogatb g6pere letolt6dik (p6ldB ' 
ul a Windows mappa Temporam Internet  Fkles almappiijiiba). VClemknyem 
szerint e beGllit5s 6rtkke korliitozott. Elijszor is, ha valaki iitvesz (importiil) egy 
. swf fiijlt, rninden kCpkocka kiilon kulcskockakCnt toltadik be, es az ActionScript 
kddok elvesznek. MAsodszor, az, hogy egyesek iitveszik a filmunket, m6g nem 
jelenti azt, hogy joguk van felhaszniilni. Emellett azzal is tisztiiban kell Lenniink, 
hogy az . swf fhjl a legkevesbi. sem feltorksbiztos, tehiit jelszavakat vagy miis 
kknyes adatokat ne tfiroljunk benniik. 
A Local playback security (A helyi lejiitsz5s biztonsiiga) beillitiis csak azokra 
az . s w f  fhjlokra vonatkozik, amelyeket a felhaszniilbk letoltenek 6s a sajit gepii- 
kon futtatnak, vagyis a webhelyeken elhelyezett . swf fiijlokra nem. Kozzkt6telkor 
viilasztanunk kell, hogy a helyben futtattott filmeknek csak az Internet vagy csak 
a helyi fiijlok elkrksCt engeddyezziik (mindkett6t nem lehet). Megjegyzendo", 
hogy ez csak a Flash Player 8-as vagy k6s65bi valtozataiban lejitszott filmekre 
krv6nyes. Ha olyan alkalmaziist szeretnknk, amely hozz5fi.r az Internethez ks 
a felhasznii16 merevlemezehez is, egy vetit6t (Projector) kell keszitenunk, amely 
egy vegrehajthatb ( . exe) fiijl. (A vetit6kkel a lecke kCs6ibi rkszkben foglalko- 
zunk, mig azt, hogy mikCnt szabhatjuk testre dgy a munkakornyezetet, hogy 
megoldjuk ezt a probl6miit, a 19. fejezetben t5rgyaltuk.) 

0 A Compress movie (Film tomoritkse) beiillitison nem kell gondolkoznunk: 
a negyzet mindig legyen bejelolve, A tomoritks-kicsomagoliis folyarnatiit azCrt 
kpitettkk be a Flash-be, hogy csokkentskk az . swf fiijlok mkretkt; a rasztergrafi- 
kiik vagy hangok min8skgbeiillithsaihoz semmi koze (ezekr6l a 3., a 11., a 21. 6s 
a 22. leckCben tanultunk). Lknyegkben rninden m5s tomoritheto" (belegme 
a beagyazott programkbdokat), 6s gond nklkiil kicsomagolhatb a felhasznil6 
sziimit6gCpCn. A Compress movie 1ehetBsCg csak akkor krheto" el, ha Flash 6-0s 
vagy kks61bi filmkknt tesszuk kozz6 az anyagot, mert a r6gebbi Flash lejiitszbk 
nem tudjiik kicsomagolni a filmeket. 



A rasztergrafikak 6s a hangok alap6rtelmezett tomoritese is a Publish Settings p5rbesz~d- 
ablak Flash lapjsn adhatb meg. Az egyes hangok tomoritksi be5llitiisait feliilbirhlhatjuk, 
ha bekapcsoljuk az Override sound settings (Hangbehllit6sok felulbir5liisa) lehet6seget. 
Azt, hogy a menth a Flash melyik v5ltozathban (Version) tortCnjen, az utols6 16p6sben 
megadott legtobb kozz6tGteli be6llit5stbl eItkroen m%r a munka e1eji.n celszeru" eldonte- 
nunk. Ha Flash 9 formsturnban mentiink, a filmiink val6szinfileg gond nitlkul lejiitszha- 
t6 lesz a Flash 8-0s lej%tsz6kban, de az rij (koriibban nem t4mogatott) szolghltat%sok 
nem mukodnek majd, 6s ez megjbsolhatatlan eredmenyhez vezethet. Ha nern Gliink 
a csak a Flash 9-ben el6rhet6 lehet6sirgek egyikkvel sem, a filmmel nem lesz semmi 
gond. Ha a be%lKtiist mondjuk Flash 5-re vsltoztatjuk, Gs egyszer6en kiadjuk a Test 
Movie parancsot, a program jelentitst k6szit minden olyan nem tiimogatott szolgiiltaths- 
1-61, amelyet a filmbe 6pitettiink. Ez azkrt hasznos, mert igy 1eheto"skget kapunk az ilyen 
hibsk kijavitsshra, bhr a lirtrehoz5s ut%ni foltozgaths helyett jobb, ha mAr a munka elso" 
1i.pi.seki.nt begllitjuk a Flash-vBltozatot, igy menet kozben siirgsval kiemelve lsthatjuk 
a nem t%mogatott muveleteket (liisd a 24.3. 5brAt). 

HTML fijlok koz6t6tele 

B5r a Publish Settings phrbesz6dablak HTML lapjiival(24.5. iibra) m%r tobbszor is 
foglalkoztunk, olyan informiici6k is talglhat6k rajta, amelyeket ertitkesnek talglhatunk. 
El6szor is ne feledjiik, hogy a Device font (Eszkozbetiitipus) be5llit5st61 eltekintve 
a lapon talAlhat6 minden lehet6si.g csak a HTML fiijlra vonatkozik. A HTML fhjl biirmi- 
kor megnyithat6 its egy6nileg rn6dosithat6 egy szovegszerkesztdben, ezert a Publish 
Settings p5rbesz6dablak legalabb arra j6, hogy megtanuljuk, milyen HTML-behllitiisok 
lehetsirgesek; csak annyit kell tennunk, hogy osszevetjiik a littrehozott HTML fiijlokkal. 

24.5. fibra 
A Publish Settings parbeszkda blak 
HTML Zapja szhmos behlZit4st tartalmaz;. 
itt adhatjuk rneg pkldaul a hasznalni 
kfvant HllML-sablont 



Szokvhnyos esetben a felhasznh16k az eg6r jobb gombjhval a filmunkre kattintva el6- 
hivhatjak a 24.6. iibrhn Ihthat6 meniit (Macintoshon ehhez a CONTROL billenwt le- 
nyomva a bal gombbal kell kattintani). Ha a HTML lap Playback (Lejstszhs) rkszitben 
toroljuk a jelet a Display menu (Menu megjelenitese) feliratG ni.gyzetb61, a felhasznh- 
ldk a meniinek csak egy rovid v5ltozatht Iiithatjhk. A meniit ezzel nern thvolitjuk el, 
csak j6val kevesebb pont lesz benne a szokAsosnh1. Ne feledjuk, hogy a Debuggert 
csak azok a felhasznhldk lhthatjiik, akik te1epitetti.k a Flash szerkesztijt. 

m g s .  .. 
About &dobe Flash Player 9;.. 24.6. &bra 

A menu, ami akkorjelenik meg, ha 
a felhasznaM a z  egkr jobb gombjaval 
afilmre kattrint (bbalra), ossze is zsugo- 
rithat6 (jobbra) 

A Window Mode (Ablakm6dj beiilliths csak a Windows rendszeren, 4-es vagy annhl 
6jabb vhltozani Internet Explorerrel lejhtszott filmekre vonatkozik. (A korlhtoziis persze . 

viszonylagos, hiszen j6kora kozonsi.gro1 van sz6.) A lenyil6 lista Opaque windowless 
(~tlhtszatlan, ablak n6lkulj 6s Transparent windowless (~ttetszij, ablak ni.lkiil) lehet6- 
segei is csak azokra a HTML oldalakra ervi.nyesek, amelyek r6tegekre helyezett eleme- 
ket tartalmaznak. Ha pedig ez nern lenne eleg, a teljesitmkny e behllitiisok hathshra 
lerornlik. Nyugodtan kisitrletezzunk veluk, de en azt ajiinlom, hagyjuk meg az alap6r- 
telmezett Window (Ablak) behllitiist. 

GIF, JPG 6s PNG fajlok kozzBtBtele 

Mind a JPG, mind a PNG h116k6pformiitum. A GIF-nek van egy testvi.re is, az animhlt 
vagy mozgd GIF, amely nev6bo"l is kitalhlhat6an animiicids formiitum. Mindhhrom 
kCptipus sajht jellemz6kkel rendelkezik. A GIF f5jlok mindig 256 vagy kevesebb on5116 
szint tartalmaznak, its mkrtani alakzatokhoz a legmegfelel65bek. A JPG a fi.nyk6pek its 
a folytonos tbnusii kitpek formhtuma, amely jelentas m6rti.k~ tomorit6st tesz lehetovi. 
elfogadhat6 minijskgromliis mellett. A PNG magas min6sCgu" kepformhtum, amelyhez 
kiegitszitij inform5ci6k is Ezhetijk. A Fireworksben kkszitett PNG fhjlok p6ldiiul reteg- 
6s iirnyitkhat5sokkal is kiegkszithetijk. Bhr annak szhnthk, a PNG nern vhlt a Vilhghii16 
szabvhnyos forrn5tumhv5, de ha a legjobb min6s6gben szeretnknk egy kitpet menteni, 
a PNG j6 vhlaszths - csak ne vhrjunk kis fhjlmeretet. 

Ha webes megjelenCsr61 van sz6, hll6k6pek esetitben a JPG 6s a GIF kozul vhlasztha- 
tunk. A kCrdhs, h o g  melyik form5tumot hasznhljuk, csak akkor meriil fel, ha helyette- 
sit6 k6pet szeretnenk azoknak a felhasznhl6knak mutatni, akik nern rendelkeznek 
a Flash lejhtszdval. ~n eddig csak olyan munkiiban vettem ri.szt, ah01 a kCsz anyag 
nern nfljtott alternativht: ha a felhaszn516 nem rendelkezett a Flash Playerrel, nern 
nkzhette meg a webhelyet - ez a legegyszedbb megoldhs. 



510 RI. r6sz KozzBtBtel a Weben ---- 

Ha az elso gyakorlathoz hasonl6an kinilni szeretnknk valamit a Flash lejitsz6val nem 
rendelkezo" felhasznAl6knak is, dontenunk kell a JPG 6s a GIF kozott. A dontks a kitp 
term6szet6to"l fiigg, de ne feledjuk, hogy nem a teljes filmet haszniiljuk fel, csak annak 
azt az egy kkpkockAjit, amelyb61 All6kkpet szeretnknk k6sziteni. A Flash alapertelme- 
zCs szerint minden iill6kkpformiitum esetkben az elso" kepkockiit hasznilja, de el6for- 
dulhat, hogy az emlitett kocka teljesen fekete. Ha masik kkpkockit akarunk megadni, 
egyszeden nyissuk meg a Frame (Kkpkocka) tiblit, 6s hozzunk littre egy cimkkt 
a v%lasztott kockan #static nkwel. Legjobb, ha bj ritteget szGrunk be, majd egy 
kulcskock5t pontosan ott, ah01 a cimkkt el szeretnknk helyezni (1Asd a 24.7. ibrit). 
MCg ez is viszonylag egyszeru" m6dszer arra, hogy megmondjuk a Flash-nek, hogy 
melyik k&pkock%bbl keszitsen h116kepet. 

Ha egy kockdt 
#static cimkgvel 

Iatunk el, arra uta- 
sitjuk a Flash-t, hogy 
all6kep kozz~t&tel~- 
n6l a z  elso" kocka 

helyett ezt a kockat 
hasznalja 

MiutAn eldontottiik, hogy melyik kkpkockiit hasznAljuk, annak tartalma alapjin kivA- 
laszthatjuk a formitumot (GIF vagy JPG). Emlkkezzunk vissza, hogy a fCnyk6pekhez 
a JPG a legjobb viilaszt8s, mig a mertani alakzatokat tartalmaz6khoz a GIF forrnitum. 
A PNG haszontalan formiitumnak tunhet, mert a PNG fijlok nagyok, 6s a bongksz6k 
sem igazin tiimogatj5k 6ket, de azkrt krtkkes Iehet. A 3. leckkben mAr lAttuk, hogy iit- 
vett k6pformAntmkknt a PNG nagyszeru", de most a mentksro"1 besz6lunk. Ha a leheto" 
legjobb minoskgben szeretnitnk menteni, a PNG-t krdemes viilasztanunk. Erre szAmos 
okunk lehet. Pkldiiul, bar a GIF formiitumban va16 ment6shez a Flash rengeteg beilli- 
tist kinil, ez azt is jelenti, hogy az el6ni.zet megtekintkse minden apr6 v5ltoztat8snil 
igen firaszt6 lehet, hiszen a m6dositiis ut5n mindig el kell keszittetnunk a fhjlt, rniel6tt 
az eredmknyt megtekinthetnenk. A GIF fAjlok (6s - b5r ez nem annyira nyilviinval6 - 
a JPG fijlok) k6szit6sCre vannak sokkal jobb eszkozok is. A Fireworksben pkldiiul 
a GIF f5jl kimeneti beillitisainak mbdositisa kozben liithatjuk, hogyan viltozik a kkp 
mino"s6ge (lisd a 24.8. AbrAt). E t h y  miatt onmagiiban is megitri elv6gezni azokat 



a tovabbi li-ptseket, amelyekrtil most fogunk tanulni. Ha az elki-szitendti GIF fPj1 tulaj- 
donshgait a lehetti legteljesebb mtrtekben szabAlyozni szeretngnk, a Flash-ben eltiszor 
mentsiink 24 bites PNG formltumban (a PNG formltumban va16 mentts bePllitlsait 
a 24.9. 5bra mutatja), majd a PNG Pllom5nyt nyissuk meg egy m5sik kkpszerkesztti 
programban (amilyen pHdPul a Fireworks), 6s oft hozzunk letre belole GIF fPjlt. 
A GIF t s  HTML fljlok elkkszittsi-hez tovhbbra is hasznllhatjuk a Flash Publish szolgll- 
tathat, csak egyszeliien kicseri-ljiik majd a Flash Pltal lktrehozott GIF fhjlt arra, amit 
egy megfelel65b eszkozzel ktszitetttink el. 

24.9. &bra 
A legjobb min6skgu" 6116kkpek 
PNG forrndtumban k&szitheto% 

24.8. &bra 
kll6kkpek Cpkldaul 
GIF-ek) k6szitkskhez 

a Fireworks sokkal 

jobb eszkoz, mint 
a Flash 



r6sz . Kon6t6tel a Weben 

A JPG ils a GIF kozti dontks egyszerii, ha a Flash lejiitsz6val nem rendelkez6knek is 
anim5ci6t szeretnilnk biztositani, mert az Animated lej5tsziisi lehet6si.g csak a GIF-ni.1 
krheto el (l5sd a 24.10. iibrgt). Mozg6 GIF kkszitesekor sz5mos beiillitgst adhatunk 
meg, amelyek legtobbje maght616rteto"do". Az elso" ils az utols6 k6pkockiit azonban itt 
nem hat5rozhatjuk meg - a Flash egyszeden a film elso" kilpkockiijAn%l kezdi a lejiit- 
szsst, 6s az utolsbn51 fejezi be. Ha ezt felul szeretn6nk biriilni, mindossze annyit kell 
tenniink, horn az els6kknt haszniilni kiviint kock5hoz egy #f i rs t ,  az utols6hoz pedig 
egy #last cimkkt csatolunk. Az egyik korAbbi gyakorlatbbl arra is emlekezhetiink, 
hogy a Flash HTML kkpthrkkpet is k6pes kilsziteni, amit az 5116 vagy mozgd GIF-fel 
haszn5lhatunk. A Flash a film utols6 kilpkock5j5n talZilhat6 gombok alapjhn hozza liltre 
a kattinthatb teriiletekkel rendelkezo" keptkrkkpet. El6fordulhat persze, hogy az utols6 
kock5n nincsenek gombok, de ahogy az ii116kkpekhez haszniilni kivgnt kilpkockat, 
bgy a kkptkrkkp liltrehoz5s5hoz haszn5lni kiviint gombokat tartalmazb kockht is meg- 
adhatjuk, csak a # m a p  cimkilvel kell elliitnunk. Ennyi az egesz. 

24.10. Bbra 
A hagyomdnyos dlldkepformatumok 

csak a GIF-ben tdrolhat6 anirnacid 

Ha . s w f  fiijlunkat egy weboldalon helyezzuk el, a felhaszn5lbknak a megtekintksilhez 
csak a Flash Playerre van sziiks6giik. A Flash szerkeszt6 telepitksekor a lejhtsz6 is 
a gkpunkre keriil, ezilrt elkg, ha egyszertien dupliin kattintunk a kiv5nt . swf fhjlra, 6s 
az maris elindul. Ha viszont nem akarjuk az anyagot kozzktenni a Viliighiil6r1, csak el 
szeretnknk kuldeni valakinek, azt is megtehetjiik. Az egyetlen gond, hogy a cimzettnek 
rendelkeznie kell a Flash lej5tszbval. 



24. 6ra Az alkoths kijzzBtBtel 

A megoldiis egy vetitGfiij1 keszit&se, amely 01-15116, vkgrehajthat6 iillomiiny. Tekinthetjuk 
a Flash Player egyfajta m6dositott viiltozathnak, amely csak a megadott . swf fiijlt 
j5tssza le. Az on6116 vetito" kCszit6sknek egyik m6dja, hogy megnyitunk egy . swf fiijlt 
a Flash lejAtsz6val (dupla kattintAssal), majd a File, Create a Projector (FAjl, Vetito" 1Ctre- 
hoziisa) parancsot vglasztva nevet adunk a letrehozandb fgjlnak. Ennyi az egesz. 
k n  az egyik hhtriinya, hogy az . swf f5jl merete csaknem 3 MB-tal no", amikor vetitGv6 
alakitjuk. Ez a Flash lej5tsz6 mkrete (amit a vetit65be epitiink). A m8sik gond, hogy 
a vetito" csak azon a rendszeren lesz kepes futni, amelyen lktrehoztuk (Windowson 
vagy Macintoshon). Az . swf fiijlok biirmely rendszeren mu"kodGki.pesek, hiszen lejiit- 
sz5sukr61 az adott rendszerre telepitett egyedi Flash lejhtsz6 gondoskodik, a vetito"k 
azonban csak az adott rendszer lejgtsz6jiit tartalmazzAk, igy csak ott makodnek. 
Ha miisik - Windows vagy Macintosh - rendszerre szeretnknk vetit6t kksziteni, megis- 
m6telhetnCnk az imknt felsorolt 1CpCseket egy megfelelo" rendszert futtat6 mhsik szgmi- 
t6gi.pen, de erre nincs szukskg. A Publish Settings phrbeszkdablak Formats lapj5n 
meghatgrozhatjuk, mely feluletekre kiv5njuk lktrehozni a vetit6t (24.11. %bra). A Flash 
iiltal keszitett vetito"f5jl ezutiin bgrkinek elkuldheto". 

24.1 1 . hbra 
Onallo' uetitii egvarant keZszithet6 
akar Windows, akhr Macintosh 
rena'szerre mentunk 

A vetito"f5jlok remek lehet6sCget adnak arra, hogy a Flash-t onBH6 alkalmaziisok k6szitC- 
sere haszngljuk. ElGfordulhat pitldgul, hogy egy bemutat6t kkszitiink, 6s a Flash-t kiviin- 
juk arra haszniilni, hogy osszeiillitsuk a ,,diiikatw. A bemutat6 termgszetesen terszCs sze- 
rint szinesitheto"; az f scornmand milveletet kirnondottan erre talAlt5k ki. Az f scommand 
olyan paramkterekkel rendelkezik, mint a fullscreen (teljes k6pernyo") vagy a wit 
(kilCpCs); ha pkldhul a legelso" kepkockiihoz az f scornmand (?ful lscreen?,  ?true?) 
muveletet csatoljuk, a vetito" kitolti az egesz kCperny6t. Ezutiin az utols6 kkpkockgn 
elhelyezhetiink egy gombot, amelyet a hozzii csatolt f scommand (?quit ?) muveleten 
keresztiil kilitpgsre haszn8lhatunk. 
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B5r a vetit6k terjeszt6se nehezebb, mint egyszeden feltolteni az alkotiisunkat egy 
webhelyre, a vetit6k nagyszedek a bemutat6khoz. Sokan keszitenek portfoli6t 
a munkiikb61, amelyet aztan CD-ROM-on terjesztenek. Ezen rengeteg tomoritetlen 
hanganyag 6s jb miniiskgu kkp elf&, 6s nincsenek letoltilsi problkmiik. Csak ne felejt- 
siik el, hogy ha az f scornmand fullscreen parameterkvel teljes kkpernyiis rnegjeleni- 
test iillitunk be, szuks6g lesz egy elkrhet6 Kilkpks gombra is. 

Jobb vetit6k 
Ha sokszor hasznalunk vetitoket, vagy csak tovabbi szolgaltatasokat szeretnenk, 
arra is Ietezik nehany megoldas. Szamos kulso fejleszt6sul .swf-bol .exe fajlt keszito 
eszkozt talalhatunk; ezek koziil sorolunk fel itt parat: 

mprojector: www. screentime. com/ software/mpro j ector / 

Screenweaver: www . screenweaver. com 
SWFStudio: www. northcode. corn 
Zinc: www. multimedia. corn 

Vegul erdemes megemliteni az Adobe fejlesztes alatt 9116, Apollo k6dnevii alkalma- 
zasfejleszto eszkoz6tl amellyel szinten keszithetiink majd vetitoket. 

QuickTime 

Olyan QuickTime vide6t is liltrehozhatunk, amely Flash rkszt tartalmaz. Ne keverjiik 
ossze ezt a lehet6skget azzal, ahogyan a 18. leckkben betoltottiik a QuickTime videbkat, 
hiszen ott a vegeredmkny egy . swf fiijl lett (ami villetleniil videbanyagot tartalmazott). 
A Publish Settings ablak QuickTirne beillit5s5val QuickTime vide6t keszithetiink 
(amelynek lej5tsz5siihoz QuickTime lejgtsz6 szuks6ges). Biir tulajdonkkppen nagyszeru", 
hogy (akir interaktiv) Flash ,,r6tegeketn adhatunk egy QuickTime videbhoz, a Flash 

I filmek m%ra annyit fejlGdtek, hogy erre nemigen van sziiksi.g, riiadiisul ekkor a Flash 5- 
os 6s koriibbi vhltozatainak szolgiltatisaira vagyunk korl5tozva. 

Hissziik vagy sem, a Flash miis formiiturnokban is kkpes menteni, mint amelyek 
a Publish Settings (KozzCttteli beiillitisok) p5rbeszCdablakban szerepelnek. Csak v5- 
lasszuk a File, Export, Export Movie (FiijI, Kivitel, Film kivitele) menupontot, b a Save as 
Type (Mentes form&tuma) lenyilb list%ban (24.12. &bra) liithatjuk, hogy a lehet6skgek 
sora meglehet6sen hosszb. A Publish Settings pirbeszgdablakban felsorolt formiitumok 
mellett takilhatunk itt m6g olyan mkdiatipusokat, amelyek krdekesek lehetnek sz5munk- 
ra. A kovetkeziikben kCt olyan formiitumot veszunk g6rcs6 alii, amelyek nkha hasznos- 
nak bizonyulhatnak: az Am-t 6s a k6psorozatokat. 



WAV Auab P .wl  
EMFSequenca r.emO 
W M F  Seqverra r.wdl 
E f f i  3.0Ssquencar.e~ul 
Adobe Ilurbatar Sequencer.aQ 
DWSequence r.rbdl 
Bim~ swerm r.bmp1 
JPEG Sequence ('.&I 
GIF Sarplsnca r,giO 

24.1 2. ibra 
Az Export Movie parbeszt?dablakban minden formuturn szerepel, amelyben a Flash menteni 
ke'pes (a Publish Settings parbesz6dabZakban talalhatdk: is) 

AVI fhjlo k koabtBtele 

Az AVI is digit5lis vide6form8tum. Csak akkor 6rhetjiik el, ha a File, Export, Export 
Movie meniipontot vhlasztjuk, majd a Save as Type lenyil6 listBb61 az AVI lehetbseget. 
Az AVT korl5tai is hasonl6ak, mint a QuickTime filmeke, ez&t az AW haszn&lat&t sern 
javaslom. Val6j8ban az AVI formaturnban tijrtCn6 menteskor annyi korl5toz8ssal kell 
szembenezniink (a filmklipek pCld5ul nem jBtszhat6k le, csak a grafikaszimb6lumok 
pkldiinyai), hogy sokszor jobb eredmenyt krhetunk el, ha az . s w f  lejiitsz8sa kozben 
egyszerfien kepernybkepeket kkszitiink. A TechSmith Camtasia nevu" programja 
(WWW . camt as i a  . corn) nagyszeruen alkalmas erre. 

Kbpsorozato k kozzQtbtele 

A k6psorozatok k6szitksknek lehetbsege is csak az Export Movie ~Brbeszkdablakban 
6rhet6 el. A bitkepsorozat (Bitmap Sequence) p6ld8ul filmiink minden k6pkock%j%b61 
5116kepet keszit. Tobbfele kkpsorozat-formhtum 811 rendelkezksiinkre (l6sd a 24.12. 5b- 
r8n a Sequence v6gz6dbu lehet6sitgeket); ezek mindegyike lenyegkben azonos elven 
alapul, csak a f8jlform5tum m5s. Azonos m6don k6sziilnek: a File, Export, Export Movie 
meniipontra kattintunk, a megjelen6 piirbeszkdablakban kiv5lasztjuk a f8jlform8turnot, 
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majd nevet adunk a fhjlnak. Az gltalunk megadott nkv csak el6tagkknt szolg51 rnajd; 
p6ldhul ha a fhjlnak a myMovie nevet adjuk, az els6 kkpkockht tartalmazd f5jl neve 
myMovie0001. bmp lesz (a kite rjesztes a mentkshez v5lasztott fgjltipust61 fugg). Miuthn 
elneveztiik a fiijlt, its a Save (Mentes) gombra kattintottunk, egy djabb pgrbeszkdablak 
(a Publish egyfajta kicsinyitett viiltozata) jelenik meg, ahol a viilasztott fgjltipus be5llit5- 
sait adhatjuk meg, a bitkkpsorozatok esetkben pkld6ul a bitkepekre vonatkoz6kat. 

Elo"fordulhat, hogy egy miisik, %116kepsorozatok betolt6skre kkpes szoftvercsomagban 
sz5ndi.kozunk animhcibt letrehozni. Pkldiiul ha van egy mozgd GIF-ek kkszitks6re al- 
kalmas eszkozunk, gttolthetjiik oda a Flash hltal mentett, magas mino"s6gu bitkitpsoroza- 
tot. A Flash-ben a QuickTime vide6k ii116kkpeit is felhasznhlhatjuk. Mivel QuickTime vi- 
debt tknylegesen nem haszniilhatunk az . s w f  fgjlokban, el6szor betoltjiik (importiiljuk) 
azt a Flash-be, j6 minoskgu BMP fiijlsorozatot hozunk lktre belo"le, majd toroljuk 
a QuickTime vide6t a Flash fhjlb61, 6s betoltjuk a Flash-be a BMP fgjlokat. Ami igazgn 
kknyelmes, hogy a Flash iiltal k6szitett megszhmozott BMP f5jlok sorban tolt6dnek be, 
6s onh116 kulcskockiikra keriilnek, igy a program megkimi.1 minket az egyes kkpkocksk 
egykbkitnt igen fiiradsiigos egyenkknti betoltksktol. 

Az AVI fiijlok mentkskhez hasonl6an a kkpsorozatok lktrehoziisakor sem hasznhlhatunk 
filrnklipeket (legalhbbis nem fognak mozogni). VilBgos, hogy a hangok is elannek, 
hiszen csak a kitpeket mentjuk. Valdszinuleg ez tiinhet a Flash 1egkevCsbC val6szinu" 
haszniilathak, de ne feledjuk: amikor vide6nak tiin6 15tviinyban van rkszunk egy Flash 
film nkzkse kozben, az esetek tobbsegkben csak BlldkCpek sorozatiit liitjuk. 

Ebben a leck6ben a Flash filmek mentesenek osszes szokviinyos lehet6sCgCt szhmba 
vettiik, valamint a kevksbit hagyom5nyosakat is, pitldgul a vetitgk, 4116kepek, QuickTime 
vide6k 6s kkpsorozatok li.trehoz5sht. 

A hagyomhnyos, HTML-be 5gyazott . s w f  elk6szitCsekor a Publish (Kozz6tktel) szolghlta- 
tiis tetszetBs feluletet nyiijt a beiillithsokhoz; majd a Flash onmukod6en lktrehozza 
szBmunkra a f5jlokat. Ha a felhaszn516knak lehet6sCget szeretnknk adni helyettesit6 k&p 
megtekintkskre, a sablonokban k6dot helyezhetiink el erre a cklra. A Publish Settings 
.(Kozzetkteli behllit5sok) piirbeszkdablak egy6b beiillitgsain kereszriil azt is megadhatjuk, 
hogyan kkszuljon el egy ilyen helyettesito" kkp. 

A kev6sbC hagyomhnyos alkalmazhsi formhk, pkldiiul a verit6k 6s QuickTime videdk 
letrehozgsa 1ehetosCget ad arra, hogy Flash filmjeinket a szokiisos weboldalon tortkn6 
elhelyezksen kiviil is hasznositsuk. Ezen a teriileten tov5bbi Gjdonshgok vGrhatbk, 
ez6rt nem hrt, ha tudjuk, mennyi helyen hasznalhatunk Flash filmeket. 



Olyan munkatarsakkal dolgozom, akik tapasztaltak a HTML tere'n, 6s most 
igen kifinomult mML oldalakba agyazunk be Flash filmeket. Fontos, hogy 
a HEkTL-esek testreszabott sablonokat hasznaljanak e munka soran? 
Nem. ValbszinGleg nem Cri meg sablont kesziteni, hacsak nern fogjuk 'azt sokat 
hasznglni. Elkg egyszesen el lehet kCsziteni az . s w f  fiijlt its elkuldeni a HTML- 
szakembereknek, amelyet aztiin 6k beiigyazhatnak a weblapokba. Egy HTML 
mintafiijlt is kiildhetiink nekik, amit a Flash Publish szolgiiltat5s~val kkszitiink el, 
hogy elemezhesskk. A HTML kcidot gyakran miir j6val azel6tt megirjhk, hogy 
a Flash r6sz elkksziilne, igy az 5ltalunk kkszitett Flash filmet esetleg mgr vhrja 
a helye egy nagyobb weblapon. A Publish feliilirhatja a HTML fiijlt, ezCrt jobb, 
ha csak a File, Export Movie parancsot haszniilva mentjiik az . s w f  f5jlt. 
Ha a kozzkt6teli beiillit4sokniil a Flash formiitumot adtuk meg, mCg ennel is 
gyorsabb, ha egyszeru"en kiadjuk a Test Movie parancsot, ami lktrehozza 
az . s w f  fiijlt. 
Most) hogy tudom, mikknt kell a filmeket kozzktenni, mindent tudok 
a Flash-r61, nem igaz? 
Nem egeszen. Pontosabb, ha bgy fogalmazunk, hogy elsajiititottuk azokat 
az alapismereteket, amelyek a Flash hatekony haszn5lat5hoz sziiksegesek. 
Kotetiink nern foglalkozott kimeritden minden lehetdseggel - b5r mi magunk 
kimeriilhettiink az olvas%sa kozben. Itt az ideje, hogy munkiihoz lgssunk, 6s 
kisse ,,osszepiszkoljuk a kezunket". Elolvashatjuk meg egyszer a konyvet, de 
Flash-utunknak ez m6g nern a vkge, az iit mCg csak itt kezd6dik! 
~ g y  krzem, elkg sokat tanultam a 24 egy6ras lecke soran, de mit tehetek, ha 
valamelyik tkmakor nem uilagos? Kaphatok egy telefonszamot? 
E-mailben szivesen fogadok minden megkeresest a f lash9 @phi1 1 ipkerman . corn 
cimen. Ha valamelyik ritsz nern volt vilggos, vagy egy gyakorlat nern miikodott, 
valdszinuleg nern va,ayunk egyedul vele, ez6r-t fontos, hogy tudjak r61a. Megpr6- 
bhlok rninden levelre viilaszolni, 6s nern veszem tolakodiisnak a kkrdkseket. 
Ha pedig olyan kerdkst kapok, arni nern tartozik a konyv ti.rngjiihoz, figyis 
megmondom. 

Ez a rCsz ismetlo k6rd6sekbo"li.s v5laszokb61ii11, amelyek segitsCgCve1 megszil5rdithatjuk 
az ebben a leckCben szerzett tudhsunkat. Pr6b51juk megv5laszolni a kerdeseket a viila- 
szok ellenarzese el&. 
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1. Melyik a legjobb kkpformitum az 5116kkpekhez? 
A. JPG. 
B. GIF. 
C. Attbl fiigg. 

2. Mi tortknik, ha olyan felhasznal6 15togatja meg a webhelyiinket, aki nern rendel- 
kezik a Plash lej5tszbval? 

A. A 15togat6 szhmitbgkpe osszeomlik. 
B. Ez tobb t6nyezoto"l is fiigg. 
C. Automatikusan sor keriil a Flash Player telepitks6re, 6s a 1etolti.s okozta 

rovid k6slekedkst61 eltekintve a felhaszn516 ugyan-irgy lathatja a webhelyet, 
mint b5rki m%s. 

3. Valamennyi formatum, ameIyben a Flash menteni tud, lgthatd a Publish Settings 
p5rbesz6dablak Format lapjsn? 

A. Igen. A kiilonbozo" formGtumok behllit5sait itt adhatjuk meg. 
B. Nem. A Flash m5s f5jltipusokat is kkpes menteni. Ezekhez azonban nem 

tartoznak mbdosithat6 be%llit5sok, ezkrt nem szerepelnek az itt lev6 list8ban. 
C. Nem. A Flash m%s f5jltipusokat is kkpes menteni, mint amelyek az Export 

Movie ~Arbeszedablakban szerepelnek (6s ilyen mentitst onnan is kkpes 
vkgezni). 

1. C. Az elkrheto" legjobb rnin6seg 6s legkisebb f5jlmkret a k6p term6szetkto"l fiigg. 
A fenykkpek 5ltalhban JPG form5tumban mutatnak legjobban, a mkrtani alakza- 
tokat iibr5zol6k pedig GIF-kknt. Az osszehasonlit5s legjobb mbdja, ha mindet 
kiprdb5Ijuk (6s a f5jlrnkreteket is megtekintjuk). 

2. 6. Csak a legfijabb bongkszgkben onmu"kod6 a frissitks, 6s csak akkor, ha ig6nybe 
vesszuk a megfeleI6 sablon HTML k6dj5t. 

3. C. A ment6shez m%s f5jltipusok is el$rheto"k. A Publish Settings p5rbesz6dablakban 
szerepl6k csak a webes form5tumok. 

Gyakorlat 

Te,wk kozzk az eddigi legjobb munkgnkat a webhelwnkon. A hivatkozsst kiildjiik el 
a szerz6nek elektronikus lev6lben a f lash9 @phi 11 ipkerman . corn cimre. Meg fogom 
koszonni az Olvasbnak, hogy elolvasta a konyvet, 6s adok nkli5ny j6 taniicsot. 



A, A 
abszoldt cim Olyan cim, amely egy fiijlra 
vagy egy beiigyazott klipre hivatkozik, 
ugy, hogy a teljes cim6t tartalmazza. 
(P6ldiiul: -root. clip. subclip.) Lhd 
meg: relativ cim. 
ActionScript A Flash gltal hasznglt 
sziimit6g6pes nyelv. 
alakzathtmenet Folytonos htalakitiis 
k6t alakzat kozott. Lasd meg: mozgas- 
atmenet. 
alk6d Sajiit szavamkkal h-t utasithok. 
A helyes eljiirgs el6szor iilkddot kksziteni, 
azutAn leforditani val6di Actionscript@. 
animalt grafika Biirmilyen mozgd gbra. 
A weben Ihthat6 kepek gyakran Flash 
grafik5k vagy animglt GIF-ek. 
AS2 Az ActionScript 2.0 roviditkse. 
Ez volt az elso" teljesen objektumkozpon- 
tfi vAltozat, amelyben p6ldiiul osztiilyfiij- 
lokat haszniilhattunk. 
AS3 Az ActionScript 3.0 roviditese. 
Ez az ActionScript legcijabb viiltozata. 

. as fajl Olyan szovegf5j1, amely csak 
ActionScript kddot tartalmaz 
(az #include vagy az import ( ) utasitg- 
sokniil haszn5latos). 
atmenet K6t objektum kozotti iitalaku- 
1 % ~ .  Az Acmenet segitsegkvel pilldiiul egy 
teli kort fiinkkh viiltoztathatunk. Lhd 
mbg: mozgasatmenet, alakzathtmenet. 
itvaltoztatas (morph) Olyan animgci6, 
amely az egyik alakzatot htviszi egy. 
miisikba. Lasd mkg: alakzathtmenet. 

bitkkpes grafika Lasd: rasztergrafika. 

csapda Ennek segits6g6vel viilaszolnak 
a parancsfiijlok egy meghatiirozott 
esemenyre . 

elnevezesi rendszer Bgrmilyen rendszer, 
amelyet a csapattiirsainkkal haszniilunk 
a fiijlok i.s a konyvtiirelemek kovetkeze- 
tes elnevezeskre. 
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Brintkshang Az a hanghatiis, amely 
akkor sz6lal meg, amikor a felhasznii16 
valamelyik gomb folk viszi az eger- 
mutatdt. 
BrintBsi allapot Az a gombiillapot, ami 
akkor kovetkezik be, amikor a felhasz- 
niilb elhdzza az egeret egy gomb folott. 
esemeny Olyan tortknes, amellyel 
Actionscript k6dot indithatunk el. 
A press t5.s a c l i c k  a felhasznaldi ese- 
menyek koz6 tartoznak. Az onLoad 6s 
az onSoundComplete automatikus ese- 
m6nyek. 
exportal5s Fiijlok vagy objektumok 
Flash f5jlb61 va16 kivitele. A kifejezkst 
gyakran a terjesztheto" Flash fAjlok 
( . swf fiijlok) 16trehozAsiinak tiirgyalii- 
sakor hasznAlj5k. 

F 
felette allapot SzabiilyszeIfien ez a gom- 
bok alap5llapota, ami akkor val6sul 
meg, amikor a felhaszn516 eppen nem 
kattint a gombra, 6s nem is hdzza el 
az egeret folotte. 
felhasznald Webhelyet haszn5lb vagy 
filmet n6zd szem6ly. 
feltolt6s Tiibliizat adatokkal va16 
rnegtolt6s6nek folyamata. 
felulet Az elrendezes, amellyel a felhasz- 
n516 kapcsolatban 811. Ez tobbnyire 
a kepernydt jelenti. 
fenyero MeghatBrozza, hogy mennyi 
feheret adunk egy szinhez. A f6nyero" 
a szinek meghatiiroz5siira szolg516 
hiirom jellemzd egyike. Ldsd mkg: 
telitettskg, szfnarnyalat. 
filmklipszimbolum Olyan szimbdlum, 
amely interaktiv vezCrlo"elemeket, hango- 
kat vagy ak5r tov5bbi klipeket tartalmaz. 
Ha a gombszimbblumok ido"szalagj51-a 
helyeziink klipeket, animA1t gombokat 
hozhatunk letre. A filmklipek a sajiit 

belsd idBszalagjukat kovetik, amely 
a f6 idoszalagtdl fiiggetlen. Lkd m6g: 
sximbdlum. 
. fla fajf Szerkesztheto" Flash f5jl. 
. f lv fajl MLr tomoritett Flash videofiijl. 
fogantyuk Az objektumokon transzfor- 
mAci6kor megjelen6 negyzetek vagy 
korok. Az egyik ilyen foganw pkld8ul 
az objektum szeless6g6nek megv5ltozta- 
tiisiira szolg51. 
fbkusz Az aktivitiis 5llapota. dtal5ban 
azon az objektumon van a f6kusz, ame- 
lyikre utoljsra kattintottunk. A Flashben 
a kiemelt retegnkv azt jelzi, hogy az adott 
reteg az aktiv, 6s hogy az id6szalagon 
van a f6kusz. 
futasi ido Az az idopont, amikor a fel- 
haszniilb egy filmet nez (illetve amikor 
ellendrizziik a filmet) . 

G 
gomb Olyan elem, amire a felhaszniilcj 
rskattinthat, hogy vkgrehajtson egy 
utasit5st. 
gomballapot A gomb grafikus viiltozata, 
Kattintiis kozben peld5ul a gomb lenyo- 
mott 5llapotban van, alaphelyzetben fel- 
engedett (,,feletten) allapotban, amikor 
pedig a gomb folott mozgatjuk az egeret, 
akkor Qint6si iillap~tban. 
gombszimb6lum Olyan szimbdlum, 
amely egerkattindsra reag516, interaktiv 
gombok l&trehozAsAra szolg5l. A saj5t 
kkszitesu gombokat egyszeru" gombok- 
nak (Simple Button) hivjhk, hogy ne 
keverhessiik 6ket ossze a Button ossze- 
tevovel. Lasd mgg: sszim bolum. 
grafikaszimbdlum Szimb6lumtipus, 
amelyet olyan anim5lt szimb6lumok 
esetCben alkalmazunk, amelyek 
elbnezetet a Flashen beliil kell lhtni. 



hartyak Olyan eszkdzok, amelyek 
lehet6vi. teszik, hogy egy kulcskocka 
szerkesztitse kozben halviinyan lhssuk 
az aktuiilis kirpkocka e16tt vagy utiin 
megjelen6 kockAkat. 
hely kijeliiles (regisztracib) Az a folyamat, 
amelynek soriin rnegbizonyosodunk, 
hogy a kkpernyo" osszetevoi megfe1elo"en 
helyezkednek el (gyakran kockiirdl 
kockhra). L k d  mbg: vezet6rkteg. 
helyorzo Ideiglenes iibra, amely fenn- 
tartja a helyet a virgleges kCp szhmiira. 
Addig haszniiljuk, amig az alkotiis l6tre- 
jottkre vhrunk. 
hex A hexadecimhlis (tizenhatos 
sziirnrendszefii roviditkse. A tizenhatos 
sziirnrendszer a hagyomhnyos tizes ala- 
pGt61 eltCr6en nem a 0-t619-ig terjed6 
sz5mokra gpiil, hanem 16 jegyet haszniil, 
0-tdl 9-ig, valamint az A, B, C, D, E 6s F 
beaket. A szineket igy csupAn hat sziim- 
jeggyel leirhatjuk, az egyes (voros, zold, 
kkk - RGB) osszetevBket 2-2 sziim- 
jeggyel jelolve. A voros eszerint #FF0000. 
(A Flash a szabviinyos # helyett a Ox 
jelolkst haszn5lja az ActionScript kddok- 
ban.) 
hiperhivatkozas Olyan szoveg vagy 
objektum (pgldiiul kirp), amelyre ha 
a felhasznAl6 rhkattint, valamilyen 
kapcsoldd6 informhci6hoz irgnyitja, 
akiircsak a VilAgh5ldn. 
. h t m l  fajl HTML szovegfgjl, arnelynek 
segitsCgCve1 szovegek, grafikAk 6s Flash 
filmek jelenithet6k meg egy 
webbongi.szd%en. 
HTML (Hiperszoveges jelolonyelv) 
A webbongitsz6k iiltal Grtelmezett nyelv, 
amely az Interneten taliilhat6 informiici- 
6k megjelenit6sir1-e szolg81. 

I 
idoszalag A Flash munkateriilet egy 
objektuma, amely az animiici6t alkotd 
kepkockiik, rCtegek 6s jelenetek 
sorrendjCt tartalmazza. 
idoszalaghat6s Olyan animiici6s hat&, 
amelyet el6re megirt parancsfiijlok 
alkalmaz5s5val hozunk lCtre egy film 
megviiltoztatiishra. 
importalas Fiijl vagy objektum betoltCse 
egy Flash fiijlba. 

J 
jelenet A Flash fhjlok id6szalagjhnak 
egyik osszetev6je. 

K 
kepkockankbnti animacio Olyan - moz- 
ghshtmenet n6lkiili kulcskockasorozatot 
hasznii16 - animAci6, amely porgetos- 
konyv jellegu anhSci6s Flash f5jlt 
hoz lCtre. 
kdpkockaszam Az animiicid kkpkockiii- 
nak azon mennyisitge, amely a felhasz- 
11516 szhmiira adott id6 alatt megjelenik, 
kc?pkocka/miisodpercben (fps) kifejezve. 
kifejezes Az ActionScript k6dok olyan 
rkszlete, amely kiitrtekelhet6, de nem 
hajt vegre semmit. PCldAul 
a c l i p .  -alpha>50 kifejezks krtitke 
vagy igaz, vagy hamis, de onmag5ban 
nem csin8l semmit. Lhsd me'g: utasith. 
kijeloles kerettel A kijelolits egyik rnbdja, 
arnelynek sorb az objekturnon kiviilre 
kattintva indulunk, ezutAn az egeret 
hGzva bekeretezziik az objektumot. 
A lktrehozott tCglalapot nitha ,,masirozd 
hangy5knakn nevezik. 
kodek Feldolgozatlan (nyers) videdfil- 
mek kis fiijlokkh tomoritirskre szolghl. 
A kodek kifejezes a tomorit6-kicsoma- 
gold roviditese. A kodek tehiit az . swf - 
be beiigyazott (vagy . flv fiijlban throlt) 
vide6t tomoriti, majd amikor a felhasznii- 



16 megtekinti azt, kicsomagolja. A Flash 
Player 8 a Sorenson Spark kodek mellett 
(amely a Flash Player 6-0s ks 7-es vzilto- 
zat6ban is mukodik) az ON2 VP6 
kodekjCt is tiimogatja. 
koordinatak Olyan (x,y) alakban 
megadott szAmok, amelyek egy megha- 
t%rozott helyet jelolnek a Descartes-fkle 
koordinsta-rendszerben. A Flashben 
pirldiiul a bal felso" kkppont koordiniitiija 
(0,O) vagy (Ox,Oy). 
Konyvtar (Library) A Flash fAjlokban 
haszniilt anyagok kozos tgrol6ja. 
kon yvtarelem Olyan anyag, ami 
a Konyvtiirban talAlhat6. Lusd mkg: 
szimbo'lum . 
kulcskocka Olyan kirpkocka, amelyben 
megszabjuk, hogy pontosan mi jelenjen 
meg a szinpadon egy meghatiirozott 
id65en. 

L 
lekepezks Valamely kepkocka egy 
pontjAnak megfeleltetgse egy m5sik 
kCpkocka egy pontjgnak. A lek6pez6s 
kifejezirst ebben a konyvben az alak- 
zattippeknel haszndjuk, de %ltal%nos 
kifejezks is. 
lenyomott allapot Az a gomb%llapot, 
amely akkor kovetkezik be, amikor 
a felhaszn516 az eg6rrel a gombra 
kattint. 

M 
maszk es maszkolt r6teg A rgtegtulajdon- 
sggok mindig parban szerepelnek: 
az egyik a maszkra vonatkozik, a m%sik 
arra, amit lefed, ,,maszkoln. (Pkld5ul: 
mozgisvezeto" rkteg 6s irsnyitott reteg). 
A maszkrirteg grafikus tartalma megha- 
tgrozza, hogy a maszkolt rCtegb6l mi 
lgtszik majd %t. 

mellektermek Valamilyen folyamat - 
mint amilyen a tomorit& - nernkiv5nt 
mell6khat8sa. 
meretezes Sziiks6g szerinti meretm6- 
dositgs. 
m4retezhetos6g Egy alkalmazas azon 
kgpessirge, hogy alkalmazkodni tud 
a megnovekedett teljesitm6nyhez. 
mozaikhatas Annak eredmenye, amikor 
egy rasztergrafik5t kitolt6szink6nt 
haszniilunk biirmely 5ltalunk rajzolt 
alakzatban. 
mozg6satmenet Egyetlen objektum 
animglisa egyik kepkockiirdl a mBsikra, 
mikozben az objektum tulajdonsiigai 
megviiltoznak. Lasd mkg: alakzatat- 
menet. 
mozgasvezeto r6teg Olyan vezetGrGteg, 
amely rendelkezik egy Guided (IrBnyi- 
tott) tulajdonsiigra gllitott szomszedos 
(alatta elhelyezkedo") reteggel. Az irgnyi- 
tott reteg iitmenetes objektumainak 
mozgiisa a vezet6rktegen lev6 litvonalat 
koveti. 

NY 
nyelvtan Az Actionscript-irk meglehe- 
t6sen szigofi szabBlyai. 

0 
okos klip Az osszetev6k rkgi neve. 
Lasd mdg: osszefev6. 
oldalarany A magass%g 6s a sze1essi.g 
argnya. A televizi6 k6perny6jkhez vagy 
a moziviiszonhoz hasonlban a Flash 
animacib alakja is iilland6, a mCretto"1 
fuggetleniil. 
On2 VP6 A Flash Player 8 lij kodekjenek 
neve. Lasd mkg: Sorenson Spark 6s 
kodek. 



ij 
osszefuz6s 0sszekapcso16s. 
Az ActionScript az osszead6sjelet (+) 
hasznglja karakterlsncok osszeEzi.sere. 
Ha a + mindki.t oIdal6n sz5m 511, akkor 
a Flash osszead5st vegez. 
osszehangolis Az animAci6 6s a hozz5 
tart026 hang kozotti ido"zit6s. Az ossze- 
hangolgs be5llithsait a Properties 
(Tulajdons5gok) tablhn v5laszthatjuk 
meg, amikor a hangot tartalmaz6 
kulcskocka ki van jelijlve. 
i5sszetevo Minden peldanyra n&ve 
egyedi paramkterekkel rendelkezo" 
filmklip. Az osszetevok sajht felhaszn516i 
feluletet biztosithatnak a paramgterek 
megad5s51-a. 

P .  
paramhterek Tov5bbi rGszletek, amelye- 
ket akkor adunk meg, arnikor elinditunk 
egy bizonyos ActionScript k6dot. 
A stop ( ) nem igenyel parametereket, de 
a got oAndS t op ( ) -nak pi.l&ul tudnia 
kell, melyik kitpkockiira szeretn6nk 
ugrani. 
parancs Eldre felvett 1Cp6sek csoportja, 
amelyeket a Flash fiijl szerkesztese 
kijzben visszaj5tszhatunk. Hasonlit 
a makrdhoz. 
pasztazas Az animiicibk elozetes meg- 
tekintesCre szolgd6 mbdszer, amelynek 
soran a lejatszdfejet (a piros aktu5- 
liskocka-jelzot) oda-vissza hfizzuk 
az ideszalagon. 
p6ldiny A KonyvtBrban szereplo vala- 
melyik szimbdlum m6solata. Annak elle- 
nilre, hogy tobb pCld5ny letezhet, csak 
az eredeti szimb6lumot kell menteni, 
igy a pkldhnyok segits6gi.vel meg6riz- 
hetjuk a fiijlok kis m6et6t. L&sd m6g: 
Konyvtar, szimbdlum. 

Q 
QuickTime Az Apple ci.g hltal lktreho- 
zott vide6form5tum. A QuickTime 
az Interneten elterjedt fgjlform5tum. 

R 
racs Fuggoleges 6s vizszintes vonal- 
zbrendszer, amelynek segitskgevel 
pontosan elhelyezhetjuk egy Flash f5jl 
objektumait. Lasd mtjg; von~lz6. 
rasztergrafika Olyan k6pfiijlformAtum, 
arnely minden kCppontr6l tartalmaz 
szininform5cibt. A rasztergrafikiik 
f5jlmkrete viszonylag nagy. Raszteres 
form6tum pi.ldAu1 a .jpg, a .gif, a .bmp, 
a .pct 6s a .png. 
relativ cim Olyan cim, amely egy f5jlra 
vagy egy be5gyazott klipre a kezd6he- 
ly6hez viszonyitva hivatkozik. Lasd m 6 :  
a bszolzi t cim. 
rbteg A Flash f5jl ido"szalagj5n talslhat6 
sz5mtalan anyag egyike. A retegek 
az anirn5cibkniil kiilonosen hasznosak, 
mert mozgAs5tmenetek haszn6latakor 
rgtegenkitnt csak egy objektum aiakit- 
hat6 5t. 

S 
Sorenson Spark A kor5bbi Flash lejht- 
sz6kba Cpitett szabadalrnaztatott kodek 
(amelyet a Flash Player 9 is tBmogat). 
Lasd mkg: On2 VPG 6s kodek. 
statikus grafika Olyan grafika, amely 
nem anim5lt ks nem interaktiv. A statikus 
grafika egy f6nyki.p vagy egy festmeny 
sz5mitbgi.pes megfelel6je. 
. swd fhjl A Control, Debug Movie (Ve- 
zkrles, Filmhiba kereskse) meniipont ki- 
vhlasztAsakor letrehozott fhjl, amely th- 
voli hibakereshsre alkalmazhatd. 
. swf fajl Olyan Flash fsjl, amely kiz5- 
rdlag terjesztksre valb. Csak megnkzni 
lehet, nem szerkeszthetd. 



sz 
szerkesztesi ido A Flash filmek szerkesz- 
ti.si.nek ideje. Lasd mkg: futasi id6 
szimb6lum A Konyvtiirban throlt grafika, 
klip vagy gomb. Att6l hggetleniil, hogy 
a szimb6lum hany pitldiinyat haszniiljuk, 
csak egyszer tolt6dik le. Az eredeti 
szimb6lumon vkgrehajtott viiltoztat5sok 
azonnal megjelennek az osszes pi.ld5- 
nyon, amellyel dolgozunk. Lasd m&g: 
go m bszimb6lum, grafikaszirn b6lum, 
Konptd q konyvtarelem 6s film klipszim- 
bolum. 
szinirnyalat A valddi kiindulbszin. 
A szinhrnyalat a szinek meghatiirozhsiira 
szolghld hProm jellemz6 egyike. 
Lasd mig: telz'tettskg, f6nyer6 
szinkeveres A Flash azon szolghltatiisa, 
amelynek a segitsi.gi.vel olyan kompo- 
zicibs hatPsokat alkalmazhatunk 
a szimbblumpitldiinyokra, amelyek azt 
szab5lyozz%k, hogy az alattuk tal5lhat6 
objektumok mely szinei 6s milyen 
rni.rt6kben lhtsszanak 5t. 
szinpad A fiijlok lCtrehozAs5nak helykn, 
a Flash munkateriilet k0zepi.n talPlhat6 
nagy, feher tkglalap. A felhaszn5lb azt 
lPtja a Flash fhjl lejiitsz%sakor, ami 
a szinpadon is IPthat6. 
szintek Veremrendszer dinamkusan 1i.t- 
rehozott vagy betoltott elemek szPmhra. 
A szintek csak parancsfiijlokkal letreho- 
zott grafikiikra alkalmazhatbk. 
Lasd mhg: rkteg. 
sziirok A Flash szolghltat5sa, amelynek 
a segits&gCvel kifinomult k6pi hatPsokat 
(peld5ul vetett 5rny$kokat) adhatunk 
a szovegekhez 6s szimb6lumpi.ldPnyok- 
hoz. Ezek a hat5sok csak kis mkrtekben 
novelik a fPjlm6retet. 

T 
tabla A tucatnyi ablak egyike, amely 
lehet6vi. teszi a kepernyon lev6 kijelolt 
objektum tulajdonshgainak beiillitiisht, 
Ilyen a Properties (TulajdonsGgok) t5bla 
6s az Align (Igazit5s) thbla is. 
talalati allapot Egy gomb kattinthat6 
feliilete. 
tefitettsbg A szin mi.lysi.ge 6s teltsgge. 
A telitettskg a szinek meghatiiroziisiira 
szolg516 hkrom jellemzo" egyike. 
Lbsd mig: fknyero", sziniir~zyalat. 
torespont Az Actions tiibla egyik szolg51- 
tatasa, amely lehetovi. teszi, hogy meg- 
hatiirozzunk egy k6dsort, arni felfiiggesz- 
ti a Flash hibakeresesi tev6kenysCgi.t. 
igy lkpQr6l lkpesre iitnezhetjiik a kbdot, 
i.s felismerhetjiik a hiba okiit. 
tulajdonsag JellemzB, amely leirja a kk- 
pi 6s egyeb sajhtoss%gokat az adott i d 6  
ben. Peldiiul a filmeknek lktezik egy 
- alpha (iittetsz6si.g) tulajdonsiiguk, 
a lejAtsz5s alatt 5116 hangoknak pedig 
egy posit ion (helyzet) tulajdonsaguk. 

U 
URL (egyseges eroforrascim) Webcim. 
usztatas Olyan haths, amit61 6gy tiinik, 
hogy a hang balr61 jobbra rnozog (vagy 
jobbr61 balra). Vonatkozhat m6g a ka- 
meraiillis megviiltoztatas5ra, amit 
a Flashben lehet utiinozni. 
utasitas Egyetlen programk6dsor. 
Lasd meg: Actionscript es kifejezgs. 

ures kulcskocka Olyan kulcskocka, 
arnelynek hatPsGra semrni nem jelenik 
rneg a szinpadon. Lhsd m6g: kulcskocka. 

v 
vBltoz6 Olyan egysitg, amely sz6mokat, 
karakterlgncokat vagy egyeb i.rti.keket 
tiirol, a k&s6%bi eli.rhet6si.g ci.ljiibb1. 



ve ktorgrafi ka Kkpfiijl, amely tartalrnazza 
az osszes sz8mit%st, amely a kkpnek 
a kitperny6n va16 tijrarajzoliis5hoz 
sziikskges. A vektorgrafika f6jlmkrete 
kicsi marad, Cs a kkp biirmekkorhra 
htmeretezhet6, anklkiil, hogy a min6sCge 
romlana. A Flash a rajzokat vektorgrafi- 
kakknt menti. 
vezetorbteg Kiilonleges rCteg, amely 
nem mentBdik a Flash fiijlok export515- 
sakor. A Flash fiijlok kiilonboz6 elernei 
helyenek kijelol6skben nyGjt segitskget. 
vonalz6 A Flash f5jlok objektumainak 
pontos mitr6skre szolgiilb eszkoz. 
A vonalz6kat lgthat6v5 kell tenni, hogy 
mozgathat6 vezet6vonalakat hozhas- 
sunk letre. Lasd mkg: rdcs. 

w 
webkiszolgalo Olyan sziimit6gkp, amely 
csatlakozik az Internethez, 6s arra van 
beiillitva, hogy oldalakat szolg5ltasson, 
amikor a felhaszndb beirja a megfelelo" 
cimet egy bongksz63e. 



.pct 81, 85 

.png 81,85 

.psd 89 

.swf 75 

.swf'f5jl 28, 180, 427, 507 

.swf f5jlok 81 

.wmv 379 
blank 410 - 

a href 406 
ablakm6d 509 
ablakok cimz6se 414 
AC-RunActiveContent . js 402 



Actions t5bla 317 
Actionscript 233, 315 

' adatsurGskg 382 
adatszolgiltat6 344, 360 
Add 123 
Add Filter 125 
Add Guide Layer 269 
Add Swatch 129 
addchild0 426 
addChildAt0 427 
addEventListener0 33 1 
addItem0 360, 361 
Adjust Color 126 
Adobe After Effects 394 
Adobe Flash Detection Kit 500 
Adobe Flash Video Encoder 386,394 
ADPCM 245,446 
advance streaming 453 
AIF 230 
AIFF 230 
ajakszinkron 97, 289 
aktiv jelenet 22 
aktiv kirpkocka 21 
aktiv rgteg 21 
aktiv szimb6Ium 22 
alakzat 214 
alakzat5tmenet 213, 218 
alakzatiitmenet keszitese 214 
alakzat5tmenetek 444 
alakzathat5sok 294 
alakzatok 46 
alakzatok lirtrehoz5sa 46 
alakzatok osszekapcsol5sa 67 
alakzattippek 216, 220 
alakzattippek megjelenitkse 221 
alapertelmezett retegtipus 258 
alapCrtelmezett viselkedes 97, 114 
alfilm 426 
5lk6d 333 
alkot6eszkozok 38 
5Ilapotteriilet 164 
iillcikilpsorozat 5 16 
5ln6v 96 

Alpha 111, 124,465 
Qltalhnos ablaknevek 414 
alternatecontent 502 
anal6g vide6 378 
animhcib 474 
.animiici6 elemei 162 
animAci6 el6nirzete 164, 180 
anim5ci6 elve 162 
animhci6tipusok 167 
anim5lt gombok 327 
animhlt ragyogiis 308 
Anti-alias for animation 54 
aposztr6f 41 1 
Apple FinalCut Pro 394 
5raml6 hangok 466 
hramoltat5s 376 
hrnykk 300 
gtmenet 172,195 
5tmenetes 5ttetszGs6gi maszk 124 
Atmenetes kock5k 173 
Atmenetes szinmintsk 127 
iitmeneti tiiroliis 453 
5tmenetkksziti.s 172, 193 
5tmenetleir6 siiv 133 
5tmi.retezi.s 8 
5ttetsz6seg 88, 111, 465 
Atv5ltoztatiis 213 
5tvktel tilt5sa 507 
AU 230 
Audio Event 245 
Audio Stream 245 
automatikus form%z5s 318 
AVI f5jlok 5 15 
Avid Express DV 394 
azonnali el6ni.zet 350 

biijt 453 
Bandwidth Profiler 449 
Basic Latin 149 
behgyazandd karakterek 149 



beiigyazott betGkCszlet 443 
beiigyazott rCtegek 261 
behgyazott vide6 lejatszhsa 384 
beiillit6menii 19, 129 
Behavior 97 
bemozdit5s 302 
beszitdhang 446 
beszCdtorn6riti.s 246 
bet01ti.s a konyvtkrba 231 
betoltks fkjlb61 75 
betoltksi sorrend 507 
betiik 1eki.pezCse 29 
betiirendes rendezb 107 
betfitipus 29,351 
betGtipusok 148 
betiitipusok beiigyaziisa 148 
betiitipusok csereje 147 
Bevel 126 
bevitel 76 
bevitel a szinpadra 82 
beviteli szovegmezo 443 
billentyu"esem$nyek 347 
billentyiiparancsok 34 
bit 453 
bitkep vektorizAlAsa 447 
bitkepek 34, 81, 445, 447 
bitkCpelem 83 
bitkkpes grafika 74 
bitkCpsorozat 515 
bitki.ptulajdonsiigok 84 
Bitmap Sequence 5 15 
Bitmap text 54 
bitmitlyseg 243 
bitsufiseg 243 
biztonskg 408 
Blend 122 
Blur 126 
bonyolult alakzatatmenetek 216 
bonyolultshg 118 
b6r 351 
Break Apart 297 
Brightness 111, 130 
Brush 43 

Brush Mode 45 
Brush Shape 44 
Brush Size 44 
buffering 453 
burkoliis 63 
Button 97, 346 
Button szimb6lum 325 

Camtasia 515 
Cap 40 
Captionate 391 
Cascading Style Sheets 411 
CCW 209 
CD 231 
cglkereszt 39 
ceruza 38 
ceruza ikon 21, 257 
ceruza iizemm6d 40 
CHANGE 345 
Character Embedding 149 
charcode 348 
check box 348 
Choose Substitute 147 
ciklusbe5llitAsok 240 
cimezheto" filrnklippi.ld%nyok 287 
cirnke 344 
cirnsor 23 
Close 417 
Color 1 13, 127 
Color Effect 218 
Color Set 131 
columns 366 
ComboBox 342 
COMPLETE esemkny 429 
Components 343 
Compress movie 507 
Contact-sensitive Selection and Lasso 

Tools 59 
contentLoaderInfo 429 
Convert Lines to Fills 217 



Convert to Symbol 97 
Copy and Transform 66 
Create a Projector 513 
Create Motion Tween 199 
Ctrl+L 84 
Ctrl+Z 68 
cue point 390 
Custom anti-alias 54 
Custom Ease In/Ease Out 206 
CW 209 
csapb 23 
csatorna 239 
csatorniik hangereje 239 
cseppento" 61 
csillag 46 
csillapitiis 204 
CSS 411 
CSS stiluslapok 411 
cskzka 370 

Darken 123 
DataGrid 365 
dataprovider 344, 360 
Debug Options 318 
Detect Flash Version 500 
Device Font 148 
Difference 123 
Digital Rights Management 231 
digitalis hang 243 
dinamikus szoveg 148,410 
DirectX 379 
Disney 161 
Distort 64 
Document Properties 26 
dokumentumtulajdons~gok 26 
dtilt 52 
domboritas 126 
Down 325 
Download Settings 451 
Dreamweaver 416 

DRM 231 
Drop Shadow 126,477 
Dropper 62 
DSL 440 
DVD 378 

Ease 205 
ease in 204, 205 
ease out 204,485 
easing 204 
ecset 43 
ecset iizemmdd 45 
ecsetforma 44 
ecsetmeret 44 
Edit Bar 25 
Edit Envelope 238, 446 
Edit Multiple Frames 186 
Edit Scene 104 
Edit Symbols 104 
egyedi kiviteli behllitiisok 247 
egyedi korvonalstilusok 42 
egy6ni er6sitirs 205 
egyesito m6d 55 
egymasba agyaz5s 118 
egysoros megjegyzesek 319 
egyszeri ismetlks 289 
egyszerii gombok 328 
egyszerii hiperhivatkozAsok 406 
egyszeru kozzkt6tel402 
egyszeru" rasztergrafikak betoltese 82 
elektronikus level 415 
elem 96 
elemes szerkezet 425 
elemi alakzatok 46 
eleresi lit 318 
elforgatas 63 
elleno"rz6s 84 
elmos6das 126 
elmos6dottsag 476 
e1nevezi.s 105 



el6n6zeti ablak 107 
el6rejelzi.s 479 
el6tolto" 369, 457 
el6ugr6 ablakok 416 
elozetes 5ramoltat5.s 453 
i.lsimit5s 54 
eltiivolit6program 499 
Embed 149 
Envelope 65 
epitkezb 475 
Erase 124 
Eraser 71 
6rinti.s 236 
erintgshangok 236 
krinto" 50 
er6s f6ny 123 
er6siti.s 204 
esem6ny 235 
esem6nyfigyelo"k kikapcsolhsa 373 
esemitnyhang 245 
esemknyhangok 235,467 
esemenykezelks 330 
esemi.nykulcspont 390 
eszkozbetGtipus 148 
eszkozok 34 
eszkoztar 11 
Event 235 
evt 347 
evt.charCode 347 
Export Movie 406, 514 
ExternalInterface 418 

F4 billentyu" 18 
fa ikon 84 
Fade In 238 
Fade Out 238 
fhjlm6ret 85, 440, 454 
fhjlmCret csokkentese 102 
f5jlmQet szab5lyoziisa 242 
fhjlok feltoltitse 419 

fAjltipusok 28 
feldolgozhs HTML-kent 410 
felhasznhl6 7 
felhaszn516 megt6vesztgse 475 
felhaszn516i felulet 342 
felkiglt6jel gomb 196 
fi.lkov6r 52 
feltoltCs 419 
fknyero" 111, 114 
fenykepek 81 
fitnysz6r6 270 
ferdit6s 64 
festkliesvodor 43 
festes belul45 
festks bitki.pekke1 294 
film elleno"rz6se 180, 426 
film kivitele 514 t 

film tornoritQe 507 
filmklip 77, 283, 342 
filmklipek li.trehoz5sa 280 
filmklipszimb6lum 279, 283 
Filters 124, 479 
Find and Replace 147 
Fireworks 81, 85, 254, 509 
Flash (.swf) fhjlok 506 
Flash lejhtsz6 499 
Flash Media Server 376 
FIash Player 27, 180, 499 
Flash Player fsjlok 81 
FIashPlayerTrust 409 
Flix 386 
FLVPIayback 387 
foganw 13, 18,19 
foganwk 64,66 
fokozatos erosit6s 238 
fokozatos halkiths 238 
f6kusz 254 
folyamatjelz6 sAv 429 
folyarnacsAv 368 
folytonos hang 245 
folytonos hangok 236 
folytonos lejiitsziis 322 
forditott perjel411 



forgatiis 209 
forgatiis mozgiisiitmenetekben 209 
forg6 kerkk 281 
Formats 506 
forr5sfgjl 28 
forriisfiijlok 180 
fps-mkro" 464 
Frame View 181 
frameset 415 
Free Transform 63 
frissitksi sebesskg 173 
fscommand muvelet 5 13 
FTP program 419 
hnction kulcssz6 331 
hnkci6billentyu"k 6 
futasidejfi bitkkpt%rol5s 467 
fiiggetlen ido"sza1agok 284 
fiiggoleges vezetdvonal 11 

Gap Size 43 
gazdafilm 426 
Generate Size Report 456 
getIternAt0 362 
getURL 406 
GIF 509 
Glow 126, 147 
gomb 97, 114,346 
gombiillapot 325 
gombiillapotok 325 
gombok 324,342 
gotoAndPlay 321 
gorbkhez igazit5s 269 
gorbCk 48 
gorbek optimaliziiliisa 468 
gorditosiiv 37 
Gradient Bevel 126 
Gradient Glow 126 
Gradient Transform 133, 294 
grafika 97, 114, 283 
grafikiik betoltgse 73 

grafikakknt viselkedo" pCldiinyok 290 
grafikaszimb6lum 280, 283, 384 
Graphic 97 
Grid 10 
Guide 264 
Guided 266 
Guides 11 
gyorssfig6 34,71 

hagymahel 181 
hagyomiinyos animiici6 177 
hagyomiinyos anirniicibs eljiiriisok 

477 
hagyomiinyos vezetorkteg 258 
Hairline 469 
halv5nyuliis 136 
Hand 10 
hang CD 231 
hangbeiillitasok feliilbiriilata 246 
hangciklus 240 
hangfiijlok lejhtsziisa 432 
hangfolyam 384 
hangformiiturn 231 
hanghatiisok 241 
hangmin6skg 242 
hangok 229,445 
hangok Ararnlb Iejiitsziisa 466 
hangok betoltkse 230 
hangok nkmitiisa 250 
hangtulajdonsiigok 244 
Hard Light 123 
hiirtya 181, 455 
hirtyajelzdk m6dositiisa 185, 455 
hiirtyakorvonal186 
hatiisbeiillit5sok 238 
hiitt6rszin 26 
headerText 367 
helyben szerkesztks 99 
helyettesito" bettltipus 29, 148 
helyettesitd betu"tipus v5lasztiisa 147 



helykijelol6s 262 
helyzetmeghat%rozhs 6 ,  103 
Hex 131 
hkzagmkret 43 
hi5nyzci betatipus 146 
hibakeresks 318 
Highlight color 258 
hiperhivatkozgs 402,407, 409 
hiperszoveges leir6nyelv 402 
Hit 325 
horgonypontok 48 
H S B  130, 131 
H T M L  402 
H T M L  f5jl 28, 29 
HTML f5jlok kozz6tktele 508 
hue 112, 130 

i gomb 114 
id6szalag 4, 6 ,  13, 162 
if 346 
i1leszti.s 47, 262 
illesztksi jelek 262 
illesztksigazit8s 69 
Illustrator 76 
illbzi6 476 
Import 76 
Import to Library 231 
Import to Stage 82 
Include these characters 149 
index. html402 
indexelks 362 
indit5s 235 
Info t5bla 26 
Ink Bottle 47 
Insert Layer 255 
Instance Name 284, 288 
Internet Explorer 419 
internetkapcsolat 419 
Invert 123 
irinyitotl: reteg 258, 266 

jAr%s hbriizoliisa 476 
javascript 418 
jegyzettomb 405 
jelenet 22 
jelenet szerkesztkse 104 
je1enti.s kkszitkse a f5jlmQetr6l 456 
j6 min6skgii hang 242 
Jojb 203 
JPEG tomoritks 85 
JPG 509 

kabelmodem 440 
kameratriikk 489 
karakterbeigyazh 149 
kattint5s 6s g6pelCs 51 
Keep Use Counts Updated 106 
kkpkocka 21 
kkpkocka cirnkkje 322 
kkpkock5k 162 
k6pkock5k s z m a  166 
kCpkockam-iiveletek 323 
kkpkockanitzet 181 
kkpkockiir61 kkpkockhra animicib 

178 
kitpkockasz5m 27, 162, 163, 165, 

166,284, 382 
kitp kockasziim-mkr6 465 
kepmgret 382 
keprnin6seg 85,382 
kkppont 26 
k6psorozatok 515 
kkpt6rki.p 512 
ker6k 281 
keresok 504 



keret 415 
keretcsoport 415 
kerettel kijeloles 59 
keskeny n6zet 107 
kez 35 
kCz eszkoz 10 
k6zzel rajzolt maszkgtmenet 307 
kicsinyitks 36 
kicsomagol4s 375 
kiemeloszin 258 
kijelolks 57 
kijelol~eszkozok 57 
kijelolt teriiletek festCse 45 
kilencszeletes mCretezCs 352 
kilob5jt 452 
kis- 6s nagybeak 420 
kiszolg5ldprogram 41 9 
kitoltCs 43, 441 
kito1ti.s rogzitkse 43, 134 
kitoltes szeleinek lhgyitisa 469 
kitoltoszin 15 
kiviteli beAllit5sok 244 
kockak 162 
k6dablak 316 
kodek 375 
kddmondat 319 
kbdolb/dek6dolb 375 
k6dtippek megjelenitese 318 
koordin5tarendszer 17 
konyvthr 20, 83, 95, 230, 279 
konyvt5r haszn5lata 103 
konyvt5r kezelkse 105 
konyvtiir rogzitese 107 
konyvtarelemek 20 
korvonal38,258 
'kozeli k6p 377 
kozonseg 7 
koztes kCpkock5k 199,217 
koztes kock5k 172 
kozzi.ti.tel402, 403, 495 
kozzCtkteli be5llitisok 30, 245, 384, 

403,496 
kozzktCteli el6nCzet 403 

kozzCtkteli sablonok 502 
kulcskocka 233 
kulcskockiik 167,444 
kulcspont 390 
kulcsszavak 504 
kiilonbseg 123 
kiilonleges hat5sok 388, 465 
kuls6 .flv videbf5jlok lej5tsz5sa 386 
kiilso" videdszerkesztak 394 

1abelFunction 367 
Lasso 57 
lass26 57 
15t4s folytonoss5ga 162 
15thatatlan gombok 327 
15tszblagos sebesskg 166 
Layer 1 2 2 
layer comp 90 
Layer Properties 258 
le4llit8s 235 
lebego tAbl5k 7 
lej5tsz8s 163, 180, 240, 464 
lej5tszasi sebesseg 163 
lej5tsz5svezCrlo" 385 
lej5tsz6fej 21, 162 
lej5tsz6~5ltozatok ellenorzese 499 
lekkpezb 220 
lekerekitett tkglalap 47 
lenyil6 lista 342 
1etolti.s 288, 440 
1etolti.s ut5nz4sa 451 
letoltesi beAllit5sok 451 
letoltesi sebessCg 440 
letoltksi sorrend 288 
Library 20 
Lighten 123 
Line 38 
List 363 
lista alapfi osszetev6k 360 
Live Preview 350 



Load order 507 
Loader osztaly 426 
1oaderInfo 369 
loadMovie 426 
Local playback security 507 
Lock 264 
Lock Fill 43, 134 
Loop Once 289 
Lossless 88 

Macintosh 6 
mAgnes gomb 67 
mailto: utasiths 415 
mappak hasznalata 105 
marg6foganty6 51 
margdk 51,419 
rn5sodpercenkknti k6pkockasz5m 

167 
m5sol5s 6s transzformaci6 67 
maszkolas 124,269 
maszkolasi hatasok 304 
maszkolt ritteg 258, 269 
maszkrkteg 258 
maszkrktegek 269 
megabhjt 453 
megjegyzesek 318 
megjelenitgsi be6llitiisok 9 
megjelenitksi lista 426 
megje1enito"eszkozok 36 
megt6veszti.s 482 
m6lyseg 300, 301 
mitlyseg 6rzi.kelteti.se 483 
meniik 342 
rn6retezi.s 63 
rn6retjelenti.s k6szitese 507 
merge 55 
mesterszimb6lum 104 
metaadatok 504 
met6dus 332 
mini DV 378 

min6seg 6s a fAjlm&et optimalizAl5sa 
393 

min6segroml5s 88 
minta kovet6se 201 
mintav6telezi.si frekvencia 243 
mintavittelezCsi su"r6si.g 243 
Missing Font Warning 146 
modem 440 
modembe5llit5sok 451 
Mod@ Onion Markers 185, 455 
m6dosit6eszkozok 35 
modul%ris webhelyek 425 
modulok 425 
mon6 239 
mond hang 249,446 
morph 213 l 

Motion Tween 194 
MouseEvent.CLICK 33 1 
Movie Clip 97 
MovieClipLoader 426 
mozg5s 204 
mozgas 6rzCkeltetitse 188, 476 
mozgAs5tmenet 194, 218, 287 
mozg5s5tmenet szab5lyai 195 
mozgasatmenetek 444 
rnozg2s5tmenetek finomhangolgsa 

202 
rnozg5sZitmenetek letrehozAsa 194 
mozgasi elmoscid6s 302,477 
mozghsvezet6 reteg 21 1, 258 
mozg6svezet6 retegek 266 
mozgd GIF 509 
mozifilmek 167 
M P 3  230,246,432,446 
MPEG 379 
Multiply 123 
Mute Sounds 250 
mGveletek megadha 319 



nagyit5s 9, 36 
nagyit6 9, 35, 304 
Narrow View 107 
navig5cids kulcspont 390 
navigateToURL 406 
navightor 316 
negativ 123 
n6ma reszek 446 
n6v-6rt6k phrok 433 

ov5lis 38, 46 
Over 325 
Overflow 132 
Overlay 123 
Override Sound Settings 246 
osszeadiisjel 103 
osszehangoliis 235 
osszehangoliisi behllit5sok 235 
osszes hang leiillit5sa 237 
osszes kocka szhma 167 
osszes tipp eltiivolit5sa 225 
osszetevo" 341 

New Library Panel 107 osszetevok megjelenesenek 
n6zo"pont 488 mddositiisa 351 
ni.zo"pont szabiilyoz5sa 488 
Normal 122 
nyelvtan 3 19 
nyelvtani ellen6rzi.s 318 

P 
nyers 246 
nyers eljiir5s 178 
nyomtatdsablon 308 

Object Draw 55 
Object Drawing 41 
objektumok kijelolese 54 
objektumokhoz illesztes 47, 65, 67 
objektumrajzol6 mdd 55 
okos klip 355 
oldalarhny 8 
oldalfogantyjk 64 
On2 382 
Onion Skin 182, 455 
'Onion Skin Outlines 186 
optimalizhl5s 440 
Optimize 456 
Optimize Curves 468 
Orient to Path 269 
oszlopfejlCcek 107 
Oval 46 
Oval Primitive 46 

Pac-man 217 
Paint Bucket 43 
Paint Inside 45 
Paint Selection 45 
piilcikaember 178 
parameter 319 
parancsf5jlki.sziti.s 3 16 
parancsikon 96 
p5sztAziis 163, 164, 289 
pattogd labda 266 
peld5ny 20, 96, 108 
p6ldhnyni.v 284 
p6ld5nynevek 287. 
Pencil 38 
perspektiva 483 
Photoshop 90, 254 
Pin Current Library 107 
Play 163, 240 
PNG 509 
PolyStar 46 
POV 488 
porget6skonyv 178 
Preferences 70 
Presets 125 
primitiv 46 . 



PROGRESS 429 
ProgressBar 368,369, 430 
progressziv letolt6s 376 
Properties Inspector 14 
Properties t4bla 4,  14, 26, 39, 115, 

284 
Protect from import 507 
pszeudok6d 333 
Publish 402, 403 
Publish Preview 403 
Publish Settings 30, 244, 384, 403, 

448,496 

r5cs 10 
Radial Gradient 132 
RadioButton 348 
radioButtonGroup 349 
radir 71 
rajzeszkozok 34 
rajzobjektum 55 
rajzolhs 34 
rasztergrafikiik 34, 74, 81, 82, 447 
raszterkepek 445 
Raw 246 
Rectangle 46 
Rectangle Primitive 46 
Red5 376 
Registration 263 
regisztrAci6s pont 103, 104, 437 
Remove All Hints 225 
Remove Frame 22 
removeEventListener0 373 
Render as H T M L  410 
rendezCs 105 
Replace Colors 131 

repiilbgkp 166 
r6szkijelolks 50, 57 
reteg 21 
reteg beszliriisa 255 
rktegek 254 
r6tegek kezelese 261 
rktegek lezgriisa 258 
retegek megjelenitkse 257 
retegek megjelenitkse korvonalkgnt 

258 
rktegmappa 259 
rktegmapphk 2G1 
rktegnev 257 
rirteg-ossze5lliths 90 
rktegtipusok 261 
r6tegtulajdonsiigok 257, 258 
retegzett rasztergrafiksk betolt6se 89 , 
RGB 131 
Rotate 64, 209 
Rotating Wheel 281 
rugcis eszkozok 38 
Rulers 11 

sablon 503 
sajht hangok 230 
sakktiibla hatas 216 
sarokfoganty6k 64 
saturation 130 
Save and Compact 461 
Save Colors 131 
s4vszi.lessi.g-elemz8 449 
Scale 42 
Screen 123 
sebesskg 27,165 
seek0 332 
segkd 318 
Selectable 147 
selectedItem 345, 362 
Selection 57 
SEO 504 



setComponentStyle0 354 
setProgress0 368 
setstyle0 354 
Shape 214 
Shape Hints 216 
Show Shape Hints 221 
simitiis 45, 88 
Simulate Download 369, 451, 453 
Skew 64 
skin 351 
Skinning 384 
Slider 370 
Smart Clip 355 
Smoothing 45 
Snap Align 69 
Snap to Guides 69 
Snap to Objects 47 
Soften Fill Edges 469 . 
Solid 469 
Sorenson 376 
Sound objektum 233 
Sound Properties 244 
sotitt karika 67 
sot6titi.s 123 
Span Based Selection 171 
Spark 376, 382 
Squeeze for Flash 386 
Stage 7 
Start 235 
Static Text 53, 146 
statikus szoveg 53, 146 
stilus 354 
stiluslapok 41 1 
Stop 235 
Stop All Sounds 237 
Stream 235 
Stroke hinting 42 
Subselect 50, 57 
Subtract 123 
Swatches 127, 129 
SWFfix 500 
SWFObject 500 
Symbol Properties 1 14 

Sync 235 
szabadkkzi transzformiici6 63 
szabiilyos nitgyzet 47 
sziijmozgiis 286 
szakaszonkitnti kijeloles 171 
szamiirfcil ikon 266 
sziimit6g6pes animiicid 167 
sziimit6gkpes vide6ziis 378 
szamok haszniilata az adatmez6kben 

349 
sz6les nezet 106, 107 
szem gomb 257 
szemgolyb 117 
szendvicsnegativ 123 
szendvicspozitiv 123 
szerkeszt6fogantyf1k 239 
szerkeszt6siiv 23, 25, 103 
szerkesztosiiv mozgatiisa 103 
szerkeszt6vonalak 239 
szerzo" 7 
szimb6lum 20, 96, 279 
szimbdlumrnii alakitss 97 
szimb6lurnnevek 287 
szimb6lumok 102 
szimb6lumok lktrehoziisa 96 
szimb6lumok szerkesztkse 104 
szimb6lumpitldiinyok beiigyazssa 

116 
szimbblumpi.ldiinyok elhelyezkse 

108 
szimbblumpitldiinyok rn6dositiisa 

109 
szin mbdositiisa 61 
szin6rnyalat 112, 114, 130 
sziniitmenetes domborit5s 126 
szin5tmenetes izziis 126 
sziniitmenet-transzformiici6 133 
szin5tmenet-tiilcsordul6s 132 
szinek 127 
szinek cseritje 132 
szinek mentkse 131 
szinezet 11 1 
szinezet mC~-ti.ke 112 



szinhaths 218 
szinigazitgs 126 
szinkkszlet 131 
szinkeveres 122 
szinkeveresi m6dok 122, 138, 151 
szinkron 238 
szinminta 129 
szinminthk 127 
szinminthk letrehotgsa 127 
szinm6dositAs 25 
szinpad 4 , 7 ,  34 
szinpadon kiviili rajzolhs 34 
szinrendszerek 131 
szinstilusok 110 
szinv5laszt6 128 
szok5sos rkteg 258 
sz6koz billentyii 10, 38 
szoveg 17, 50,146 
.szoveg alakzattii alakit5sa 215, 297 
szoveg betoltCse 433 
sz6veg elemekre bonthsa 296 
szoveg Ietrehozhsa 50 
szovegbehllit5s 17 
szovegek reszekre tordelkse 443 
szoveges hiperhivatkozgs 409 
szovegkorvonal80 
szovegmarg6k be5llitiisa 5 1 
szovegretegek 91 
sztere6 239 
sztere6 hang 249, 446 
szu"r6 hozz5ad5sa 125 
szu"r6k 122, 124, 140, 153,300 
szu"r6k sorrendje 125 
szunet 187 
szunetek beifpitkse 186 

thblhk 4,  6 
tabliik csoportositiisa 17 
t5bliik elrejtese 18 
tagfiiggveny 332 

thjQkoz6d8s 201 
t5mogatott hangformhtumok 230 
thmogatott vide6formAtumok 378 
target 414 
thvoli t5rgyak 483 
t5volod5s 485 
thvolsAg 301 
tkglalap 38, 46 
telefonos kapcsolat 440 
televizi6 167 
telitetts6-g 114, 130 
teljes k6perny6s lejatsz5s 388 
teljesitmkny 464 
terjesztett f5jl 28 
term6szetesskg 476 
Test 84 
Test Movie 180, 426 
t6vkrekliimok 474 
Text 50 
Text Type 146 
textFormat 354 
Timeline 4 
Tint 11 1 
Tint Amount 112, 114 
tinthsiiveg 47 
toll 48 
Tools tabla 11 
ToolTip 34, 71  
torzitiis 63 
totiilkep 377 
tobb elem kiviilaszt5siit jelolanegyzet 

348 
tobb kitpkocka szerkeszthse 186 
tobb kulcskocka 202 
tobbkockhs grafikaszimb6lumok 

284,286 
tobbli.pcs6s szinhtmenet 139, 153 
tomoritks 375,446 
tomoritksi el6nCzet kinagyitasa 84 
tomoriti.si szint 84, 86 
tomoritetlen vide6hllom5nyok 379 
tomoritett vide6 379 
torkspont 3 18 



Trace Bitmap 447 
Transform 63 
Transform tabla 66 
transzformiici6 63 
transzformiicid kozCppontja 70 
transzform5ci6s pont 104 
tulajdonsiig 333 
tulajdons5gnevek 361 
tulajdonsiigok 5tmenete 197 
tulajdons%gvizsgiil6 14 
~lcsorduliis 132 
tiikorcsarnok 295 
Tween 195 
Tween1 szimb6lum 196 
tweening 172 

uj konyvtiirtiibla 107 
uj szimb6lum 100 
ujratomorit6s 85, 449 
Undo 68 
Unix fiijlnevek 420 
Up 325 
URL, k6doliisb karakterliinc 434 
URLRequest 428 
Use device fonts 54, 148 
Use runtime bitmap caching 467 
Gsztat5s 240 
utasit5s 319 
utasitiis hozziadiisa 318 
ut6rezgi.s 481 
iires kulcskock8k 167 

viiItoz6 bitsuru"s6g 243 
vkd6karakter 41 1 
vitgtelen ciklus 240 
vektorgrafiksk 34, 74, 447 
vektorgrafikiik betoltitse 75 
veszteskgmentes tomoriti.~ 88 
vetett 5rnyi.k 126 
vetitii 512 
vetit6 1Ctrehoziisa 5 13 
vetit6f8jl 513 
vezet6rkteg 258 
vezet6rirteg hozziiad5sa 269 
vezet6rittegek 261 
vezetovonal 11 
vezetiivonalak 69 - 
vezet6vonalakhoz i1leszti.s 69 
vide6 375 
vide6 beiigyaz5sa 376, 380 
vide6 feldarabolasa 381 
videbfiijlok 375 
videbszalag 378 
View layer as outlines 264 
View menu 10 
Viliighii16 402 
vilhgositiis 123 
vi116dzb ki.perny6 474 
villog5s 475 
viselkedes 97, 114 
visszavoniis 68 
vizszintes vezet6vonal 11 
Voice 446 
vonal38 
vonalak 6s kitoltCsek vegyit6se 217 
vonalak kitoltitssit alakit5sa 217 
vonalak rajzoliisa 38 
vonalstilusok 469 
vonalveg 40 
vonalzb 11 
vonalz6 m6rtekegysitge 26 
vonalzbk 69 



WAV 230 
webbiztos szin 127 
webkiszolgh16 419 
weboldal402 
Wide View 106, 107 
Window Mode 509 
window parameter 414 
window.close0 417, 418 
window.open0 417 
Windows 379 
Windows Media 379 
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Zoom 9 




