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Macromedia Flash 8 Professional

Απλός κώδικας,
σύνθετο αποτέλεσμα...
Το Macromedia Flash Professional, μας δίνει τη δυνατότητα να
προγραμματίσουμε τις δικές μας, custom εφαρμογές. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει με τη σύνταξη πολύπλοκων εντολών κώδικα και με κοπιαστική εργασία ωρών, μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή.
Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δεί την ψηφιακή αναπαράσταση ενός αναλογικού ρολογιού σε κάποιο δικτυακό τόπο ή σε κάποια εφαρμογή. Ας δούμε όμως τελικά, πόσο δύσκολο είναι αυτό
και πόσο χρονοβόρο. Γιατί, παραμερίζοντας όλα τα άλλα, αυτό που
ουσιαστικά μετράει σε μια παραγωγική ημέρα, είναι το πόσο εύκολα και γρήγορα καταφέρνουμε να αποπερατώσουμε την εργασία
που μας έχουν αναθέσει.

Η σχεδίαση των γραφικών
Αν και δε θα υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά στη σχεδίαση
των γραφικών μας, αυτό που είναι απαραίτητο να αναφερθεί είναι ότι
θα πρέπει οι δείκτες του ρολογιού μας, να είναι ανεξάρτητοι από τα
υπόλοιπα μέρη του ρολογιού. Αν για παράδειγμα χρησιμοποιήσουμε
το Adobe Photoshop για τη σχεδίαση, θα χρειαστεί οι δείκτες του
ρολογιού να σχεδιαστούν ο καθένας στο δικό του layer. Από εκεί και
ύστερα, το ζήτημα επαφίεται στη φαντασία σας.

Η εισαγωγή των υλικών
Η μόνη μορφή αρχείου που θα εξυπηρετήσει το σκοπό μας είναι το
Portable Network Graphics (.png). Ο τύπος αυτός αρχείου διατηρεί
τη διαφάνεια στο Flash και μια αρκετά καλή χρωματική ποιότητα και
λεπτομέρεια. Επιπλέον, αν σχεδιάζουμε τα υλικά μας εκτός του Flash, κατά
την αποθήκευσή τους θα χρειαστεί να διατηρήσουμε τη διαφάνειά τους.
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Τοποθετώντας τα υλικά μας
Αρχικά, είναι συνετό να τοποθετήσουμε τα στατικά γραφικά μας, που
θα μας δώσουν ένα σημείο αναφοράς και ταυτόχρονα ένα κέντρο
περιστροφής για τους δείκτες μας. Τοποθετούμε λοιπόν όλα τα
απαραίτητα γραφικά και ορίζουμε guides που θα προσδιορίζουν το
κέντρο περιστροφής των δεικτών [εικ.1]. Θα πρέπει να προσέξουμε ότι
τα γραφικά μας χρειάζονται το δικό τους layer, ώστε να μπορέσουμε
να τοποθετήσουμε τους δείκτες ανάμεσα στην οθόνη και το γυαλί του
ρολογιού [εικ.2]. Τα layers “indicators” και “digital” θα φιλοξενήσουν τους
δείκτες μας, όπως επίσης και μια αντίστοιχη ψηφιακή αναπαράσταση
της ώρας. Κλειδώνουμε όλα τα layers εκτός των δύο τελευταίων που θα
μας χρειαστούν για τη συνέχεια.
Κατόπιν, τοποθετούμε τους δείκτες μας και τους μετατρέπουμε
σε movie clips. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι θα
χρειαστεί να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι στη
σωστή θέση σχετικά με το υπόλοιπο ρολόι αλλά ταυτόχρονα, τα
κέντρα περιστροφής των movie clips, να συμπίπτουν με τα κέντρα
περιστροφής των δεικτών. Τα movie clips, αφού τοποθετηθούν στη
σκηνή μας, θα ονομαστούν χάριν ευκολίας ως “hrs”, “mins” και “secs”
αντίστοιχα [εικ.3]. Αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν εντός ενός νέου
movie clip, στο οποίο θα καταλαμβάνουν διαφορετικό layer το καθένα,
για λόγους ευκολίας επιλογής. Το νέο movie clip, μπορούμε να το
ονομάσουμε “mech”.
Ας επιστρέψουμε όμως, στο θέμα των κέντρων περιστροφής. Αν
κάνουμε διπλό κλικ πάνω σε ένα από τα movie clips, αυτό που θα
προκύψει είναι ότι το κέντρο περιστροφής του εκάστοτε movie
clip τοποθετείται στο επάνω αριστερά άκρο της εικόνας μας [εικ.4].
Συνεπώς, μετακινούμε κάθε εικόνα, έτσι ώστε το κέντρο περιστροφής
της να συμπίπτει με το κέντρο περιστροφής του movie clip στο
οποίο υπάγεται [εικ.5]. Ύστερα, τοποθετούμε τα movie clips στο
σωστό σημείο επάνω στη σκηνή μας, αφού αυτά δείχνουν να έχουν
μετακινηθεί ως επακόλουθο της τελευταίας μας πράξης. Αν κατά
τη σχεδίαση έχουμε τοποθετήσει κάποιον από τους δείκτες μας σε
θέση διαφορετική της κάθετης (δείχνοντας στον αριθμό ΧΙΙ), τότε
φροντίζουμε να τον περιστρέψουμε ανάλογα, ώστε να τοποθετηθεί
στην κάθετη θέση [εικ.6]. Αυτή η κίνηση θα απλοποιήσει τη διατύπωση
του κώδικα που θα χρησιμοποιήσουμε για να ζωντανέψουμε το ρολόι
μας.
Αν θελήσουμε να κάνουμε κάτι επιπλέον, μπορούμε να δώσουμε την
εντύπωση ότι το ρολόι μας έχει δύο τρόπους απεικόνισης. Αναλογικό
και ψηφιακό. Εδώ τα πράγματα είναι απλούστερα. Αυτό που θα
χρειαστούμε κατά κύριο λόγο είναι ένα δυναμικό πεδίο κειμένου
με ορισμένη μεταβλητή από την οποία θα “τραβάει” τα δεδομένα.
Δημιουργούμε λοιπόν, ένα νέο layer το οποίο και τοποθετούμε στο
κατώτερο σημείο της διάταξης, μέσα στο movie clip όπου βρίσκονται
οι δείκτες του ρολογιού. Εκεί μπορούμε να σχεδιάσουμε ή να
εισάγουμε οποιοδήποτε γραφικό μάς εξυπηρετεί ώστε το ψηφιακό μας
ρολόι να φαίνεται αληθοφανές ή μη. Καλό είναι αυτό να μετατραπεί
σε movie clip, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα ένθετων layers. Το
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ονομάζουμε “digit”. Το απαραίτητο στοιχείο είναι να τοποθετήσουμε,
σε ένα νέο layer, ένα δυναμικό πεδίο κειμένου και να του δώσουμε
μια μεταβλητή με την οποία θα επικοινωνεί με τον κώδικά μας. Έστω
λοιπόν, η ονομασία “displ”. [εικ.7]

Τικ-Τακ
Ας πούμε ότι θέλουμε να είμαστε περισσότερο αληθοφανείς
αποδίδοντας και την ηχητική πλευρά τής λειτουργίας του ρολογιού
μας. Ακολουθώντας το απλούστερο μονοπάτι, εισάγουμε τον ήχο προς
χρήση στη βιβλιοθήκη και ορίζουμε το frame rate του movie μας σε
1. Εξάλλου δεν χρειαζόμαστε περισσότερο. Η ελάχιστη κίνηση των
στοιχείων μας περιορίζεται στη μονάδα του δευτερολέπτου. Ύστερα,
κάνοντας δεξί κλικ (Win) ή Ctrl+κλίκ (Mac) στον ήχο που βρίσκεται
στη βιβλιοθήκη μας, επιλέγουμε “Linkage” και παραμετροποιούμε,
ορίζοντας τον “Identifier” ως “tick” και επιλέγουμε τα “Export for
Actionscript” και “Export in first frame” [εικ.8]. Κατόπιν, προσθέτουμε
κάποιες εντολές στον κώδικά μας, οι οποίες φαίνονται συνολικά
παρακάτω.

Ο κώδικας
Αφού τοποθετήσαμε και ονομάσαμε προσεκτικά όλα τα στοιχεία της
εφαρμογής μας, έφτασε η στιγμή να προγραμματίσουμε τη στατική
μας σύνθεση, ώστε να λάβει πνοή ζωής. Γι’ αυτό δεν χρειάζεται τίποτα
περισσότερο από ένα νέο layer στο πρώτο frame της εφαρμογής μας
στο επίπεδο του Stage, στο οποίο θα αναθέσουμε όλο μας τον κώδικα:
// Αρχικοποίηση και φόρτωση του ήχου
snd = new Sound();
snd.attachSound(“tick”);
snd.setVolume(100);
// Ορισμός μετρητή i
var i;
// Λειτουργία κατά την είσοδο της κεφαλής αναπαραγωγής στο frame
mech.onEnterFrame = function() {
// Δημιουργία μεταβλητών με τη χρήση των εγγενών συναρτήσεων
μέτρησης χρόνου.
objDate = new Date();
hour = objDate.getHours();
minute = objDate.getMinutes();
second = objDate.getSeconds();
// Ορισμός μαθηματικών σχέσεων περιστροφής των δεικτών. Το
κέντρο περιστροφής θα είναι αυτό που ορίσαμε χειροκίνητα. Η
συνθήκη περιστροφής θα εξετάζεται και θα εφαρμόζεται κάθε
φορά που η κεφαλή αναπαραγωγής θα εισέρχεται στο frame, όπου
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υπάρχει ο κώδικας. Αν δεν εισάγουμε την εντολή stop(); το frame θα
επαναλαμβάνεται με το ρυθμό αναπαραγωγής του εγγράφου. [εικ.9]
mech.hrs._rotation = ((hour * 360) / 12) + (minute * 29) / 59;
mech.mins._rotation = (minute * 360) / 60;
mech.secs._rotation = (second * 360) / 60;
// Ορισμός συνθηκών που υπαγορεύουν την προσθήκη ενός μηδενικού
ψηφίου μπροστά από τον τρέχοντα αριθμό, σε περίπτωση που αυτός
είναι μικρότερος από 10. Ορίζεται ξεχωριστά για την κάθε υποδιαίρεση
της ώρας.
if (hour < 10){
hour= “0”+objDate.getHours();
}
if (minute < 10){
		
minute= “0”+objDate.getMinutes();
}
if (second < 10){
		
second= “0”+objDate.getSeconds();
}
		

// Απόδοση τιμής στη μεταβλητή του δυναμικού κειμένου.
mech.digit.displ = hour + “:” + minute + “:” + second;
// Μοναδιαία προσαύξηση του μετρητή i, ορισμός συνθήκης
εγκυρότητας για την αναπαραγωγή του ήχου και μηδενισμός του
μετρητή. Παρατηρούμε ότι τα παρακάτω ελέγχονται και εφαρμόζονται
κάθε φορά που επαναλαμβάνεται το frame.
i=i+1;
if (i=1){
		
		
}
};

ή να μην υπάρχει αυτό το αντιαισθητικό τετράγωνο
μονόχρωμο φόντο. Αυτό αναφέρεται μόνο σε
εφαρμογές που διατίθενται για πλοήγηση μέσα από
σελίδες html.
Αποκτώντας πρόσβαση στο παράθυρο ρυθμίσεων
δημοσίευσης, από το μενού File, αλλάζουμε την
επιλογή Window Mode σε Transparent Windowless
στις ρυθμίσεις εξαγωγής της σελίδας html [εικ.11]. Η
ρύθμιση θα προσθέσει μια παράμετρο στον κώδικα
της σελίδας μας, η οποία θα αποβεί άκρως χρήσιμη
για το εγχείρημά μας. Πλέον, μπορούμε να ορίσουμε
ένα οποιοδήποτε φόντο για τη σελίδα μας το οποίο
θα φαίνεται πίσω από το ρολόι μας. Τέλος πατάμε το
F12 (Win) ή Shift+F12 (Mac) για να δημοσιεύσουμε την
εφαρμογή μας. Η πράξη αυτή έχει ήδη δημιουργήσει
ένα αρχείο .swf και ένα αρχείο .html μέσα στον
κατάλογο όπου δουλεύουμε. Ας δοκιμάσουμε να το
χρησιμοποιήσουμε στην επιφάνεια εργασίας μας!

Web Content
Τα Windows μας δίνουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσουμε περιεχόμενο από τον παγκόσμιο
ιστό και να το τοποθετήσουμε στην επιφάνεια
εργασίας μας για οποιονδήποτε λειτουργικό λόγο. Ας
δοκιμάσουμε λοιπόν το εξής:
1.
2.

i=0;
snd.start();

Το τελικό μας προϊόν, αν όλα πάνε καλά, θα μοιάζει περίπου με αυτό της
εικ.10.

3.
4.

Κάνουμε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας
και επιλέγουμε με τη σειρά: Properties >
Desktop > Customize Desktop >Web > New
Πατάμε Browse και επιλέγουμε τη σελίδα
html που έχουμε εξαγάγει.
Πατάμε ΟΚ και ξανά ΟΚ.
Μεγιστοποιούμε το παράθυρο που
δημιουργήσαμε ώστε να δούμε το πλήρες
περιεχόμενό του.

Το αποτέλεσμα είναι αρκετά εντυπωσιακό σε σχέση
με το χρόνο που κατέλαβε κατά την ανάπτυξή του και
αντιστοιχεί στην εικ.12.

Η εφαρμογή μας, μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε. Από
μια σελίδα στο Ίντερνετ, ένα CD-ROM, ακόμα και σαν βίντεο. Εμείς θα
προχωρήσουμε ένα μικρό βήμα ακόμα, για να δούμε κάποιες πρόσθετες
δυνατότητες που έχουμε, όχι σαν τροπές ανάπτυξης, αλλά σαν προϊόν ως
προς την εξαγόμενη πλατφόρμα.

Publish Settings
Πολλές φορές έχει χρειαστεί η εφαρμογή μας να διατηρεί ένα διαφανές
φόντο, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε κάτι που βρίσκεται από πίσω,
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