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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Τν Adobe Flash Professional είλαη έλα πξόγξακκα ζπγγξαθήο πνιπκεζηθώλ 

εθαξκνγώλ, πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο web εθαξκνγέο, ζηα παηρλίδηα, 

ζηηο ηαηλίεο , ζηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ζε άιιεο θνξεηέο ζπζθεπέο. Τν Adobe Flash 

Professional είλαη ν δηάδνρνο ελόο πξντόληνο ινγηζκηθνύ γλσζηή σο Animator 

FutureSplash, έλα πξόγξακκα δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη θηλνύκελσλ ζρεδίσλ πνπ 

θπθινθόξεζε ην 1996. Αξρηθά, ν κόλνο ηξόπνο γηα λα αλαπηύμεηε ηέηνηεο θηλήζεηο 

ζην δηαδίθηπν ήηαλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο πιαηθόξκαο Java. Ωζηόζν, ε πιαηθόξκα 

Java αληηθαηαζηάζεθε αξγόηεξα κε ηελ plug-in αξρηηεθηνληθή ηνπ Netscape. [The 

History of Flash by Jonathan Gay] . Τνλ Γεθέκβξην ηνπ 1996, ε Macromedia αγόξαζε 

ηελ FutureWave θαη έηζη θπθινθόξεζε ε Animator FutureSplash σο Macromedia 

Flash v1.0. Τν 2005, ε Adobe Systems απέθηεζε ηελ Macromedia. Σηε ζπλέρεηα, ην 

2007,  ην Adobe Flash CS3 Professional, ε επόκελε έθδνζε ηνπ Macromedia Flash 

θπθινθόξεζε.  

Ο ζηόρνο απηνύ ηνπ θεηκέλνπ είλαη λα εζηηαζηνύκε ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

Adobe Flash Professional θαη ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ actionscript 3.0, κε 

απιά παξαδείγκαηα θαη αξθεηά αλαιπηηθέο εμεγήζεηο. Σπγθεθξηκέλα ζηα 

παξαδείγκαηα πνπ ζα θάλνπκε ζα δνπιέςνπκε κε ηελ έθδνζε CS5.5 ηνπ Adobe Flash 

Professional. Η έθδνζε απηή έρεη θπθινθνξήζεη ην 2011. Γελ έρεη κηα ηδηαίηεξε 

ζεκαζία πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε. Θα δνύκε πσο 

δεκηνπξγνύληαη θάπνηα αληηθείκελα ζην Adobe Flash Professional θαη πσο ηνπο 

δίλνπκε θίλεζε κέζσ ηνπ motion tween. Θα κάζνπκε ηελ ινγηθή ησλ Layers θαη 

Frames κέζσ ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ ζα θάλνπκε. Δπίζεο ζα θάλνπκε αξθεηά 

παξαδείγκαηα κε ηελ actionscript 3.0, γηα λα θαηαιάβνπκε πσο κπνξεί θαλείο λα 

δηακνξθώζεη ηελ θαλνληθή ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τν θείκελν απηό απεπζύλεηαη ζηα 

άηνκα πνπ ζέινπλ κάζνπλ ηα βαζηθά ηνπ Adobe Flash Professional θαη έρνπλ θάπνηεο 

βαζηθέο γλώζεο πξνγξακκαηηζκνύ. 

http://www.adobe.com/macromedia/events/john_gay/
http://www.adobe.com/macromedia/events/john_gay/
http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Gay
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2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΝΕΟΥ PROJECT 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε λέν project ζην Adobe Flash Professional παηάκε πξώηα ζην 

κελνύ file από ην βαζηθό κελνύ θαη επηιέγνπκε  ην new, ή αιιηώο κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζπληόκεπζε Cntrl+N (Δηθόλα 1).

 

Εικόνα 1 

Σηε ζπλέρεηα καο βγάδεη ε flash έλα κελνύ γηα ηηο αξρηθέο βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ λένπ  

project (Δηθόλα 2), ζην type επηιέγνπκε ηελ ActionScript (3.0),πνύ είλαη κηα 

αληηθεηκελνζηξαθείο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ,  ε νπνία αλαπηύρζεθε αξρηθά από 

ηελ Macromedia Inc. (ηώξα αλήθεη ζηελ Adobe Systems ). Δκείο εδώ ζα δνπιέςνπκε 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ActionScript version 3.0.  Δπίζεο ζε απηό ην κελνύ κπνξνύκε 

λα αιιάμνπκε ην ύςνο, ην πιάηνο, ην frame rate(frame per second) θαη ην background 

color ηνπ project. Κάλνπκε ηηο αιιαγέο πνπ  επηζπκνύκε θαη παηάκε ΟΚ.  Έηζη 

έρνπκε αλνίμεη ην stage πνπ ζα δνπιέςνπκε επάλσ ηνπ. 

 

Εικόνα 2 



3 

 

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΑ MOVIECLIP 

Τα movieclips ζην flash είλαη ηα δσγξαθηζκέλα ή ηα εηζαγόκελα αληηθείκελα πνπ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κέζα ζηνλ θώδηθα ηνπ project  θαη λα έρνπλ δηάθνξεο 

κεηαβνιέο ζέζεο, ρξώκαηνο, κεγέζνπο ή ζρήκαηνο ζπζρεηηδόκελεο κε ηηο αιιαγέο 

ξνήο ηνπ πξνγξάκκαηνο . Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα movieclip πξώηα ζα 

δσγξαθίζνπκε έλα ζρήκα ζηνλ „θακβά‟ θαη ζα ην κεηαηξέςνπκε ζε movieclip. Γηα 

παξάδεηγκα λα δσγξαθίζνπκε έλα νξζνγώλην, γηα λα γίλεη απηό από ην κελνύ tools 

επηιέγνπκε ην Rectangle Tool θαη ην δσγξαθίδνπκε όπσο ζα ην θάλακε ζην paint ηεο 

Microsoft ή ζην Adobe Photoshop (Δηθόλα 3). 

 

Εικόνα 3 

Κάλνληαο μαλά θιηθ ζηνλ ίδην tool κπνξνύκε λα δνύκε θαη ηηο άιιεο επηινγέο πνπ 

έρνπκε όπσο oval tool, polystar tool θαη άιια(Δηθόλα 4). Φξεζηκνπνηώληαο θαη ηα 

άιια εξγαιεία όπσο pencil tool ή brush tool κπνξνύκε λα δσγξαθίζνπκε όηη ζέινπκε, 

ή αιιηώο κπνξνύκε λα εηζάγνπκε κηα έηνηκε εηθόλα  ζην project καο. 

 

Εικόνα 4 
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Δάλ δελ κπνξείηε λα βξείηε ην κελνύ tools, πξέπεη λα πάηε ζην βαζηθό κελνύ window 

θαη λα θάλεηε θιηθ ζην tools (Δηθόλα 5) 

 

Εικόνα 5 

Δθόζνλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ην ζρήκα καο κπνξνύκε λα θάλνπκε δηάθνξεο αιιαγέο 

πάλσ ηνπ (fill color,width,height θηι.) επηιέγνληαο ην ζρήκα καο κε ην selection tool 

θαη αλνίγνληαο ην  κελνύ properties,εάλ δε βιέπεηε ην κελνύ κπνξείηε λα ην βξείηε 

επίζεο ζην βαζηθό κελνύ window (Δηθόλα 5).  

Γηα λα κεηαηξαπεί ην ζρήκα καο ζε έλα movieclip ην επηιέγνπκε κε ην selection 

tool,αιιά πξνζνρή όηαλ επηιέγνπκε έλα ζρήκα, π.ρ. άκα έρεη ρξώκα γεκίζκαηνο ην 

ζρήκα καο (ζηε πεξίπησζή καο ην νξζνγώλην) θαη θάλνπκε θιηθ ζηε κέζε, ε επηινγή 

καο ζα πεξηιακβάλεη κόλν ην γέκηζκα ηνπ ζρήκαηνο θαη όρη ην πεξίγξακκα, ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε όηαλ θάλνπκε ηε κεηαηξνπή ζε movieclip ην πεξίγξακκα ζα 

δηαρσξηζηεί από ην γέκηζκα, δειαδή ελώ ην γέκηζκα ζα είλαη πιένλ έλα movieclip ην 

πεξίγξακκα ηνπ νξζνγσλίνπ ζα παξακείλεη σο έλα απιό ζρήκα.  Γηα λα κελ έρνπκε 

ηέηνηα πξνβιήκαηα ηελ επηινγή καο ηελ θάλνπκε όπσο ζα επηιέγακε πνιιά ζρήκαηα 

καδί (Δηθόλα 6),θαη έηζη ζα έρνπκε επηιέμεη όιν ην ζρήκα πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ην 

πεξίγξακκα θαη ην γέκηζκα (Δηθόλα 7) 

 

Εικόνα 6 
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Εικόνα 7 

Αθνύ έρνπκε επηιέμεη ην ζρήκα πνπ  ζέινπκε λα κεηαηξέςνπκε ζε έλα movieclip από 

ην βαζηθό κελνύ επηιέγνπκε ην Modify θαη κεηά ην Convert To Symbol  (Δηθόλα 8). 

 

Εικόνα 8 
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Θα κπνξνύζακε επίζεο λα παηήζνπκε F8 ή δηαθνξεηηθά δεμί θιηθ ζην επηιεγκέλν 

ζρήκα θαη  από ην κελνύ πνπ ζα καο βγάιεη ζα επηιέγακε ην Convert to Symbol 

(Δηθόλα 9).

 

Εικόνα 9 

Σην παξάζπξν Convert to Symbol (Δηθόλα 10) δελ αιιάδνπκε ηελ πξνεπηινγή ηνπ 

ηύπνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ είλαη MovieClip,ην name πνύ έρεη εδώ δελ έρεη ζρέζε κε 

ην όλνκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζην θώδηθά ζαο ην νλνκάδνπκε όπσο ζέινπκε, 

παηάκε ΟΚ θαη έηζη έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα  MovieClip. 

 

Εικόνα 10 

Γηαιέγνπκε ην MovieClip πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη θαη πάκε ζην παξάζπξν 

Properties (Δηθόλα11), εδώ κπνξνύκε λα θάλνπκε δηάθνξεο αιιαγέο ζην αληηθείκελν 

καο, αιιά απηό πνπ ηώξα  καο ελδηαθέξεη πην πνιύ  από ηα άιια είλαη ην Instance 

Name,είλαη ην όλνκα κεηαβιεηή πνπ ζα ζπκβνιίδεη ην αληηθείκελν καο κέζα ζηνλ 
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θώδηθα. 

 

Εικόνα 11 

 

Αιιάδνπκε ην όλνκα θαη ην θάλνπκε square1. Τώξα ζηνλ θώδηθα καο ε ιέμε square1 

ζα ζπκβνιίδεη ην MovieClip πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη.(Δηθόλα 12) 

 

 

Εικόνα 12 

 

4.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ BUTTON 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα button ππάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη, ν έλαο ηξόπνο είλαη λα 

δσγξαθίζνπκε έλα ζρήκα λα ην επηιέμνπκε θαη λα παηήζνπκε δεμί θιηθ ζην ζρήκα 

Convert to Symbol, όπσο ζα θάλακε θαη γηα έλα movieclip, αιιά εδώ ζην παξάζπξν 

Convert to Symbol αιιάδνπκε ηνλ ηύπν θαη δηαιέγνπκε ην button(Δηθόλα 13). 

Παηάκε ΟΚ θαη έρεη δεκηνπξγεζεί ην button. 
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Εικόνα 13 

 

  Ο άιινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζνπκε button είλαη λα επηιέμνπκε από ηα έηνηκα 

πνπ καο δίλεη ην Adobe Flash Pro. Απηά ηα βξίζθνπκε ζην κελνύ Window>Common 

Libraries>Buttons (Δηθόλα 14) 

 

Εικόνα 14 

Γηαιέγνπκε έλα button,γηα παξάδεηγκα λα δηαιέμνπκε από ηα classic buttons>Arcade 

buttons ην arcade button – red (Δηθόλα 15), θαη πεηάκε ην button ζην stage καο κε 

drag and drop,επίζεο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ην instance name ηνπ button από ηα 

properties καδί κε δηάθνξεο άιιεο ηδηόηεηεο.(Δηθόλα 16) 
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Εικόνα 15 

 

Εικόνα 16 

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ MOTION TWEEN 

Η motion tweening είλαη ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ελδηάκεζσλ θαξέ αλάκεζα ζε 

δύν εηθόλεο γηα λα δώζεη ηελ εληύπσζε όηη ε πξώηε εηθόλα εμειίζζεηαη νκαιά ζηελ 

δεύηεξε εηθόλα. Πξηλ πάκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ θίλεζε πξέπεη λα θαηαιάβνπκε 

ηε έλλνηα ηνπ frame ζην Adobe Flash Professional, πνπ ε θάζε κηα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη κηα δηαθνξεηηθή εηθόλα ηεο εθαξκνγήο καο, κπνξνύκε λα δώζνπκε ηελ 

αίζζεζε ηεο θίλεζεο παίδνληαο ηα frames ην έλα κεηά ην άιιν κε νκαιέο αιιαγέο θαη 

ζπγθεθξηκέλε ηαρύηεηα (frames per second) ή κπνξνύκε λα θάλνπκε αιιαγέο από 

frame ζε frame πεδώληαο όζα ελδηάκεζα frames ζέινπκε κέζα από ηνλ θώδηθά καο. 

Γηα λα κάζνπκε πσο δίλνπκε θίλεζε ζε κηα εηθόλα δεκηνπξγνύκε πξώηα έλα 

movieclip (). Σην timeline ηεο εθαξκνγήο, έλα δελ βιέπεηε ην timeline πεγαίλεηε ζην 

κελνύ Window θαη θάλεηε θιηθ ζην Timeline, ζην Layer1 (ηα layers είλαη ηα 

ζηξώκαηα εηθόλαο ηεο εθαξκνγήο, νη εηθόλεο θαη αληηθείκελα πνπ ην ζηξώκα πνπ 

ηνπο εκπεξηέρεη είλαη πάλσ ζηελ ηεξαξρία από ηα άιια ζηξώκαηα, θαη ζηελ εκθάληζε 

ζα είλαη πάλσ θαη ζα κπνξνύλ λα θξύςνπλ ηηο άιιεο εηθόλεο θαη αληηθείκελα όηαλ 



10 

 

βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ζεκείν) πνπ είλαη ην κνλαδηθό layer πνύ έρνπκε, επηιέγνπκε ην 

πξώην frame πνπ επεηδή πεξηέρεη κηα εηθόλα ζα έρεη κηα καύξε ηειεία, αιιηώο όηαλ 

δελ πεξηέρεη ηίπνηα ην frame ζα έρεη κηα άζπξε ηειεία. Με drag and drop παίξλνπκε 

ηελ ηειεία θαη αθήλνπκε ζην δέθαην frame (Δηθόλα 17). 

 

Εικόνα 17 

Τώξα ην αληηθείκελν καο ππάξρεη κόλν ζην δέθαην frame,ηα άιια είλαη άδεηα, γηα λα 

γίλνπλ όια ίδηα θαη ζπλερόκελα δηαιέγνπκε ην δέθαην frame θαη παηώληαο ην 

Shift+Click κε drag and drop ην πάκε ζην πξώην frame (Δηθόλα 18) 

 

Εικόνα 18 

Κάλνπκε δεμί θιηθ ζην layer θαη θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Create Motion Tween 

(Δηθόλα 19) 
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Εικόνα 19 

Κάλνπκε θιηθ ζην δέθαην frame πνπ δελ έρεη καύξε ηειεία (Δηθόλα 20),νη καύξεο 

ηειείεο ζπκβνιίδνπλ ηα keyframes,  έλα keyframe ζην animation είλαη έλα ζρέδην πνπ 

θαζνξίδεη ηα ζεκεία έλαξμεο θαη ιήμεο θάζε νκαιήο κεηάβαζεο. 

 

 

Εικόνα 20 
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Παίξλνπκε ην movieclip  θαη ην αθήλνπκε ζε έλα δηαθνξεηηθό ζεκείν (Δηθόλα 21) 

,βιέπνπκε όηη έρεη δεκηνπξγεζεί απηόκαηα έλα keyframe ζην δέθαην frame,επίζεο 

βιέπνπκε κηα γξακκή πξάζηλε κε ηειείεο πνπ ζπκβνιίδεη  ηελ θίλεζε ηνπ movieclip 

κέζα ζηελ κνλάδα κέηξεζεο ρξόλνπ. 

 

Εικόνα 21 

Μπνξνύκε λα θάλνπκε δηάθνξεο αιιαγέο ζέζεο ζε δηάθνξα frames,ζε θάζε αιιαγή 

πνπ θάλνπκε δεκηνπξγείηε απηόκαηα έλα keyframe θαη αιιάδεη ε ξνή ηνπ movieclip 

(Δηθόλα 22). 

 

Εικόνα 22 
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Γηα λα δνύκε ηελ θίλεζε ηνπ animation  κπνξνύκε λα πάκε από ην κελνύ Control θαη 

λα επηιέμνπκε  ην play ή δηαθνξεηηθά λα παηήζνπκε Enter. Γηα λα ην ηξέμνπκε όκσο 

θαλνληθά θαη γηα λα γίλεη απηόκαην export ζαλ .swf αξρείν, ζην θάθειν πνπ βξίζθεηε 

ην αξρείν .fla, από ην κελνύ Control> Test Movie επηιέγνπκε Test δηαθνξεηηθά 

παηάκε Ctrl+Enter (Δηθόλα 23). 

 

Εικόνα 23 

Μπνξνύκε λα θάλνπκε δηάθνξεο αιιαγέο ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ εθηόο από 

ηελ αιιαγή ζέζεο θαη λα θαίλνληαη νκαιέο νη αιιαγέο ζηελ θίλεζε, θάπνηεο από 

απηέο γίλνληαη κε ην εξγαιείν free transform πνπ κπνξνύκε λα πεξηζηξέςνπκε ην 

αληηθείκελν καο ή λα αιιάμνπκε ην κέγεζνο ηνπ. Free transform ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ελεξγνπνηείηαη θάλνληαο δεμί θιηθ ζην αληηθείκελν θαη επηιέγνληαο Free Transform ( 

Δηθόλα 24) ή επηιέγνληαο ην free transform tool από ηα tools (Δηθόλα 25), κεηά ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε δηάθνξεο αιιαγέο ζην κέγεζνο 

θαη ζηε ζέζε ή λα ην πεξηζηξέςνπκε θξαηώληαο παηεκέλν ην αξηζηεξό θιηθ 

παίδνληαο κε ην πνληίθη πάλσ ζην αληηθείκελν πνπ έρεη ελεξγνπνηεζεί ν free 

transform(Δηθόλα 26). Γηα λα απελεξγνπνηεζεί ην εξγαιείν θάλνπκε θιηθ ζε έλα άιιν 

εξγαιείν από ην κελνύ tools. Κάλνπκε ηηο αιιαγέο ζην ηειεπηαίν frame γηα λα 

θαηαιάβνπκε θαιύηεξα ηελ ινγηθή. 
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Εικόνα 24 

 

Εικόνα 25 

 

Εικόνα 26 

 Γηα λα αιιάμεη ην ρξώκα ηνπ ην αληηθείκελν καο νκαιά κέζα ζηελ θίλεζε, πάιη 

επηιέγνπκε ην  αληηθείκελν θαη πάκε ζην κελνύ properties,αιιάδνπκε ηελ ηδηόηεηα 

style από none ζε tint θαη παίδνπκε κε ηα ρξώκαηα (Δηθόλα 27). Παηάκε Cntrl+Enter 
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θαη βιέπνπκε πσο ην ρξώκα θαη όηη άιιεο αιιαγέο έρνπκε θάλεη ζην αληηθείκελν πνπ 

βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν frame ζπκβαίλνπλ κέζα ζηελ θίλεζε κε απηόκαηεο νκαιέο 

αιιαγέο, από ην πξώην κέρξη λα θηάζεη ζην ηειεπηαίν frame.  

 

Εικόνα 27 

  

6. ACTIONS – start, stop 

Με ηα actions κπνξνύκε λα ειέγμνπκε ηε ξνή ηεο  εθαξκνγήο καο θαη λα θάλνπκε 

δηάθνξεο αιιαγέο γξάθνληαο θώδηθα ζηε γιώζζα actionscript. Γηα λα θαηαιάβνπκε 

ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ actions ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην movieclip πνπ 

δεκηνπξγήζακε παξαπάλσ, δεκηνπξγνύκε έλα θαηλνύξγην layer πέξα από απηό πνύ 

πεξηέρεη ην movieclip. Κάλνπκε δεμί θιηθ ζην όλνκα ηνπ layer θαη παηάκε Insert 

Layer (Δηθόλα 28). Τν layer απηόκαηα ηνπνζεηείηαη  ζηελ πξώηε ζεηξά ζηελ ηεξαξρία, 

θάλνπκε δηπιό θιηθ ζην όλνκα ηνπ layer θαη ην νλνκάδνπκε Actions (Δηθόλα 

29),απηό ζα είλαη ην layer πνπ ζα γξάθνπκε θώδηθα, γξάθνπκε ζε έλα δηαθνξεηηθό 

layer ηνλ θώδηθά καο γηαηί καο δηεπθνιύλεη αξθεηά απηό ζε κεγάιεο εθαξκνγέο. 
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Εικόνα 28 

 

 

Εικόνα 29 

Τώξα εηζάγνπκε έλα ηξίην layer θαη ην ηνπνζεηνύκε θάησ από  ηα actions layer ,γηα 

λα γίλεη απηό θάλνπκε θιηθ ζηνλ θάησ layer (layer1)  πνπ πεξηέρεη ην movieclip θαη 

θάλνπκε εηζαγσγή layer, ην θαηλνύξγην layer ηνπνζεηείηαη απηόκαηα πάλσ από απηό 

πνπ έρνπκε θάλεη δεμί θιηθ θαη insert layer. Τν θαηλνύξγην layer ην νλνκάδνπκε 

buttons θαη ην επηιέγνπκε γηα λα εηζάγνπκε δπν buttons (Δηθόλα 30). Τν έλα button 

ζα είλαη arcade button – red (instance name=redbut1) θαη ην άιιν arcade button – 

green (instance name=greenbut1). (Δηθόλα 31) , 
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Εικόνα 30 

 

Εικόνα 31 

Γηα λα γξάθνπκε θώδηθα θάλνπκε δεμί θιηθ ζην layer Actions ζην frame 1 θαη 

θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Actions  (Δηθόλα 32). 



18 

 

 

Εικόνα 32 

Γξάςηε ζηελ πξώηε γξακκή ηελ εληνιή stop(); (Δηθόλα 33), είλαη ε εληνιή πνπ 

ζηακαηάεη ηελ ξνε ηεο εθαξκνγήο, παηήζηε Cntrl+Enter θαη δείηε πσο πιένλ δελ έρεη 

θίλεζε ην movieclip πνύ είρακε δεκηνπξγήζεη. 

 

Εικόνα 33 

Τώξα ζα ειέγμνπκε ηε ξνή ηνπ movieclip κε ηα buttons πνύ έρνπκε δεκηνπξγήζεη, 

γξάθνπκε ηνλ παξαθάησ θώδηθα (Δηθόλα 34). Ο θώδηθαο ζηε δεύηεξε γξακκή 

ζεκαίλεη πσο όηαλ θάλνπκε θιηθ ζην greenbut1 (MouseEvent.CLICK) θαιείηαη ε 

function playfunc πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη εκείο. Σηε γξακκή 3 δειώλνπκε ηελ 

function playfunc, πνπ δέρεηαη σο παξάκεηξν έλα mouseEvent, απηό ζεκαίλεη όηη ζα 

ην θαιέζνπκε κε έλα MouseEvent, ζηελ πεξίπησζή καο κε ην θιηθ. Κάλνπκε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία θαη κε ην redbut1-stopfunc. Τεζηάξνπκε ηελ εθαξκνγή καο θαη βιέπνπκε 

όηη όηαλ παηάκε ην πξάζηλν θνπκπί ε εθαξκνγή καο ηξέρεη ελώ όηαλ παηάκε ην 

θόθθηλν ζηακαηάεη. Βγάιηε ηελ εληνιή stop από ηελ πξώηε γξακκή γηα λα κελ 

ζηακαηάεη κεηά από ηνλ πξώην θύθιν. Δάλ δε ηξέρεη  ε εθαξκνγή ειέγρνπκε ηνλ 

θώδηθά καο θαη ηα instance names ησλ buttons πνύ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. 

 

Εικόνα 34 
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7. BUTTON EVENTS, STATES 

Έλα event είλαη κηα ελέξγεηα ή πεξηζηαηηθό πνπ αληρλεύζεθε από ην πξόγξακκα θαη 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί από ην πξόγξακκα. Σπλήζσο ηα γεγνλόηα αληηκεησπίδνληαη 

ζπγρξνληζκέλα κε ηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δκείο ζα δνύκε κεξηθά από ηα γεγνλόηα 

ηνπ αληηθεηκέλνπ button. Γηα λα θαηαιάβνπκε πσο ειέγρνπκε ηα γεγνλόηα ζα 

θάλνπκε έλα κηθξό παξάδεηγκα. Αλνίμηε έλα θαηλνύξγην project θαη εηζάγεηε έλα 

νξζνγώλην, επηιέμηε από ηα εξγαιεία ην text tool (Δηθόλα 35) θαη θάληε θιηθ ζην 

νξζνγώλην, γξάςηε button1 (Δηθόλα 36). Μπνξνύκε λα θάλνπκε δηάθνξεο ξπζκίζεηο 

ζηα γξάκκαηα θαη ζην text box πεηξακαηίδνληαο κε ηα properties ηνπ text (Δηθόλα 

37).  

 

Εικόνα 35 

 

Εικόνα 36 

 

Εικόνα 37 
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Δπηιέγνπκε ην νξζνγώλην θαη ην text κε ην selection tool, πξνζέρνληαο λα έρνπκε 

επηιέμεη θαη ηα δπν καδί, ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνπκε ηελ επηινγή καο ζε έλα button. 

Σην ζπγθεθξηκέλν button δε ζα καο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ην instance name. 

Γεκηνπξγνύκε δπν νξζνγώληα πνπ ζα έρνπλ text κέζα ζαλ ην πξώην αληηθείκελν, πνπ 

ζα γξάθεη ζηνλ έλαλ button2 θαη ζηνλ άιινλ button3, επίζεο δσγξαθίδνπκε έλα νβάι 

θαη έλαλ θνπβά κε ην brush tool (Δηθόλα 38) δίπια ζηα νξζνγώληα, επηιέγνπκε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ selection tool ην νξζνγώλην ην νβάι θαη ηνλ θνπβά, γηα λα θάλνπκε 

πνιιαπιέο επηινγέο παηάκε ην Shift θάζε θνξά πνύ ζα πξνζζέζνπκε έλα ζρήκα ζηελ 

επηινγή καο (Δηθόλα 39), θαη ηνπο κεηαηξέπνπκε ζε έλα αληηθείκελν button(Δηθόλα 

40). Τν ηξίην νξζνγώλην δειαδή απηό πνπ γξάθεη button3, κεηαηξέςηε ην επίζεο ζε 

έλα button αληηθείκελν θαη αιιάμηε ην instance name ηνπ ζε button3. 

 

Εικόνα 38 

 

Εικόνα 39 
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Εικόνα 40 

Αληηγξάθνπκε ην πξώην frame κέρξη ην δέθαην πέκπην, είλαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε 

απηήλ πνπ θάλακε ζηελ δεκηνπξγία motion tween (Δηθόλα 17,18). Γε ζα θηηάμνπκε 

motion tweens ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα αιιά θάλνπκε ηελ αξρηθή δηαδηθαζία 

γηα λα δείμνπκε  όηη κπνξνύκε λα ηα ζπλδπάζνπκε κε goto εληνιέο θαη event 

handling. Κάλνπκε δεμί θιηθ ζην frame 16 θαη παηάκε Insert Blank KeyFrame 

(Δηθόλα 41)., ζην θαηλνύξγην άδεην frame γξάθνπκε κε brush tool “GO BACK” θαη 

ην κεηαηξέπνπκε ζε button θαη γξάθνπκε ζηελ ηδηόηεηα instance name ηνπ 

gobackbutton (Δηθόλα 42). 

 

Εικόνα 41 
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Εικόνα 42 

Πεγαίλνπκε ζηα Actions ηνπ frame 1, ζηελ πξώηε γξακκή γξάθνπκε ηελ εληνιή 

stop() γηα λα κελ βιέπνπκε ηα επόκελα frames όηαλ ηξέρεη ην πξόγξακκα. Σηελ 

ζπλέρεηα γξάθνπκε ηηο παξαθάησ εληνιέο (Δηθόλα 43) πνύ ζηελ δεύηεξε γξακκή  

δεκηνπξγνύκε ην event handler click γηα ην αληηθείκελν button3 πνπ θαιεί ηελ 

function gonext3 ,δειαδή όηαλ ν ρξήζηεο ζα θάλεη θιηθ ην button3 ζα θαιείηαη ε 

function gonext3, κέζα ζηελ function gonext3 ζηε γξακκή ηέζζεξα ηνπ θώδηθα 

δίλνπκε ηελ εληνιή gotoAndStop(16) πνύ ζεκαίλεη πάλε ζην frame 16 θαη πεξίκελε 

(εθηέιεζε ηελ εληνιή stop()). 

 

Εικόνα 43 

Πεγαίλνπκε ζηα actions ηνπ frame 16 (Δηθόλα 44), θαη γξάθνπκε ηηο παξαθάησ 

εληνιέο (Δηθόλα 45), πνύ θάλνπλ ην ίδην πξάγκα κε ηηο παξαπάλσ εληνιέο(Δηθόλα 43) 

αιιά ην event ελεξγνπνηείηαη όηαλ θάλεη ν ρξήζηεο θιηθ ζην gobackbutton θαη καο 

ζηέιλεη ζην πξώην frame. Η function πνπ θαινύκε ιέγεηαη goback. Τεζηάξνπκε ηνλ 

θώδηθά καο θαη ειέγρνπκε εάλ ππάξρνπλ ζθάικαηα. Δάλ δελ ππάξρνπλ ζθάικαηα θαη 

ηξέρεη θαλνληθά ην πξόγξακκα καο βιέπνπκε όηη όηαλ θαλoπκε θιηθ ζην button3 καο 

ζηέιλεη ζηελ δεύηεξε ζειίδα (frame 16), όηαλ θάλνπκε θιηθ ζην goback button καο 

ζηέιλεη πίζσ ζηνλ αξρηθό frame. 
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Εικόνα 44 

 

Εικόνα 45 

Τώξα γηα λα δνύκε πσο κπνξνύκε λα  θάλνπκε κε πξνγξακκαηηζηηθέο αιιαγέο ζε 

θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ button θάλνπκε δηπιό θιηθ ζην 

button1, θαη γίλεηαη focus ζην αληηθείκελν button1 (Δηθόλα 46). Δπίζεο αιιάδεη θαη 

ην timeline πνπ πιένλ εκθαλίδεηαη ην εηδηθό timeline ηνπ button αληηθεηκέλνπ (Δηθόλα 

47). 

 

Εικόνα 46 
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Εικόνα 47 

Παξαηεξνύκε 4 δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ζην timeline ηνπ button αληηθεηκέλνπ. Η 

πξώηε είλαη ε θαηάζηαζε Up πνπ είλαη ε αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ button αληηθεηκέλνπ. 

Η δεύηεξε είλαη ε Over θαη ελεξγνπνηείηαη όηαλ ην πνληίθη ηνπ ρξήζηε είλαη πάλσ 

ζην αληηθείκελν. Η ηξίηε, ε θαηάζηαζε Down ελεξγνπνηείηαη όηαλ θάλνπκε θιηθ ζην 

button αληηθείκελν. Η ηέηαξηε θαηάζηαζε ,ε Hit,θαζνξίδεη ηελ πεξηνρή πνπ κπνξεί λα 

θάλεη θιηθ ν ρξήζηεο, ε πεξηνρή πνπ δέρεηαη θιηθ ην αληηθείκελν θαζνξίδεηαη  από ην 

ζρήκα ή ζρήκαηα πνπ ζα δσγξαθίζνπκε ζηελ θαηάζηαζε Hit ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα 

ζρήκαηα πνπ δσγξαθίδνπκε εδώ δελ είλαη νξαηά από ηνλ ρξήζηε ζηελ εθηέιεζε. 

Κάλνπκε ηώξα αληηγξαθή επηθόιιεζε ηελ Up θαηάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζηηο 

άιιεο θαηαζηάζεηο, θάλνληαο δεμί θιηθ θαη Copy-Paste Frames (Δηθόλα 48). 

 

Εικόνα 48 

Πεγαίλνπκε ζηελ θαηάζηαζε Over θαη κεγαιώλνπκε ην button1 κε free 

transformation tool, επίζεο δσγξαθίδνπκε θαη έλα βειάθη ζηνλ νβάι ζρήκα πνπ ζα 

δείρλεη  ηνλ θνπβά (Δηθόλα 49). Τηο αιιαγέο πνπ θάλακε εδώ ζα ηηο βιέπνπκε ζηελ 

θαηάζηαζε εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο όηαλ κε ην πνληίθη ζα πεξάζνπκε πάλσ από 

ην αληηθείκελν button1. Πεγαίλνπκε ζηελ θαηάζηαζε Down θαη κηθξαίλνπκε ην 

κέγεζνο ηνπ επηιεγκέλνπ αληηθεηκέλνπ, επίζεο δσγξαθίδνπκε έλα δεύηεξν νβάι 

ζρήκα κέζα ζηνλ θνπβά. Οη αιιαγέο πνπ θάλακε εδώ ζα είλαη νξαηέο όηαλ θάλνπκε 

θιηθ ζην αληηθείκελν καο ζηε θαηάζηαζε εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Εικόνα 49 

Δπηιέγνπκε ηελ θαηάζηαζε Hit θαη δηαγξάθνπκε ην επηιεγκέλν αληηθείκελν, ζηε 

ζπλέρεηα δσγξαθίδνπκε ζηελ ζέζε ηνπ έλα κηθξόηεξν ζρήκα από απηό πνπ 

δηαγξάςακε (Δηθόλα 50), ζηελ θαηάζηαζε εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνύκε λα 

δνύκε ηε δηαθνξά πεγαίλνληαο πάλσ ζην αληηθείκελν button1, ην αληηθείκελν ζα 

ελεξγνπνηείηαη κόλν ζηελ πεξηνρή πνπ δσγξαθίζακε ην ζρήκα, ζηε θαηάζηαζε Hit. 

Πξνζέρνπκε όηη ζε απηό ην Timeline δε κπνξνύκε λα θάλνπκε αιιαγέο ζηα άιια 

αληηθείκελα ή ζρήκαηα πνύ έρνπκε ήδε ζην πξόγξακκα καο, κπνξνύκε λα θάλνπκε 

αιιαγέο ζην επηιεγκέλν αληηθείκελν ή λα δσγξαθίζνπκε θαηλνύξγηα ζρήκαηα. Γηα λα 

δνύκε πσο κπνξνύκε λα θάλνπκε αιιαγέο θαη ζηα άιια ζρήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεγαίλνπκε πίζσ παηώληαο ην βειάθη πάλσ αξηζηεξά (Δηθόλα 51). 

 

Εικόνα 50 
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Εικόνα 51 

Κάλνπκε δηπιό θιηθ ζην button2 πνπ πεξηέρεη ηξία ζρήκαηα (Δηθόλα 39), 

κεηαηξέςακε ηξία ζρήκαηα καδί γηα λα κπνξνύκε λα θάλνπκε αιιαγέο θαη ζηα 

ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα καδί κε ην button. Κάλνπκε αληηγξαθή ηελ αξρηθή θαηάζηαζε 

θαη ζηηο άιιεο θαηαζηάζεηο, όπσο θάλακε θαη ζην πξώην αληηθείκελν. Τώξα 

πεγαίλνπκε ζηελ θαηάζηαζε Over, επηιέγνπκε ην ζρήκα νβάι θαη κε drag and drop 

ην πάκε κέζα ζηνλ θνπβά (Δηθόλα 52), θάηη πνπ δε κπνξνύζακε λα θάλνπκε ζηνλ 

πξώην αληηθείκελν. Μπνξνύκε λα θάλνπκε όηη αιιαγέο ζέινπκε θαη ζηελ θαηάζηαζε 

Down κε απηά ηα ηξία ζρήκαηα. Σηελ θαηάζηαζε Hit ζα δηαγξάςνπκε ην ζρήκα νβάι 

θαη ηνλ θνπβά, γηα λα κελ κπνξεί ν ρξήζηεο λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ Button.  

 

Εικόνα 52 

Μπνξνύκε επίζεο λα θάλνπκε θάπνηεο αιιαγέο θαη ζην αληηθείκελν button3  όπσο ε 

παξαθάησ πνύ ιέεη όηαλ ν ρξήζηεο πεξλάεη κε ην πνληίθη πάλσ από button3 λα 

γξάθεη δίπια Go to Page 2 (Δηθόλα 53). 
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Εικόνα 53 

 

 

 

8. ACTIONS - X, Y POSITIONING 

Τν πνπ ζα βξίζθεηαη έλα αληηθείκελν ή έλα ζρήκα θαζνξίδεηαη από ηηο ηδηόηεηεο Φ 

θαη Υ. Αιιάδνληαο απηέο ηηο ηδηόηεηεο ζηελ θαξηέια properties αιιάδεη θαη ε ζέζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ κέζα ζην πξόγξακκα. Η ηδηόηεηα Φ θαζνξίδεη ηελ νξηδόληηα ζέζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ελώ ε Υ ηελ θάζεηε κέζα ζην stage ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η κνλάδα 

κέηξεζεο γηα Φ θαη Υ είλαη pixels. Απηό ην δειώλνπκε ζηελ αξρή, ζηε δεκηνπξγία 

λένπ project, ζηελ ηδηόηεηα ruler units (Δηθόλα 2), ζηε ζπλέρεηα κπνξνύκε λα ην 

αιιάμνπκε θάλνληαο θιηθ ζην θελό κέζα ην stage πεγαίλνληαο ζηε θαξηέια 

properties θαη θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή edit document properties (Δηθόλα 54), ζην 

ruler units ζα δνύκε δηάθνξεο επηινγέο εθηόο από ηα pixels, όπσο inches, points θαη 

millimeters. Δκείο δνπιεύνπκε ζε pixels ζηα παξαδείγκαηα καο. Έλα αληηθείκελν πνπ  

βξίζθεηαη ζηελ ζέζε Φ=0 θαη Υ=0 ζεκαίλεη όηη βξίζθεηαη ζηελ ηέξκα πάλσ αξηζηεξή 

γσλία ηνπ stage. Γηα έλα stage πνπ είλαη 550*400 ηα αληηθείκελα ηνπ πξέπεη λα  έρνπλ 

κηθξόηεξα λνύκεξα από ην 550 ζην Φ ηνπ θαη 400 ζην Υ ηνπ γηα λα κείλνπλ κέζα ζην 

stage. Τε ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηελ ππνινγίδνπκε από ηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ 

θαη όρη από ηνλ θέληξν.  
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Εικόνα 54 

Τώξα ζα θάλνπκε έλα παξάδεηγκα γηα λα δνύκε πσο αιιάδνπκε απηέο ηηο ηδηόηεηεο 

κέζα από ηνλ θώδηθα. Γεκηνπξγνύκε έλα ηεηξάγσλν movieclip. Πνπ ζα έρεη ηηο 

παξαθάησ ηδηόηεηεο (Δηθόλα 55). Τν instance name ηνπ αληηθεηκέλνπ ην θάλνπκε 

square. 

 

Εικόνα 55 

Δηζάγνπκε επίζεο 4 key buttons ζην πξόγξακκα καο επηιέγνληαο από ην κελνύ 

window, common libraries > buttons. Δηζάγνπκε από ηα classic buttons >key buttons, 

ην key – up, key – down, key- right θαη key – left. (Δηθόλα 56) Τνπ δίλνπκε Instance 

names αληίζηνηρα up, down, right θαη left. 
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Εικόνα 56 

Γεκηνπξγνύκε έλα θαηλνύξγην Layer θαη ην νλνκάδνπκε Actions. Κάλνπκε δεμί θιηθ 

ζην θαηλνύξγην layer θαη θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Actions. Σηε ζπλέρεη γξάθνπκε 

ηνλ παξαθάησ  θώδηθα (Δηθόλα 57). 

 

Εικόνα 57 

Σηε πξώηε γξακκή ε ππνγξακκηζκέλε ιέμε up είλαη ην instance name ηνπ key – up 

αληηθεηκέλνπ, ε πξώηε γξακκή όπσο θαηαιάβακε θαιεί ηελ function upfunc πνπ 

κεηώλεη θαηά 10 pixels ηελ ηδηόηεηα Υ ηνπ αληηθεηκέλνπ square, πνπ ζεκαίλεη όηαλ 

θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Up ζα κεηαθηλεζεί ην αληηθείκελν square 10 pixels πην 

πάλσ. Γηα λα γίλεη ην αληίζεην δειαδή λα κεηαθηλεζεί ην αληηθείκελν 10 pixels πην 

θάησ γξάθνπκε ηνλ θώδηθα πνπ βιέπνπκε ζηελ έβδνκή γξακκή ηνπ θώδηθα. Γηα λα 

κεηαθηλεζεί ην αληηθείκελν νξηδόληηα πεηξάδνπκε ηελ ηδηόηεηα Φ ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

όπσο βιέπνπκε ζηηο γξακκέο 11 θαη 15 ηνπ θώδηθα. Τεζηάξνπκε ην πξόγξακκα θαη 

βιέπνπκε πσο αληηδξάεη ην αληηθείκελν όηαλ θάλνπκε θιηθ ζηα key αληηθείκελα. 

Μπνξνύκε λα θάλνπκε δηάθνξεο δπλακηθέο αιιαγέο ζηηο ηδηόηεηεο ελόο αληηθεηκέλνπ, 

πεηξακαηίδνληαο κε απηέο κέζα από ηνλ θώδηθα. 
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9. ACTIONS - Flow control, hitTestObject, startDrag 

Γηα λα δνύκε πσο θάλνπκε flow control κε if..else, πσο δνπιεύεη  ην hitTestObject 

event, ε κέζνδνο StartDrag θαη πσο εηζάγνπκε εηθόλεο ζα θάλνπκε έλα παξάδεηγκα, 

πνπ ζηελ πξώηε ζειίδα ζα έρεη έλα input text πνπ ζα δεηάεη λα γξάθεη ν ρξήζηεο θάηη 

λα παηάεη ην θνπκπί γηα λα πξνρσξήζεη ζηε δεύηεξε ζειίδα αιιηώο ζα βγάιεη έλα 

θαηάιιειν κήλπκα. Σηε δεύηεξε ζειίδα ζα έρνπκε 6 εηθόλεο θαη 6 ηεηξάγσλα, πνπ ν 

ρξήζηεο ζα πξέπεη λα βάιεη ζηε ζσζηή ζεηξά όιεο ηηο εηθόλεο πνπ ζα ηηο κεηαθέξεη  

κε drag and drop θαη ζα γίλεηαη ν έιεγρνο, εάλ ε εηθόλα έρεη επαθή κε ην ζσζηό 

ηεηξάγσλν ζα ελεξγνπνηείηαη ε επόκελε εηθόλα, όηαλ βάινπκε ζηελ ζσζηή ζέζε ηελ 

έθηε θαη ηειεπηαία εηθόλα ζα βγάιεη έλα κήλπκα πνπ ζα ιέεη ζπγραξεηήξηα ζηνλ 

ρξήζηε. 

Πξώηα δεκηνπξγνύκε έλα λέν project. Αιιάδνπκε ην background color ηνπ stage, 

αθνύ έρνπκε αλνίμεη ην λέν project, γηα λα αιιάμνπκε ην background color ηνπ stage 

πεγαίλνπκε ζηελ θαξηέια properties θαη θάλνπκε θιηθ ζην ρξώκα πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ επηινγή stage (Δηθόλα 58). 

 

Εικόνα 58 

Δηζάγνπκε έλα button αληηθείκελν ζην πξόγξακκα καο από ην κελνύ window > 

common libraries > buttons (Δηθόλα 59) θαη ην νλνκάδνπκε button1 πεγαίλνληαο ζηελ 

ηδηόηεηα instance name ηνπ αληηθεηκέλνπ καο (Δηθόλα 60). 
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Εικόνα 59 

 

Εικόνα 60 

Δηζάγνπκε δπν Input Text επηιέγνληαο ην Text Tool θαη θάλνληαο έλα θιηθ ζην stage 

γηα ην θάζε έλα (Δηθόλα 61).  

 

Εικόνα 61 
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Τν πξώην input text ζα έρεη instance name ην text1 (Δηθόλα 62). Δπίζεο από ηηο 

ηδηόηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα θάλνπκε θιηθ ζην εηθνλίδην πνπ Show border around 

text γηα λα έρεη πεξίγξακκα ην Input Text αληηθείκελν καο(Δηθόλα 63). 

 

Εικόνα 62 

 

Εικόνα 63 

Τν δεύηεξν Input Text αληηθείκελν ζα έρεη ζην instance name txtmnm θαη ζηελ 

ηδηόηεηα color ην θόθθηλν ρξώκα. Σην ηέινο θάλνληαο θιηθ ζην text αληηθείκελν 

γξάθνπκε ην κήλπκα «input text object is empty» (Δηθόλα 64) . Δπίζεο θαη ζηα δπν 

αληηθείκελα ε επηινγή behavior ζηα properties πξέπεη λα είλαη single line θαη όρη ε 

πξνεπηιεγκέλε behavior πνπ είλαη ε multiline. 

 

Εικόνα 64 

Δηζάγνπκε έλα blank key frame ζην frame 2. Πεγαίλνπκε ζηα Actions ηνπ frame 1 

θαη γξάθνπκε ηνλ παξαθάησ θώδηθα (Δηθόλα 65).  
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Εικόνα 65 

 Με ηελ εληνιή ζηελ γξακκή 3 ηνπ θώδηθα ην αληηθείκελν κε instance name ην 

txtmnm ζα είλαη invisible ζηνπο ρξήζηεο. Σηε γξακκή 5 ζα θαιείηαη ε function 

gonext3 όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζην αληηθείκελν button1. Μέζα ζηε function 

gonext3 ζηε γξακκή 7 ειέγρνπκε έλα ν ρξήζηεο έρεη πιεθηξνινγήζεη ζην input text 

αληηθείκελν κε instance  name text1. Δάλ έρεη πιεθηξνινγήζεη θάηη ν ρξήζηεο ζα 

πάκε ζηoλ δεύηεξν frame, εάλ όρη ζα καο εκθαλίζεη ην κήλπκα ζην txtmnm. 

Τεζηάξνπκε ην πξόγξακκα καο γηα λα  δνύκε αλ ηξέρεη θαλνληθά κέρξη εδώ. 

Δπηιέγνπκε ην frame 2, εηζάγνπκε 6 ηεηξάγσλα 70*70px, πνπ ζα ηα κεηαηξέςνπκε ζε 

movieclip κε instance νλόκαηα square1, square2, square3, square4, square5 θαη 

square6(Δηθόλα 66). Τν Υ ηνπ θάζε ηεηξαγώλνπ λα είλαη 270. 

 

Εικόνα 66 
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Δηζάγνπκε 6 εηθόλεο από έλα ηνπηθό αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή καο κε drag and drop, 

ηα κεηαηξέπνπκε ζε movieclips 70*70 ηα δίλνπκε instance names: imgone, imgtwo, 

imgthree imgfour imgfive θαη imgsix (Δηθόλα 67).  

 

Εικόνα 67 

Δπηιέγνληαο θαη κεηαθέξνληαο έλα αληηθείκελν κε ην πνληίθη κπνξνύκε λα ζέζνπκε 

ζηελ ίδηα επζεία νξηδόληηα ή θάζεηα κε ηα ππόινηπα αληηθείκελα κε ηε βνήζεηα ησλ 

δηαθεθνκκέλσλ γξακκώλ  πνπ καο βγάδεη ην Adobe Flash Professional όηαλ 

κεηαθέξνπκε ηα αληηθείκελα κε ην πνληίθη (Δηθόλα 68). 

 

Εικόνα 68 

Δηζάγνπκε έλα input text πάλσ από ηηο εηθόλεο πνπ ζα γξάθεη “congratulations!!!!”  

κέζα ηνπ θαη ζα έρεη ηηο αθόινπζεο ηδηόηεηεο (Δηθόλα 69), πξνζέρνπκε ην instance 

name πνπ είλαη congratulationstxt. 
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Εικόνα 69 

Κάλνπκε δεμί θιηθ ζην frame 2 θαη παηάκε Actions. Γηα λα θαηαιάβνπκε ζε πνην 

frame θαη ζε πνην layer δνπιεύνπκε ζηα Actions βιέπνπκε ηελ Current Selection πνπ 

καο δίλεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα απηό (Δηθόλα 70). Κάλνληαο θιηθ ζηα 

layer:frames εδώ κπνξνύκε λα θάλνπκε γξήγνξεο αληαιιαγέο αλάκεζα ζηα Actions 

ησλ layer θαη frames. 

 

Εικόνα 70 

Σην Frame 2 γξάθνπκε ηνλ παξαθάησ θώδηθα (Δηθόλα 71). Σηε δεύηεξε γξακκή ηνπ 

θώδηθα ιέκε όηαλ ελεξγνπνηεζεί ν MOUSE_DOWN event,δειαδή παηάκε ην 

αξηζηεξό θιηθ αιιά δελ έρνπκε αθήζεη αθόκα ην δάρηπιν καο από ην θιηθ, ζην 

αληηθείκελν imgone λα θαιείηαη ε function moveStart1, ε function moveStart1 ιέεη 
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λα είλαη draggable ην αληηθείκελν imgone, δειαδή λα κπνξνύκε λα ην κεηαθέξνπκε 

ην αληηθείκελν όηαλ ηξέρεη ην πξόγξακκα καο. Δλώ ε ηξίηε γξακκή ιέεη όηαλ 

ειεπζεξώλεηαη ην θιηθ ζα θαιέζεη  ηελ function check1. Η function check1 ζηακαηάεη 

ηελ draggable ηδηόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ δέθαηε γξακκή, ειέγρεη εάλ ην 

αληηθείκελν imgone έρεη επαθή κε ην square1, κε ηελ εληνιή ζηελ γξακκή 11 (hit 

TestObject). Δάλ ππάξρεη επαθή αλάκεζα ζηα δπν αληηθείκελα, ην αληηθείκελν 

imgone ζα πάξεη ηηο ηδηόηεηεο Φ θαη Υ πνπ έρεη ην αληηθείκελν square1, γξακκέο 12-

13. Τελ ίδηα δνπιεηά κπνξνύζακε θάλνπκε γξάθνληαο ζηηο γξακκέο 12-13 imgone.x 

= square1.x; θαη imgone.y=square1.y; . 

 

Εικόνα 71 

Κάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηα ππόινηπα αληηθείκελα όπσο βιέπνπκε 

παξαθάησ. Καινύκε functions (Δηθόλα 72) θαη γξάθνπκε ην ηη πεξηέρεη ε θαζεκία 

(Δηθόλα 73,74). 

 

Εικόνα 72 
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Εικόνα 73 

  

 

Εικόνα 74 
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Απηό πνπ ζέινπκε ηώξα είλαη ν ρξήζηεο λα κελ κπνξεί λα επηιέμεη ηα αληηθείκελα 

πνπ δελ έρνπλ ηε ζεηξά γηα ηνπνζέηεζε, δειαδή πξώηα λα ηνπνζεηήζεη ηελ πξώηε 

εηθόλα θαη κεηά ηελ δεύηεξε, γηα λα γίλεη απηό πξώηα απελεξγνπνηνύκε ηα 

αληηθείκελα πνπ είλαη νη εηθόλεο καο εθηόο από ηελ πξώηε (Δηθόλα 75). Σε απηή ηε 

θαηάζηαζε δελ ελεξγνπνηνύληαη ηα mouse events ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 

Εικόνα 75 

Σηε ζπλέρεηα ζα θάλνπκε θάπνηεο κηθξέο αιιαγέο ζηα check functions. Σην θάζε 

function ζα ελεξγνπνηνύκε ηνλ επόκελν αληηθείκελν θαη ζα απελεξγνπνηνύκε ην 

αληηθείκελν πνπ θάιεζε ην function. Όπσο βιέπνπκε θαη ζηηο γξακκέο 39-40, πνπ 

ελεξγνπνηείηαη ην αληηθείκελν imgtwo θαη απελεξγνπνηείηαη ην αληηθείκελν imgone 

(Δηθόλα 76). Κάλνπκε ην ίδην γηα όια ηα check functions εθηόο από ην check6 πνπ ζα 

δνύκε παξαθάησ ηη ζα γξάςνπκε εθεί. 

 

 

Εικόνα 76 
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Τεζηάξνπκε ην πξόγξακκα καο θαη βξίζθνπκε ηα ιάζε εάλ ππάξρνπλ. Γξάθνπκε ηνλ 

παξαθάησ θώδηθα γηα λα είλαη invisible ην αληηθείκελν input text κε όλνκα 

congratulationstxt (Δηθόλα 77), γηαηί ζέινπκε λα εκθαληζηεί όηαλ ν ρξήζηεο 

θαηαθέξεη λα ηα βάιεη ζηε ζσζηή ζεηξά όια ηα αληηθείκελα. 

 

Εικόνα 77 

Γξάθνπκε ην function congratulationmsg() (γξακκή 113), πνπ θάλεη visible ην 

αληηθείκελν congratulationstxt . Τώξα πάκε ζην function check6 θαη θαινύκε ην 

function congratulationmsg()  κέζα ζην if πνπ ειέγρνπκε ην έθην θαη ηειεπηαίν 

αληηθείκελν (Δηθόλα 78). 

 

Εικόνα 78 

Καιό είλαη λα ηεζηάξνπκε ην πξόγξακκα καο πνιύ ζπρλά θαη λα κειεηάκε ηελ 

θαξηέια compiler errors όηαλ ππάξρνπλ ζθάικαηα (Δηθόλα 79). 

 

Εικόνα 79 
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10.  ΔΙΆΦΟΡΑ ACTIONS 

Παξαθάησ ζα δνύκε παξαδείγκαηα δειώζεσλ κεηαβιεηώλ ζηελ γιώζζα 

ActionScript 3.0 (Δηθόλα 80). 

 

Εικόνα 80 

Γηα λα εκθαλίζνπκε έλα random αξηζκό ζηελ θαξηέια OUTPUT γξάθνπκε ηνλ 

παξαθάησ θώδηθα (Δηθόλα 81). Σηε γξακκή 5 δειώλνπκε έλα function πνύ δέρεηαη 

δπν παξακέηξνπο ηύπνπ Number, θαη επηζηξέθεη πάιη έλαλ αξηζκό ηύπνπ Number. 

Σηε γξακκή 6 βιέπνπκε πσο θαιείηαη ε κέζνδνο Math.rand, επίζεο βιέπνπκε θaη ηε 

κέζνδν math.floor πνπ ζηξνγγπινπνηεί ηνπο αξηζκνύο πνπ βγάδεη ε math.random 

πξνο ηα θάησ. Σηε γξακκή 10 εκθαλίδνπκε ηε κεηαβιεηή n ζηελ θαξηέια OUTPUT 

(Δηθόλα 82), έρεη θαηαρσξεζεί ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο n ζηε γξακκή 3. Τεζηάξνπκε 

ην πξόγξακκα γηα λα ειέγρνπκε ηα απνηειέζκαηα. 

 

Εικόνα 81 

 

Εικόνα 82 

Παξαθάησ βιέπνπκε θάπνηα παξαδείγκαηα ησλ δειώζεσλ πηλάθσλ,  θαη πσο 

θάλνπκε ζρόιηα ζην θώδηθά καο ζηηο γξακκέο 2 θαη 4 κεηά ην δηπιό slash  (Δηθόλα 

83). 
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Εικόνα 83 

Σηελ ActionScript 3.0 κπνξνύκε επίζεο λα θάλνπκε import παθέησλ κε ηε ιέμε 

θιεηδί import θαη ζηε ζπλέρεηα ην όλνκα ηνπ παθέηνπ πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε 

import. Τώξα βιέπνπκε ηνλ παξαθάησ θώδηθα πνπ δεκηνπξγεί 12 ηπραίνπο αξηζκνύο 

ζε 1 δεπηεξόιεπην θαη ην θάλεη 3 θνξέο ζε θάζε εθηέιεζε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

TimerEvent (Δηθόλα 84). Σηελ πξώηε γξακκή θάλνπκε import ην timer event, ζηε 

γξακκή 5 δειώλνπκε ηελ timer κεηαβιεηή, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε γξακκή ιέκε λα 

ελεξγνπνηεζεί ζε 1000 milliseconds (1 δεπηεξόιεπην)  θαη λα θάλεη 3 επαλαιήςεηο. 

Σηε γξακκή 6 δειώλνπκε ην όλνκα ηνπ function πνπ ζα θαιέζεη ην timer, θαη ζηε 

γξακκή 7 ελεξγνπνηείηαη. Η function πνπ θαιεί ην timer event πξέπεη λα έρεη σο 

παξάκεηξν ην event:timerevent (γξακκή 9). Σηηο γξακκέο 10-12 βιέπνπκε πσο 

δνπιεύεη ν επαλαιεπηηθόο βξόγρνο for πνπ θαιεί ηε function randRange πνπ έρνπκε 

κειεηήζεη παξαπάλσ 12 θνξέο (Δηθόλα 84). 

 

Εικόνα 84 

Ο θώδηθαο απηόο ζα δεκηνπξγήζεη 12 ηπραίνπο αξηζκνύο ηξεηο θνξέο αλά έλα 

δεπηεξόιεπην  θαη ζα ηνπο εκθαλίζεη ζηελ θαξηέια OUTPUT. 
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