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Бұл оқу құралы Macromedia Flash MX, компьютерлік дизайн, мульти-
медиалық фильмдер мен презентацияларды жасау салаларында жұмыс дағ-
дыларын игеруге мүмкіндік береді. 

Бұл оқу құралын оқып, сіз мыналарды білетін боласыз: 
 

■ Macromedia Flash MX ортасында жұмыс жасаудың негізгі технологиялық 
əдістерін; 

■ Macromedia Flash MX ортасында анимациялық роликтерді жасаудың 
жалпы қағидаларын; 

■ анимациялардың түрлерін жəне олардың жасалу жолдарын; 
■ Flash-таңбалар не үшін керек екендігін жəне олардың салынған сурет-

термен салыстырғандағы артықшылықтарын; 
■ Macromedia Flash MX ортасындағы құралдардың тағайындалуын; 
■ ActionScript тілінің негізгі семантикалық конструкцияларын. Бұл оқу құ-

ралын оқып, сіз: 
■ графикалық жəне мəтіндік объектілердің аумақтарын белгілеуге жəне 

сызуға арналған құралдарды дұрыс пайдалана алатын боласыз; 
■ күрделі нысандарды салу үшін графикалық примитивтерді қолданып, 

импортталған графикамен жұмыс істей алатын боласыз; 
■ графикалық нысандардың жəне Flash-таңбалардың қасиеттерін өзгерте 

алатын боласыз; 
■ Flash-таңбалардың дайын кітапханаларын пайдаланып, өзіңіздің 

кітапха-наларыңызды жасай алатын боласыз; 
■ нысандардың айналу жəне трансформация анимацияларын жасай алатын 

боласыз; 
■ Wеb- беттерге Flash-роликтерді жүктей алатын боласыз; 
■ клиптердің ерекшеліктерін өзгертіп, оларды  ActionScript тілінде басқара 

алатын боласыз 
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Flash-технологиясының ерекшеліктері 

 
Flash технологиясы Shockwave Flash (SWF) пішіміндегі векторлық 

графиканың пайдалануына негізделген. Осыған қарамастан, бұл бірінші - 
векторлық пішім емес, SWF жасаушылары графиканың бейнелі 
мүмкіндіктері, онымен жұмыс істеу құралдары жəне нəтижелерді Web-
беттерге енгізу тетігі араларындағы ең сəтті үйлесімді таба алды. SWF-
тің қосымша артықшылығы - оның портативтігі, яғни бұл пішім кез 
келген аппараттық-бағдарламалық платформада (атап айтқанда, Mac OS 
операциялық жүйесінде (OS) жұмыс істейтін Macintosh компьютерлерінде 
жəне Windows-пен жұмыс істейтін IBM компьютерлерінде) 
пайдаланылуы мүмкін. SWF-тің тағы бір ерекшелігі - оның негізінде 
жасалған суреттер тек қана анимацияланбайды, сонымен қатар олар 
интерактивті элементтермен, сондай-ақ дыбыспен сүйемелденеді. 

Web-дизайнерлер арасында SWF пішімінің танымалдығы интерактивті - 
мультимедиалық қосымшаларды жасаудың портативтігіне жəне 
мүмкіндігіне себепші болды. Осыған орай, Macromedia фирмасының 
пішімінің пайда болуымен бірге екі негізгі браузерлер үшін: Internet 
Explorer жəне Netscape Communicato кірістірілетін компоненттер (Plug-In) 
жасалды, бұл Интернет желісінде SWF-тің кеңірек таралуына ықпал етті. 
 

Flash-технологияның компоненттері: 
• векторлық графика; 
• анимацияның бірнеше түрлерінің қолдауы; 
• интерфейстің интерактивті элементтерін құру мүмкіндігі; 
• импорттық графикалық пішімдермен өзара əрекеттесуді қолдау 

(растрлықты қоса алғанда); 
• синхронды дыбыстық сүйемелдеуді қосу мүмкіндігі; 
• HTML пішіміне, сондай-ақ Интернетте қолданылатын кез келген 

графикалық пішімдерге Flash-фильмдердің экспортталуын 
қамтамасыз ету; 

• платформалық тəуелсіздік; 
• Flash-фильмдерді автономды режімде жəне Web -браузер 

арқылы көру мүмкіндігі; 
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• Flash фильмдер жасаушыларын көптеген кертартпалыққа 
негізделген операциялардан арылтатын, сондай ақ Flash 
технологиясын іске асырудың техникалық аспектілерін егжей 
тегжейлі зерттеуден арылтатын визуалды əзірлеу құралдарының 
болуы. 

 
 

Flash редакторымен танысу 
 

Редактордың пайдаланушылық интерфейсінің ұйымдастырылуы 
Windows қосымшалары үшін дағдылы болып табылады. Онда мəзір 
жолағы жəне ең жиі қолданылатын пəрмендері бар негізгі саймандар 
тақтасының батырмалары қолданылады. 

Flash терезесінің негізгі элементтері 1.1.-суретінде көрсетілген. 
Терезенің сол жақ шетінде түзету саймандар тақтасы орналасқан. Ол 

графикалық нысандарды жасау жəне түзету үшін пайдаланылатын 
құралдарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

 
 

 

1.1.Сурет. Негізгі Flash терезесінің құрылымы 

 

1.2 
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Жұмыстың ыңғайлылығы үшін саймандар тақтасы төрт бөлікке бөлін-
ген: 

Tools (Саймандар), құралдардың екі түрі бар: таңдау құралдары жəне 
сурет салу құралдары 

View (Түр), суретті қарауға арналған басқару құралдары бар - екі ба-
тырма: 

Hand Tool (Қол) - батырманы шерту жылжыту жолақтарын пайдаланбай-
ақ, жұмыс кеңістігін тышқанның көмегімен кез келген бағытта жылжытуға 
болатын режимді қосады; 

Zoom Tool (Масштаб) —батырманы шерту жұмыс аймағында сурет-
тің - жылдам масштабтау режимін іске қосады; осы режимді қосқанда 
масштабтау бағытын (ұлғайту немесе азайту) таңдауға мүмкіндік беретін 
Options жолында екі қосымша батырма пайда болады; 

Colors (Түстер), құрамында контур түсінің жəне заттардың құйылуы-
ның бөлек таңдауын қамтамасыз ететін батырмалар бар; 

Options (Параметрлер), онда таңдалған сайманның қосымша параметр-
лерінің орнату элементтері ұсынылған. Қосымша параметрлері жоқ сай-
мандарда Options аймағы бос болып қалады. 

Қажет болған жағдайда саймандар тақтасы шекарадан жəне терезеден 
алыстатылып, "қалқып жатқанға" айналуы мүмкін. 

 

 

Сурет салу 
 

Сурет салу Tools тақтасында орналасқан саймандар арқылы жүзеге 
асырылады. Олардың ішіндегі негізгілері (1.1.-сур. қараңыз) 

Line Tool (Сызық) — қажет болған жағдайда контурдың объектісі 
ретінде пайдаланылуы мүмкін тікелей жəне сынық сызықтарды салуға 
мүмкіндік береді; сайманда модификатор-батырмалар жоқ. Пайдаланушы 
баптау параметрі ретінде сызықтың түсін жəне қалыңдығын таңдай 
алады, баптау қасиеттер инспекторы арқылы жүзеге асады. 

Oval Tool (Сопақша) — ол əртүрлі радиусты эллипс пен шеңберлерді 
жасауға арналған; жасалған фигура бір-бірінен бөлек өңделуі мүмкін екі - 
компоненттен тұрады: контурдан (Outline) жəне құюдан (Fill). 
Пайдаланушы баптау параметрі ретінде сызықтың түсін жəне қалыңдығын 
таңдай алады, баптау қасиеттер инспекторы арқылы жүзеге асады; 

Rectangle Tool (Тікбұрыш) — тікбұрыштар мен шаршыларды жасауға 
арналған; жасалған фигура алдыңғы фигура сияқты екі компоненттен 
тұрады. Қосымша параметр ретінде тіктөртбұрыштың бұрыштарын 
дөңгелектету радиусын көрсетуге болады. Сонымен қатар, пайдаланушы 
баптау параметрі ретінде сызықтың түсін жəне қалыңдығын таңдай алады, 
көрсетілген параметрлер қасиеттер инспекторы арқылы орнатылады; 
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Pen Tool (Қауырсын) — Безье қисық тетігінің негізіндегі жоғары 
дəлдіктегі тура жəне тегістелген қисық сызықтарды салуға мүкіндік 
береді. Ол үшін салу барысында Flash базалық нүктелерді жасайды 
(Anchor points) жəне олар бойынша салынған сегментті салады. 

Pencil Tool (Қарындаш) — ол қисынсыз сызықтарды салуға арналған, 
алайда сəйкес параметрлерді баптаған кезде ол салынған пішіндерді таниды 
жəне оларды стандартты геометриялық пішіндерге автоматты түрде 
түрлендіреді; 

Brush Tool (Қылқалам) — қылқаламның бояуларына ұқсайтын сызық-
тарды салуға мүмкіндік береді. Қылқалам қолданудың салыстырмалы қа-
рапайымдылығына қарамастан қосымша параметрлердің жеткілікті санына 
ие; 

Eraser Tool (Өшіргіш) —бұл графикалық редакторларға арналған қара-
пайым өшіргіш, ол əрекет ету қағидасы бойынша жəне қосымша пара-
метрлердің жиынтығы бойынша Brush Tool-ға өте ұқсас. 

 

 

Мәтінмен жұмыс 
 

Мәтінді жасау және редакциялау. Мəтіндік өріске Flash- фильмді 
қосу үшін келесі əрекеттерді орындау қажет. 

1. Tools тақтасында Text Tool сайманын қосу керек. 
2. Мəтін өрісін орналастыру керек жерге тінтуірді басыңыз. Нəтиже-

сінде, осы позицияда шеңбермен қоршалған мəтіндік курсор пайда болады. 
3. Мəтінді теру. 

 
Қоршалған шеңбердің оң бұрышында (жоғары немесе төмен) 

мəтіндік өрістің түрін анықтайтын маркер бар екеніне назар аудару қажет: 
 Жоғарғы оң бұрыштағы тікбұрышты маркер белгіленген ендегі 

мəтіндік өріске (Fixed text block) сәйкес келеді. Мұндай өрісте, егер 
таңба ағымдағы жолға симаса, келесі жолға автоматты түрде көшу - 

орындалады; өрістің ені пайдаланушымен маркерді шұбалту 
арқылы орнатылады. Фильмді Web-серверде жариялағаннан кейін 
осындай өрістің мазмұны сценарий арқылы немесе Web-беттің 

оқырманымен өзгертілуі мүмкін емес; 
 Жоғарғы оң бұрыштағы дөңгелек маркер кеңейтілетін мəтіндік 

өріске (Expanded text block) сәйкес келеді. Бұл ені мəтінді терген 
кезде автоматты түрде ұлғаятын бір жолды мəтіндік өріс; бұл 

нұсқа əдепкі қалпы бойынша қолданылады. Мұндай өрістің мазмұны 
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Мəтіндік блоктың, сөздің (мəтін фрагментінің) немесе бөлек таңбаның 
атрибутын өзгерту үшін келесі əрекеттерді орындау керек. 

1. Text сайманын қосу. 
2. Тінтуір арқылы мəтіннің тиісті фрагментін таңдау (белгілеу). 
3. Text мəзірінде тиісті пəрменді таңдау немесе мəтін қасиеттерінің 

инспектор тақтасында орналасқан басқару элементтерін пайдалану. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.сурет. Text 
мәзірінің команда 
құрамасы 
 

сценарий арқылы немесе Web-беттің оқырманымен өзгертілуі мүмкін емес;  
 Төменгі  оң  бұрыштағы  ақ  тікбұрышты  маркер  динамикалық  

өзгеретін мазмұнды -Dynamic text block немесе Input text block -   
енгізуге арналған мәтіндік өріске сәйкес келеді. Бірінші типтегі өрістің 
мазмұны сценарий арқылы,   ал   екінші   Web-беттің   оқырманы   арқылы   
(мысалы,   формаға деректеді енгізу кезінде) өзгеруі мүмкін; 

 Төменгі оң жақ бұрыштағы қара тікбұрышты маркер мəтіндік аумақта 
тік жəне (немесе) көлденең жылжыту жолағы арқылы жылжи (айнала) 
алатын мазмұны бар мəтіндік өрісті көрсетеді. 
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1.3.cурет Статикалық мәтін сипаттарының инспекторы 
 

Text мəзірінің барлық пəрмендері үш топқа бөлінген (1.2.-сур): 
■ Біріншіге мəтіннің тиісті атрибуттарының мүмкін мəндерінен 

тұратын каскадты мəзірлері бар мəтінмен жұмыс жасаудың дəстүрлі 
пəрмендері(Font, Size, Style) жатады. 

■ екінші топты айтарлықтай таралған пəрмендер құрайды: Align 
(Тегістеу) жəне Tracking (Трекинг); 

■ үшінші топқа мəтіндік өрістің тиісті қасиетінің орнатылуын 
қамтамасыз ететін жалғыз ғана пəрмен Scrollable (Орын ауыстыру) жатады. 

Сипаттардың инспекторы мəтіннің параметрлерін өлшеудің қолайлырақ 
құралы болып табылады. Оның форматы мəтіндік өрістің түріне байланысты. 

Статикалық мәтін. Статикалық мəтін (Static Text) — бұл фильмнің 
жариялануынан кейін өзгертілуі мүмкін емес мəтіндік мазмұны. Статикалық 
мəтіннің сипаттар инспекторының форматы 1.3.-суретте көрсетілген. 

Басқару элементтері тақтасындағы ұсынылған элементтердің мыналарына 
тоқталайық: 

■ URL мәтіндік өрісі (URL — Universal Resources Locator). Үстелде 
мəтіндік блокты белгілеп, осы өрісте байланысты ресурстың толық Web-
мекен- жайын көрсету арқылы гипер сілтемені жасауға болады, бірақ басқа 
визуалды редакторларға қарағанда ол асты сызылған қаріпімен емес, 
штрихты сызығы бар қаріпімен көрсетілетін болады. Flash -те қолданылатын 
гипер сілтемелерді жасау тетігінде екі кемшілік бар: URL қолмен енгізуге 
тура келеді жəне Flash тіпті жергілікті файлдар үшін де URL дұрыстығын 
тексермейді; 

■ Target ашылмалы тізімі (Мақсатты). Бұл көрсетілген URL бойынша 
шақырылған ресурсты браузердің қай терезесіне жүктеу керектігін 
көрсетуге мүмкіндік береді. Тізім URL-ға тіпті бір таңбаны енгізген кезде 
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қолжетімді болады жəне келесі нұсқалардан тұрады (олар HTML тілінің 
TARGET атрибутының стандартты мəндеріне ұқсас): 
_blank — шақырылатын құжат əрқашан жаңа, аталмаған терезеге 

жүктеледі; 
_self — шақырылатын құжат əрқашан сілтеме ынтагерлікпен 

өзгертілген терезеге жүктеледі; 
_parent — шақырылатын құжат ата-аналық терезеге (яғни иерархияның 

жоғарырақ деңгейлі терезесіне) жүктеледі; еге бұл терезеде "ата-ана" 
болмаса немесе ол өзі сондай болса, онда нəтиже _self мəнін қолданумен тең 
болады; 

_top — шақырылатын құжат ең жоғарғы деңгейлі терезеге жүктеледі 
(егер ол терезе өзі сондай болса, онда нəтиже _self мəнін қолданумен тең 
болады; 

■ Selectable батырмасы (Айқындалатын). Ол жалауша ретінде 
қолданылады: батырманы басу мəтін үшін тиісті қасиетті орнатуға немесе 
болдырмауға мүмкіндік береді. Мəтіннің фрагментін таңдау мүмкіндігі оны 
редакциялау мүмкіндігі дегенді білдірмейтінін ескеру қажет; таңдалған 
фрагмент,мысалы, айырбастау буферіне көшірілуі мүмкін; 

■ Change Direction of Text батырмасы (Мəтіннің бағытын өзгерту). 
Жазбаның бағдарын таңдауға мүмкіндік беретін мəзірді ашуға мүмкіндік 
береді: көлденең немесе тік. Мəзірдің құрамында үш пəрмен бар: 
Horizontal (Көлденең); Vertical, Left to Right (Тік, солдан оңға қарай ); 
Vertical, Right to Left (Тік, оңнан солға қарай). Мəтіннің тік бағдарын орнатқан 
кезде пішімдеу батырмаларының құрамы өзгереді жəне оған қоса Rotation 
батырмасы қол жетімді болады; 

■ Rotation батырмасы (Айналыс). Жалаушаның рөлін атқарады 
жəне жазбадағы таңбалардың орналасуын өзгертуге мүмкіндік береді. 

■ Use Device Font жалаушасы (Құрылғы қаріпін қолдану). Егер 
жалауша орнатылған болса, онда фильмді ойнатқан кезде Flash-плеер 
оқырманның шолғышыны орнатылған физикалық қаріптерді пайдаланады; 
ол фильм файлының өлшемін азайта алады. 

Егер алдымен өрістің параметрлерін орнатып, сосын оған мəтінді енгізсе, 
тік жазбаның талап етілетін орналасуын алу айтарлықтай оңай болады. 

 

 
Инспектор тақтасының оң шекарасының қасында Format (Формат) 

батырмасы орналасқан, оны басқан кезде мəтіндік өрістің пішімдеу 
параметрлерін орнатуға мүмкіндік беретін қосымша диалогтық терезе 
ашылады (1.4.-сур.). 

Бұл терезеде "Macromedia стиліндегі" жылжымалы реттегіштерімен 
біріктірілген төрт мəтіндік өріс бар. 

Гипермəтіндік сілтемелер тек көлденең мəтіннің негізінде 
жасалынуы мүмкін екенін есте сақтау қажет. 
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1.4.сурет Format Option диалогтық терезесі. 
 
 
 
 
 
 
 

Indent (Шегініс) — жаңа жолға арналған азат жолдың мөлшері (пиксельмен); 
Column Spacing (Жоларалық интервал) — (тармақтардағы) көрші жолдардың 
арасындағы аралық; тік мəтін үшін бұл параметр мəтіннің бағандары 
арасындағы аралықты белгілейді; 

Top Margin (Сол жақтағы өріс) — мəтін өрісінің сол жақ шекарасы мен 
жолдың бірінші таңбасы арасындағы аралық; 

Bottom Margin (Оң жақтағы өріс) — мəтін өрісінің оң жақ шекарасы мен 
жолдың соңғы таңбасы арасындағы аралық; 

Format Option диалогтық терезесі мəтіндік өрістердің барлық түрлері үшін 
барабар. 

Динамикалық мәтін. Динамикалық (немесе өзгертілетін мəтін) Dynamic 
Text - мазмұны ActionScript тіліндегі сценарий арқылы өзгере алатын 
мəтіндік өріс (яғни, фильмды ойнатқан кезде). 

ActionScript-тегі сценарийінен болған динамикалық мəтіндік өріспен жұмыс 
істеу мүмкіндігі əрбір осындай өріс TextField деп аталатын ActionScript тілінің 
- арнайы нысанының данасы болып табылатынымен шартталған. 

Динамикалық мəтіннің атрибуттарын орнату үшін сипаттар инспекторының 
тақтасы келесі элементтерден тұрады (1.5.-сур.): 

 

 
 
■ Instance Name мəтіндік өрісі (Үлгінің атауы), онда мəтіндік өрістің аты 

көрсетіледі. Өрістің аты (тікелей соның ішінде) əдетте Windows - 
қосымшаларында интерфейстің бұғатталған элементін білдіретін сұр түсті 
таңбалармен шығарылатынына қарамастан, бұл жағдайда енгізуге рұқсат 
етіледі; 

■ мəтіндік өріс форматтарының тізімін ашатын Line type (Тармақтың түрі) 
Single Line (Біртармақты); Multiline (Көптармақты); Multiline no wrap (Көп- 
тармақты, ауыстырусыз); 

■ Render text as HTMLбатырмасы. Егер ол басылып тұрса, мəтіннің берілген 
форматтау параметрлері (мөлшері, стилі, гиперсілтеме ретінде пайдалану 
сияқты) 

Динамикалық мəтіндік өріске осы өрістің мазмұны мен пішімін орнату 
немесе өзгерту үшін өріске жүгінуге болатын бірегей атау (идентификатор) 
тағайындалуы мүмкін. Мысалы, осындай өріс үшін таңблық кодтауды 
динамикалық түрде өзгертуге болады. 
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1.5 сурет Динамикалық мәтінге арналған сипаттар инспекторының форматы  
 
фильмді  жариялаған  кезде  тиісті HTML-тэгтердің  түрінде  сақталатын 

болады. 
■ Show Border батырмасы (Жиектемені көрсету). Егер ол басылып тұрса, онда 

мəтіндік өріс жиектемеге алынып тұрады. 
■ Selectable жалаушасы (Таңдалатын). Оның мақсаты алдында статикалық 

мəтінге қарастырылғанға барабар. 
■ Var мəтіндік өрісі ( variable сөзінен — айнымалы) жасалынып жатқан 

мəтіндік өріспен байланысты айнымалының атын енгізуге арналған; 
■ Characters батырмасы (Таңбалар), оны басқа кезде Character 

Options,қосымша диалогтық терезе ашылады, мəтіндік өріс үшін 
қолданылатын кіріктіілген қаріпінің параметрлерін орнатуға мүмкіндік 
береді. Терезеде үш ауыстырым-қосқыш бар: 
No Characters (Ешқандай таңбалар) — қолданылатын қаріп туралы ақпарат 

Flash-фильмды жариялаған кезде оған экспортталмайды. 
All Characters (Барлық таңбалар) - Flash-фильмге барлық таңбалар туралы 

ақпарат енгізіледі; 
Only  (Таңдаулылар)—Flash-фильмге  ары  орналасқан  жалаушалардың 

көмегімен көрсетілген қаріптің таңбалары туралы ақпарат қана енгізіледі. 
Кірістірілген қаріпінің параметрлерін орнату жайында келесі түсініктемені 

жасау керек. 
Компьютерде орнатылған қаріп Flash-фильмде пайдаланған кезде,Flash 

қаріп туралы ақпаратты SWF-файлға енгізде, осылайша мəтіннің Flash-плеерде 
дұрыс көрсетілетініне кепілдік береді. Алайда, Flash- те қолданылатын барлық 
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қаріптерді SWF-файлға экспорттала алмайды. Сондықтан осы қаріптің 
экспорттала алатынын алдын- ала тексеру ұсынылады. Ол үшін View мəзірінде 
Antialias Text (Мəтінді тегістеу) пəрменін таңдау жəне тегістеудің нəтижесін 
бағалау қажет. Егер тегістеу орындалмаса, онда ол Flash мұндай қаріпті 
танымайтынын жəне оны экспорттамайтынын білдіреді. 

Баламалы тəсіл - физикалық қаріптерді пайдалану (Device Font). 
Физикалық қаріп туралы ақпарат SWF-файлға экспортталмайды. Оның 

орнына, Flash-плеер физикалық қаріпке жақын, компьютерде орнатылған 
кез- келген қаріпті пайдаланады. 

Физикалық қаріп туралы ақпарат SWF-файлына кірмегендіктен, бұл нұсқа 
Flash-фильм файлының кішірек өлшемін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар 
физикалық қаріп ұсақ таңбаларға арналған енгізілген қаріппен 
салыстырғанда анығырақ болуы мүмкін (10 тармақтан кем). Алайда, егер 
пайдаланушының компьютерінде қолайлы қаріп болмаса, мəтін фильмнің 
авторы күткендей көрінбеуі мүмкін. 

Flash құрамында физикалық қаріптердің үш түрі бар: _sans (Helvetica жəне 
Arial қаріптеріне жақын қаріп); _serif (Times Roman жақын); _typewriter 
(Courier қаріпіне жақын). 

Осы мəтіндік өрісте қолданылатын физикалық қаріпті көрсету үшін оны 
мəтін сипатының инспекторлық тақтасында бар қаріптер тізімінен таңдау керек. 

Редакцияланатын мәтін. Редакцияланатын мəтін (Input Text) — мəтіндік 
өріс Web-бет оқырманының мəтінді теруіне жəне редакциялауына арналған. 

Редакцияланатын мəтіндік өрісі пайдаланушыдан ақпарат алу үшін 
арналған. Мысалы, ол серверде орналасқан дерекқорлар базасына сұрау салу 
немесе сайттың келушісі өткісі келетін фильм көрінісінің аты болуы мүмкін. 

 
Динамикалық мəтін сипатының инспекторымен салыстырғанда мұнда 

келесі ерекшеліктер бар: 
■ URL мəтіндік өрісі жоқ жəне онымен байланысты Target ашылмалы 

тізімі; 
■ Selectable батырмасы қолжетімсіз (басылып тұрған күйде бұғатталған), 

себебі редакцияланатын мəтін міндетті түрде таңдалмалы болу керек; 
■ Maximum Characters мəтіндік өрісі бар (таңбалардың максималды саны). 

Бұл өрісте оқырман қанша таңбаны енгізуге рұқсат ететін бүтін санды 
көрсету керек. 

 
Редакциялау өрісінің параметрлері динамикалық мəтіннің параметрлері 

сияқты ActionScript тілі арқылы өзгертілуі мүмкін. Мұндай мүмкіндікті 
пайдалану үшін редакциялау өрісіне бірегей атау беріп, (қажет болса) жəне 
онымен байланысты айнымалының атын көрсету қажет. 

Редакциялау өрісі үшін динамикалық мəтін үшін сияқты айналдыру 
жолақтарын жасауға болады.
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Графиканың басқа қосымшалардан импорты 

 

Flash-тің графикалық бейнелерді жасау мүмкіндігі Flash-фильмдерге 
импортталған суреттерді қосу арқылы жақсартылуы мүмкін. Flash əр түрлі 
форматтағы векторлық жəне растрлық бейнелердің импортын қолдайды. 

Растрлық суреттердің (GIF, JPEG, PNG жəне BMP) Flash-фильміне 
импортталуы фильм файлының өлшемін арттыруы мүмкін. Растрлық сурет 
файлының өлшемін азайту үшін Bitmap Properties диалогтық терезесінде 
сығымдау опциясын таңдауға болады (Растрдың параметрлері). 

 

Flash бағдарламасында растрлық суреттерді өңдеу мүмкіндігі жоқ. Егер 
бұл қажет болса, əрекеттің екі нұсқасы мүмкін: 
■ суретті сыртқы графикалық редакторлардың (мысалы,  Fireworks) бірінде 

ашу жəне өзгерту; 
■ растрлық суретті векторлыққа өзгерту. 

 

Екінші тəсілдің артықшылығы - Flash-фильм файлының көлемін 
азайтылуы.  

Растрлық графикамен жұмыс істеудің тағы бір тəсілі бар. Растрді 
бөлек өңделетін аймақтарға бөлуге болады (бұл рəсім Breaking Apart деп 
аталады). Бұл жағдайда растр барлық бастапқы бөлшектерді сақтайды. 
Бұл рəсімнің қолданылуы растрлық суретті сондай-ақ нысандарды 
бояуға арналған бояу ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. 

Фильмге растрлық суретті импорттау үшін мына қадамдарды 
орындау қажет: 

1. File мəзірінде Import пəрменін таңдау (Импорт). 
2. Қажетті файлды файлдық жүйенің стандартты терезесінің 

көмегімен ашу.  
Нəтижесінде  импортталған  сурет  үстелде  пайда  болады,  сондай-

ақ  1.6.- суретінде көрсетілгендей тиісті типтегі таңба ретінде 
фильмнің кітапханасына ауыстырылады. 

 
 
 
 
 

 

1.5 
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1.6 сурет.Растрлық сурет импортының нәтижесі 
 
Егер импортталатын сурет анимацияланған GIF болса, онда əрбір кадр 

кітапханаға бөлек таңба ретінде орналастырылады, оларға реттік нөмірлер 
автоматты түрде белгіленеді. 

Импортталатын суреттің параметрлерін анықтау үшін жəне қажет 
болса өзгерту үшін (мысалы, оның көлемін азайту) келесі əрекеттерді орындау 
керек: 

1. Кітапхана терезесінің ашылатын мəзірінде Properties (Свойства) 
пəрменін таңдау. 

2. Ашылған Bitmap Properties диалогтық терзеде талап етілетін 
міндерді орнату. 

Bitmap Properties диалогтық терзесі келесі элементтерден тұрады (1.7.-
сур.): 

■ суретті көру аймағынан. Бұл жағдайда суреттің 
масштабталмайтынын ескерген жөн, сондықтан терезеде суреттің 
фрагменті (жоғарғы сол жақ бұрышы) ғана көрінуі мүмкін; 

■ тиісті кітапхана таңбасының атауы бар мəтіндік өрісінен (əдепкі 
бойынша ол сурет файлының атына сəйкес келеді, бірақ пайдаланушы оны 
өзгерте алады); 

■ сурет туралы қосымша ақпаратты (файлға жол, жасалу күні, 
мөлшері, түстің тереңдігі) қамтитын статикалық мəтіндік 
аймақтан; 
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1.7 сурет. Bitmap Properties 
Диалогтық терезесі 
 

 
Allow Smoothing жалаушасы (Тегістеуге рұқсат беру). Егер ол 

белгіленген болса, онда Flash суретті тегістейді (antialiasing); 
Compression ашылмалы тізімі (Қысу). Тізімде екі пункт бар: Photo 
(JPEG) — фотореалистік суреттер үшін қысу; Lossless (PNG/ GIF) — 
көз қаратпайтын түстік ауысулары бар контурлық суреттер үшін 
қысу;Use Imported JPEG Data жалаушасы (Импортталған деректерді 
пайдалану). Егер ол белгіленген болса, онда суреттердің қысуы бұрын 
белгіленген параметрлерге сəйкес орындалады. BMP форматы үшін осы 
жалауша басқаша аталады - Use Document Default Quality (Құжаттың 
белгіленген сапасын пайдалану), ал GIF жəне PNG форматтары үшін 
мүлдем жоқ (себебі бұл екі формат үшін қосымша қысу нəтиже 
бермейді). Егер жалауша болмаса, төменірек Quality (Сапа) мəтіндік 
өрісі көрсетіледі, онда суретің қысудан кейінгі талап етілетін сапасын 
көрсету керек ((бастапқы пайызбен, 100% ең жоғары сапаға сəйкес 
келеді); 

Test (Тест) батырмасы қысу нəтижесін бағалауға мүмкіндік береді: 
оны басқаннан кейін терезенің төменгі бөлігінде бастапқы жəне 
қысылған сурет туралы ақпарат көрсетіледі жəне жаңа нұсқасы көру 
аймағында көрсетіледі (1.7-суретті қараңыз). 
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Таңбалар мен даналарды пайдалану 
 

Flash-те негізгі үш таңба бар. 
Графикалық таңба (graphic symbol) фильмде статикалық немесе - 

анимациялық сурет ретінде пайдаланылады. Оның мінез-құлқы негізгі 
фильмнің уақыттық диаграммасының көмегімен сипатталады. Графикалық 
таңбаға интерактивті басқару құралдарын мен дыбыстық сүйемелдеуді 
тағайындау мүмкін емес. 

Таңба-батырма (button symbol) фильмге пайдаланушының əрекеттеріне 
жауап беретін жəне фильмнің ойнатылуын басқаратын интерактивті 
батырмаларды қосуға арналған. 

Осы мақсатта таңба-батырмаға жауап беруге тиісті оқиғаларды (events) 
жəне осы оқиғалармен инициализацияланатын əрекеттер (actions) 
тағайындалуы мүмкін. Сонымен қатар, дыбыстық сүйемелдеу осы батырмаға 
байланысты болуы мүмкін. 

Таңба-клип (movie clip symbol) фильмнің кітпаханасында қайта 
қолданылатын анимацияларды қосу үшін пайдаланылады. Әрбір клипте 
негізгі - фильмнің уақыт диаграммасына қарамастан өз ойнатылатын уақыт 
сызбасы бар. Клип өзінің интерактивті басқару элементтерін, сондай-ақ 
ұяшықтың төменгі деңгейіндегі клиптерді қамтуы мүмкін. Екінші 
жағынан, батырма оны тірілтуге мүмкіндік беретін клипті қамтуы болуы 
мүмкін. 

Кез келген таңбаның өзге ерекшелігі - кітапханамен байланыс 
болғандықтан, таңбалар отбасына фильм элементінің тағы да төрт түрін 
жатқызуға болады: 

дыбыс; 
импортталған растрлық суреттер; қаріп-таңба; 
бейне клип. 
Осы элементтердің кез-келгені сыртқы көзден импортталғаннан кейін - 

автоматты түрде фильм кітапханасына орналастырылады, содан кейін 
фильмде көп рет пайдаланылуы мүмкін. 

Бар нысанның таңбаға түрленуі. Бар нысанды (немесе бірнеше 
нысандарды) таңбаға айналдыру үшін келесі əрекеттерді орындау керек: 
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1. Үстелде таңбаға айналатын нысанды (нысандарды) таңдау. 
2. Insert мəзірінде (Қою) пəрменін таңдауConvert to Symbol (Таңбаға - 

айналдыру). 
3. Ашылған Convert to Symbol диалогтық терезеде таңбаның 

параметрлерін көрсету. 
4. OK батырмасын басу; Жасалған таңба фильм кітапханасына 

автоматты түрде қосылады. 
 

Convert to Symbol диалогтық терезесі арқылы таңбаның келесі параметрлері 
орнатылуы мүмкін: 
Name (Аты) — фильмнің кітапханасына қосылатын таңбаның аты; 
Behavior (мінез-құлық) — таңбаның түрі (клип, батырма немесе графика); 
Registration (Тіркелу) —таңбаның тіркеу нүктесінің күйі. Бұл өріс 
интерактивті болып табылады: нүктенің орнын көрсету үшін тиісті маркерді 
тінтуірмен шерту керек (тіркеу орны қара, бос маркерлер ақ түспен 
көрсетіледі). 

 
Advanced батырмасы (Қосымша) Convert to Symbol терезесінің кеңейтілген 

форматына ауысуды қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда, ол құрылған 
таңбаны ортақ кітапханамен байланыстырған кезде пайдаланылатын екі 
қосымша элементтер тобын қамтиды. Қысқартылған (негізгі) форматқа 
қайта оралу үшін Advanced батырмасын алмастыратын Basic (Негізгі) 
батырмасын шерту керек. 

Convert to Symbol терезесін пайдаланып қалыпты нысанды символға 
айналдырып қана қоймай, символдың түрін де өзгертуге болады. 

Нысанға таңбаға айналдырғаннан кейін оны қалыпты режимде редакциялау 
мүмкін емес, символды өңдеу режимі орнатылуы керек. 

Батырмаларды жасау. Таңба-батырманы жасау үшін Symbol Properties 
диалогтық терезеде тиісті нұсқаны таңдау керек жəне сонымен бірге уақыт 
шкаласы өзгереді (2.1-суретті қараңыз). Flash-тегі батырма алғашқы үш кадр 
нақты батырманың күйіне сəйкес келетін төрт кадрлық анимация болып 
табылады. Сығылған(Up), көрсеткіштің астында орналасқан (Over) немесе 
басылған(Down). Төртінші кадр (Hit) батырманың белсенді аймағын 
сипаттауға арналған. Белсенді аймақ - ішіндегі басу Flash-пен деп батырманы 
басу деп қабылданады. 

 

 
 
 
 

Әдетте, əр батырманың күйіне батырма кескініне суреті сəйкес 
келеді (төртінші кадр фильм ойнағанда көрінбейді). Осылайша, таңба-
батырманың сипаттамасы əрбір нақты жағдайды жасау үшін жəне оны 
уақыт кестесінің тиісті кадрымен байланыстыру үшін арналған. 
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Суретті үш жолмен алуға болады: 
■ сурет салу құралдарының көмегімен; 
■ алмасу буфері арқылы импорттау немесе қою жолымен; 
■ бұрын құрылған таңбалардың бірінің данасының негізде. 

Бос таңбаның негізде батырманы жасау үшін келесі əрекеттерді орындау 
қажет: 

1. Мəзірде New Symbol пəрменін таңдау. 
2. Symbol Properties диалогтық терезесінде таңбанын атын 

жазып,Behavior ауыстырғышты Button күйіне орнату. 
3. Up (Қысылған) күйіндегі батырманы білдіретін суретті салу немесе 

үстелге қою; сонымен бірге, кадрдың ұяшығындағы қара нүкте көрсетіп 
тұрғандай, уақыт диаграммасының бірінші кадры автоматты түрде кілтті 
болып қалады. 

4. Insert мəзірінде Keyframe (Кілтті кадр) пəрменін таңдау; оны 
орындаудың нəтижесінде уақыттық диаграммадағы Over (Көрсеткіштің 
астында) оқу бастиегі келесі кадрға өтеді жəне ол кілт ретінде белгіленеді. Ол 
үшін, əдепкі бойынша, Up кадрындағы сурет мұраға алынады. 

5. Down жəне Hit кадрлары үшін 4-тармақтыы орындау. 
Батырманы жасау рəсімін аяқтау үшін таңбаларды өңдеу режимінен шығу 

керек. Ең оңай тəсіл- жұмыс кеңістігінің саймандар тақтасындағы жебесі 
бар батырманы (сахна атының сол жағында) немесе тікелей сахнаның аты 
басу. Сонымен бірге үстелдің əдетті форматына жəне уақыттық 
диаграммаға қайта оралу орындалады. Бірақ үстелде жасалған батырма 
болмайды, өйткені таңба , яғни сахна элементіне емес, кітапхананың элементі 
жасалды. 

Батырманы көріп, оның функционалдығын тексеру үшін келесі əрекеттерді 
орындау қажет. 

1. Window мəзірінде Library пəрменін таңдау. 
2. Тінтуір көрсеткішін кітапхана элементтерінің тізіміндегі белгі-

таңбаның белгісіне орнату жəне оны үстелге əкелу. 
3. Control (Басқару) мəзірінде Enable Simple Button пəрменін таңдау 

(Батырманың автономды тексерілуіне рұқсат беру). 
Осыдан кейін батырма интерактивті болады - көрсеткіштің жылжуына жəне 

тінтуірдің түймешігінің басуына жауап қайтару керек. 
Сынақ аяқталғаннан кейін сынақ режимінен шығу керек. Ол үшін Enable 

Simple Button пəрменін қайтадан таңдау керек. 
Фильмнің кітапханасында таңбаны қарау аймағында батырманы таңдағанда, 

батырма кадрларын «қалыпты» анимация ретінде ойнатуға мүмкіндік беретін 
екі кішкене батырма пайда болады. 

Button жалпы кітапханасында батырмалардың бай колекциясы бар, оның кез 
келгені фильмді жасау кезінде пайдаланылуы мүмкін. 

Клиптерді жасау. Егер үстелде суреттердің анимацияланған реттілігі 
жасалған болса, онда ол фильмнің бірнеше сахналарында (немесе тіпті басқа 
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Flash- фильмдерде) қолданылуы керек; егер анимацияны интерактивті жасау 
қажет болса, оны клипке айналдырған орынды. 

Егер фильмнің кейіпкері тек сахнада жүрмей, сонымен қатар белгілі 
бір қозғалыстарды (жыпылықтайды, аяқ-қолдарын қозғалтады жəне т.б.) 
орындаса, - клипсіз болмайды. Осындай əсерлердің клиптердің көмегімен 
жүзеге асуы əр клипте өзіндік уақыттық диаграмма бар, ондағы кадрлардың 
ауысуы негізгі фильмнің ойнатылуына байланысты еместігіне негізделген. 
Мысалы, 2.2.- суретінде фильмнің фрагменттері көрсетілген, онда сахнада 
қоңыз жүріп бара жатыр, сонымен бірге оның кішкентай табандары мен 
мұрттары да қимылдап жатыр. 

Жаңа клипті жасау үшін келесі əрекеттерді орындау қажет. 
1. Insert мəзірінде New Symbol командасын таңдау. 
2. Symbol Properties диалогтық терезеде таңбаның атын таңдау  Behavior в 

ауыстырғышын Movie Clip күйіне орнату. 
3. Клиптің бірінші кадрындағы нысанның түрін білдіретін суретті салу 

немесе үстелге орнату; сонымен бірге клиптің уақыттық диаграммасының 
бірінші кадры автоматты түрде кілтті болады, кадр ұяшығындағы қара нүкте 
соны білдіреді. 

Анимацияның жасау əдісінің ең оңтайлы əдісі – кадрлау анимациясы 
(мысалы, қоңыз үшін кішкентай табандар мен мұрттардың күйін өзгерту). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.сурет.Таңба-
батырманы жасаған 
кездегі тақтаның 
уақыттық 
диаграммасының 
форматы 
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2.2.сурет Пример 
использования символа 
клипа в фильме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клипті жасау режимінен шығу үшін жұмыс аймағының саймандар 
тақтасындағы жебесі бар батырманы (сахна атының сол жағында) немесе 
тікелей сахна атын басу керек. 

Дайын анимацияны клипке айналдыруға болады. Ол үшін келесі əрекеттерді 
орындау қажет. 

1. Уақыттық диаграммада барлық қабаттардағы барлық кадрларды 
таңдау. Ол үшін [Shift] клавишасын басып тұрып, диаграмманың барлық 
анимацияланған кадрларын кезек-кезек тінтуірмен басу керек (таңдалған 
кадлар қара болады). 

2. Тінтуірдің оң клавишасымен таңдалған кадрлардың кез келгенін 
шертіп, мəнмəтіндік мəзірде Copy Frames(Кадрларды көшіру) командасын 
таңдау. 

3. Таңдалған кадрладың белгіленуін кез келгенін тінтуірдің сол 
клавишасымен басу арқылы жою. 

4. Үстелде ешбір нысан таңдалмағанынан көз жеткізіп, Insert мəзірінде 
New Symbol командасын таңдау. 

5. Symbol Properties диалогтық терезеде клиптің атын енгізіп, Behavior 
ауыстырғышын в Movie Clip күйіне орнатып, ОК батырмасын басу. 
Нəтижесінде таңбаны редакциялау режимі қосылады; сонымен бірге 
диаграмманың уақыттық тақтасында жаңа (бос) диаграмма пайда болады, ал 
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оның астында – клиптің аты. 
6. Уақыттық диаграмамда бірінші қабаттың бірінші кадрын басу 

(Layer7), жəне Editмəзірінде Paste Frames(Кадрларды қою) командасын 
таңдау. Нəтижесінде уақыттық диаграммада бастапқы анимацияның барлық 
қабаттары мен кадрлары пайда болады; осы кезден бастап оның барлық 
құраушылары (кадрлар, дыбыстар, интерактивті элементтер) бірыңғай 
ажырағысыз тұтастық құрайды –негізгі фильмге тəуелсіз бола алатын жəне 
пайдаланыла алатын клиптің таңбасы. 

7. Сахнаның атын басып, таңбаны редакциялау режимінен шығу. 
8. Барлық қабаттардағы барлық кадрларды таңдау арқылы (1-қадамды 

қараңыз) жəне Insert мəзірінен (немесе мəнмəтіндік мəзірден) Remove Frames 
(кадрларды жою) пəрменін таңдау арқылы негізгі фильмнің уақыттық 
диааграммасынан бастапқы анимацияны жою. Содан кейін əрбір қабаттың 
атауын (диаграмма панелінің сол жағында) тінтуірдің оң жағымен басып 
жəне мəтінмəндік мəзірден Delete Layer (Қабатты жою) пəрменін таңдау 
арқылы анимацияға қатысты қабаттардың өздерін жою. 

Клипті жасап болғаннан кейін оны сахнаға барлық таңбалар үшін 
əдетті əдіспен қосуға болады: фильмнің кітапхана терезесін ашып, оны үстелге 
апару. 

Клипті үстелге көшіргенде редактор терезесіндегі клиптің уақытша 
диаграммасы көрсетілмейді. 

Фильмдегі клиптің өнімділігін тексеру үшін Control мəзіріндегі Test Scene 
пəрменін немесе фильмде бір ғана сахна болса,Test Movie (Фильмнің 
тестілік қаралуы)пəрменін таңдау керек. 
 
 
 

Таңбалар кітапханасымен жұмыс 
 

Таңбалар кiтапханасы əзiрлеушiге жаңа фильмде өзі жасаған немесе Flash- 
тің басқа əзірлеушілері жасаған таңбаларды пайдалануға мүмкіндік береді. 

 
Мұндай операциялардың орындалуын жеңілдету үшін, сондай-ақ Flash- 

тегі таңбалармен басқа əрекеттерді орындау үшін кітапханалардың төрт 
түрі қарастырылған: 

■ фильмнің кітапханасы (Library); 
■ жалпы кітапхана (Common Library); 
■ тұрақты кітапхана (Permanent library); 
■ бөлінетін кітапхана (Shared Library). 
 
Кітапханамен жұмыс істеу үшін форматы 2.3.-суретінде келтірілген арнайы 

диаогтық терезе қарастырылған. 

 

2.2 
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Терезеде интерфейстің келесі элементтері бар: 
Counter items (кітапхана нысандарының есептегіші) - кітапхананың 

құрамына кіретін нысандардың саны көрсетілетін мəтіндік жол. Егер - 
кітапханадағы кейбір таңбалар папкаға біріктірілсе, олар сондай-ақ 
нысандардың жалпы санына қосылады, ал қалта өзі есепке алынбайды; егер 
кітапхана бос папка болса, онда ол тəуелсіз нысан ретінде есептеледі; 

көру аймағы - келесі тізімде таңдалған таңбалардың визуалды 
көрінісіне арналған. Егер таңба фильмнің дыбысық элементіне сəйкес келсе, 
онда сигналдың амплитудалық-жиілік сипаттамасы оның визуалды көрінісі 
ретінде көрсетіледі (2.4 сур.); егер таңба анимациялық сурет, клип немесе 
дыбыс болса, онда алдын ала көру аймағының жоғарғы оң жақ бұрышында 
ойнатуды бастауға / тоқтатуға мүмкіндік беретін екі батырма бар; 

Options (кітапхананың ашылмалы мəзірі) - оны мəзір батырмасын басу 
- арқылы ашуға болады; 

Кесте ретінде ұсынылған кітапхана нысандарының тізімі. Ол келесі 
деректерді қамтиды: нысанның аты — Name, оның типі — Kind, фильмді - 
ойнатудың саны — Use Count, бөлшектенетін кітапханамен байланыстың 
белгісі— Linking, соңғы өзгертудің мерзімі— Date Modified ( 2.4.-суретінде 
соңғы үш баған көрсетілмеген); 

 

 

2.3 сурет Таңбалар кітапханасы                    2.4 сурет. Дыбыстық таңбаның 
терезесін ің форматы                                        визуалды көрінісі 
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Sort Order (тізімді сұрыптау батырмасы) — тізімдегі заттардың 
ағымдағы орналасуын керісінше өзгертуге мүмкіндік береді. 

Нысанның əрбір түрі үшін оның жеке пиктограммасы пайдаланылады. 
Тізімдегі нысандардың орналасу тəртібі кестенің кез келген бағанының 
тақырыбын басу арқылы өзгертілуі мүмкін. Тізімде папкада сақталатын 
таңбаларды көру үшін алдымен тінтуірмен оның пиктограммасын екі рет 
басу - керек. 

 
Кітапхана терезесінің төменгі жағында орналасқан батырмалар - мыналарды 
қамтамасыз етеді: 
■ кітапханаға таңбаның қосылуын (New Symbol батырмасы); папкаға 

таңбаны қосу үшін оны алдымен таңдау керек; 
■ кітапханаға жаңа папканың қосылуын (New Folder батырмасы); 
■ таңдалған таңбаның қасиеттерін көруге немесе өзгертуге болатын 

қосымша диалогтық терезенің ашылуын (Properties батырмасы); 
■ таңдалған нысанның жойылуын (Delete батырмасы); осы батырманы 
басу ниетіңізді растайтын терезені ашады, себебі жойылған нысанды 
қалпына келтіру мүмкін емес. 

 
Кітапханадағы ашылмалы мəзірде жеке таңбалардың жəне жалпы 

кітапхананың параметрлерін өзгертуге мүмкіндік беретін пəрмендер бар. 
Ондай пəрмендердің жалпы саны 20-дан астам. Белгілі бір пəрменнің қол 
жетімділігі кітапханадағы ағымдағы жағдайға байланысты, жиі осы мəзірдің 
орнына кітапхана таңбаларының мəтінмəндік мəзірін пайдалану 
ыңғайлырақ. Осындай мəзірді ашу үшін алдымен тінтуірдің сол жақ 
түймешігімен басу арқылы тізімдегі таңбаны таңдау керек. 

Кітапхана мəзірінен осы кіші бөлімдегі пəрмендер тек кітапхана түріне жəне 
таңдалған таңбаның түріне тəуелді болып саналады. Мұндай пəрмендерге 
мыналар жатады: 

New Symbol(Таңбаны жасау) - жаңа таңба жасау үшін диалогтық 
терезені ашу; 

New Folder (Папаканы жасау) - тізімге жаңа жол қосылады, онда 
жасалған папканың атауын өзгертуге болады (2.5-сурет); таңбаны папкаға 
салу үшін оны папканың жолына тінтуір арқылы апару жеткілікті; 

New Font (Қаріпті жасау) - таңбаның қаріпін жасау үшін диалогтық терезені 
ашу; 

New Video (Бейнені жасау) - тізімге бейне клиптің жаңа бос белгісі қосылады; 
нақты нысанға қарсы тұру үшін, жаңа таңбаның белгішесін екі рет басу керек 
жəне файлды бейнеклиппен импорттау үшін ашық диалогтық терезені 
қолдану - керек(2.6-сурет); 

Rename (Атын өзгерту) - тізімде таңдалған таңбаның атауы 
өзгерту қол жетімді болады; 
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2.5 сурет Жаңа қалта жасау 2.6 сурет Кітапханаға бейнеклиптің 

таңбасын қосу 
 

Move to New Folder (Жаңа папкаға ауыстыру) - таңдалған таңбаны 
ауыстыру керек папканың атауын енгізу үшін диалогтық терезені шақыру; 

Duplicate(Көшіру) - таңдалған таңбаның көшірмесін жасау үшін 
диалогтық терезеге шақыру; пəрмен жаңа таңбаны жасау пəрменіне ұқсас; 

Delete (Өшіру) - таңбаны кітапханадан жою; қосымша диалогтық 
терезеде таңбалардың даналарын жоюдың керектігін белгілеуге болады; 

Edit(Түзету) - таңбаның түзету режимін қосу; 
Edit with (Көмегімен өзгерту) - бұл таңбамен байланысты сыртқы 

қосымшаны шақыру (мысалы, сыртқы графикалық редакторды); 
Properties(Қасиеттер) - таңдалған таңбаның параметрлерін өзгерту үшін 

- диалогтық терезені шақыру; 
Linkage (Байланыстыру) - таңдалған таңбаның экспорт / импорт 

параметрлерін орнату үшін диалогтық терезені шақыру; 
Component Definition(Компонентті анықтау) - компоненттің 

параметрлерін жасау мен орнату үшін диалогтық терезені шақыру. 
Компонент дегеніміз - фильмнің интерактивті элементтерін жасау кезінде 
пайдаланылатын клип- таңбаның ерекше түрі; 

Select Unused Items (Пайдаланылмағандарды таңдау) -бірде-бір фильмде 
пайдаланылмаған кітапхана таңбалары тізімде визуалды көрсетіледі; 

Keep Use Counts Updated (Есептегіштің өзгертілген көрсеткіштерін сақтау) 
- бұл пəрмен жалауша сияқты жұмыс істейді: егер мəзірде оның атауының 
жанында жалауша бар болса, таңдалған таңбаның жасалған даналарының 
толассыз санауы жүзеге асады; егер қанат белгісін алып тастаса, онда 
есептегіштің мəні терезе ашылған сайын нөлденеді; 

Update Use Counts Now(Есептегіштің көрсеткіштерін қалпына келтіру) - 
егер сіз алдымен толассыз есептен бас тартсаңыз, содан кейін сіз айнып 
қалсаңыз, бұл пəрмен есептегіштің көрсеткіштерін қалпына келтіруге 
мүмкіндік береді.



Анимацияларды жасау 
 

Тарау 
2 26 

 

 

 
Қабаттар 

 
Қабаттардың қасиеттері. Қалыпты режимде барлық қабаттар мүлдем 

түссіз: түрлі қабаттарда орналасқан нысандар бір сахнаның элементтері 
ретінде визуалды қабылданады. Сонымен қатар, жоғарғы қабатта 
орналасқан нысан төменгі қабаттардағы бірдей позициядағы нысандарды 
көлегелейді. 

Қабаттардың орналасу тəртібін өзгертуге болады. Сондай-ақ, басқа 
қабаттардың элементтеріне қарамастан, сол қабаттың нысандарын өзгертуге 
болады. Алайда, қажет болған жағдайда бір уақытта əртүрлі қабаттардан 
нысандарды таңдауға жəне олармен бір тұтас секілді жұмыс жасауға 
болады (мысалы, олардың түсін өзгертуге немесе оларды топтауға болады). 

Жасалатын қабаттардың саны тек компьютердің жедел жадысының - 
көлемімен шектелген жəне жарияланатын фильм файлының көлеміне əсер 
етпейді. Flash-те қабаттармен жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін өзара 
байланысты қабаттардың əр жиынтығын бөлек қабат папкасында сақтау 
мүмкіндігі жүзеге асырылған Layer Folder). 

Қабаттар жасау және жою. Жаңа қабат жасау үшін келесі əрекеттердің бірін 
орындау қажет: 

■ Уақыт диаграммасы тақтасының қабаттар тізімінде жаңа қабатты 
орналастыру керек қабатты тінтуірдің оң жақ клавишасымен басу, 
контекстік мəзірден Insert Layer -ді (Қабатты қою) таңдау; 

■ уақыт диаграммасы тақтасының қабаттар тізімінде жаңа қабатты 
орналастырғыңыз келетін қабатты тінтуірдің сол жақ клавишасымен 
таңдаңыз, сол жақта қабаттар тізімінен төмен орналасқан Insert Layer 
пəрменін басу (2.7.-сур.). 

Жаңа қабатты жасағанда ол үстелде таңдалған қабаттың үстінде пайда 
болады; қабаттар тізімінде оның аты таңдалған қабаттың атының үстіне 
орналастырылады. Қосылған қабат автоматты түрде белсенді қабатқа 
айналады. Бұл үстелде жасалған нысан осы қабатқа жататындығын жəне 
жаңа нысанның көрінуі басқа топтардың бұрын құрылған объектілерінің 
орналасуына байланысты екендігін білдіреді (2.7-суретті қараңыз). 

Әдепкі бойынша, жаңа қабатқа сахнаның ішіндегі реттік нөмірді көрсетумен 
бірге Layer атауы беріледі. Соңында, бұл атау оның мақсатын түсіндіретін 
кез- келген басқа атаумен ауыстырылуы мүмкін (кириллицаның 
пайдалануын қоса алғанда). 

Қабатты жою үшін келесі əрекеттердің бірін орындау қажет: 
■ Уақыт диаграммасы тақтасының қабаттар тізімінде жою керек қабатты 

тінтуірдің оң жақ клавишасымен басу, контекстік мəзірден Delete Layer 
пəрменін (Қабатты жою) таңдау; 

■ уақыт диаграммасы тақтасының қабаттар тізімінде жойылатын 
қабатты тінтуірдің сол жақ клавишасымен таңдау, сол жақта қабаттар 
тізімінен төмен орналасқан Delete Layer пəрменін басу (2.7.-суретті қараңыз). 
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2.7 сурет 
Жаңа қабатты қосу 

 
 

Қабатты жойғаннан кейін оның астында орналасқан 
қабат белсенді болып қалады. 

Қабатты жасау жəне жою операцияларын Undo (Болдырмау) 
батырмасын басу арқылы болдырмауға болады (басқалары сияқты). 

Қабаттың атрибуттарын орнату. Әрбір қабатқа атрибуттардың белгілі бір 
жиыны сəйкес келу керек. Бұл атрибуттардың мəндері қабаттар тізімінде 
арнайы белгілер ретінде көрсетіледі. 

 

 
 

Қабаттың атрибуттары: 
 қабаттың деңгейі - фильмді ойнату кезінде ең үстіңгі қабаттың 

нысандары сахнаның алдыңғы жағында орналасады жəне астында жатқан 
қабаттардың нысандарымен көлегейленбейді; жоғарғы қабаттың атауы 
тізімнің жоғарғы жағында орналасқан; 

 белсенділік - белсенді қабатта егер «жасырынған» немесе «бұғатталған» 
атрибуттары орнатылмаса, объектілерді өзгертуге немесе жасауға болады; 
белсенді қабат тізімде инверсиялық түспен бейнеленеді жəне қарындаш 
белгісімен белгіленеді; 

 көрерлік (Show/Hide — Көрсету/Жасыру) — жасырын қабаттың 
нысандары(Hide) үстелде көрінбейді; мұндай қабат тізімде қызыл 
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Қабатқа талап етілетін атрибуттардың тағайындалуы келесі тəсілдердің 

бірімен орындалуы мүмкін: 
■ қабаттың атына тінтуірдің оң клавишасымен басу арқылы 

шақырылатын контекстік мəзірдің пəмендері арқылы; 
■ оң жақтағы қабаттар тізімінің жоғарғы жағында орналасқан үш 

атрибуттарды орнату батырмаларының көмегімен; олардың кез келгенін 
басқан кезде сахнаның барлық қабаттары үшін тиісті атрибут орнатылады; 

■ қабаттың қасиеттер тақтасы арқылы; оны ашу үшін қабаттың атының 
сол жағында орналасқан таңбаны тінтуірмен екі рет басу керек немесе 
қабаттың контекстілік мəзірінде Properties пунктін таңдау керек. 

Қабат — Flash-те өздік қасиетер инспекторы жоқ аз ғана нысандардың бірі, 
сондықтан атрибуттың орнатылуы Layer Properties диалогтық терезесі 
арқылы орындалады. Оның форматы Windows-тың көптеген қосымшалары 
үшін дəстүрлі болып табылатын формат болып табылады. Бұл терезеде келесі 
басқару элементтері бар (2.8.-сур.). 

■ Name(Атауы) мəтіндік өрісі қабаттың атын енгізу жəне (немесе) 
өзгертуге арналған;əдепкі қалпы бойынша жасалатын қабаттарға Layer 1, 
Layer 2жəне т.б. атаулары беріледі. Жұмыстың ыңғайлылығын жоғарлату 
үшін қабатқа ықтиярлы атауларды тағайындауға болады; Flash қабаттардың 
атауларында кириллицаның қолданылуына кедергі жасамайды, ол фильмнің 
құрылымын түсінірек қылады; 

■ Show(Көрсету) жалаушасы, оның күйі қабаттың көрерлігін анықтайды; 
 

белгіленеді. Жасырын қабатта, егер ол белсенді болса да, нысандарды 
өңдеуге немесе жасауға болмайды; 

 Бұғаттау (Locked/Unlocked Бұғатталған/Ашық) —бүғатталған қабатта, 
егер ол белсенді болса да, нысандарды өңдеуге немесе жасауға 
болмайды; мұндай қабат тізімде құлып белгісімен белгіленеді;  

 контурлық  (Outlines) — контурлық қабаттағы нысандар олардың 
контурларымен алмастырылады. Мұндай режимнің қосылуы   осы 
қабаттағы нысандармен жасырылған нысандарды  көруге  мүмкіндік 
береді;  контур  қабаты  үшін оның объектілерінің  контурының  түсін 
қосымша таңдауға болады, себебі бұл атрибут бірнеше қабаттар 
үшін орнатылуы мүмкін; 

 жетекші/жетектелген(Guide/Guided) — жетекші қабат басқа 
қабаттарды жасаған кезде үлгі  ретінде, сондай-ақ нысан 
қозғалысының траекториясын сипаттаған кезде қолданылуы мүмкін; 
жетекші қабат фильмді ойнатқан кезде көрінбейді;  

 бетперде/жасырылынған(Mask/masked)—бетперде қабатының 
қолданылуы жасырылынған қабаттардың көрерлігін динамикалық 
түрде өзгертуге мүмкіндік береді, ол қызықты визуалды əсерлерді 
қамтамасыз етеді (бұл мəселе ары қарай егжей-тегжейлі 
қарастырылатын болады). 
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2.8 сур. Қабаттың атрибуттарын 
орнату Layer Properties диалогтық 
терезесі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lock(Бұғаттау) жалаушасы, оның көмегімен қабаттың тиісті күйі 
орнатылады;  
  қабаттың типін көрсетуге мүмкіндік беретін Туре (Тип) ауыстырғыштар 
тобы; Normal— қалыпты; Guide— жетекші; Guided— жетеленген; Mask— 
бетперде; Masked— жасырылынған; Folder— папка;  
 егер «контурлық» түр орнатылған болса, Outline Color(Контурдың түсі) 
батырмасын басқан кезде қабат нысандары контурының түсін таңдау үшін 
палитра терезесі ашылады;  
 View layer as outlines(Қабатты контурлық ретінде көрсету) жалаушасының 
көмегімен қабаттың тиісті қасиетін орнатуға/орнатпауға болады;  
 Layer Height(Қабаттың биіктігі) ашылмалы тізімі уақыттық диграмма 
тақтасындағы қабат жолының биіткгін көрсету үшін арналған (кадрлардың 
ұяшық биіктігін қоса алғанда). Мұндай мүмкіндік құрамында арнайы 
белгілері (мысалы, дыбыстық таңбаның белгісі) бар кадрлардың қабаттары 
үшін пайдалы болуы мүмкін, тізімде тек үш нұсқа бар (100, 200 жəне 300 %). 
 
 
 

Tween-анимация түсінігі 

Бос уақытқа, фильмнің сюжетіне жəне өзіндік көркемдік 
қабілеттілікке байланысты фильмнің кейіпкерлерін «жандандырудың» 
əдістерінің бірін таңдауға болады: 
 кадрлық анимация(Frame-by-frame — «кадрдың артынан кадр»), əрбір 

кадр өз бетінше жасалған (немесе сыртқы дереккөзден импортталған) 
кезде  

 автоматты анимация(tween-анимацию), тек кілтті кадрлар ғана тізбектеліп, 
ал қалған аралық кадрларды бағдарлама өз бетінше қалыптастырған кезде.
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Екі механизм бір уақытта қолданылуы мүмкін екенін атап өту керек, 
оған қоса тек бір фильмнің аясында ғана емес, бір нысанға қатысты да. 
Мысалы, сюжеттік жоспардағы күрделірек фрагменттер кадрлық 
анимацияға негізделінуі мүмкін, ал сюжеттің болжалды дамуы бар 
фрагменттер автоматты анимацияның көмегімен алынған. 

 
Flash tween-анимацияның екі типін жасай алады: 
■ қозғалыс анимациясын(motion tweening); 
■ нысанның өзгеру анимациясян(shapetweening). 

Қозғалыс анимациясы автоматты түрде символдың, топтың немесе 
мəтін жолының данасы үшін орнатылуы мүмкін. 

Қозғалыс анимациясын жасаған кезде, кадрға кесте, өлшем, бұрылу бұрышы 
немесе жақтауы үшін белгілі бір нысан атрибуттарын орнату керек, содан 
кейін осы атрибуттардың мəндерін басқа кадрға өзгерту керек. Флэш аралық 
кадрларға арналған ауыспалы атрибуттардың мəндерін жүйелі ауыстыру 
немесе түрлендірудің əсерін жасау арқылы интерполяциялайды. 

Қозғалыс анимацияларын екі əдістің біреуін пайдаланып жасауға болады: 
■ кадр қасиеттерінің инспекторлық тақтасын пайдалану арқылы; 
■ Create Motion Tween (Қозғалыс анимациясын жасау) пəрмені арқылы. 

Мысалы, үстел арқылы солдан оңға қарай домалап бара жатқан шарды жасау 
керек. Қасиеттер инспекторын пайдаланып, шар қозғалысының анимациясын 
жасау үшін келесі қадамдарды орындау керек. 

1. Қасиеттер инспекторының тақтасы экранда бар екеніне көз жеткізу; 
егер ол жабық болса, негізгі терезенің терезенің Window мəзірінде Properties 
тармағын таңдау. 

2. Oval сайманын қосып, үстелдің сол жағында шарды салу. Уақыттық 
диаграммадағы бірінші кадр негізгі болып белгіленгенін атап өткен жөн. 

3. Arrow сайманын қосып, шарды таңдап, Flash негізгі терезенің 
Modify мəзіріне кіретін Group пəрменінің көмегімен шардың контурын жəне 
құюын біріктіру (бір тұтасқа біріктіру); нəтижесінде шар көгілдір жақталған 
жиектмеде болатын болады. 

4. Уақыттық диаграммадағы анимацияның соңғы кадры болуға тиіс 
кадрдың ұяшығын тінтуірдің оң клавишасымен басып (мысалы, 10-ншы) 
жəне контекстілік мəзірде Insert Keyframe пəрменін таңдау (Кілтті кадрды 
қою). Нəтижесінде бірінші жəне соңғы кадрлар арасындағы алшақтық 2.9.-
суретте көрсетілгендей қарапайым кадрлардың бір түсті (ашық-сұр) 
ұяшықтарымен толтырылатын болады. 
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2.8 сур. Уақыттық 
диаграмма тақтасының түрі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Шарды үстелдің оң жағындағы жаңа орынға əкелу. 
2. Бірінші кілтті кадрдың ұяшығын тінтуірдің сол жақ батырмасын басу. 

Бұл бір мезгілде екі əрекетті орындауға əкеледі: шардың суреті бастапқы 
орнына жылжиды жəне қасиеттер инспекторы тақтасының фоматы өзгереді 
(ондатаңдалған (бірінші) кадрдың параметрлері көрсетілетін болады). 

3. Қасиеттер инспекторы тақтасында Tween ашылған тізіміндеMotion 
тармағын таңдау, сонымен бірге тақтаның пішімі өзгеріп, онда анимация 
параметрлерін орнатуға мүмкіндік беретін интерфейс элементтері пайда 
болады. Өзгерістер уақыттық диаграммада да пайда болады: бірінші жəне 
соңғы кілтті кадрлар күлгін фонда жебе арқылы қосылған (2.10.-сурет) Бұл 
анимацияның жасалуы сəтті аяқталғанын көрсетеді. 

Егер уақыттық диаграмманың тақтасында жебенің орнынан үзік-үзік 
сызықты сызық пайда болса, демек ол қате жіберілді дегенді білдіреді. Егер 
қасиеттер инспекторының тақтасында ақтаудың Property инспекторында 
ескерту белгісі пайда болса, онда Flash қатені хабарлауға тырысып жатыр. 
Осы жағдай жөніндегі түсіндірмесі бар терезені ашу үшін осы батырманы 
басу керек. 

Сəтсіздіктің екі негізгі себебі болуы мүмкін: немесе топтастырылмаған - 
нысандар анимацияланып жатыр, немесе бұл қабатта бір топтастырылған 
нысаннан немесе таңбадан артық нысан немесе таңба бар. 

Көптеген жағдайларда Flash анимацияны жасау үшін қосымша 
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нысанды алып тастау жеткілікті болады. Егер бұлай болмаса, 
қатені түзеткеннен кейін tween-анимация құру рəсімін қайталаған 
жөн. 

Фильмді ойнату үшін кадрлық анимацияға арналған құралдар 
пайдаланылады, тек [Enter] пернесін басу жеткілікті. 

Create Motion Tween пəрменінің көмегімен шарик қозғалысын 
анимациялау үшін келесі əрекеттерді орындау қажет (алғашқы 
кадрдағы шар бар), 

1. Бірінші кадрдың ұяшығын тінтуірдің оң жақ пернесімен басып, 
мəт- інмəндік мəзірден Create Motion Tween (Қозғалыс анимациясын 
жасау) пəрменін таңдау. Бұл жағдайда шардың суреті автоматты 
түрде tweenl атты графикалық таңбаға түрленеді (түрленудің 
визуалды белгісі - шардың ортасындағы байлау нүктесінің жəне 
айқындайтын жиектеменің пайда болуы). 

2. Уақыттық диаграммадағы анимациялық реттіліктегі соңғы 
кадры болуға тиіс кадрдың ұяшығын тінтуірдің оң пернесімен басып 
(мысалы, 10-ншы) жəне мəнмəтіндік мəзірде Insert Frame пəрменін 
таңдау (Кадрды қою). Нəтижесінде, 2.11.-суретте көрсетілгендей, 
бірінші жəне соңғы кадрлар арасында үздік-үздік сызық пайда 
болады. 

3. Шарды жаңа орынға қою (үстелдің оң жағына); сонымен бірге 
анимацияның соңғы кадры автоматты түрде кілтке ауыстырылады 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.-сур.Анимацияны 
жасағаннан кейінгі уақыттық 
диаграмма тақтасының көрінісі 
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2.11.-Сурет Insert Frame 
пәрмендерін орындағаннан 
кейінгі уақыттық 
диаграмма тақтасының 
көрінісі  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ұяшықта қара нүкте пайда болады) жəне пунктирлі сызық жебесі бар 
жолмен ауыстырылады. 

Қосарлы-анимацияны құрғаннан кейін, оның кейбір параметрлерін реттеуге 
болады. Анимация параметрлерін өңдеу кадр қасиеттері инспекторының 
тақтасын қолдану арқылы ең ыңғайлы болып табылады. Сонымен бірге 
уақыттық диаграммадағы барлық tween-анимациялар тұтас сияқты 
көрінетінін атап өткен жөн. Уақыттық диаграмманың тиісті орнын басу 
арқылы олардың кез келгенін жеке таңдауға болады. Нəтижесінде, үстелде 
осы кадрға қатысты сурет, ал қасиеттер инспекторының тақтасында осы 
кадрдың параметрлері пайда болады. 

Қозғалыстың tween-анимациясына енген кадр үшін қасиеттер 
инспекторының тақтасында келесі параметрлер орнатылуы мүмкін: 

■ нысанды масштабтау (азайту немесе ұлғайту) мүмкіндігі. Автоматты 
анимацияға осы нұсқаны қосу үшін Scale (Масштаб) жалаушасын орнату 
керек; 

■ өзгерістердің жылдамдығы. Әдепкі бойынша, өзгерістер тұрақты 
жылдамдықпен жүзеге асырылады, бірақ оны Ease (Баяулату) параметрінің 
мəндерін өзгерту арқылы басқаруға болады: бұл параметрдің теріс мəндері (-
1-ден 100-ге дейін) өзгерістер бірте-бірте тездетілетін болады дегенді, ал оң 
мəндер (1-ден 100-ге дейін), керісінше, өзгерістердің біртіндеп баяулауы 
дегенді білдіреді; 

■ нысанның айналу анимациясының мүмкіндігі. Айналу бағыты мен 
ұзақтығы ашылмалы тізімнің көмегімен орындалады. 
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Rotate (Айналдыру) жəне оның жанында орналасқан times (ұзақтық) мəтіндік 
өрісі.  Rotate тізімінде төмендегідей нұсқалар бар: 

None (Айналусыз) — айналу анимациясы қолданылмайды (бұл нұсқа əдепкі 
бойынша орнатылған); 

Auto (Автоматты айналу) — нысан ең аз қозғалысты талап ететін 
бағытта айналады; 

CW (Clockwise ағылшын сөзінен - сағат тілі бойынша) - нысан сағат тілімен 
айналады , айналыстардың саны times өрісінде белгіленеді; 

CCW (Counterclockwise ағылшын сөзінен - сағат тіліне қарсы) - нысан сағат 
тіліне қарсы айналады, айналыстардың саны times өрісінде белгіленеді; 

нысан қозғалысының сызықты емес (ерікті) траекториясын белгілеу 
мүмкіндігі. Orient to Path (Бағдарды көрсету) жалаушасын белгілеу арқылы 
қамтамасыз етіледі; траекторияның қосымша параметрлері Sync 
(Synchronization ағылшын сөзінен - синхрондау Жəне Snap (Жалғастыру) 
жалаушалары арқылы түзетіледі. 

Нысандар мөлшерінің өзгеру анимациясының рəсімдерін шардың мысалына 
қайта оралу арқылы егжей-тегжейлі қарастыруға болады. Мысалы, үстелдің 
оң жақ шетіне жеткен кезде ол азаю керек. Міндеттің орындалуы келесі 
əрекеттердің орындалуы болып табылады. 

1. Анимацияның алдыңғы бөлімінің соңғы (10) кадрының ұяшығын 
тінтуірдің оң жақ пернесімен басып, мəнмəтіндік мəзірден Create Motion 
Tween пəрменін таңдау керек. 

2. Жаңа анимациялық реттіліктегі соңғы кадр болуға тиіс кадрдың 
ұяшығын тінтуірдің оң пернесімен басып (мысалы, 20-ншы) жəне мəнмəтіндік 
мəзірде Insert Keyrameпәрменін таңдау. Нəтижесінде, 10-шы жəне 20-шы 
кадрлар арасында жебесі бар сызық пайда болады, ал шар жиектемеде қалады. 

3. Tools тақтасындаFree Transform сайманын қосу жəне шардың 
көлемін (оны бір мезгілде кішкене сопайтып тастауға болады). 

 
 

Трансформацияның анимациясы. Белгілердің 
орнатылуы 

 
Трансформация анимациясын пайдалана отырып, нысанның бір 

пішіннен екіншісіне біркелкі ағынның əсерін жасауға болады. Нəтижесіндегі 
пішіннің бастапқы пішінмен ешқандай ұқсастығы болмауы мүмкін. 
Мысалы, Flash жүйесіндегі электрондық анықтамасында шеңберді квадратқа 
айналдыру мысалы келтірілген (2.12-сурет). 

Трансформацияның tween-анимациясын жасау. Әдепкі бойынша Flash 
бір пішіннен екінші пішінге ең қысқа мерзімде өтуге тырысады, сондықтан 
аралық кадрлар күтпегендей болуы мүмкін. Айтылғанға суреттеме ретінде 
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2.12.-Сур. Нысан 
трансформациясының 
мысалы 

 
 
 

 
 

трансформацияның аралық кадры көрсетілген 2.13-суреті келтірілген. 
Қозғалыс анимациясымен салыстырғанда трансформацияның tween- 

анимациясы тек бір ғана тəсілмен, яғни кадрдың қасиеттер инспекторының 
тақтасы арқылы жасалынуы мүмкін. 

Мысалы, сағаттағы минуттық жебені 12-ден 6-ға дейін жылжыту керек. 
Аталған міндетті шешу кезінде келесі əрекеттерді орындау қажет. 
1. қасиеттер инспекторының тақтасы Егер ол жабық болса, негізгі терезенің 

Window мəзірінде Properties тармағын таңдау қажет. 
2. Oval сайманын өосу жəне ның көмегімен сағаттың элементтерін 

салу: циферблат пен жебені. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.13.-Сур. 
Трансформациян ың 
tween- анимациясы 
кезіндегі аралық 
кадрдың мысалы 
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2.14.-Сур. 
Нысанның 
трансформациясы н 
анимациялаған кездегі 
уақыттық диаграмманың 
түрі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Arrow сайманын қосып, трансформацияланатын суретті таңдау. . 
4. Анимацияда соңғы кадр болуға тиіс кадрдың ұяшығын тінтуірдің оң 

пернесімен басып (мысалы, 10-ншы) жəне мəнмəтіндік мəзірде Insert 
Keyframe пәрменін таңдау. Нəтижесінде уақыттық диаграмманың бірінші 
жəне соңғы кадрларының арасында қарапайым кадрлардың сұр түсті 
реттілігі пайда болады (2.14.-сур.). 

5. Үстелдегі бастапқы суретті трансформацияланған суретпен алмастыру. 
Қарастырылып жатқан мысалда минуттық тілді Free Transform сайманының 

көмегімен айналдырып, жаңа позицияға ауыстыру жеткілікті. 
6. Анимацияның бірінші кадрының ұяшығын тінтуірдің оң жағымен 

басу. Нəтижесінде үстелде бастапқы сурет пайда болады жəне қасиеттер 
инспекторы тақтасының форматы өзгереді. 

7. Tween ашылған тізіміндеShape (Пішін) нұсқасын таңдау. 
Нəтижесінде уақыт диаграммасындағы алғашқы жəне соңғы анимациялық 
кадрлар ашық жасыл фондағы жебемен қосылатын болады; бұл 
анимацияның сəтті аяқталғанын білдіреді. 
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Tween тізімінде Shape нұсқасын таңдау қасиеттер инспекторы 
тақтасының форматының өзгеруіне əкеледі. Оның көмегімен нысанның 
трансформациялау анимациясының қосымша параметрлері орнатылуы 
мүмкін: 

■ өзгерістердің жылдамдығы; əдепкі бойынша, өзгерістер тұрақты 
жылдамдықпен жүзеге асырылады, бірақ оны Ease (Баяулату) 
параметрінің мəндерін өзгерту арқылы басқаруға болады: бұл 
параметрдің теріс мəндері (-1-ден 100-ге дейін) өзгерістер бірте-бірте 
тездетілетін болады дегенді, ал оң мəндер (1-ден 100-ге дейін), 
керісінше, өзгерістердің біртіндеп баяулауы дегенді білдіреді; 

■ трансформация тəсілі; Blend (Ауысу) тізімінде таңдалған мəнмен 
анықталады; 

Distributive (Әлемішті) — Flash аралық пішіндері тегістелген болатын 
анимацияны жасайды: 

Angular (Бұрышты) — Flash ашық бұрыштар мен тік сызықтар аралық 
формаларда сақталатын анимацияны жасайды. 

 
Нысанның трансформация анимациясын жасау үшін контурды жəне құюды, 

сондай-ақ суреттің трансформациялануға тиісті басқа элементтерін - 
топтастырудың қажеті жоқ. Бұл элементтердің барлығын Arrow сайманының 
көмегімен таңдау жеткілікті. 

Пішіннің түйіндік нүктелерін қолдану. Пішіннің күрделірек өзгерістерін 
басқару үшін пішіннің негізгі нүктелері қолданылады (shape hints), олар 
фрагменттерінің бастапқы пішіні жаңа пішімге қалай көшірілетінін 
анықтайды. Басқаша айтқанда, негізгі нүктелер бастапқы пішіннің сол 
нүктелерін сəйкестендіру үшін қолданылады, олардың өзара орналасуын 
сақтау қажет. Түйіндік нүктелерді пайдаланудың ең сипатты мысалы - 
оның кейбір бөліктері (мысалы, көз) трансформацияға қатыспау керек бет 
ымының анимациясы. 2.15.- суретте түйіндік нүктелерінің орналасуымен 
бірге трансформацияның нұсқасын көрсетілген ( көз 

трансформацияланбайды). 
 
Түйіндік нүктелерді орналастыру үшін келесі əрекеттерді орындау қажет. 
1. Бастапқы суретке сəйкес келетін кадрдың ұяшығын тінтуірдің сол 

жақ батырмасын басу. 

Суретте негізгі нүктелер əріптері бар кішкентай шеңберлерде 
бейнеленген. Әріптер (а-дан z дейін) түйіндік нүктелерінің атаулары 
(идентификаторлары) ретінде пайдаланылады. Бастапқы суреттегі əрбір 
түйіндік нүктеге алынған суреттегі сондай аты бар нүкте сəйкес келуі керек. 
Барлығы бір фигура үшін 26 артық емес түйіндік нүкте (алфавит əріптерінің 
саны бойынша) қолданылуы мүмкін. Бастапқы суреттегі негізгі нүктелер сары 
түске, ал нəтижелі суретте жасыл түске боялған. 
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1. Modify мəзірінде Shape каскадтық мəзірді таңдау, ал оның ішінде Add 

Shape Hint (Түйіндік нүктені қосу) пəрменін таңдау; нəтижесінде суретте 
бірінші түйіндік нүктенің дайындамасы - а əріпі бар қызыл түсті дөңгелек 
пайда болады. 

2. Оны тінтуірдің көмегімен тірек нүктесі ретінде белгілеу керек 
нүктеге ауыстыру. 

3. Алынған суретке сəйкес кадрдың ұяшығын тінтуірдің сол жақ 
батырмасын басу; үстелде түпнұсқалық кадрдағыдай əрпі бар қызыл шеңбер 
болады. 

4. Шеңберді бастапқы кадрда белгіленгенге сəйкес болуға тиісті 
суреттің нүктесіне орналастыру; орналастырудын кейін шеңбер түсін жасылға 
өзгертеді. 

5. Анимацияланған реттіліктің бірінші кадрына қайта оралу жəне 
түйіндік нүктенің түсі сарыға өзгергеніне көз жеткізу. 

Түйіндік нүктелердің орналастыруын жалғастыру керек болса, олардың 
əрқайсысы үшін сипатталған рəсімді қайталау қажет. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.15.-Сур. 
Трансформацияның түйіндік 
нүктелердің 
орналастыруымен және 
орналастыруынсыз мысалы 

 
 
 

Бұл ретте, түйіндік нүктелерінің орналасуы тек трансформацияның 
tween-анимациясын жасағаннан кейін ғана мүмкін болатынын есте сақтаған 
жөн. Сонымен қатар, түйіндік нүктелердің орналасуын Snap to Objects 
модификаторы қосылған кезде Arrow сайманы арқылы орындаған жөн. 



Трансформацияның анимациясы. Белгілердің орнатылуы 
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2.16.-Сурет 
Түйіндік нүктенің 
мәнмәтіндік мәзірі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трансформация кезінде бірнеше түйіндік нүктелерді пайдаланған кезде 
оларды суреттің жоғарғы сол бұрышынан бастап сағат тілімен орналастыру 
керек. Себебі Flash түйіндік нүктелерді алфавиттік тəртіпте өңдейді. 

Түйіндік нүктелерді орнатқаннан кейін фильмді сынап көру керек 
жəне қажет болса, нүктелердің орналасуын түзету керек. Түйіндік нүктенің 
орналасуын өзгерту үшін оны жаңа орынға апару жеткілікті (мұны 
реттіліктің бірінші жəне соңғы кадрларында орындауға болады). Сонымен 
қатар, артық нүктелерді əрдайым алып тастауға немесе жаңаларды қосуға 
болады. Қажетті нəтижеге жеткеннен кейін түйіндік нүктелерді жасырып 
қоюға (жасыруға) болады. 

Жоғарыда көрсетілген операцияларды мəнмəтіндік мəзір арқылы 
орындау ең қолайлы (2.16-сурет). Оны ашу үшін тінтуірдің оң пернесімен 
түйіндік нүктенің біреуін басу керек. Мəзірдің құрамында төрт пəрмен бар, 
оның алғашқы үшеуі тек бастапқы суреттің түйіндік нүктелері нүктелері 
үшін қол жетімді: 

Add Hint (Түйіндік нүктені қосу) —пəрменді орындағанда үстелде 
жаңа түйіндік нүкте пайда болады; 

Remove Hint (Түйіндік нүктені жою) —мəзір ашылғанда тінтуірдің оң 
жақ пернесімен түйіндік нүктені жою; 
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Remove All Hints (Барлық түйіндік нүктелерді жою) - барлық түйіндік 
нүктелердің жойылуы; 

Show Hints (Показать узловые точки) —бұл режим əдепкіде 
қолданылады (пəрмен атының жанында маркер бар); оны қайта таңдаудың 
нəтижесінде түйіндік нүктелер көзге көрінбейтін болады. Бұл нұсқа тек 
талап етілетін нəтижеге жеткеннен кейін ғана қолданылады, себебі түйіндік 
нүктелерді көрсету режиміне қайта оралу үшін ModifyмəзіріндеAdd Shape Hint 
пəрменін таңдау қажет болады. 
 
 
 

Берілген траектория бойынша қозғалыс 
 

Flash-те «жетекші қабат» - Guide Layer түсінігі бар. Осы терминді 
таңдағанда Flash əзірлеушілері ағылшын тіліндегі сөз ойнауын пайдаланды. 
Жетекші қабаттың екі мақсаты бар: 

■ фильмді редакциялау режимінде ғана көрінетін (тіпті суреттерімен 
бірге), бірақ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.17.-Сурет Қабат- 
нұсқаулықтың мысалы 
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SWF форматынан экспортталмайтын түсініктемелерді қосуға болады; Guide 
сөзін "нұсқау", "нұсқаулық" ретінде аударуға болады; 
■ жетекші қабатты пайдаланып, қозғалыс tween- анимациясымен 

анимацияланған нысанды жылжыту траекториясын басқаруға болады. 

Қабат-нұсқаулықты жасау үшін келесі əрекеттерді орындау қажет: 
1. Уақыт диаграммасы тақтасының қабаттар тізімінде тінтуірдің оң жақ 

пернесімен басу, контекстік мəзірден Insert Layer пəрменін таңдау; 
2. Жаңа жасалған қабатты тінтуірдің оң жақ пернесімен басу жəне 

мəнмəтіндік мəзірде Guide тармағын таңдау. 
Нəтижесінде қабаттар тізімінде қабат атының қасында кішкене балға 

түріндегі белгі пайда болады, осы қабаттың ішіндегісі соңғы 
пайдаланушыларға емес, тек əзірлеушілерге ғана арналған. 2.17.-Суретте 
құрамында жалғыз ғана - мəтіндік блок элементі бар қабат-нұсқаулықтың 
мысалы көрсетілген. 

Жетекші қабаттың нысан жүретін траектория ретіндегі ерекшелігі - нысан 
қозғалысының түзу tween-анимациясын алдын-ала жасау керек. 

Нысанды ерікті траектория бойынша жүгізу үшін төмендегідей əрекеттерді 
орындау керек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.18.-Сур. Нысанның - 
қозғалысын басқару 
үшін жетекші қабаттың 
қолданылуы. 
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1. Құрамында анимацияланған нысаны бар қабаттың атын тінтуірдің оң жақ 
пернесімен басу. 

2. Мəнмəтіндік мəзірде Add Motion Guide пəрменін таңдау 
(Қозғалысты басқаратын қабатты қосу). Нəтижесінде қабат тізімінде арнайы 
белгішесі бар жетекші қабат пайда болады жəне анимация қабатының атауы 
оңға қарай жылжиды - бұл жетелеген қабат екендігінің белгісі (2.18-сур.). 

3. Жетекші қабатты белсенді ету үшін атын басу. 
4. Сурет салу саймандарының көмегімен (Pen, Pencil, Oval, Brush, 

Rectangle) нысан қозғалысының траекториясын салуға болады. 
5. Анимацияның бірінші кадрының ұяшығын тінтуірдің сол жақ пернесімен 

басу жəне қасиеттер инспекторы тақтасындағы екі жалаушаның біреуін таңдау: 
■ Orient to Path (Маршрут бойынша бағдарлану), салынған маршрут 

бойынша нысан 
симметриясы өсінің 

бағдарлануы керек болса; 
■ Snap (Байлау), траекторияға нысан трансформациясының немесе 

тіркелу нүктесін байлау керек болса; 
Кез келген жалаушаны орнатқаннан кейін Flash кадрдағы нысанды талап - 

етілу бойынша автоматты түрде жайғастырады. 
6. Анимацияның соңғы кадрының ұяшығын тінтуірдің сол жақ пернесімен 

басу жəне қасиеттер инспекторның тақтасында бірінші кадрға арналған 
жалаушаны орнату. 

7. Анимацияланған нысаннан айқындауды жою жəне фильмді ойнату. 
Егер бұлтартпайтын немесе қиылысатын бөлімдерді қамтитын траект- 

орияны салатын болсақ, онда нысан траекторияның бастапқы жəне соңғы 
нүктелерін байланыстыратын ең қысқа жол бойымен қозғалатын болады. 

Траектория жасалғаннан кейін оны көрінбейтін етіп жасауға болады. 
Ол үшін жетекші қабатты көзге көрінбейтіндей қылып жасау керек. 
Қабаттың көрерлігін өзгерту уақыттық диаграмманың қабаттар тізіміндегі 
тиісті белгіні басу арқылы жүзеге асады. 
 
 

Маскалар 
 

Қабат-маска төменде жатқан бір немесе бірнеше қабаттардың 
мазмұны арқылы көрінетін тесік əсерін жасауға мүмкіндік береді. 

Маска келесі қабат нысандары типінің негізінде құрылуы мүмкін: 
■ құю; 
■ кез келген типтегі мəтіндік өріс (Static, Dynamic немесе Insert); 
■ графикалық таңбаның данасы; 
■ клип (Movie Clip). 

 

2.7 



Маскалар 
 

43 2.7 

 

 

2.19 жəне 2.20-суреттерніде маскалардың жоғарыда көрсетілген барлық 
нұсқалардың мысалдары келтірілген (клипті қоспағанда). 2.19-суретте маска 
редакциялау режимінде, ал 2.20-суретте көру режимінде қандай болатыны 
көрсетілген (яғни, іс-əрекетте). 

Бұл суреттер өзіндік коллаж болады, себебі бұл қабатта бір уақытта бір ғана 
типтегі нысандары орналастыруға болады (немесе жай ғана құю немесе тек 
мəтін, немесе графикалық таңбалар). Кəдуілгі толтырулар қалағаныңызша 
болуы мүмкін, ал мəтіндік өріс немесе графикалық таңба бір данада ғана 
орналастырылады. 

Масканы анимацияның кез келген түрін пайдалана отырып жылжытуға 
болады: кадрлық жəне tween-анимация. 

Қозғалыстың tween-анимациясының көмегімен мəтіндік өрістің, құюдың, 
графикалық таңбаның немесе клиптің негізінде жасалған масканы 
«жаңғыртуға» болады. Клип үшін жетекші қабаттың көмегімен қозғалыстың 
еркін траекториясын көрсетуге болады. 

Трансформацияның tween-анимациясының көмегімен құюдың негізінде 
жасалған масканы  «жаңғыртуға» болады. 

Сонымен қатар, маскаларды анимациялау үшін ActionScript-ьегі 
сценарийлерді пайдалануға болады. 

Батырмалардың ішіндегі қабаттарды маскалауға болмайды. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.19.-Сур. Солардың 
негізінде маска ж- 
асалынуы мүмкін 
нысандардың 
мысалдары 
(редакциялау - 
режимі) 
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2.20.-Сур. Маскалау - 
режимі қосулы кездегі 
маскалау қабатының 
түрі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Маска кəдімгі қабат болып табылады, оның үстіндегі кез келген құю Flash 

арқылы тесік ретінде түсіндіріледі, ол арқылы төменде жатқан негізгі 
қабат көрінеді. Бұл жағдайда құюдың түсі (растрлықты қоса алғанда), 
градиенттің болуы, құюдың контуры жəне оның түрі Flash-пен толық 
еленбейді. 

Қабат-маска əдепкі бойынша төменде орналасқан қабатты ғана жабады 
(маскалайды). 

Қабатты маскалау үшін келесі əрекеттерді орындау қажет: 
1. Маскалануға тиісті қабаттың атын тінтуірдің оң пернесімен басу 

(маскамен жабу), мəнмəтіндік мəзірде Insert Layer пəрменін таңдау (осы 
жаңа қабат ақырында маска қызметін атқарады). 

2. Қабат-маскаға "байқау терезесі" ретінде қолданылатын құюларды 
орналастыру; егер масканың анимациясы жоспарланса, онда оның үстінде тек 
бір ғана құю болу керек. 

3. Қабат-масканың атын тінтуірдің оң жақ пернесімен басып, 
мəнмəтіндік мəзірде Mask (Маска) тармағын таңдау. Осы кезден бастап 
жаңа қабат маска болады, бұл ретте қабаттар тізімінде келесі өзгерістер 
болады (2.21.-сур): 

■ қабат-маска атауының сол жағында сəйкес таңбаша пайда болады; 
■ маскаланатын қабаттың атауы оңға жылжиды, жəне оның қасында жаңа 

таңба пайда болады. 
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2.21.-Сур. 
Маскалау режимін 
қосқаннан кейінгі 
уақыттық 
диаграмманың және 
сахнаның көрінісі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ екі қабат та бұғатталатын болады 
(қабат атауының оң жағындағы таңбалар соны айғақтайды). 
Сонымен қатар, осы əрекеттердің нəтижесінде маска режимі қосылады, 

нəтижесінде үстелде өзгерістер болады: Маскадан маскаланған қабаттың 
жабылмаған аймақтары ғана көрінетін болады. 

Кез келген уақытта масканы құрайтын элементтердің орналасуын, пішінін 
жəне санын өзгертуге болады. Оны редакциялау үшін қол жетімді ету үшін 
құлып белгішесін басу арқылы бұғаттауды жою жеткілікті (маскаланатын 
қабатты бұғаттамай-ақ қоюға болады). Бұл ретте маскалау режимі 
автоматты түрде жойылады. 

Масканың редакциялау жəне қарау режимдері арасындағы көшу қабаттың 
мəтінмəндік мəзірінің пəрмендері арқылы орындалуы мүмкін. 

Редакциялау режимін қосу үшін маска қабатының атын немесе жасырылған 
қабаттың атын тінтуірдің оң жағымен басу керек жəне мəтінмəндік мəзірден 
Show All (Барлығын көрсету) пəрменін таңдау қажет. 

Масканы көру режимін қосу үшін маска деңгейінің атын немесе жасырылған 
қабаттың атауын тінтуірдің оң жағымен басу жəне мəтінмəндік мəзірден 
Show Masking (Маскалауды көрсету)  пəрменін таңдау қажет. 
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Күрделі анимацияларды жасаудың 
практикалық тәсілдері 

 
Көрермендердің қызығушылығын тарту үшін жəне фильмдерінің 

шынайылығын арттыру үшін бір кейіпкер кейде жеткіліксіз. 
Қабаттарды қолданудың жалпы қағидаттарын сипаттағанда олардың 

бірнеше артықшылықтарының бірі - бірнеше сахна нысандарын жандандыру 
мүмкіндігі байқалды. 

Алдымен, мысалы, сахнаға тек екі анимациялық нысанды қосу талап етіледі. 
Егер олар фильмнің сюжеті бойынша бір-бірімен қарым-қатынас жасамаса, 

онда бəрі анық - əрбір нысанды жеке қабатқа орналастырып, оны 
жандандыру талап етіледі. Ал олардың біреуі мезгіл-мезгіл басқа біреуді 
жасырып қалады, алайда қабаттардың уақытша диаграммасымен қосымша 
манипуляциялар талап етілмейді. 

Бір уақытта қозғалуды бастайтын жəне тоқтататын екі нысанды 
анимациялау үшін келесі əрекеттерді орындау керек (tween-анимация 
пайдаланылады). 

1. Бірінші қабатта бірінші нысан үшін анимациялық тізбекті құрастыру. 
2. Екінші қабатты қосу жəне оның үстінде анимацияланатын нысанды 

жасау. Бұл жағдайда Flash автоматты түрде осы қабат үшін фондық суретті 
жасау кезіндегі бірінші анимацияланған реттіліктің ұзындығына тең 
қарапайым кадрлардың реттілігін құрастырады. 

3. Жасалған қабаттың бірінші кадрының ұяшығын тінтуірдің оң жақ 
пернесімен басу жəне мəтінмəндік мəзірден Create Motion Tween жасау 
пəрменін таңдау; бұл ретте бірінші жəне соңғы кадрдлардың арасында нүктелі 
сызық пайда болады. 

4. Сол қабаттың соңғы кадрының ұяшығын тінтуірдің оң жақ 
пернесімен басу жəне мəтінмəндік мəзірден Insert Keyframe пəрменін 
таңдау; нəтижесінде пунктирлі сызық жебесі бар сызыққа айналады. 

5. Нысанды анимацияның соңғы кадрына сəйкес келетін орынға жылжыту. 
Әдепкіде, Flash барлық қабаттар үшін анимацияның аяқталу уақыттарын 

«тегістеуге» əрекет жасайды. Бұдан басқа, қандай да бір уақыт ішінде олар 
үстелде бірдей жағдайға болған жағдайда, қандай нысан алдыңғы қатарда 
болатынын шешу қажет. 

Егер бір нысанның мінез-құлқы басқа біреудің мінез-құлқына байланысты 
болса (кем дегенде визуалды), əр нысанды бөлек қана анимациялау 
жеткіліксіз. Олардың уақытша диаграммаларын (дəлірек, тиісті қабаттардың 
уақыттық диаграммаларын) өзара үйлестіру қажет. 

Уақыттық диаграммалардың үйлестіру рəсімін қарастыру үшін, - 
нысандардың біреуі екіншісі оған соғылғанда 
 

 

2.8 



Күрделі анимацияларды жасаудың практикалық тәсілдері 
 

47 2.8 

 

 

2.22.-Сурет Екі өзара 
әрекеттесетін 
нысанның сахнасы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.23.-Сур. Екінші нысанның 
уақыттағы қозғалыс 
ығылысуы 
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ғана қозғала бастайтын мысалды қарастыруға болады. Тиісті сахна 2.22-
суретте көрсетілген. (2.22 суреттің жоғарғы бөлігінде фильмнің уақыттық 
диаграммасы жəне объектілердің бастапқы жағдайы, ал төменгі жағында - 
оқиғалардың одан əрі дамуы көрсетілген). 

Егер екінші объектінің уақыттағы қозғалысын алғашқы қозғалысқа қатысты 
ауыстыру керек болса, көрсеткішті кез келген нүктеде қабаттың 
анимациялық ретінде орнату керек, тінтуірдің сол жақ батырмасын басып 
тұрып, оны босатпастан уақыт диаграммасындағы барлық тізбекті қажетті 
кадрлар санына жылжыту керек (2.23-сур.). 

Жылжытудың нəтижесінде қозғалыс басталғанға дейін екінші зат 
көрінбейтін бос кадрлар қалыптасады. Өз кезегінде, бірінші объект қозғалыс 
аяқталғаннан кейін көрінбейді. Барлық кадрларда екі нысан көрінетін болу 
үшін, екінші нысан үшін анимациялық реттіліктің бірінші кадры жəне 
бірінші нысан үшін соңғы кадр көбейту керек. Кадрларды көбейту үшін Insert 
Framе пəрмені де, Insert Keyframe пəрмені де қолданылуы мүмкін. 

Алдында сипатталған процедураны қайталап, өзара əрекеттесетін 
нысандардың санын қажетті санға дейін көбейтуге болады. 
 
 
 

Дыбыстың пайдаланылуы 
 

Flash дыбысты қосудың бірнеше жолын қолдайды. Фильмнің уақыт 
шкаласынан тəуелсіз үздіксіз дыбысты немесе анимация мен дыбыс 
жолын - синхрондауға болады. Батырмаларға, кадрларға жəне клиптергеосы 
элементтерге басқа əрекеттер қалай тағайындалғанына ұқсас етіп 
тағайындауға болады. 

Фильмге қосылған дыбыстар растрлық суреттер мен басқа таңбалармен 
қатар фильмнің кітапханасына орналастырылады. Сондай-ақ, дыбыстарды 
бірнеше фильмдерде пайдалану үшін ортақ кітапханаға немесе бөлек 
кітапханаға қоюға болады. 

Flash-те дыбыстарды жасау құралы жоқ, бірақ əртүрлі пішімдерде (WAV 
жəне MP3) дыбыстық файлдарды импорттауға жəне дыбыс параметрлерін 
фильмнің талаптарына сəйкес реттеуге мүмкіндік береді. 

Фильмге дыбыс қосу үшін мына қадамдарды орындау қажет: 
1. Фильмды бір немесе бірнеше дыбыстық файлға импорттау. Ол үшін 

Fileмəзірінен Import пəрменін, стандартты Windows диалогы арқылы қажетті 
файлды таңдау; нəтижесінде файлдың мазмұны фильмнің кітапханасына 
автоматты түрде арнайы таңба ретінде қосылады. 

2. Фильмның уақыттық диаграммасына дыбыс ретінде қолданылатын 
жаңа қабатты қосу (бөлек дыбыстық қабаттың қолданылуы фильмнің 
тестілеуін жəне түрленуін жеңілдетеді); 
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бірнеше дыбыстық қабаттарды жасауға рұқсат етіледі, оның əрқайсысы 
жеке - дыбыстық арана ретінде жұмыс жасайтын болады. Бұл фильмді 
ойнатқанда уақытқа сəйкес келетін əр түрлі қабаттарда естілетін дыбыстар 
бір мезгілде ойнатылады дегенді білдіреді. 

3. Дыбысты ойнатуды бастайтын дыбыс қабатын таңдау; егер бұл кадр 
кілтті болмаса, онда ол үшін Insert ^ Keyframe пəрменін орындау. 

4. Бірінші дыбысталатын кадрдың ұяшығын басып, қасиеттер 
инспекторының тақтасындағы Sound ашылмалы тізімінде қажетті (Дыбыс) 
дыбыс белгісін таңдау. Тақтада дыбыс параметрлерін орнату үшін 
пайдаланылатын - басқару элементтері, сондай-ақ оның бастапқы 
параметрлері пайда болады (немесе қол жетімді болады): жиілік жолағының 
ені, моно/стерео разрядтылық, ұзақтығы, жадының сыйымдылығы (2.24-сур.). 

5. Дыбыс параметрлерін (қажет болса) реттеу үшін көрсетілген 
интерфейс элементтерін пайдалану. 

6. Sync ( Synchronization ағылшын сөзінен - синхрондау) ашылған тізімінде 
дыбысты синхрондаудың тəсілін таңдау: 

■ Event — дыбыс фильмнің белгілі бір оқиғаларына байлау арқылы - 
синхрондалады. Оқиғамен бақыланатын дыбыс уақытша диаграммадан 
тəуелсіз болғанына қарамастан, фильм тоқтатылған болса да, тиісті кілтті 
кадрға өту сəтінен бастап ойнатылады(əрине, дыбыс жеткілікті ұзақ болса); 

■ Start — нұсқа алдыңғыға ұқсас, тек келесі оқиға болған кезде дыбыстың 
жаңа данасы бұрынғы ойнату аяқталмаған болса да ойнатыла бастайды; 

■ Stop - көрсетілген дыбыстың ойнатылуы тоқтатылады; 
■ Stream   —ағындық   дыбыс;   Flash   анимация   мен   ағындық   

дыбысты 
«мəжбүрлеген» үндестірумен қамтамасыз етеді: мысалы, анимациялық 

кадрлар Web-бетте ағындық дыбыс сияқты жылдамдықта ойнатылмаса, Flash-
плеер бірнеше кадрларды өткізіп жібереді. Ағындық дыбыстың ойнатылуы 
əрқашан анимация аяқталғанда тоқтатылады. Сонымен қатар, ағындық 
дыбыс онымен байланысты анимациялық кадрлар ойнатылғанға қарағанда 
ешқашан созылмайды. 

7. Дыбысталудың ұзақтығын орнату. Ол дыбыстың қайталану саны 
ретінде анықталады; бұл санды Loops (Кезең) өрісінде енгізу керек. Мысалы, 
 
 
 
 
 
2.24.-Сурет. Кадрды дыбыстау кезіндегі 
қасиеттер инспекторының форматы 
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2.25.-Сур. 
Дыбысталған 
пәрменнің - уақыттық 
диаграммасы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Егер үш секундты дыбыс 30 с ішінде естілу керек болса,  Loops өрісіне 10 

санын енгізу керек. 
Sound тізіміндегі дыбыстық таңбалардың біреуін таңдағаннан кейін, оның 

амплитудалық сипаттамасы уақыт диаграммасында көрсетіледі. 
Дыбыстарды батырма белгісінің əр түрлі күйлерімен байланыстыруға 

болады. Дыбыстық батырма белгісімен бірге сақталғандықтан, олар барлық 
даналар үшін жұмыс істейді. 

Батырмаға дыбыс қосу үшін мына қадамдарды орындау қажет: 
1. Кітапхана терезесіндегі батырма таңбасын таңдап, оны үстелге апару. 
2. Батырманың уақытша диаграммасына дыбыс қабатын қосу. 
3. Бұл қабатта дыбысталуға тиіс батырманың күйіне сəйкес келетін 

кілтті кадрды жасау. 
4. Алдын-ала сипатталғандай, дыбыс параметрлерін орнату үшін 

құрылған кілт кадрын оң жақ батырмамен басып, қасиеттер иснпекторының 
тақтасында қол жетімді басқару элементтерін пайдалану. 

Уақытша схемадағы белгілі бір батырма күйіне тағайындалған дыбыстың 
суреті тек осы күйге сəйкес келетін кадрға ғана ие болады (2.25-сурет). 
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Скрипт редакторымен жұмыс 
 

ActionScript-мен жұмыс істеу құралы Actions (Әрекеттер) диалогтық тақтасы 
ретінде іске асырылған, сыртқы интерфейсінің басқа Flash тақталарынан еш 
айырмашылығы жоқ . Алайда, егер онымен жақынырақ танысса, бұл 
ActionScript бағдарламасында сценарийлер жасауға арналған нақты редактор 
болып шығады. Ол екі режимде жұмыс істей алады: қалыпты (яғни қарапайым 
пайдаланушыларға арналған) - Normal жəне сарапшы («озық» 
пайдаланушылар үшін) - Expert. 

Бірінші жағдайда, пайдаланушыға визуалды жұмыс режимі ұсынылады жəне 
қолмен кодтаудың үлесі барынша азайтылады немесе нөлге тең болады. 
Екінші режимде пайдаланушы бостандықты көп алады, бірақ сонымен бірге 
кейбір қосымша құралдарды жоғалтады. 

Actionsтақтасын шақыру. Экранға Actions тақтасын шақырудың бірнеше 
әдісі бар. Дегенмен, ең сенімді жəне дұрыс əдіс - панельді сценарийді 
жасайтын фильмнің элементірін көмегімен шақыру. 

Кадрдың сценарийін жасауға Actions тақтасын ашу үшін кілтті кадрдың 
тиісті ұяшығындағы уақыт диаграммасын тінтуірдің оң жақ батырмасымен 
басу керек жəне мəнмəтіндік мəзірден Actions пәрменін таңдау қажет. 
Экранда тақта пайда болғаннан кейін, құрылған сценарий қажет болатын 
кадрмен байланыстырылатынына көз жеткізу керек. Ол үшін тақтаның 
тақырыбына жəне төменде орналасқан тізімге қарау жеткілікті (3.1-сур.). 

Батырмамен  немесе  клиппен  байланысты  сценарийді  жасауға   Actions 
тақтасын ашу үшін келесі əрекеттерді орындау қажет. 
1. Үстелде тиісті нысанды таңдау. 
2. Қасиеттер инспекторының тақтасын ашу. 
3. Қасиеттер инспекторының оң шекарасының жанында орналасқан Edit 

the action script (Әрекеттер сценарийін редакциялау) батырмасын басу. (3.2.-
сур.). 

 

3.1.-Сур. Кадр үшін 
сценарийді жасаған 
кездегі Actions 
тақтасының аты 
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3.2.-Сур. Батырма 
немесе клип үшін 
Actions тақтасын 
шақыру батырмасы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Бұл батырмада қызықты ерекшелік бар: егер осы нысанның сценарийі жоқ 
болса, оның түсі ақ, ал сценарий жасағаннан кейін ол көк түске айналады. 

Батырма немесе клип үшін Actions тақтасын шақырғанда оның атында 
сəйкес ақпарат көрсетіледі (3.3-сурет). 

Сценарийді тек үстелде орналастырылған батырманың немесе клиптің 
нақты данасымен салыстыруға болады, бірақ кітапханада сақталған нақты 
таңбаға емес. Сценарийдің батырманың немесе клиптің данасына 
тағайындалуы басқа даналардың қасиеттеріне əсер етпейді. 

Тақта ашық болғаннан кейін ғана жұмыс режимін таңдауға болады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.-Сур. Батырмаға 
арналған сценарийді 
жасаған кездегі Actions 
тақтасының аты 
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3.4.-Сур. Actions 
тақтасының негізгі 
интерфейсінің элементтері  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режимді таңдау (3.4-сур.) бірдей атаулы тақта батырмасын басу 
арқылы ашылатын View Options (Форматтың баптауы) мəзірінің тиісті 
пəрмендерінің көмегімен орындалады. 
 

 
 
 
 
 

Таңдалған режимге қарамастан, тақтада келесі негізгі интерфейс э- 
лементтері бар: 

■ фильм сценарийлерінің ашылмалы тізімі; бұл сценарийді 
байланыстыратын үстелдегі нысанды таңдаудың қажеті жоқ басқа 
сценарийге жылдам өтуді қамтамасыз етеді; 

■ Script Pin (Сценарийді бекіту) батырмасы; ағымдық сценарийді бекітуге 
мүмкіндік береді: тақтаның мазмұны таңдалған фильм нысанына 
байланысты. Сценарийді бекіткеннен кейін басқа нысанды таңдауға 
болады жəне панельдің мазмұны өзгермейді; 

■ кітап түріндегі батырма ActionScript тіліне кіріктірілген анықтама 
жүйесінің шақырылуын қамтамасыз етеді. Бұл анықтама HTML 
форматындағы анықтамадан əлдеқайда егжей-тегжейлі; 

■ Action Toolbox тақтасы (Әрекеттерге арналған құралдар жинағы); осы 
кішкентай терезеде көрсетілген əрбір элемент ActionScript тілінің 
белгілі бір құрылымына сəйкес келеді; элементтің белгішесін екі рет 
басу сценарий мəтініне кірістіруді қамтамасыз етеді; 

■ Сценарийдің мəтіні көрсетілетін сценарий терезесі; осы терезеде Expert 
Mode режимінде жұмыс істеген кезде қалыпты мəтін редакторында 
жұмыс істеуге болады; 
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Action Toolbox тізімі сценарийді жасау үшін қолдануға болатын ActionScript 
тілінің келесі құрамдастарының тізімін қамтиды: 

Actions (Әрекеттер) - «əмбебап» сипаты бар ActionScript тілінің əрекеттері, 
яғни олар объект классының ерекшеліктеріне байланысты емес (белгілі бір 
сыныпқа жататын нысандардың əдістерінен өзгеше); сол санаттағы 
логикалық бақылаудың жоғары деңгейлі операторларының көпшілігінің 
бағдарламалау тілдері үшін дəстүрлі болып табылады (логикалық 
жағдайларды тексеру, циклді ұйымдастыру жəне т.б.); 

Operators (Операторлар) — логикалық жəне арифметикалық - 
операциялардың операторлары (қосу, азайту, салыстыру жəне т.б.). 

Functions (Міндеттер) — алдын-ала анықталған (кітапханалық) міндеттер 
(мысалы, олардың қатарына Flash-плеер нұсқасының нөмірді тексеру міндеті 
кіреді); 

Properties (Қасиеттер) — классқа тəуелді емес нысандардың қасиеттері 
(мысалы, суреттің мөлдірлік деңгейі); 

Objects (Нысандар) — сценарийде қолданылуы мүмкін алдын-ала 
анықталған нысандар (мысалы, күнмен жəне уақытымен жұмыс істеуге 
арналған нысан бар); сол бөлімде объектілердің пайдаланушылық кластары 
бар; 

Deprecated (Кінəраттанатындар) — сценарийлерде қолдануға - 
ұсынылмайтын құрылымдар (ескірген); 

Flash UI Components (Пайдаланушылық интерфейстің компоненттері). 
Аталған бөлімдерден басқа Action Toolbox тізімінде тілдің барлық 

компоненттерінің алфавиттік тізімін қамтитын Indexбөлімі бар. 
Normal Mode Режимі. Осы режимде жұмыс істейтін Action тақтасының - 

форматы 3.5.-суретте көрсетілген. 
Параметрді енгізу алаңы мəтінге салынған құрылыстың дұрыс орындалуы 

үшін қажетті параметрлерді анықтауға арналған 
 

 
 
 
 

3.5.-Сур. Компонентті Add new 
item батырмасының көмегімен 
қою 

 

 сценарий терезесінің құралдар тақтасы; ондағы батырмалар 
сценарий мəтінін қолдануға мүмкіндік береді; батырмалардың 
құрамы қандай да бір дəрежеде жұмыс режиміне байланысты; 

 күй жолы; ол сценарийге енгізілген компоненттер туралы қосымша 
ақпарат беруге арналған; атап айтқанда, күй жолында қате 
туралы қысқа хабар көрсетіледі. 
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сценарий. Аймақтың форматы сценарийдің мəтінінде таңдалған құрылымның 
(бөлінген) синтаксисіне байланысты. Кейбір құрылымдарды параметрлер 
мүлдем жоқ. Бұл жағдайда параметрлерді енгізу аумағы бос. 

Сценарий терезесінің құралдар тақтасында келесі батырмалар бар: 
■ Add new item (Жаңа элемент қосу) батырмасы + таңбасымен 

белгіленген, ActionScript тілінің құрамдас бөліктерінің иерархиясын көрсететін 
каскадты мəзір жүйесінің шақырылуын қамтамасыз етеді; ең төменгі 
деңгейдегі мəзір элементін таңдау тиісті компоненттің сценарийіне кіргізуді 
қамтамасыз етеді (3.5-суретті қараңыз); 

■ «-» таңбасымен белгіленген батырма терезеде таңдалған компоненттің - 
сценарийінің мəтіннен алынып тасталуын қамтамасыз етеді; 

■ Find (Іздеу) батырмасы экранға ізделетін таңбалардың реттілігін 
енгізуге болатын диалогтық терезені шақырады; 

■ Replace (Алмастыру) батырмасы жолды алмастыру параметрлерін (- 
таңбалардың реттілігін) орнату үшін диалогтық терезені ашуға мүмкіндік 
береді; 

■ Insert a target path (Белгіленген жолды қосы) батырмасы фильмнің 
қажетті элементіне бағыттау үшін тағайындалған жолды сипаттауға 
мүмкіндік беретін диалогтық терезені экранға шығарады. Бұл батырма, егер 
тағайындалған жолдың компоненті сценарий терезесінде таңдалса жəне к- 
іріс фокусы параметрлер терезесінің тиісті өрісінде орнатылған болса қол 
жетімді болады; 

■ Debug Options (Дұрыстау параметрлері) батырмасы бақылау нүктелерін 
(немесе Breakpoints тоқтату нүктелерін) қою және жою үшін 
пайдаланылатын пәрмендерді қамтитын мәзірді ашады. Бақылау нүктелерін 
пайдалану скриптің орындалуын бақылауға мүмкіндік береді; қадам 
өлшемі нүктелер арасындағы қашықтықпен анықталады (нүктелер 
арасындағы сценарий жолдарының саны); 

■ көрсеткіштермен белгіленген батырмалар сценарий компоненттерін 
бір- біріне қатысты жылжытуға мүмкіндік береді (құрамдас бөлік болса, 
мысалы, үш жолдан тұратын болса, онда барлық үш жол бір рет басумен 
ауыстырылады). 

Normal Mode режимінің ең маңызды артықшылықтарының бірі - қолмен 
бағдарламалауды қолданбастан, алдын-ала анықталған əрекеттерді сценарийге 
Actions бөлімінен қосуға мүмкіндік береді. 

GoTo — белгіленген кадрға немесе сахнаға өту; 
Play жəне Stop — тиісінше, фильмнің ойнатылуының іске қосылуы жəне 

тоқтатылуы; ToggleHighQuality — фильмның сапасын басқару; StopAllSounds 
— дыбыстық сүйемелдеуді тоқтату; 

Get URL — белгіленген URL ауысу; 
FSCommand — фильмды ойнатқан кезде Flash-плеерді басқару; 
LoadMovie и UnloadMovie — тиісінше, оқырманның браузерімен фильмді 

жүктеу жəне түсіру; 
TellTarget  —  Flash-фильмдер мен клиптердің арасындағы навигацияны 
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басқару 
Normal Mode режимінде сценарийді жасау үшін немесе оған 

құраушыны қосу үшін келесі əрекеттерді орындау қажет. 
1. Үстелде сценариймен байланысты болуға тиісті батырманың немесе 

клиптің (немесе уақыттық диаграммадағы кадрдың) данасын таңдау. 
2. Action Toolbox тізіміндегі қажетті бөлімді тінтуірдің сол жақ 

батырмасын басу арқылы ашу. 
3. Көшірілген элементті оның атын немесе таңбасын екі рет басу 

арқылы немесе оны тінтуірдің көмегімен жылжыту арқылы сценарий 
терезесіне көшіру; бұл ретте терезеде ActionScript тіліндегі тиісті сценарийдің 
фрагменті көрінеді. 

4. Сəйкес өрістерде параметрлердің қажет мəндерін 
енгізу. Батырмаға немесе клипке əрекет тағайындалған 
кезде 

Flash көптеген нысанды бағдарланған тілдерде “оқиға өңдеуіші” (немесе 
“селектор”) деп аталатын арнайы басқарушы рəсімді (handler) автоматты 
түрде түрлендіреді. Өңдеуіш белгілі бір типтегі оқиғаның болуын тексереді, 
егер болса əрекеттердің тиісті реттілігіне бастамашылық етеді. ActionScript-
тегі өңдеушінің қосымша рөлі - осы оқиғамен байланысты əрекеттерді 
біріктіру (топтастыру). Өңдеуіштің форматы 3.6.-суретте көрсетілген. 

Өңдеуіште батырмаларға арналған on аты, ал клиптерге арналған 
onClipEvent аты бар. Өңдеуіштің аты өңдеуге жауап беруі керек оқиғалар 
тізімінің алдында. Мысалы, on(release, KeyPress:«A») құрылымы өңдеуіш екі 
түрдегі оқиғаларға жауап қайтару керек дегенді білдіреді: release (тінтуір 

батырмасы басылған) жəне KeyPress:«A» (пернетақтада [А] пернесі басылған). 
 

ActionScript тіліндегі батырмалар үшін оқиғалардың келесі түрлері 
қарастырылған: 

Press — көрсеткіш батырма суретінің (фильмнің) астыңғы жағында болған кезде 
пайдаланушы тінтіуірдің пернесін басады; 

Release — пайдаланушы тінтуір пернесін басады, сосын жібереді (көрсеткіш 
батырма суретінің үстінде); 

ReleaseOutside — пайдаланушы көрсеткіш батырма суретінің үстінде болмаған 
кезде тінтуірдің пернесін жібереді; 

KeyPress — пайдаланушы пернетақтада белгілі бір пернені басады (осы оқиға үшін 
қосымша пернені көрсету керек); 

RollOver — пайдаланушы тінтуір көрсеткішін батырма суретінің үстінде 
жылжытады; 

RollOut —пайдаланушы тінтуір көрсеткішін батырма суретінің шекарасының 
сыртында жылжытады; 

DragOver — пайдаланушы көрсеткіш тінтуірдің үстінде тұрған кезде тінтуірді 
басады, оны батырманың сыртына шығарады, содан кейін оны қайтадан батырманың 
үстіне орнатады; 

DragOut  пайдаланушы көрсеткіш тінтуірдің үстінде тұрған кезде тінтуірді 
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3.6.-Сур. Оқиға өңдеуішінің форматы 
 

Фильм элементі жауап беруі тиіс оқиғалардың тізімін өзгерту үшін 
өңдеуіштің аты жазылған сценарийлер жолын тінтуірмен басу керек; 
параметрлер терезесінің пішімі өзгереді жəне оның ішінде олардың 
көмегімен қажетті оқиғаларды таңдауға болатын жалаушалар тобы пайда 
болады. 

Жасалған таңдау бірден сценарийлер терезесінде көрініс табады. 
Егер сценарийге белгілі бір құрылымның қосылуы қателікке əкелсе немесе 

ол үшін міндетті параметрді орнату керек болса, онда құрылым сценарий 
терезесінде қызыл түспен белгіленеді; бұл құрылым күй жолына да 
көшіріледі (3.7.-сур.). 

Фильмнің кейбір элементтерінің тағайындау жолын сипаттауға болатын 
Insert a target path терезесінің пішімі интерфейстің төмендегідей негізгі 
элементтерінен тұрады: 

■ фильмның ағашы, ол фильм нысандарының иерархиясын көрсетеді, 
оларға сценарийден жүгіну мүмкін болады; себебі нысанға жүгінген кезде 
тиісті дананың (батырманың, клиптің, мəтіндік өрістің) аты қолданылады, ал 
ағашқа тек аты аталған даналар кіреді. Ағаштың тамырлы элементі 
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3.7.-Сур. Қате дизайнның 
көрсеткіші 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

дербестендіру əдісіне байланысты: абсолюютті мекен-жай үшін — _root 
(негізгі фильм) кілтті сөзі, салыстырмалы үшін — this (ағымдық уақыттық 
диаграмма) сөзі; 

■ мақсатты жолды енгізуге жəне реттеуге арналған Target (Тағайындау) 
мəтіндік өрісі; Егер фильмның ағашында белгілі бір элементті таңдаса, онда 
Target өрісінде тиісті бағдар пайда болады қолмен өзгертілуі немесе 
толықтырылуы мүмкін; 

■ адрестеудің əдісін таңдауға мүмкіндік беретін Mode (Режим) 
ауыстырып- қосқыштардың жұбы (салыстырмалы Relative немесе абсолютты 
— Absolute). Әдепкі бойынша, салыстырмалы адрестеу пайдаланылады; 

■ Notation (Нотация) ауыстырып-қосқыштардың жұбы мақсатты жолды 
жазудің форматын таңдауға мүмкіндік береді: 

Dotes (Нүктелер) нұсқасы нүктелі нотациясны қолдануды білдіреді; Slashes 
(Слэши) нұсқасы слэштерді қолдануға қатысты жазбаларға сəйкес келеді 
(бұл ескірген стиль, ActionScript дейінгі нұсқалардың ұйлесімін текеру үшін 
қолданылады). Слэштерді пайдаланған кезде жазбаның форматы HTML - 
құжаттарында URL мекенжайларын жазу үшін пайдаланылатынға ұқсас 
(мысалы, бір деңгейге көтеру үшін .. / құрылымы қолданылады). 

Expert Mode Режимі. Сарапшы режимі сценарийді қалыптастырудың екі 
əдісін біріктіруге мүмкіндік береді: ActionScript тілінің конструкцияларын 
пернетақтадан тікелей енгізу жəне оларды Actions Toolbox тізімінен сценарий 
терезесіне кірістіру. 

Сарапшы режимінде жұмыс істегенде параметрлер терезесі көрсетілмейді. 
Бұл режимде сценарий сызықтарын жою жəне жылжыту батырмалары 
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пайдалан- ылмайды (3.8 сур.). 
Сарапшы режимі ActionScript бағдарламасымен таныс адамдарға арналған. 

Сондықтан, осы режимнің артықшылықтарымен танысу керек болса, 
ActionScript бағдарламасындағы бағдарламалаудың негізгі əдістерін меңгеру 
керек. 

Сонымен қатар, Flash бағдарламасында жүзеге асқан пайдаланушы қолдау 
деңгейі күрделіліктің əртүрлі деңгейдегі сценарийлерін жасауға мүмкіндік 
береді. Ол үшін сценарий редакторында келесі құралдар бар: 

■ параметрлердің қалқымалы тізімі ретінде іске 
асырылатын тіл құрылыстарының динамикалық құралы; 

■ синтаксисті тексерудің Check Syntax  кірістірілген утилитасы. 
Осы құралдарды іске қосу сценарий терезесінің құралдар тақтасында 

орналасқан тиісті батырмаларды пайдалану арқылы орындалады. 
 

 
 
Check Syntax батырмасын басу синтаксистік қателерді іздеу процесін тікелей 

белсендіреді. Олар табылған жағдайда экранға арнайы диалогтық терезе 
шығарылады. Оның көмегімен анықталған қатенің сипаты, себептері мен 
орналасқан жері туралы толық ақпарат алып қана қоймай, сонымен қатар, 
Check Syntaxс утилитасы жұмысынң параметрлерін теңшеуге болады. 
Мұндай теңшеу терезенің ашылмалы мəзірлерінің көмегімен жүзеге асады. 

Күрделірек сценарийлердегі қателерді табу үшін арнайы түзету құралын 
- Debugger-ді қолдануға болады. Бұл құрал сценарий редакторымен тығыз 
біріктірілген: редактордың көмегімен бақылау нүктелерін қойып, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.-Сур. Expert 
Mode режиміндегі 
Action тақтасының 
форматы 

Expert Mode режимінде Insert а target path батырмасы əрдайым 
қолжетімді. 
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түзеткіштің көмегімен сценариийдің орындалы процесін қадам бойынша 
қарауға болады. Бұл ретте, түзеткіштің терезесінде сценарийде 
пайдаланылатын айнымалы мəндер, міндетерді шақырғыштар жəне 
бағдарламашы үшін өте - пайдалы басқа ақпаратты көрсетіледі. 

Фильмді түзету режиміне ауысу үшін негізгі терезенің Control мəзірінде 
Debug Movie (Фильмді түзету) пəрменін таңдау жеткілікті. 
Сарапшы режимінде жұмыс істеу ActionScript бағдарламалауында белгілі 

бір дағдыларды меңгергуді қарастырғандықтан, сценарийлерді жасаудың 
барлық келесі мысалдары Normal Mode режиміне қатысты қарастырылады. 
 
 

Flash-таңбалар даналарының 
қасиеттерінің өзгереруі 
 

Әрбір дананың өз атрибуттары бар, олар таңбаның сəйкес 
атрибуттарын өзгертпестен редакциялануы мүмкін. Атап айтқанда, дананың 
түсі мен мөлдірлігін өзгертуге болады, оның түрін (мысалы, графикалық 
таңбаны батырмаға түрлендіруге болады) қайта анықтауға болады, сондай-
ақ, дананы таңбаға əсер етпестен бұруға, айналдыруға немесе масштабтауға 
болады. 

Дананың атрибуттары онымен бірге сақталады. Егер таңба редакцияланса 
немесе дана басқа таңбамен байланыстырылса, даналық атрибуттарға 
жасалған барлық өзгерістер жарамды болып қалады. 

Дананың атрибуттарын редакциялау үшін дананың қасиеттер инспекторы 
тақтасында орналасқан басқару элементтерін пайдалану керек. Тақтаның 
форматы дананың типіне байланысты (графика, батырма немесе клип), 
сондай-ақ сіз дананың параметріне нақты қандай өзгеріс енгізетініңізге 
байланысты. 

 

 
 
 

Барлық форматтар үшін ортақ: 
 Осы дана үшін не ол, не бұл таңбаның типін анықтауға мүмкіндік беретін 

Symbol Behavior ашылмалы тізімі; тізімде тиісті нұсқалар бар (Movie Clip, 
Button жəне Graphic);  

 Instance of  мəтіндік аймағы; онда осы дана байланысқан таңбаның аты 
көрінеді; 

 Swap Symbol (Таңбаны алмастыру) батырмасы; батырманы басқан кезде 
өзгертілетін дананы фильмнің басқа таңбасымен байланыстыруға 
мүмкіндік беретін диалогтық терезе шығады; 

 Color Styles (Түстің параметрлері) ашылмалы тізімі, осы дананың жеке 
теңшеуіне тиіс түстің параметрін таңдауға мүмкіндік береді; тізімде 
таңдалған тармаққа басқару элементтерінің тобы тізімімен байланысты 
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Color Styles тізімі жəне онымен байланысты басқару элементтері 
дананың келесі визуалды атрибуттарының өзгерісін қамтамасыз етеді: 

■ жарықтықтың(Brightness); 
■ түс реңкінің (Tint); 
■ түссіздіктің (Alpha). 
Оның əрқайсысына тізімдегі бір атаулы тармақ сəйкес келеді. 
Сонымен қатар, күрделірек түстік əсерлерді жасау үшін тағы бір 

тармақ қолданылуы мүмкін, ол — Advanced (Тəжірибелі). Бұл жағдайда 
жаңа түстерді дананың түссіздігімен біріктіріп отырып, жасауға болады. 

Дананың қасиеттер инспекторының тақтасында Brightness тармағын 
таңдаған кезде Macromedia стилі үшін дəстүрлі болып табылатын стильде 
орындалған Brightness Amount (Жарықтық реттегіші) жалғыз қосымша 
элементі шығады. 

Жарықтық салыстырмалы өлшем ретінде (пайзбен) анықталады жəне  -100 
% -дан (қара түске сəйкес келеді) +100 %-ға (қара түске сəйкес келеді) 

дейін диапазонында өзгеруі мүмкін. 
Дананың қасиеттер инспекторының тақтасында Tint тармағын таңдаған кезде 

қосымша басқару элементтерінің тобы шығады. 
Оған түстің белгіленген қанықтығы кезінде түстің реңкі қызыл, көк 

жəне жасыл түстердің қатынасымен (RGB жүйесінде — Red, Green, Blue) 
анықталатыны себепші болады. 

Осы түстердің əрқайсысы үшін кодтың мəні тиісті реттегіштің 
көмегімен анықталады. 

Мəн 0... 256 диапазонында жатуы мүмкін. Шыққан реңк палитра 
батырмасына сол мезетте шығады. Қанықтылық реттегіштің көмегімен 
пайызбен көрсетіледі (0 ... 100 диапазонында) 

Дананың қасиеттер инспекторының тақтасындағы формат дананың 
түссіздігін орнатқан кезде (Alpha) жарықтықты орнатқан кездегі форматқа 
ұқсас. 

Түссіздік дананың үстелдегі көріну деңгейін анықтайды. Ол да 
пайызбен өлшенеді: 0%-дан (абсолютті түссіздік) 100%-ға дейін. Осы 
атрибуттың динамикалық өзгеруі арқылы (ActionScript-тағы оңай сценарий 
арқылы) жойылу эффектісін немесе, керісінше, не ол, не бұл кейіпкердің 
кенет келуін жасауға болады. 

Графикалық таңбаның данасы үшін қасиеттер инспекторының 
көмегімен анимацияның таңбасына кірістірілген ойнату режимімен 
байланысты атрибуттар өзгертілуі мүмкін: 

■ ойнату кезеңділігі; ол Options for graphics (Графикалық таңбаның 
баптауы) ашылмалы тізімнің көмегімен орнатылады, оның құрамында үш 
нұсқа бар: Loop (Тізбектеу); 

Play Once (Бірреттік ойнату); 
Single Frame (Жеке кадр); 
■ First (Бастапқы кадр) –мəтіндік өрісте көрсетілетін бастапқы кадрдың 

нөмірі. 
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3.9 сурет.  
Түйме үлгісінің сипат 
индикаторының 
пішімі 
 
 
 
 
 

Батырманың данасы үшін қасиеттер инспекторы тақтасының көмегімен екі 
айрықша атрибут өзгертілуі мүмкін: 

■ Дананың атауы (ол Instance Name мəтіндік өрісіне жазылады); 
■ Батырманы фильмнің интерактивті элементі ретінде пайдалану 

нұсқасы. Екінші атрибуттың мағынасы екі тармақтан тұратын ашылмалы 
тізімнен таңдалады (3.9.-сур.): 

■ Track as Button (Батырма ретінде); 
■ Track as Menu Item (Мəзірдің тармағы ретінде). 
Батырманың визуалды ұғымы тарапынан не ол, не бұл нұсқаны 

таңдауы ештеңеге əсер етпейді. Айырмашылығы – ActionScript-те 
батырмалардың түрлі типтеріне түрлі басқару əдістері қарастырылған. 

Клиптің данасы үшін қасиеттер инспекторының көмегімен жалғыз айрықша 
атрибут өзгертілуі мүмкін, ол клиптің аты. Аты Instance Name мəтін 
өрісінде жазылады. 
 
 

FSCommand для Windows Projector. Flash-те 
тәуелсіз қосымшаларды жасаудың 
ерекшеліктері 

 
Flash-роликтердің  сыртқы  ортамен  интеграциялауы  ActionScript  тілінде 

бар fscommand операторының есебінен жүзеге асырылады. 
Операциялық жүйемен өзара әрекеттесу. Fscommand операторы сыртқы 
ортаға екі параметрді жібереді. Әдетте, біріншісі - пəрмендер, екіншісі - 

оның аргументі. Проектор орындалатын файл болғандықтан, сыртқы орта 
оның операциялық жүйесі болып табылады. 

Проекторлар үшін алты стандартты пəрмен анықталған, олар 
солардың көмегімен операциялық жүйемен байланыса алады.Ең бірінші, бұл 
quit пəрмені. Проектор оның көмегімен операциялық жүйеге өзін жабу 
пəрменін береді. Әдетте, бұл пəрмен роликтің соңында (соңғы кадрда) 
орналасады: 
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fscommand ("quit"); 
 
Бұл жағдайда екінші параметр қажет емес.. 
Ерікті пәрмендердің берілуі. Еxec пəрменінің көмегімен операциялық 

жүйеге пəрмендік жол жіберіледі. Мысалы, проекторда Windows үшін 
мынандай код: 

fscommand ("exec","calc.exe")кездессе 
онда тиісті кадрды ойнатқан кезде жүйелі калькулятор қосылады. Бұл 

Flash ролигінен кез келген бағдарламаларды іске қосуға мүмкіндік береді 
(бұл тек проекторда мүмкін). Windows операциялық жүйесіндегі Run 
жүйелік пəрменін пайдалана отырып, орындауға болатындардың барлығын 
проектордан да fscommand операторының көмегімен орындауға болады. 

Егер бірнеше сөзден (аралықтарды қоса алғанда)тұратын жүйелік пəрменді 
орындау қажет болса, онда бұл сөздердің арасындағы бөлгіш аралық емес 
табуляция таңбасы болу керек. Оны \t арнайы комбинацияның көмегімен 
қоюға болады. Мысалы, егер Flash ролигінен мына пəрменді орындау қажет 
болса, 

 
dir c:\ 
онда fscommand операторының көмегімен бұл пəрменді былай жіберуге 

болады: 

fscommand ("exec", "command.com\t/c\tdir\tc:\\") ; 
 
ActionScript тіліндегі таңба \ (кері қиғаш сызық) арнайы таңбаны көрсету 

үшін префикс болып табылады, сондықтан оны енгізу үшін оны екі рет 
қайталау керек (мысалы, жолдың соңында). 

Егер \t арнайы комбинацияның орнына қарапайым аралықты енгізуге 
тырысса, ештеңе шықпайды – операциялық жүйеге пəрмендік жолдың 
интерпретаторын іске қосатын command.com пəрмені ғана жіберіледі, ал 
қалғанның барлығы ескерілмейді. 

Қосымша нұсқаулар. Операциялық жүйеге нұсқауларды жіберу үшін 
əрқайсысы параметр ретінде true немесе falseмəндерін қабылдай алатын тағы 
да төрт пəрмен қолданылады. 

Fullscreen пəрмені проектордың терезесін толық экранға ашады. Бұл 
режимнен шығу үшін [ESC] пернесін пайдалануға болады. 

Allowscale пəрмені, егер пайдаланушы проектор терезесінің мөлшерін 
өзгертсе, роликті масштабтауға рұқсат етеді. Егер параметрдің мəні false 
тең болса, онда терезенің мөлшерін өзгерткен кезде роликтің мөлшері 
өзгермейді. 

Trapallkeys пəрмені пернетақталық амалдарды қағып алуға рұқсат етеді. 
Showmenu пəрмені мəзірді көрсетеді. Әдетте, мəзірдің шығуына тыйым салу 

үшін ол false параметрімен бірге қолданылады. 
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