Adobe Flash Professional CS5
โปรแกรม Adobe Flash แต่เดิมชื่อว่า Macromedia Flash พัฒนาจนถึ ง Macromedia Flash 8 จากนั ้น
เปลี่ยนเป็ น Adobe Flash CS2 จึงเริ่ มมีการนา ActionScript 3.0 เข้ ามาใช้ งาน โปรแกรมนี ้เหมาะสาหรับสร้ างสรรค์
งานกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียบนเว็บ สามารถสร้ างงานได้ หลายรูปแบบ อาทิ
 ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร ภาพ และโลโก้ กราฟิ ก พร้ อมเสียงและเอฟเฟ็ กประกอบ
 เกมและโปรแกรมที่โต้ ตอบกั บผู้ใช้ ไปจนถึ งฟอร์ มที่ให้ ผ้ ใู ช้ กรอกข้ อมูล และส่งข้ อมูลไปเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์
เพื่อนาไปประมวลผล
การเข้ าโปรแกรม Adobe Flash Professional CS5
 คลิกปุ่ ม
> All Programs > Adobe Flash Professional CS5
 หรื อที่ Desktop > Double Click

ActionScript เป็ นภาษาด้ าน Programming ที่ใช้ ในโปรแกรม Adobe Flash
โดยเป็ นการเขียนสคริ ปต์ เพื่อควบคุมการทางาน ด้ านต่างๆ ของชิ ้นงานที่สร้ างขึ ้น
ActionScript 3.0
ข้ อดี : ทางานได้ หลากหลายกว่า ActionScript 2.0 ทางานเร็ วขึ ้น
ข้ อเสีย : มัน Error ง่ายสาหรั บคนเพิ่งเคยเขียนโปรแกรม
ActionScript 2.0
ข้ อดี : ทางานง่าย ไม่จาเป็ นต้ องมีพื ้นฐานการเขียนโปรแกรม เหมาะกั บงานเกม หรื อ
CAI ทั่วไป ที่ระบบไม่ซับซ้ อน และเหมาะกั บมือใหม่ ที่เพิ่งหัดใช้ งาน
ข้ อเสีย : ระบบยังไม่รองรั บเรื่ องการเซฟรู ป หรื อของต่างๆ เท่าใดนักและความ
หลากหลายของงาน ก็ ส้ ู ActionScript 3.0 ไม่ได้

การนาไฟล์ ไปใช้ งาน
File > Export

เลือกคาสั่ง
File > Export >เลือกรู ปแบบ
>เลือก Drive /Folder
>ตั ้งชื่อไฟล์
>เลือกนามสกุล File
> Save

การนาเข้ าไฟล์ ภาพหรื อวิดีโอ
File > Import

เลือกคาสั่ง
File >Import >เลือกรู ปแบบ
>เลือก Drive /Folder
>ตั ้งชื่อไฟล์
>เลือกนามสกุล File > Save

Import to Stage …
Import to Library…
Open External Library…
Import Video

นาเข้ าไปที่ Stage
นาเข้ าไปที่ Library
เปิ ดไฟล์ จาก Library ภายนอก
นาเข้ า Video Files

นามสกุลของ Flash

ไฟล์ ท่ สี ามารถใช้ งานใน Flash ได้
ไฟล์ ภาพ
*.ai, *.png, *.psd, *.fxg, *.dxf, *.bmp,
*.swf, *.gif, *.jpg
ไฟล์ เสียง
.asnd, .wav, aiff,.mp3
ไฟล์ วิดีโอ
.flv, .f4v, .mov, .qt, .avi

*.fla คือ ไฟล์ที่สั่งบันทึกในชิ ้นงาน สามารถแก้ ไขได้
*.swf คือ ไฟล์ชิ ้นงานที่ Export Movie สาหรั บนาไปเผยแพร่
*.xflคือ ไฟล์ย่อยที่อยู่ในชิ ้นงาน เช่น ไฟล์ซิมโบล

ส่ วนประกอบ Adobe Flash Professional CS5
แถบเมนู (Menu Bar)
รวบรวมคาสัง่ และตั ้ง
ค่าการใช้ งาน

00000

สเตจ (Stage)
พื ้นที่ในการสร้ างงาน

เส้ นเวลา (Timeline)
สร้ างและกาหนด
รายละเอียดของการ
เคลือ่ นไหว
พาเนล (Panels) หน้ าต่างที่ใช้
กาหนดค่าในการปรั บแต่งวัตถุ

กล่ องเครื่องมือ (Toolbox) รวบรวมเครื่ องมือ
และปรั บแต่งวัตถุที่ใช้ ในการสร้ างงาน

Toolbox /กล่ องเครื่ องมือ
Selection Tool จับชิ ้นงาน, ปรั บแต่งวัตถุ
Free Transform Tool ปรั บขนาด
Lasso Tool กาหนดพื ้นที่ ตกแต่ง /ตัดต่อ

Sub selection Tool เปลี่ยนรู ปแบบ /ขนาด
3D Rotation Tool หมุนวัตถุ
Text Tool ตัวอักษร
Rectangle Tool วาดรู ปสี่เหลี่ยม
Brush Tool แปรงทาสี

Pen Tool รู ปทรงอิสระ
Line Tool เส้ นตรง
Pencil Tool ดินสอ
Deco Tool ใส่ลวดลายในวัตถุ

Bone Tool ควบคุมการเคลื่อนไหวของวัตถุ
Eyedropper Tool ดูดสี
Hand Tool จับชิ ้นงาน

Paint Bucket Tool เทสี
Eraser Tool ลบ
Zoom Tool ย่อ-ขยาย

Black and White เปลี่ยนสีเส้ นและสีพื ้น

Stroke Color สีเส้ นขอบ
Fill Color สีพื ้น
Swap Color สลับสี
Option คาสั่งเพิ่มเติม
แต่ละคาสั่งที่เลือกใช้ งาน

Snap to Objects ดึง Object เข้ าหากัน
Smooth ปรั บให้ เป็ นเส้นโค้ ง
Straighten ปรั บให้ เป็ นเส้นตรง

Panels/ พาเนล
พาเนล คือ หน้ าต่างที่ใช้ กาหนดค่าในการปรั บ
แต่งวัตถุมีการจัดไว้เป็ นหมดวหมู่ตามหน้ าที่
การเปิ ด Panels
> Click Window > เลือก  Panels ที่ต้องการ
แถบเครื่ องมือแก้ ไข (Edit Bar) สาหรั บแก้ ไขสเตจ

เลือกทางานกั บScene และ Symbol

Timeline /เส้ นเวลา
หัวอ่าน (Playhead)

ส่วนเลเยอร์

ส่วนเฟรม

ใช้ ย่อ-ขยายสเตจ (Stage) ดูมุมมองการทางาน

Symbol /ซิมโบล
>Symbol คือ การนาวัตถุที่เป็ นภาพกราฟิ ก ปุ่ มกด หรื อมูฟวี่ มากาหนดเป็ นต้ นแบบ เพื่อนาไปใช้ เป็ น
ส่วนประกอบในชิ ้นงาน โดยเก็ บไว้ ในพาเนล Library

สัญลักษณ์ Symbol
Movie Clip
Graphic
Button

การกาหนดขนาดพืน้ หลัง
> Click Modify > Document…

ขนาดที่โปรแกรมกาหนด
550x400 px
เลือกสีพื ้น
อัตราความเร็ วในการแสดงภาพเคลือ่ นไหว
24 เฟรมต่อ 1 วินาที
ลักษณะการเคลื่อนไหวแบบ Classic Tween
ภาพเฟรมที่ 15

คลิ กขวาระหว่างFrame ที่ 16-29

ภาพเฟรมที่ 1

ย้ ายตาแหน่ง

ภาพเฟรมที่ 30

ลักษณะการเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween
ภาพเฟรมที่ 1
ลบออก

ภาพเฟรมที่ 15
วาดใหม่

คลิ กขวาระหว่างFrame ที่ 2-19

คำสั่ งที่ใช้ ในกำรสร้ ำงงำน
Remove Frame – ลบเฟรม
Break Apart – ยกเลิก Group
Fill Color – เติมสีในวัตถุ
Stroke Color – เลือกสีเ ส้นขอบ
New Layer – เพิ่มเลเยอร์ใหม่
Delete – ลบเลเยอร์

คำสั่ งที่ใช้ ในกำรสร้ ำงงำน
Test Movie –

ทดสอบผลงาน
Arrange – ย้ายวัตถุไป
ด้านหน้าหรือด้านหลัง

คีย์ล ัดที่ใช้ ในกำรสร้ ำงงำน
Ctrl + Z - ย้อนขั้นตอนการทางาน
Ctrl + G – รวมวัตุ (Group)
Ctrl + Enter – ทดสอบผลงาน
Ctrl + S – บันทึกงาน
F6 – กาหนดคีย์เ ฟรมสร้างการเคลื่อนไหว
F5 – เพิม่ ระยะเวลาให้ก ับเฟรม

