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Вовед
Индустријата за игри е во екот на популарноста и Flash технологијата нуди
алатки за креирање и имплементација на игри со извонредна содржина и одлични
перформанси. Flash технологијата овозможува развојот на игри да биде брз и
едноставен. Со зголемување на нивоата на технологијата, денес Flash продолжува да се
развива во нешто подобро и сигурно како и погодно за видувањата и искуството на
корисниците. За тоа веќе зборува и комерцијалниот успех на Flash игрите на интернет
вклучувајќи ги и најуспешните игри во светот на социјалните мрежи.
Во овој труд е објаснет концептот на Flash технологијата за креирање на игри.
Најпрвин ќе бидат наведени карактеристиките на Flash технологијата, бенефициите
кои им ги нуди Flash на корисниците, употребата на објектно - ориентираниот
програмски јазик ActionScript 3.0 за правење на игри и ќе бидат објаснети причините
зошто да се креираат Flash игри. Потоа ќе се запознаеме со корисничкиот интерфејс на
софтверите кои што се најпогодни за креирањето на Flash игри. Ќе биде објаснето
значењето на датотеките кои се користат при уредување на Flash игри. Ќе започнеме со
разгледување на софтверот во кој ќе биде изработен и практичниот дел - Adobe Flash
Professional. Ќе се запознаеме со неговите основни карактеристики, корисничкиот
интерфејс и слично. Иако голем дел од нашата работа ќе биде во ActionScript, треба да
знаеме некои термини и основи за работа со Flash. Ќе се запознаеме со значењето на
прикажаните објекти и покажувањето на листи. Детално ќе бидат објаснети неколку
кориснички интерфејс компоненти: сцената, панелот за својства ( Properties Panel ),
временската линија ( timeline ), библиотеката и панелот со алатки ( Tools Panel ). Ќе
биде објаснета улогата на филм клиповите ( movie clips ) при конвертирањето на
графиката со цел да се напише ActionScript 3.0 код кој ќе ја контролира графиката на
играта. Ќе се запознаеме со основните концепти и стратегиите кои се користат за
програмирање на игри со ActionScript кои ќе ни овозможат да се фокусираме на
суштинскиот код на играта.
Потоа продолжуваме со вториот софтвер, Flash Develop кој е слободен софтвер
со отворен код, главно напишан во C # и е изграден врз основа на ефикасна едитор
компонента. Во овој дел ќе се запознаеме со корисничкиот интерфејс и неколку
карактеристики ( комплетирање на код, автоматски импорт, автоматско креирање на
класи и објекти, рефакторирање на код и следење на задачата преку коментари ) кои
што го прават Flash Develop посебен. Потоа ќе биде објаснета постапката за
инсталација на Flash Develop и трите главни начини на негово користење: користење
на Flash Develop без употреба на Flash Professional, користење на Flash Develop со Flash
Professional средства ( со користење на Flash CS3/CS4…CS6 IDE за експортирање на
средства додека Flash Develop се справува со целокупниот проект ) и користење на
Flash Develop како код едитор на Flash Professional за управување и компајлирање на
проектот. Како резултат на овој дел правиме SWOT анализа која ни помага за
препознавање на силните страни, слабостите, можностите и заканите за прегледаните
програми за поврзување. Врз основа на нивните најдобри карактеристики треба да се
избере алатка/софтвер за изработка на практичниот дел. Го избираме Adobe Flash
Professional наведувајќи ги причините за тоа.
Потоа следува делот во кој ќе се запознаеме со постапката за креирање на
нашиот практичен проект, Flash игра во која играчот се движи и стрела кон
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непријателите, истовремено одбегнувајќи ги нивните проектили. Ќе бидат објаснети
чекорите за креирање на едно цело ниво на игра со почеток и крај. Ќе биде дизајнирана
структурата на играта. Ќе биде објаснета постапката за креирање на изворна flash
датотека и креирање на главната класа. Следува импортирање на графика за херојот и
позадината и нивно конвертирање во филм клип за да може да се креираат класи за
нив, ќе биде објаснета структурата на класите, улогата на променливите и функциите
во рамките на класите, ќе се напише код со логика за движење на херојот базирана на
влез преку тастатура, логика за движење на позадината и ќе биде креирана класа за
динамичко генерирање на истрел. Ќе бидат додадени непријатели во играта и ќе се
креира класа за нив, ќе биде прикажан судир помеѓу непријателите и херојот
проследен со анимација која прикажува експлозија, ќе се објаснат различните начини
на пристапување на својствата и методите во класите, се додава листа со непријатели
со користење на низа и се креира класа за динамичко генерирање на непријателските
истрели. Потоа ќе бидат додадени механизми за прикажување на резултатот во играта
и енергијата на херојот и непријателите, ќе се објасни постапката за креирање на мени
за крај на играта, ќе биде креирана класа за прикажување на поени во играта, класа за
засилувачи на енергија и ќе бидат креирани класи за цепелини. Се додаваат звучни
ефекти кои прават играта да изгледа пореално, се ограничува движењето на херојот
кога ќе се прикаже на екранот во рамките на границите од играта, се додава часовник
за прикажување на времето во играта и се објаснува постапката за изработка на
почетното мени и воведот ( intro ), како и додавањето на победнички екран кога е
исполнет условот за победа.
Откако ќе се заврши со креирањето на играта таа може да се тестира. Во делот
за тестирање и оптиматизација на играта ќе се даде одговор на прашањата дали играта
е забавна, ослободена од грешки и за кои целни платформи играта е наменета и може
да се извршува. Ќе се запознаеме со неколку техники кои се користат за оптимизација
на кодот при извршување и неколку техники кои се користат за оптимизација на
рендерирањето. На крајот ќе се донесе соодветен заклучок и препораки врз основа на
работата на играта. Како да се креираат Flash игри кои ќе се користат за развивање и
обезбедување искуства почнувајќи од забава па се до развивање на виртуелни игри за
обука кои ќе им овозможуваат на луѓето да доживеат инциденти и симулација на
реални ситуации, без време, опасности и трошоци.
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1. Карактеристики на Flash технологијата за игри
Flash игрите на пазарот се во континуирана експанзија, но тоа не е
изненадување бидејќи се повеќе и повеќе програмери ги вложуваат своите напори во
создавањето на Flash игри. Иако HTML5 се наметнува како алтернатива, Flash е
подобар за да се креираат компјутерски веб игри. Flash на корисниците им нуди многу
бенефиции. Компатибилноста на интернет читачот е една од овие бенефиции.
Играчите не мора да се грижат за HTML и CSS кодови кои се интерпретираат и
толкуваат различно во повеќето пребарувачи. Откако еднаш flash player plugin - от е
инсталиран, играчот ќе биде во можност да ја види flash содржината без проблем, без
разлика што интернет читач ( пребарувач ) се користи. Flash поддржува анимации,
аудио и напредно видео и им обезбедува на играчите повеќе интерактивни можности.
Зошто Flash игри? Индустријата на игри постојано е во пораст со децении и таа
има многу посветла иднина. Но, со толку многу технологии за игри можеме да се
прашуваме дали Flash технологијата е вистинскиот избор. Игрите се сериозен бизнис.
Онлајн игрите станаа популарни во 1990 – тите години. Кога компјутерите стануваат се
помоќни и пристапот до интернет брзината се зголемува, индустријата се зголемува
значително. Flash технологијата има освоено признанија од бројни лидери во
индустријата на игри. Тука се наведени неколку причини зошто да се креираат Flash
игри:
-

компјутерските игри може да претставуваат добар извор на приход;
програмирањето на игра претставува технички предизвик;
правењето на игра е забавно.

Flash технологијата им дава способност на онлајн операторите да ги направат
своите сајтови повеќе интерактивни. Тие работат одлично како самостојни дестинации,
тие прават одлични дополнувања на поголеми сајтови и можат да бидат вградени во
најпопуларните социјални мрежи како Facebook. Веб - сајтовите со користење на Flash
игрите бараат од корисниците да симнуваат flash plugin. Обично процесот е многу брз
и не бара посебни компјутерски вештини. Играчите имаат опција за добивање на
автоматско ажурирање на нивниот plugin. Откако е инсталиран plugin играчите може
веднаш да пристапат до Flash базираните игри. Екраните со мали димензии се исто
така проблем и имаат ограничен пристап до виртуелните простории за разговор и од
страна на игрите. Онлајн операторите и развивачите на софтвер работат на проблемот,
но процесот нема да биде брз.
Мобилниот пазар расте и не може да биде игнориран од страна на провајдерите
за игри. Симнатиот софтвер ги ограничува играчите на посебен компјутер со соодветен
хардвер и симнат софтвер за разлика од Flash Player кој им дава можност на
корисниците да играат игри од било кој компјутер вклучувајќи лаптопи и мобилни
уреди. Многу луѓе се уште не знаат дека со користење на Adobe AIR технологијата,
Flash игрите можат да бидат распоредени на iOS уреди преку App Store на Apple.
Многу индустриски експерти предвидуваат повеќе технолошки промени во блиска
иднина.
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Flash се почесто се употребува во рекламирањето и за игри. Во минатото на
онлајн играчите им беше побарано да го симнат софтверот за играта што во некои
случаи беше долг комплициран процес. Тоа спуштање на софтверот зафаќа место на
хард дискот во компјутерот и во некои случаи влијае на вкупните перформанси на
компјутерот што ги користат играчите. Симнатиот софтвер во некои случаи поставува
безбедносни проблеми. Имало многу случаи на вируси, тројанци, и друг малициозен
софтвер во комплет со симнатиот софтвер. Во многу случаи корисниците не беа свесни
за малициозен софтвер се додека не беше предоцна и нивните компјутери биле
компромитирани. Иако Flash технологијата ги има елиминирано овие проблеми
играчите се уште треба да користат заштитен ѕид ( firewall ) и добра анти - вирусна
програма за да бидат безбедни на интернет.
Било која од верзиите на Flash ( CS3/CS4…CS6 IDE ) претставува добра
развојна алатка за мали и средни игри. Клучот за ова е ActionScript 3.0, одличен
објектно - ориентиран програмски јазик за правење на игри. Првобитно е развиен од
Macromedia Inc ( сега во сопственост на Adobe Systems ). Претставува дијалект на
ECMAScript ( што значи дека е superset на синтаксата и семантиката на јазикот повеќе
нашироко познат како JavaScript ) и се користи првенствено за развој на веб - сајтови и
софтвер таргетирање на Adobe Flash Player, платформа што се користи на веб страни во
форма на вградени SWF датотеки. Самиот јазик е со отворен код. Во таа негова
спецификација се понудени на располагање бесплатно и отворен код компајлерот
(_како дел од Adobe Flex ) и софтвер со отворен код виртуелната машина ( Mozilla
Tamarin ). Лесен е за учење, брз за програмирање и многу моќен.
Верзиите од Flash Player 9 + вклучуваат 2 кода за интерпретација вградени во
нив. Првиот е за интерпретација на постари содржини и вклучува ActionScript 1.0/2.0
код, што не е доволно брз за да се добијат клучните задачи направени и јавува чудни
грешки и неочекувано однесување, делувајќи фрустрирачки кај програмерите на игри.
Вториот код кој го интерпретира ActionScript 3.0 е побрз. Брзината, сигурноста и
логичкиот процес на развој ќе направат идеите за нашиот дизајн на игра да работат
онака како што сме замислиле. Треба да се добијат најдобрите перформанси од
креираните игри доколку се држиме само до користење на ActionScript 3.0 кодот.
ActionScript 3.0 е кулминација на години на развој. Како што излегуваше секоја верзија
на Flash програмерите ги наведуваа нејзините недостатоци. Со излегувањето на секоја
нова верзија се земаше во предвид што програмерите користеле најмногу како
предност во Flash, како и кои се слабостите на тековната верзија на ActionScript.
Игрите и програмите создадени со ActionScript 3.0 се крос - платформа, што
значи дека тие работат на секој компјутерски оперативен систем ( Windows, Mac OSX
или Linux ) се додека тој систем има инсталирано бесплатен Adobe Flash Player
софтвер.
Како и да е, она што го прави развојот на Flash игрите различен од другите
видови на вообичаено програмирање на игри е барањето сето ова да се претвори во
комерцијален успех. Постојат голем број на независни програмери кои прават игри во
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слободното време и ја претворат нивната страст во извор на приход, што во некои
случаи станува добро платена работа со полно работно време. Да се биде во можност
да се развие брза и забавна игра е исто така вештина која се повеќе и повеќе се бара на
пазарот. Секцирањето и реплицирањето игри е она што ја прави историјата на видео
игрите. Во оваа магистерска работа ќе видиме колку е лесно да се создаде занимлива
Flash игра.
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2. Софтвер за креирање на Flash игри
За да се креира Flash игра потребен е текст едитор и компајлер се со цел да се
направи SWF датотека. Постојат различни интегрирани развојни околини ( IDEs ) кои
што овозможуваат да се направи сето ова. Повеќето флеш програмери користат еден од
следниве софтвери:


Adobe Flash Professional CS - е мултимедијална платформа која се
користи за да се додаде анимација, видео и интерактивност за веб
страници. Adobe Flash често се користи за реклами, игри и флеш
анимации за емитување. Од неодамна Flash е позициониран како алатка
за “богати интернет апликации”. Flash манипулира со векторски и
растерски слики за да се обезбеди анимација на текст, цртежи и
фотографии. Поддржува двонасочен стриминг ( проследување ) на аудио
и видео, а со тоа може да се обезбеди кориснички влез преку глувче,
тастатура, микрофон и камера. Flash содржи објектно - ориентиран јазик
наречен ActionScript и поддршка за автоматизација преку JavaScript Flash
јазик ( JSFL ). Adobe Flash користи графички интерфејс за исцртување на
форми, градиенти и визуелно манипулирање на клипови и копчиња,
кодирање внатре во timeline ( временска линија ) , компајлирање на .swc
датотеки кои понатаму можат да се импортираат во Flash Builder/ Flash
Develop. Flash содржините можат да бидат прикажани на различни
компјутерски системи и уреди, со помош на Adobe Flash Player,
произведен и дистрибуиран од Adobe Systems е клиентска програма
бесплатно достапна на повеќето интернет читачи, некои мобилни
телефони, и неколку други електронски уреди. Содржи векторска
графика, програмски јазик наречен ActionScript и поддршка за слики,
видео и аудио. Исто така има и верзии од Flash Player - от достапни за на
мобилен или други преносливи уреди. Накратко речено Adobe Flash е
интегрирана развојна околина за креирање ( IDE - integrated development
environment ), а Flash Player - от е апликација за да се отвораат Flash
датотеките. Затоа кога велиме само Flash може да се мисли на Adobe
Flash, на Flash Player - от или пак на Flash датотеките.



Flash Develop - е бесплатен за симнување и употреба. Flash Develop е
фокусиран на пишувањето код. Неговиот текст едитор вклучуваа многу
можности кои го олеснуваат пишувањето на програмскиот код од
прикажување на сугестии, загради - парови, па дури и овозможува да се
прилагоди бојата на фонтот на различни делови од нашата скрипта. Кога
се користи Flash Develop ќе мора да се импортираат графиката, звукот и
другите медиуми преку код. Важно е да се напомени дека Flash Develop
компајлира побрзо само на Windows платформата, за да може да работи
на Linux и OS X потребна е виртуелна машина.

И двете опции се добри и ги нудат потребните алатки за да се креира Flash игра.
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2.1 Датотеки кои се користат при уредување на игри
FLA ( Adobe Flash Animation ) е формат на датотека на Flash
проекти креирани со Adobe Flash софтвер. Овие датотеки ќе го
отворaт нашиот проект, кој вклучува графика, звуци, анимација
инструкции, рамки или фрејмови ( ако ги користиме ), итн.
Датотеките во Flash по стандард се зачувуваат во FLA формат со
екстензија .fla и може да се уредуваат само со Adobe Flash.
AS3PROJ ( Flash Develop ActionScript 3 Project File ) датотеката
е Flash Develop верзија на FLA датотеката. Ја зачувува локацијата на
нашата библиотека, сегашните датотеки на нашиот проект и вклучува
автоматски генерирани JavaScript и HTML датотеки за да се тестира и
вгради играта во веб прелистувачот. AS3PROJ датотеките се отвораат
и уредуваат со Flash Develop.
AS ( ActionScript File ) датотеките го зачувуваат скрипт кодот
на нашите ActionScript класи, кои се користат за да го одржиме
нашиот код организиран, меѓу другите нешта. Изворниот код
напишан во AS е скриптен јазик првично развиен од Macromedia, но
сега развиен од Adobe Systems може да содржи променливи, функции
и референции на други датотеки и вообичаено се користи за креирање
на интерактивни Flash апликации. Овие датотеки може да се отворат и
уредуваат со било кој текст едитор ( Microsoft Notepad, Notepad + +, итн ), вклучувајќи
го и Flash Develop и некоја од верзиите на Adobe Flash.
Важно е да запомниме дека FLA, AS3PROJ, AS датотеки се користат за
уредување на Flash игри, но не можеме да ги објавиме на веб. За да ја објавиме играта,
мора да го компајлираме нашиот проект и прикачиме ( upload ) како SWF датотека.
Flash датотеките често наречени “Flash анимации” или “Flash игри” имаат .swf
екстензија и можат да бидат дел од веб страна и директно да се отвораат преку Flash
Player или пак да претставуваат проектор (Flash клип со екстензија .exe во Windows )
како и обичните апликации.
SWF ( Small Web Format ) е формат на датотека за
мултимедија, векторска графика и ActionScript. SWF ( се изговара
“Swiff” ) првично беше акроним за “Shockwave Flash” откако SWF
форматот бил дизајниран за Shockwave Player. Меѓутоа, SWF
датотеките сега станаа стандардни средства за објавување на
компримирана Flash содржина на интернет. Формат SWF е добро
прилагодени за испорака преку интернет бидејќи неговите датотеки се
многу мали. Затоа SWF акронимот е изменет со значење Small Web
Format. Датотеките кои користат SWF екстензии се медиумски датотеки кои имаат
потреба од Adobe Flash plug-in за да може корисниците да играат SWF датотеки во
интернет читачот или како самостојна апликација. SWF датотеки се користат за
различни апликации - од видео вградување на цели веб сајтови - и може да се создадат
динамички, визуелно богати медиуми за креирање на интерактивна средина.
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2.2 Користење на Adobe Flash и ActionScript 3.0
ActionScript е одличен програмски јазик за правење на игри. Лесен е за учење,
брз за програмирање и многу моќен. Ќе започнеме со разгледување на ActionScript 3.0
и кориснички интерфејс на Adobe Flash CS4 Professional. Верзиите од Flash Player 9 +
вклучуваат 2 кода за интерпретација вградени во нив. Првиот е за интерпретација на
постари содржини и вклучува ActionScript 1.0/2.0 код. Вториот код кој го интерпретира
ActionScript 3.0 е побрз. Треба да се добијат најдобрите перформанси од креираните
игри доколку се држиме само до користење на ActionScript 3.0 кодот. ActionScript 3.0 е
кулминација на години на развој. Како што излегуваше секоја верзија на Flash
програмерите ги наведуваа нејзините недостатоци. Со излегувањето на секоја нова
верзија се земаше во предвид што програмерите користеле најмногу како предност во
Flash, како и кои се слабостите на тековната верзија на ActionScript.

2.2.1 Кориснички интерфејс
Иако голем дел од нашата работа ќе биде во ActionScript, треба да знаеме некои
термини и основи за работа со Flash CS4. Со стартување на Flash се прикажува екран
кој обезбедува брз пристап до неодамна отворените датотеки и кратенки за создавање
на нови документи. Покрај тоа, овој екран може да се користи за пристап до корисна
документација за поддршка и видео упатства. Flash CS4 се стартува со клик на Start >
All Programs > Adobe Design Premium CS4 со што се отвора екран за добредојде ( сл.1 ).

Слика 1. Flash CS4 Welcome Screen
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За да се креира нов документ се избира ActionScript 3.0 во Create New делот од
екранот за добредојде ( Welcome Screen ) со што се отвора нов празен документ
именуван како Untitled-1. За да се креира нов документ од File менито се кликнува на
File > New и се отвора New Document дијалог прозорецот. Од табулаторот General се
избира Flash File ( ActionScript 3.0 ) од листата на типови и се кликнува на ОК копчето
со што се отвора нов празен документ без наслов - Untitled .

Слика 2. Дијалог прозорец за креирање на нов документ
Како што претходно беше наведено Flash датотеките имаат FLA екстензија. Тоа
е датотеката во која ќе се исцртува графиката, креираат timeline анимации и од која ќе
се објави финалната игра со .swf екстензија. Кога една FLA датотека е објавена Flash
создава и SWF датотека со .swf екстензија. Корисниците можат да користат Adobe
Flash Player за да играат SWF датотеки во интернет читачот или како самостојна
апликација. Корисничкиот интерфејс на Adobe Flash се состои од неколку компоненти
содржани во FLA ( .fla ) датотеката: работниот простор на сцената ( Stage ), панелот за
библиотека ( Library ), временска линија ( Timeline ), лента со менија ( Menu bar ),
панелот со алатки ( Tools Panel ), панелот за својства ( Properties Panel ).
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Слика 3. Кориснички интерфејс на Adobe Flash CS4
Многу панели вклучуваат мени со дополнителни опции кон кои може да се
пристапи со кликнување на мени икона во горниот десен агол на панелот.

2.2.2 Прикажување објекти и покажување листи
Било кој визуелен елемент во ActionScript 3.0 се нарекува прикажан објект
(display object). Тоа може да биде поле со текст, графички елемент, копче или дури и
кориснички интерфејс компоненти ( како popup мени ). Дисплеј објектите може да
бидат колекции од други дисплеј објекти. На пример, прикажаниот ( display ) објект
може да ги содржи сите делови во шаховска игра, а шаховската табла е уште еден
прикажан објект под него. Најмногу разнообразен од сите дисплеј објекти е филм
клипот ( movie clip ), кој е полн графички елемент и вклучува било кој број на други
дисплеј објекти, плус една временска линија ( timeline ) за анимација.
Поедноставна верзија на филм клипот ( movie clip ) е sprite. Sprite во основа е
movie clip со само една рамка ( frame ) и не користи временска линија ( timeline ). Со
тоа Sprite преставува соодветна основна класа за објекти за кои не се бара временска
линија ( timeline ). На пример, би било логично sprite да биде основна класа за
кориснички интерфејс ( UI ) компоненти за кои обично не користи временска линија
(timeline). Sprite класата е новост во ActionScript 3.0. Таа нуди алтернатива за
функционалноста на филм клип ( МovieClip ) класата, задржувајќи ја сета
функционалност од претходните ActionScript изданија за да обезбеди поддршка за
постари верзии. Кога креираме дисплеј објекти од нула во ActionScript ние обично
правиме sprites. Тие се природно повеќе ефикасни од movie clips затоа што тие немаат
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глава на повеќе рамки ( frames ) на анимација. Другите дисплеј објекти вклучуваат
работи како што се текст полиња, bitmaps и видео.
Некои дисплеј објекти, movie clips и sprites може да содржат други дисплеј
објекти во нив. На пример, може да имаме sprite што содржи неколку други sprites,
како и некои текст полиња и bitmaps.
Вгнездените дисплеј објекти обезбедуваат начин да се организираат графичките
елементи. На пример, може да се создаде една игра sprite која што ќе ги содржи сите
елементи на играта креирани со ActionScript. Потоа може да се добие background sprite
кој што содржи во него неколку background sprite елементи.
Бидејќи movie clips и sprites може да содржат повеќе објекти, секој од нив ќе
чува листа од овие елементи за да се утврди редоследот по кој се прикажани. Ова се
нарекува прикажана или дисплеј листа. Ние можеме да го менуваме овој приказ на
листа да ставаме објекти пред или зад други објекти.
Идејата за прикажување ( дисплеј ) листа е исто така нова во ActionScript 3.0.
Ако сме користеле ActionScript 2.0 со метод на нивоа и длабочини треба да заборавиме
на тоа и да го прифатиме поедноставното прикажување на метод листата. Со дисплеј
листите ништо не е поставено на ниво. Наместо тоа, најдалечниот прикажан објект е
прв во листата, а најблискиот е последен во листата. Се уште можат да се движат
објектите наоколу во листата, и шансите за грешки или несакани ефекти се значително
намалени.
Исто така можеме да ги движиме дисплеј објектите од едниот родител дисплеј
објект кон другиот. Со ова не се прави копија на објектот, но е всушност негово
отстранување и негово повторно додавање. Ова ги прави прикажаните ( дисплеј )
објекти неверојатно разнообразни и лесни за работа.

2.2.3 Сцена
Сцената е главниот графички работен простор во Flash. Може да се импортира
графика на сцената, да се додава текст и да се црта векторска графика на сцената
користејќи ги алатките за цртање. Големината на сцената ќе ја одреди големината на
SWF датотеката при нејзиното објавување. Тоа е претстава на екранот кој што ќе биде
виден од страна на корисниците кога тие ја играат играта. Големината на сцената може
да се одреди во панелот за својства ( Properties Panel ). На слика 4 е прикажан прозорец
со работниот простор на сцената, временската линија ( timeline ) и панелот за својства
(Properties Panel ).
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Слика 4. Работниот простор на сцената, временската линија ( timeline ) и
панелот за својства (Properties Panel )
Стандардната големина на нови Flash проекти е 550 x 400 пиксели ( pixels ).
Доколку е потребно да се објави SWF датотеката токму сега, би имале празна бела
датотека која е 550 пиксели широка и 400 пиксели висока. Од лентата со менија
избираме: Control > Test Movie. Со ова ќе се објави FLA датотеката и ќе се креира SWF
датотеката. SWF датотеката ќе се појави фронтално пред сцената во центарот ( како на
слика 5 ). Тоа ќе биде само бела SWF датотеката која што не работи ништо. Но со
додавање на графичка уметност и код ова бела SWF датотеката може да се претвори во
Flash игра. Во било кое време кога сакаме да видиме како ќе изгледа Flash проектот во
својата конечна ( финална ) форма само го тестираме филмот користејќи ја командата
Control > Test Movie од лентата со менија. Исто така, можеме да избереме File > Publish
или File > Publish Preview од лентата со менија за да креираме SWF датотека од FLA
датотеката.
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Слика 5. Креирање на празна бела SWF датотеката
Многу од игрите ќе имаат сосема празна сцена и празна временската линија.
Сите графички елементи ќе бидат креирани со ActionScript кодот. Сепак, многу игри ќе
имаат графички елементи веќе поставено на сцената. Ова е особено важно кога не програмер графички дизајнер се занимава со правење на една игра. Тој или таа можеби
ќе сака да ги изнесе елементите на интерфејсот и ги прилагоди во текот на
програмирањето. Тоа едноставно не е практично да се имаат овие елементи креирани
со ActionScript во случаи како овој.
Во текот на програмирањето, сцената може да се користи како место за да се
креираат брзи графички елементи. На пример, можеме да се црта на сцената со
користење на алатки за цртање, да се селектираат облици и потоа со притиснување на
тастерот F8 од тастатурата да се создаде брз филм клип ( movie clip ) во библиотеката.
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2.2.4 Панел за својства ( Properties Panel )
Панелот за својства ( Properties Panel ) кој е сместен одма десно до сцената ни
овозможува да ја промениме големината на сцената, а со тоа и големината на SWF
датотеката. Со овај панел се овозможува брз и лесен пристап до најчесто користените
атрибути на тековно избраниот елемент или алатка. Опциите достапни во панелот за
својства ( Properties Panel ) зависат од моменталната селекција. За да се прикаже
панелот за својства ( Properties Panel ) се избира Properties од менито Window на
лентата со менија ( слика 6 ).

Слика 6. Панел за својства ( Properties Panel )
Доколку сакаме нашата игра да биде со која било друга големина отколку 550 x
400 пиксели ( pixels ) во полето за големина Size кликнуваме на копчето Edit и ги
променуваме димензиите. Можеме да ја промениме и бојата на позадината од SWF
датотеката. Стандардната боја на позадината е бела. Само се кликнува на белата кутија
одма до ознаката Stage за да се промени бојата. Во полето FPS ( frames per seconds )
можеме да ја промениме брзината на рамките на SWF датотеката. Стандардната брзина
на рамките ( frames ) e 12 fps ( frames per second ). Тоа значи дека ако SWF датотеката
има повеќе од една рамка ( frame ) во timeline прозорецот тие ќе бидат прикажани со
брзина од 12 рамки во секоја секунда. Тоа значи дека секој филм клип ( movie clip )
внатре во SWF датотеката ќе прикажува толкава брзина на рамки. 30 рамки во секунда
( frames per second ) е добар компромис помеѓу брзината и перформансите.
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2.2.5 Временска линија ( Timeline )
Flash на почетокот беше развиен како повеќе од алатка за анимација, а помалку
од целосна развојна платформа. Тој преставуваше повеќе од една алатка за правење
анимирани филмови и масовно вметнување во html веб страни. Главната
карактеристика на Flash беше неговиот Timeline прозорец. Аниматорите тука може да
цртаат секвенца од анимации со Flash алатките за векторско цртање. Временската
линија ( timeline ) се состои од слоеви ( layers ), рамки ( frames ) и сцени кои го
сочинуваат Flash документот. Слоевите се наведени во колоната на левата страна на
временската линија. Контролите во делот на слоевите им овозможуваат на
корисниците да ги скријат, покажуваат, да ги заклучуваат или отклучат слоевите.
Рамките се содржани во секој слој и се појавуваат во ред десно од името на слојот. На
врвот временската линија покажува броеви на рамките. Црвениот правоаголник
укажува на тековната рамка прикажана на сцената. Статусната лента прикажана во
долниот дел на временската линија ја покажува бројката на избраната рамка, бројот на
прикажани рамки во секунда и поминатото време во секунди за одреден број на рамки.
Содржината на документот може да биде поделена на повеќе сцени. Секоја сцена има
сопствена временската линија.

Слика 7. Timeline - временска линија која помага при анимацијата
Flash филмовите се поделени на рамки ( frames ). Временската линија ( timeline )
на врвот на прозорецот ни овозможува да избереме рамка која е прикажана во
работниот простор на сцената на дното на прозорецот. Бидејќи не се прават анимации,
туку апликации за игри, треба да се користат рамки за да се направи разлика помеѓу
различните екрани на игра. Кога SWF датотеката е објавена низ timeline прозорецот се
прикажува претходно дефинираната брзина на рамките на SWF датотеката.
Векторските графики содржани во филмот се нарекуваат филм клипови ( movie clips )
и секој филм клип во рамките на главниот timeline содржи свој timeline. Можно е да се
вгнездуваат филм клипови во рамките на други филм клипови во рамките на главниот
timeline, секој прикажувајќи ја својата анимација.
Flash еволуираше од времето кога можеше да се направи само линеарна timeline
анимација. Сега е возможно да се направат анимации управувани со код кои не се
потпираат само на Timeline прозорецот. Повеќето анимации содржани во игрите се
настани управувани од timeline и контролирани од моќниот скриптен јазик на Flash,
ActionsScript 3.0. Клучот да се направи Flash игра е во учењето на основата како
ActionsScript да се користи за манипулирање на графиката на сцената.
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На слика 8 е прикажано проширување на временската линија на десно со
употреба на опциите од паѓачкото мени со што рамките стануваат пошироки. Само три
рамки ( frames ) се во употреба. Сите тие се клучни рамки ( keyframes ). Во суштина,
клучната рамка ( keyframe ) е точка во временската линија каде позициите на еден или
повеќе од анимирани елементи се специјално поставени. Ние нема да користиме
клучни рамки ( keyframes ) за анимирање, но наместо тоа ние ќе ги користиме за
поставување на елементи на екранот во различни режими на работа како “intro”, “play”
и “game over”. Првиот е за воведување во екранот на играта и содржи некои
инструкции. Вториот е рамката каде што играта се игра. Третиот е “Game Over” порака
и “Play Again” копчето.

Слика 8. Проширување на временската линија на десно со употреба на опциите
од паѓачкото мени
Секоја клучната рамка има ознака, иако не може да се види во временската
линија. Може да се види мало знаме во горниот слој на секоја рамка, што значи дека
постои ознака таму.
Да се види и да се постави рамка со ознаки, треба да се избере рамката и потоа
да се провери Properties панелот. Тој ќе содржи рамка со поле. Во овој случај, тоа е
поставено на “start” и може да го уредуваме ако ни треба ( слика 9 ).

Слика 9. Properties панелот овозможува да се сетира или измени ознаката на
рамката
Ако се погледне назад на слика 8 може да се виде дека постојат четири слоеви
(layers). Првиот слој содржи 3 рамки. Начинот на кој ќе се креираат рамките ( frames )
и клучните рамки ( keyframes ) е со користење на тастерот F5 од тастатурата за
додавање на рамка за слој, а потоа тастерот F7 од тастатура за додавање на клучната
рамка ( keyframe ) меѓу оние рамки.
Вториот слој наречен “Score”, содржи само две клучните рамки, рамка 1 и 2.
Значи, рамката 3 е само продолжување на рамка 2. Ова значи резултатот на елементи
присутни за време на играта на рамката 2 е се уште присутен на рамка 3.
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2.2.6 Библиотека
Flash библиотеката содржи било кој медиум што ни треба во нашата игра и ќе
биде вклучен во финалната SWF датотека. Панелот за библиотека се користи за чување
и организирање симболи создадени во Flash, како и увезени ( импортирани ) медиум
елементи, вклучувајќи ја целата bitmap графика ( слики ), звучни датотеки и филм
клипови кои се импортираат во FLA играта. Било која векторска графика која се црта
директно во Flash исто така се чува во библиотеката. Ако е додаден објект во
библиотеката и потоа е избришан од сцената, тој сепак останува во библиотеката и
може да се користи. Доколку објектот е преименуван во библиотеката, направените
измени ќе бидат пренесени до сите копии во сцената. Било која графика ако е на
сцената кога се објавува SWF датотеката ќе биде видлива уште од почетокот на SWF
датотеката. Исто така, може да се повлече графика од библиотеката на сцената со
користење на ActionScript во кој било момент додека играта работи. Ако се има
премногу графика која не треба да се прикаже се додека не се случи одреден настан во
играта, може да се крие во библиотеката се додека не се прикаже на сцена со некои
едноставни ActionScript команди. За да се прикаже панелот за библиотека се избира
Library од менито Window на лентата со менија. На слика 10 е прикажан панелот за
библиотека. Обично се стеснува, но во случајот е проширен за да се прикаже
поврзувањето на колоната.

Слика 10. Панелот за библиотека ги прикажува сите медиум објекти затворени
во тековниот филм
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На слика 10 повеќето од елементите во библиотеката се филм клипови ( movie
clips ). Третиот елемент е едно копче и уште неколку елементи се звуци. Некои од
филм клиповите имаат име за експортирање ( извезување ) прикажани во поврзувањето
на колоната. Тоа се елементи кои може да се влечат од библиотеката од страна на
ActionScript кодот за извршување.

2.2.7 Панел со алатки ( Tools Panel )
Панелот со алатки ги содржи сите алатки потребни за цртање и уредување на
графика, за нејзина селекција, подесување на бои, навигација, пишување на текст и
нивно прикажување на сцена.
Доколку се приближиме со поинтерот на глушецот до која било алатка, ни го
прикажува името на алатката. Со “Line” алатката се овозможува цртање на прави
линии во правец на влечење на глушецот. Со “Selection” алатката се овозможува
селекција и поместување на графиката. Во Flash има уште три типа на алатки за
селекција, тоа се: “Subselection” за селекција на делови од објекти, “Free Transform” за
скалирање и ротација на објекти и “Lasso” алатката за селекција на неправилни форми.
Со “Text” алатката се овозможува да креираме текстуални полиња на сцената. Со
“Rectangle” алатката се овозможува цртање на правоаголник. Двете алатки за поглед
“Hand Tool” и “Zoom Tool” овозможуваат да се промени погледот на сцената. Алатките
за подесување на боја “Stroke color” и “Fill Color” даваат контрола на бојата на
нацртаните објекти, итн.. Делот “Options area” вклучува дополнителни модификатори
за одредени алатки во зависност од тоа која алатка е избрана. На пример, кога ќе
изберете “Zoom” алатката, се појавуваат опции за зголемување “Enlarge” и намалување
“Reduce”.

Слика 11. Панел со алатки
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2.2.8 Филм клипови ( Movie Clips )
Сега кога се опфатени главните компоненти на Flash интегрираната развојна
околина ( IDE ), потребно е да се опфати уште една важна тема пред да се започне со
изработка на игра. Со цел да се напише ActionScript 3.0 кој ќе ја контролира графиката
на играта, потребно е да се конвертира графиката во филм клип ( movie clip ). Без
разлика дали се импортира bitmap ( jpeg или png ) графика во Flash или се црта
векторска графика со користење на алатките за цртање во Flash, потребно е да се
конвертира графиката во филм клип (movie clip ) со цел да може да се пишува код.
Секогаш кога ќе се создаде филм клип симбол ( Movie Clip Symbol ) во Flash, Flash го
додава симболот во библиотеката на тековниот Flash документ. По стандард, овој
симбол станува инстанца на класата MovieClip, и како таков ги има својствата и
методи на MovieClip класа. Разбирајќи го филм клипот и сите вградени во него
ActionScript 3.0 команди за контролирање на филм клиповите, тој преставува клуч за
градење на Flash игри со користење на ActionScript 3.0.
Прво може да се нацрта некоја векторска графика на сцената или импортира png
или jpeg графика во Flash со користење на командата File > Import > Import to Stage.
Потоа, може да се селектира целата графика со користење на алатката за селекција
“Selection Tool” од панелот со алатки. Кога еднаш графиката е селектирана, може да се
конвертира во филм клип ( movie clip ) со користење на командата Modify > Convert to
Symbol: Movie Clip. Кога е веќе графиката конвертирана во филм клип ( movie clip )
може да се пишува ActionScript код што ќе ја контролира.

Слика 12. Цртање, селекција и конвертирање на ѕвезда во филм клип
Во претходните верзии на ActionScript, MovieClip класата беше основна класа
на сите инстанции на сцената. Во ActionScript 3.0. филм клипот ( movie clip ) е само
еден од многуте прикажани објекти кои можат да се појават на екранот. Ако
временската линија ( timeline ) не е неопходна за функционирање на прикажаниот
објект, со користење на Shape класа или Sprite класа наместо MovieClip класа, може да
се подобрат прикажаните перформанси.
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2.2.9 Стратегии за програмирање на игри со ActionScript
ActionScript 3.0 е многу разновиден. Може да се следат било кој број на
програмски стилови и се уште да се креираат игри кои работат добро. Сепак, некои
програмери претпочитаат одредени стилови над другите. Но најбитно е да се користи
метод кој ќе ни овозможи да се фокусираме на суштинскиот код на играта.
 Единствена класа метод - Со една класа на датотека, сите наши својства
на класата може јасно да се дефинираат како променливи на почетокот
на класата. Документот класа ја контролира главната временска линија
(timeline), што значи дека може да се повикуваат public функции во
класата од копчиња поставени на сцената од страна на дизајнерите. Исто
така може лесно да се контролира главната временска линија ( timeline )
со скокање на различни рамки ( frames ). Алтернатива е да се користат
различни класи на датотеки за различни објекти во играта и процеси. На
пример, ако топката се судира со друг предмет во играта, дали судирот е
во класата топка објект или во класата на предметот со кој се судира.
 Најмал чекор на пристапување - Следниот дел од информациите може да
биде најважен, “ако не знаеме како да се програмира нешто, тогаш треба
да го скршиме на помали чекори се додека можеме”. Почетниците во
програмирањето и некои искусни програмери кои имаат заборавено на
ова правило често заглавуваат при пишувањето на кодот. На пример,
програмерот сака да направи вселенски брод кој ротира наоколу кога
играчот притиска на копчињата со стрелки. Но, програмерот станува
фрустриран бидејќи тој или таа не е сигурен како да се постигне оваа
задача. Клучот е да се подели задачата “ ротационен вселенски брод ”:
Проверуваме дали левата стрелка е притисната. Одземаме rotation
property од ship sprite. Проверуваме дали десната стрелка е притисната.
Додаваме rotation property на ship sprite. Задачата со ротационен
вселенски брод е всушност четири помали задачи комбинирани во една.
Понекогаш почетниците во програмирањето ја прават истата грешка
повеќе пати. Тие претпоставуваат дека не може да се креира целата игра
затоа што им изгледа многу комплицирано. Но, ако се подели или
“скрши” играта на помали и помали задачи ( и се користи секој чекор во
даден момент ), можете да се креира било која игра. Едноставна игра со
удари може да бара помалку од сто задачи, додека игра со сложена
платформа може да бара неколку стотици. Но, ако секоја задача се
“скрши” или подели на поедноставни чекори исто така е лесно да се
изгради.
 Добри програмерски практики - Додека учиме да го користиме
ActionScript 3.0 за да правиме игри исто така добра идеја е да запаметиме
некои генерално добри програмерски практики во умот. Тие повеќе
служат како упатства отколку како правила и без сомнеж може да
помогнат во програмирањето ако се знае повеќе за овие практики:
Коментарите кои се користат за кодот треба да бидат смислени и
едноставни. Генерално постојат два типа на коментари линија коментари
и блок коментари. Линија коментарот е едноставно кратко фраза на
крајот на линијата, или понекогаш една линија коментар непосредно
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пред линија код. Блок коментар ( повеќе линиски ) е поголем коментар,
обично една реченица или повеќе, пред некоја функција или дел од
кодот:
someActionScriptCode(); // ova e linija komentar
// ova e linija komentar
someActionScriptCode();
/* Ova e blok komentar.
Blok komentarite mozat da bidat mnogu podolgi.
Tie sodrzat opis na toa sto raboti kodot. */
Користење на описни променливи и имиња на функции. Не треба да се
плашиме од користењето на долги и описни имиња за променливи и
функции. Ако се направи тоа кодот ќе стане делумно очигледен. Еве еден
пример:
public function putStuff() {
for(var i:int=0;i<10;i++) {
var a:Thing = new Thing();
a.x = i*10;
a.y = 300;
addChild(a);
}
}
Што работи овој код? Изгледа како да става копии од movie clip на
екранот. Но каков movie clip, за која цел? Како во врска со ова:
public function placeEnemyCharacters() {
for(var enemyNum:int=0; enemyNum<10; enemyNum++) {
var enemy:EnemyCharacter = new EnemyCharacter();
enemy.x = enemyNum*10;
enemy.y = 300;
addChild(enemy);
}
}
Кога ќе се навраќаме на овој код месеци подоцна ќе биде многу полесно.
Претворање повторувачки или сличен код во функции. Ако треба да се
користи иста линија на кодот повеќе од еднаш во една програма, се
претвора во функција и се повикува истата. На пример, може да има
неколку места во играта каде што треба да се ажурира резултатот. Ако
резултатот е прикажан во полето за текст именуван како scoreDisplay
треба да се напише:
scoreDisplay.text = “Score: “+playerScore;
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Но, наместо вклучувајќи ја и оваа иста линија од кодот во пет места,
треба да се стави функција повик за пет места:
showScore ();
Потоа, функцијата може да изгледа вака:
public function showScore() {
scoreDisplay.text = “Score: “+playerScore;
}
Тестирање на кодот на мали делови. Како што се пишува кодот, се
тестира на мали делови колку што е можно. На овој начин полесно се
наоѓаат грешките при пишувањето на кодот. На пример, ако сакаме да
направиме еден циклус со кој ќе се поставаат десет кругови на екранот
по случаен избор на локации со случаен избор на бои, прво сакаме да
креираме десет кругови по случаен избор на локации. Го тестираме и
добиваме оној дел што сакаме. По тоа се додава боја по функционалност.
Ова во основа е продолжување на “најмал чекор на пристап”. Ги делиме
нашите програмски задачи во мали чекори. Креираме код за секој чекор.
Потоа го тестираме секој чекор.

2.2.10 Основни концепти на ActionScript
Ако за прв пат се користи ActionScript, а пред тоа се користел некој друг
програмски јазик ова ќе биде брз начин да се виде како ActionScript работи. Исто така
наведени се некои места каде ActionScript 3.0 се разлкува од ActionScript 2.0 или
ActionScript.
 Креирање и користење на променливи - Прикажување на вредности во
ActionScript 3.0 може да се направи со едноставен исказ за назначување.
Тоа може да се направи со поставување на var пред првата употреба на
променлива:
var myValue = 3;
Алтернативно, може да се декларира прво променливата и да се користи
подоцна:
var myValue;
Во ActionScript 2.0, var изјава не е потребна. Во ActionScript 3.0 тоа е
потребно. Кога ќе се создаде променлива на овој начин, тоа е многу
разновиден тип објект. Тоа значи дека може да се одржи било кој тип на
променлива вредност: Голем број, стринг како “Hello” или нешто повеќе
комплексни како низа или movie clip референца. Меѓутоа, ако се
декларира променливата да биде од посебен тип, може да се користи
само на променлива за чување вредности на истиот тип:
var myValue:int = 7;
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Променлива од int тип може да биде секој цел број, позитивен или
негативен. Променлива од типот uint е само за позитивни цели броеви.
var myValue:Number = 7.8;
Исто така, постојат String и Boolean типови. Strings содржи текст, а
Boolean вредноста може да биде само вистина “true” или
невистина“false”. Овие се основните примитивни типови. Покрај нив има
и други типови на податоци како низи, movie clip и Sprite референции и
нови типови кои одговараат на кодот класи што се креира. Дефинитивно
постои ефикасна предност во користењето на тесно дефинирани
променливи. На пример, int вредности може да пристапат многу пати
побрзо отколку Number вредности. Ова може да помогне да се забрза
критичниот процес на играта ако се држиме до основниот тип на
податоци по можност за сите променливи. Операциите на нумеричките
променливи се исти како и кај секој друг програмски јазик. Собирање,
одземање, множење и делење се изведуваат со +, -, *, и /
оператори:
var myNumber:Number = 7.8+2;
var myOtherNumber:int = 5-6;
var myOtherNumber:Number = myNumber*3;
var myNextNumber:Number = myNumber/myOtherNumber;
Исто така може да се користат специјални оператори за да се упростат
операциите. На пример, + + операторот ја зголемува променливата за
еден. Операторот – ја намалува променливата за еден:
myNumber + +;
Може да се користат + =, - =, * =, и / = за да се изврши операција на
оригиналната променлива. На пример, кога ќе се додаде седум на
променлива:
myNumber + = 7;
Исто така може да се користат загради за да се зачува редослед на
операции:
var myNumber:Number = (3+7)*2;
Стринговите ( Strings ), исто така може да манипулираат со + оператор и
+ = оператор:
var myString:String = “Hello”;
var myOtherString = myString+”World”;
myString += “World”;
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Кога ние ги користиме променливите во класи, тие стануваат својствата
на таа класа. Во тој случај, ние мора да ги дефинираме понатаму или
како приватни private или како јавни public. Разликата е во тоа што
приватните променливи не може да му пристапат на кодот надвор од
класата. За повеќето намени, ова е она што го сакаме како класа функции
кои треба да бидат единствените нешта што може да ја сменат класата со
променливи вредности.
 Условни наредби - IF исказот во ActionScript е ист како што е и во многу
програмски јазици:
if (myValue == 1) {
doSomething();
}
Операторот == прави споредба проверки за општа еднаквост. Може исто
така да се користат >, <,> =, и <= помало од, поголемо од, помало или
еднакво и поголемо или еднакво, соодветно. Може да се додаде else и
else if за да се продолжи со if структурата:
if (myValue == 1) {
doSomething();
} else if (myValue == 2) {
doSomethingElse();
} else {
doNothing();
}
Исто така може да има повеќе сложени услови со && и ||. Тие
преставуваат споредбени оператори ( and и or ). Пред ActionScript 3.0
можеше да се користат клучните зборови and и or како алтернатива на
&& и ||. Но, овие веќе не се прифатени.
if ((myValue == 1) && (myString == “This”)) {
doSomething();
}
 Циклуси - Циклусот се прави со for или while исказот. За исказот for има
три дела: почетен ( иницијален ) исказ, услов и промена на исказот. На
пример, следниов код ја поставува променливата i на нула, се додека
тоа е помалку од десет, и ја зголемува вредноста на i секој пат низ
циклусот.
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for(var i:int=0;i<10;i++) {
doSomething();
}
Можете да се користи командата за пауза за да излезе од циклусот во
секое време. Командата за продолжување го прескокнува остатокот од
линии на кодот во циклусот и почнува со следното повторување низ
циклусот. Циклусот продолжува се додека почетниот услов е исполнет:
var i:int = 0;
while (i < 10) {
i++;
}
Варијација на while циклусот е do циклусот. Во суштина се исти, освен
условниот исказ кој е по циклусот, осигурувајќи дека го извршува
најмалку еднаш:
var i:int = 0;
do {
i++;
} while
 Функции - За да се креираат функции во ActionScript 3.0 потребно е само
да се декларира функцијата, какви параметри зема и што враќа. Потоа
дефинирање на функција со кодот внатре. Ако функцијата е во класа, ќе
треба исто така да се дефинира дали тоа е public или private. Кај private
функцијата не може да се пристапи надвор од класата. Понекогаш
функциите се нарекува методи. Прикажана е едноставна функција од
внатрешноста на класата. Ако оваа функција беше во главната
временската линија ( timeline ), наместо во класа, ќе престаневме да го
користиме клучниот збор private:
private function myFunction(myNumber:Number, myString:String): Boolean
{
if (myNumber == 7) return true;
if (myString.length < 3) return true;
return false;
}
Функцијата во овој пример треба да врати вистината ако бројот е седум
или три ако должината на стрингот е помала од три. Тоа е само
едноставен пример за да се прикаже синтаксата зад создавањето на
функцијата.
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2.3 Flash Develop
Flash Develop е интегрирана развојна околина (IDE) за развој на Adobe Flash веб
сајтови, веб апликации и десктоп апликации. Како резултат на апликации што работат
во Adobe Flash Player или на Adobe Integrated Runtime ( AIR ) на Microsoft Windows,
MAC OS X, Android или iOS. Flash Develop е слободен софтвер со отворен код, главно,
напишан во C # и е изграден врз основа на ефикасна едитор компонента.
Два чести заблуди во врска со Flash Professional: прво, треба да се купи со цел
да се направаат Flash апликации и игри; второ, претставува непристојна алатка за
пишување на код. Целосно невистинити.
Во овој дел ќе видиме како да ја користиме слободната Windows апликација
Flash Develop за работа на Flash проекти - со и без Flash Professional. Flash проекти
може да се креираат со било кој текст едитор, но Flash Develop поседува неколку
карактеристики што го прават посебен:
 Комплетирање на кодот - ако се напише someMovieClip.got, ќе бидат
понудени gotoAndPlay () и gotoAndStop () како можни опции за да
изберат. Може да се продолжи со пишување и да се насочи изборот
надолу, или да се користат копчињата со стрелки за да се избере
одредена опција, потоа се кликнува на копчето Tab за Flash Develop
автоматски да го испише остатокот од клучните зборови ( слика 13 ).

Слика 13. Избирање на една од понудените опции за комплетирање на
кодот
Исто така, Flash Develop може да пребарува текст од било каде во
рамките на клучен збор, така да someMovieClip.pla истовремено нуди
play() и gotoAndPlay() како можни опции.
 Автоматски Импорт - при пишување на myMovieClip = new MovieClip();
Flash Develop автоматски ќе додаде import flash.display.MovieClip; на
точното место на врвот на класа датотека. Ова исто така работи за класи
што не се вградени во Flash, вклучително со класите што се напишани.
Ако нашиот проект содржи класа com.activetuts.examples.ExampleClass
тогаш може да се напише:
var myExample:com.activetuts.examples.ExampleClass; и Flash Develop ќе
импортира класа и ќе ја скрати оваа линија во
var myExample: ExampleClass;
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Се разбира, благодарение на комплетираниот код, треба да се напише
само var_myExample:com.act«Tab».ex«Tab».Cla«Tab»; ( прикажано на
слика 14 ).

Слика 14. Автоматски импорт на класи
 Автоматско креирање на класи - за да се креира класа
com.activetuts.examples.ExampleClass, се прави десен клик на фолдерот во
рамките на Flash Develop и се селектира Add | New Class … ( слика 15 ).

Слика 15. Додавање на нова класа
Се појавува New Class дијалог прозорецот:
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Слика 16. New Class дијалог прозорец
Можеме да го напишеме посакуваното име на пакетот во пакет полето
(дури и ако \com\activetuts\examples\ структурата на фолдерот не постои)
и името на саканата класа во полето за име Name. Flash Develop тогаш ќе
креира структура на фолдерот ( ако е потребно ) и нова ActionScript
датотека, ExampleClass.as:

Слика 17. Креирање на нова ActionScript датотека
Може да се забележи дека автоматски се додава блок - линија коментар
со името на авторот и простор за да се напише малку информации за
класата. Ако сакаме да се прошири класата како на пример:
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Rectangle class - може да се определи тоа во New Class дијалог
прозорецот со клик на Browse... копчето до Base Class полето.

Слика 18. Проширување на Rectangle класата
Ако провериме “Generate constructor mataching base class” тоа ќе им даде
на класата истите аргументи како Rectangle класа која се проширува:

Слика 19. Код на Rectangle класата која се проширува
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Исто така ако имаме специфицирано некои интерфејси да се
имплементираат за класата, Flash Develop може автоматски да креира
никулец - stub функција за секој од методите во овие интерфејси. Овој
член или оддел е никулец ( stub ). Никулецот е запис дека се уште не се
добива значително внимание од едиторите и како такви се уште не
содржат доволно информации за да се смета за вистински член. Со други
зборови тоа е кратко или недоволно парче на информации и бара
дополнувања.
 Автоматско креирање на објекти – во Flash Develop може да се пишува
името на променливата или функција пред да се креира. На пример:
1| menuButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onClickMenuButton);
Кога се уште не ја имаме дефинирано onClickMenuButton()
управувачката функција. Во Flash Develop се што треба да направиме е
да се движи текстот над уште - недефиниран клучен збор и притиснуваме
на копчињата Ctrl + Shift од тастатурата за да се појави ова мени:

Слика 20. Генерирање на функција
Притиснуваме Enter и Flash Develop автоматски ќе креира нова функција,
со точни параметри:

Слика 21. Креирање нова функција со точни параметри
Истото може да се направи за променливи кои не се дефинирани, како и
за дефинирање приватни променливи ( public setters and getters ).
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 Рефакторирање на код - да речеме дека сме создале еден метод наречен
refresh(), но со текот на времето го менуваме во она што всушност го
прави методот, така што не служи само за освежување на податоци, но и
за ажурирање, исто така. За да го зачуваме нашиот код точен треба да го
преименуваме методот во update() – но како? Треба да се направи барање
и преместување Find/Replace и да се променат сите истанции од refresh
во update и наоѓање на сите места во целиот проект каде што класата се
нарекува refresh() функција.

Слика 22. Повикување на прозорецот за преименување
Сите референции на функцијата, низ целиот проект ( вклучувајќи и
самата функција ), ќе биде преименувана во она што ќе го внесеме.
Менито Refactor ни овозможува да направиме повеќе, како отстранување
на импорт изјави кои некогаш биле неопходни, но сега не се користат,
иако Rename ... метод е оној што се користи најмногу.
 Следење на задачата преку коментари – понекогаш при програмирањето
може да се најде грешка што се случува само еднаш во милион пати, под
многу специфични случаи и не вреди да се трошат часови за да се
поправи грешката. За да се заврши брзо, треба да се направи кратко
заобиколување таму и се направи забелешка за да се навратиме подоцна.
Во Flash Develop може да се пратат овие забелешки со пишување
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коментари со префикс //FIXME:, и тие ќе се појават во Tasks панелот за
задачи прикажано на слика 23.

Слика 23. Tasks панел за задачи
Исто така може да се користат и други префикси. / / TODO: и //BUG:
поддржани од стандардните, но можеме да додадеме свои.
Со сигурност Flash Professional прави многу за тоа, но Flash Develop го прави
тоа подобро. На пример, Flash Professional CS3 е авто – извршување кое бара од нас да
напишеме букви исто како на клучни зборови што сме се обидувале да ги најдеме, така
да someMovieClip.gotoand нема да одговара на ништо. Едиторот на Flash CS5 е многу
подобар од претходните верзии на Flash. Гледајќи на нив како на листа тие може да не
изгледаат како голема работа. Интерфејсот на Flash Develop има и многу други
функции бидејќи е со отворен код и заедницата често создава повеќе додатоци и
екстензии, што му дава уште поголема функционалност.
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2.3.1 Инсталација на Flash Develop
Начинот на инсталација на Flash Develop е ист како и за секоја друга Windows
апликација. Откако ќе ја спуштиме последната верзија на Flash Develop од
официјалната страна http://www.flashdevelop.org/ едноставно го стартуваме EXE и ги
следиме инструкциите за инсталација.

Слика 24. Стартување на инсталациониот пакет и следење на инструкциите за
инсталација
На слика 25 е прикажан изгледот на Flash Develop кога за првпат ќе го
стартуваме:
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Слика 25. Изглед на Flash Develop
Можеме да го прилагодиме изгледот на Flash Develop на тој начин што ќе
избереме кој панели ќе се прикажат со нивно селектирање во View менито и нивно
влечење околу корисничкиот интерфејс. Некои панели имаат “pushpin” икона; каде со
кликнување на копчињата прикажи – скриј се прикажуваат или сокриваат панелите.
Постојат три главни начини на користење на Flash Develop:
1. Само со користење на Flash Develop без употреба на Flash Professional.
2. Заедно со Flash Professional, со користење на Flash ( CS3/CS4…CS6 IDE )
за експортирање на средства додека Flash Develop се справува со
целокупниот проект.
3. Како код едитор со користење на Flash Professional за управување и
компајлирање на проектот.
Различни работните процеси ќе бидат погодни за различни луѓе. Ако веќе се
користи Flash Professional за сите наши проекти најверојатно ќе се продолжи со негово
користење, но можеме и да се префрлиме на Flash Develop кој може да ни послужи
како главен код едитор ( опција 3 ). Ако не се поседува Flash Professional – сега се
почнува со користење на Flash – би можело да се започне само со користење на Flash
Develop ( опција 1 ). Ако пишуваме код и работиме со дизајнер кој користи Flash
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Professional за распоред и анимација, а потоа со помош на две алатки една покрај друга
ќе ни биде дадено се што ни треба ( опција 2 ). Трите работни процеси произведуваат
малку различни проекти, па ако се работи со други програмери треба да се провери
што е прифатливо со нив пред потенцијално да се предизвика хаос.

2.3.2 Користење на Flash Develop без употреба на Flash Professional
Во овој работен процес не ни треба копија на Flash Professional; го користиме
Flash Develop за да го напишеме целиот код, импортирање ( увоз ) и вградување на
сите средства ( графика, звуци, и така натаму ) и компајлирање на проектот.
Setup - За Flash Develop да биде во можност да ги компајлира сите Flash
проекти потребно е да се инсталира бесплатен Adobe Flex SDK. Постои мала конфузија
околу ова, но за да се расчисти околу тоа треба да се знае дека со користење на Adobe
Flex SDK не значи дека треба да се користи Adobe Flex рамка или MXML; ниту пак
значи дека треба да се користи Adobe Flex Builder ( сега наречен Adobe Flash Builder ).
Во оваа фаза, може да се мисли на Adobe Flex SDK како само на алатка која ни
овозможува Flash Develop да го претвори нашиот код во вистински Flash SWF фајл.
Доколку не е инсталирано потребно е да се инсталира Flex SDK како дел од Flash
Develop процесот на инсталација:
1. Ја преземаме последната излезена верзија од Flex SDK страницата ( ја
преземаме верзијата етикетирани како “Adobe Flex SDK” или “Free SDK”
наместо “Open Source Flex SDK” ). Се отвора ( unzip ) негде на хард дискот и
се генерира на некое место, но тоа да не биде во фолдерот наменет за некој
Flash проект.
2. Сега во Flash Develop од менито Tools се избира Program Settings и се одбира
AS3 Context од листата на левата страна. Во Language | Flex SDK лоцираната
секција се кликнува на полето за текст, а потоа на копчето означено како
“...”, кое се појавува. Ќе ни биде даден прелистувач дијалог прозорец со
датотеки што се користи како навигација за корен фолдерот на Flex SDK (
Овој фолдер ги содржи сите под - фолдери ).
3. Потоа, во Program Settings се избира Flash Viewer од листата на левата
страна. Во делот Misc > External Player Path секцијата се пребарува во
\runtimes\player\10.1\win\FlashPlayer.exe во корен фолдерот на Flex SDK.
4. Го затвораме дијалог прозорецот Program Settings.
5. Од менито Tools избираме Flash Tools > Documentation Generator > Settings и
поставуваме ASDoc локација на \bin\ directory во корен фолдерот на Flex
SDK.
6. Кликнуваме на Save Settings и потоа го затвораме ActionScript Documentation
Generator дијалог прозорецот.
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Креирање на нов проект - Flash Develop е сега спремен за користење.
Креираме нов проект со избирање на New Project од менито Project и се појавува
следниот дијалог прозорец прикажан на слика 26:

Слика 26. New Project дијалог прозорец
Кој да се избере? Flash IDE се однесува на Flash Professional и не може да се
користи. Air Projects проектите се сите за креирање на самостојни AIR апликации
наместо SWFs кои може да се извршуваат во веб страници па ги игнорираме и нив.
Flex Project 3 и Flex Project 4 се за проекти кои користат Flex рамка, а не само Flex
SDK. Тоа е корисно за некои проекти, но не е неопходно.
Изборот е помеѓу AS3 Project и AS3 Project with Preloader; тие се исти, освен
дека втората опција ги вклучува целиот изворен код и барањата за подесување при
вчитување на екранот. Го избираме AS3 Project with Preloader го внесуваме името на
нашиот проект и ја избираме локацијата каде ќе бидат сместени датотеките. Ќе бидат
креирани три папки: bin, lib и src ( слика 27 ).

Слика 27. Креирање на папки за bin, lib и src
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Тестирање на проектот – при читање на \src\Preloader.as, може да се видат
неколку коментари // TODO comments, означени точки каде што можеме да додадеме
свој код за прикажување, ажурирање, и криење на сопствен loader. Откако целиот
проект ќе биде в читан на компјутерот на корисникот, startup () функцијата ќе биде
извршена; тоа ќе создаде нова инстанца на \src\Main.as класата ( слика 28 ):

Слика 28. Креирање на нова инстанца
Без да навлегуваме во премногу детали, / / entry point коментарот е она што е
важно тука. Ова го означува местото каде што кодот и средствата се целосно в читани
и почнува да работи. Ние може да го тестира проектот со додавање на едноставна
trace() изјава веднаш по оваа линија, како на слика 29:
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Слика 29. Додавање на trace исказ
Избираме Project > Test Movie и Flash develop ќе го компајлира кодот во SWF
датотека, а потоа се извршува SWF датотеката. Потоа се појавува дијалог прозорецот
на Flash Player ( слика 30 ).

Слика 30. Дијалог прозорец на Flash Player
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Но прозорецот е празен бидејќи не сме изјавиле да се прикаже нешто. Како и да
е го проверуваме Output панелот во Flash Develop прикажан на слика 31 ( со клик на
View > Output Panel доколку не е видлив ):

Слика 31. Output панел
Вградување средства – во Flash Professional можеме да додадеме звуци и слики
во Flash проектот со нивно влечење во библиотеката, а се повикуваат во кодот со
нивно подесување во Linkage Properties во рамките на библиотеката. Во Flash Develop,
процесот е малку подолг, тука е прикажан краток преглед:
Да претпоставиме дека имаме JPEG и сакаме да се прикаже во рамките на SWF.
Прво се поместуваме над \lib\ фолдерот, а потоа во рамките на проект панелот правиме
десен клик со глушецот на сликата и избираме Add to Library ( слика 32 ):

Слика 32. Додавање на слика во библиотека во Flash Develop
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Името на датотеката со слика ќе се претвори во сино за да се покаже дека сега е
во библиотеката. Во Main.as, над конструктор функција, се додава следнава линија:

Слика 33. Повикување на релевантната класа за сликата која што се користи
Ние ќе ја користиме оваа класа која ја содржи сликата сама по себе, како bitmap.
За да се поврзат двете заедно вметнуваме нова празна линија над public var
ActivetutsLogo:Class; го преместуваме курсорот и повторно кликнуваме со десното
копче на сликата во Project панелот и избираме Insert Into Document. Нова линија ќе
биде додадена во класата како на слика 34:

Слика 34. Поврзување на класата со сликата
Сега ActivetutsLogo e дефинирано како класа што ја наследува Bitmap и содржи
слика ( важно е дека [Embed] тагот е на линија веднаш над линијата која декларира
променлива;. Тоа е како Flash знае дека двете се поврзани ). Сега можете да се прикаже
сликата во SWF. За да се направи тоа се поместува курсорот на init() функцијата
подолу од trace() и се додаваат овие линии ( слика 35 ):

Слика 35. Декларирање на ActivetutsLogo како bitmap и додавање во SWF датотека
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Го стартуваме проектот ( Project > Test Movie ) и треба да ни се прикаже сликата
во Flash Player – от како на слика 36:

Слика 36. Изглед на ActivetutsLogo во Flash Player

2.3.3 Користење на Flash Develop со Flash Professional средства
Оваа работа е идеална ако се работи со Flash дизајнер или аниматор кој користи
Flash Professional за да создаде нивни средства. Тоа во суштина ни овозможува да
вградиме од библиотеките една или повеќе FLA датотеки во нашиот Flash Develop
проект.
Креирање на нов проект - креираме нов проект следејќи ги истите инструкции
како и за 2.3.2 ( опција 1 ). Може да се користи Flash Professional и било која верзија ќе
работи. Се прави едноставен филм ( movie ) клип кој содржи други филм клипови. На
слика 37 е прикажано креирање на основно мени со градиент позадина и додавање на
некои копчиња:
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Слика 37. Креирање на основно мени
Се додава симбол на менито поврзано со името SimpleMenu. Внатре во
симболот за секое копче се додава релевантно име на инстанцата ( во случајот
startButton, stopButton, и infoButton ). Ја зачувуваме FLA датотеката во нашиот проект
\lib\ фолдер. Потоа во Flash Professional се клика на File > Publish Settings… се клика на
Flash табот и се проверува Export SWC кутијата. Во Format табот се отстранува секое
квадратче освен за Flash. Се кликнува ОК и потоа се избира File > Publish. Потоа
нашиот \lib\ фолдер ќе содржи FLA, SWF и SWC.
Додавање на SWC датотека за нашиот Flash Develop проект - SWC
датотеката е клучот за овој работен процес. Тоа е датотека која содржи библиотека на
FLA датотеката, во формат кој Flash Develop и Flex SDK може да го чита. Се
префрлуваме на Flash Develop и правиме десен клик со глушецот на SWC датотеката
во \lib\ фолдерот. Избираме Add to Library ( слика 38 ):

Слика 38. Додавање на SWC датотека во библиотека
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Тоа е исто како и додавањето на JPEG слика. Прво проверуваме што се случува
кога се клика на малиот плус до SWC ( слика 39 ):

Слика 39. Содржина на SWC датотеката
Може да се видат сите класи на располагање на FLA и сите симболи кои добија
поврзано име. Се додава инстанца на менито на SWF датотеката. Се додаваат две
линии веднаш по trace() исказот прикажани на слика 40 кои што сме ги додале
претходно:

Слика 40. Декларирање на менито и додавање инстанца во SWF датотека
На слика 41 е прикажано извршувањето на проектот:

Слика 41. Прикажување на менито како SWF датотека
Со ова се успеа да се преземе SWC датотеката, додаде во посебен Flash проект и
прикаже како SWF во проектот. Како што може да се види копчињата остануваат во
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менито иако не можеме да ги видиме внатре во SWC датотеката. Тоа е затоа што
копчињата се во внатрешноста на SimpleMenu објектот, се уште се има целосен
пристап до нив преку Flash Develop, иако само преку SimpleMenu. На пример, веднаш
под две линии на кодот само додаваме, тип menu.button ( слика 42 ):

Слика 42. Доделување на имињата на копчињата како својства на мени објектот
Со доделување на имиња на објектот може да се види дека тие постојат како
својства на менито објект, затоа што ние им задаваме имиња на инстанции. Ова значи
дека може да се пристапи од SWC преку код како во примерот на слика 43:

Слика 43. Пристап од SWC датотеката преку код
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Ова го одделува FLA од кодот. Дизајнерот може целосно да ја реорганизира
графиката и се додека таму е SimpleMenu симболот содржи startButton, stopButton и
infoButton проектот ќе продолжи да работи. Плус, проектот може да содржи повеќе
SWC датотеки, како на пример при градењето на игра, кога еден дизајнер работи на
еден кориснички FLA интерфејс што содржи повеќе менија, додека друг работи на
различни FLA што содржат карактер анимации. Позадината може да биде со висока
резолуција од JPEG слики додадени во проектот со користење [Embed()] тагот.

2.3.4 Користење на Flash Develop како код едитор на Flash Professional
Третиот процес е наједноставен. Во ова сценарио Flash Develop се користи како
уредник на AS датотеките на Flash Professional проектите. Се уште користиме поголем
дел од бенефициите на Flash Develop можностите ( завршување на код, автоматски
импорт и така натаму ), но се потпираат на Flash Professional за компајлирањето на
проектот и одржување на библиотеката.
Креирање на нов проект – тоа е многу едноставно да се создаде проект за оваа
работа. Во Flash Develop се избира New Project и се селектира Flash IDE Project ( слика
44 ).

Слика 44. Дијалог прозорец New Project за креирање на нов проект
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Избираме нов фолдер и му даваме име на проектот. Потоа, во тој проект, се
создава нова FLA датотека. Ја поставуваме структурата на фолдерот како што ни
одговара и не треба да се заборави дека иако ќе се користи Flash Develop потребно е да
се уредуваат сите класи, се уште ќе треба да се поврзе документ класата со FLA
датотеката. Кога ќе се заврши проектот во Flash Develop и префрли во Flash
Professional може да се објави како SWF датотека.
Користење на Flash Develop за постоечки проект – Ако веќе сме започнале со
користење на Flash Professional проект без Flash Develop се уште може да го користиме
Flash Develop како основен код едитор. Потребно е да се следат само истите
инструкции како претходно, при креирањето на нов Flash IDE Project во рамките на
Flash Develop, се избира фолдерот каде нашата FLA датотека и другите датотеки на
проектот се лоцирани. Ќе се појави предупредувачки дијалог прозорец како на слика
45:

Слика 45. Предупредувачки дијалог прозорец за користење на Flash Develop за
постоечки проект
Но, ова може да се игнорира и не постои опасност од бришење на датотеки од
страна на Flash Develop ( освен ако не постои друг Flash Develop проект во фолдерот ).
Кликаме на OK, и ќе го добиеме истиот резултат каков што би бил со Flash Develop од
самиот почеток на проектот.

Горан Шобевски

50

ТФБ [КРЕИРАЊЕ НА FLASH ИГРА]

2.4 SWOT анализа на прегледаните програми за поврзување
SWOT анализата ни помага за препознавање на силните страни, слабостите,
можностите и заканите.

2.4.1 Adobe Flash

Strengths: користи графички интерфејс за исцртување форми, градиенти и визуелно
манипулирање на клипови и копчиња, кодирање внатре во timeline, компајлирање на .swc
датотеки кои понатаму можат да се импортираат во Flash Builder/ Flash Develop

Weaknesses: генерално наменет е за анимирање со второстепен фокус на кодот, побавен
процес на компајлирање, се уште нема 64- битна поддршка

Opportunities: со сите постоечки карактеристики на старите функции ова е одлична
професионална алатка за правење било каква мобилна или веб содржина, особено игри
или други апликации, последните верзии на Flash овозможуваат поддршка за
HTML5/CSS3/JavaScript , нуди Stage3D API за креирање на интерактивни содржини,
повеќето за 2D и 3D игри, Adobe се подготвува за други индустрии и тоа повеќеплатформски апликации: за iOS, Андроид, Windows, Blackberry

Threats: за да се работи во било која верзија на Flash (CS3/CS4…CS6 IDE) треба да се плати за
разлика од Flash Develop кој е бесплатен

Табела 1. SWOT анализа на Adobe Flash
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2.4.2 Flash Develop

Strengths: слободен софтвер со отворен код, компајлира побрзо, комплетирање на код,
автоматски импорт, автоматско креирање на класи и објекти, рефакторирање на код

Weaknesses: импортирање на графика и звуци преку код, неможноста да се користи
графички интерфејс за исцртување форми, градиенти и визуелно манипулирање на
клипови и копчиња, потребен е надворешен компајлер (Flex) да се создаде SWF
датотека, Flex е вклучен како дел од Flash Develop процесот на инсталација

Opportunities: бидејќи е со отворен код, IT заедницата често создава повеќе додатоци
и екстензии, што му дава уште поголема функционалност

Threats: одзема повеќе време за да се добијат едноставни проекти, компајлира побрзо
само на Windows платформата, за да може да се работи на Linux и OS X потребна е
виртуелна машина
Табела 2. SWOT анализа на Flash Develop

2.4.3 Избор на програма за изработка на проектот
Во текот на моето пребарување и истражување на интернет, дојдов до заклучок
дека најчесто користени програми за креирање на Flash игри се Flash Professional и
Flash Develop. Се одлучив за Flash Professional заради следните причини: преставува
индустриски стандардна алатка за анимација, кој како софтвер вклучува графички
едитор, овозможувајќи ни да цртаме и уредуваме свои слики и да ги додадеме во
нашиот проект со неколку клика. Исто така ни овозможува лесно да креираме
анимации за нашите клипови и вклучува компајлер за да се продуцира SWF датотека.
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3. Практичен пример
Со изработката на овој проект се запознаваме со постапката за креирање на
“Shoot ‘em up”, Flash игра во која играчот се движи и стрела кон непријателите,
истовремено одбегнувајќи ги нивните проектили. Во овој проект ќе биде опфатено се
она што е потребно да се изработи едно цело ниво на Flash игра, со почеток и крај на
играта. Развивањето на првичната идејата за играта е базирана на главниот лик од “The
Rocketeer” филмот, која е изменета и надополнета. Графиката на играта е растерска и е
креирана со цртање и боење на елементите во Photoshop. Главниот карактер во играта е
ракетар за кого е смислена и приказна.
Најголемиот дел од времето за креирање на играта е поминато тука, каде се
комбинираат нашите визуелни и аудио средства со ActionScript 3.0 во Adobe Flash
Professional CS4. Ќе бидат објаснети основните клучните компоненти на играта како:
внесувања кои се однесуваат на начинот на логиката со кој корисникот ја контролира
играта со помош на тастатурата и глувчето, додавање на визуелни елементи на екранот
и нивно конвертирање во филм клип ( MovieClip ), код за детекција на судир, додавање
на механизам за резултат, механизам за енергијата, звук, засилувачи на енергија,
почетно мени со воведна приказна и екран со инструкции за играње, прикажување на
екран со наслов победа кога е исполнет победничкиот услов и мени за крај на играта со
опција за повторно играње со логика за рестартирање на играта.
Основни чекори за креирање на нашата игра со Flash технологија се следните:
1. Дизајнирање на структурата на Flash играта.
2. Креирање на FLA датотека, импортирање на графика за херојот и
позадината и нивно конвертирање во филм клипови, креирање на главна
класа за сцената, креирање класи за херојот и позадината кои што
содржат код за контролирање на графиката, пишување на логика за
движење на херојот преку тастатурата како влез и движење на
позадината, додавање на класа за динамичко генерирање на истрел.
3. Креирање на класа за непријателот и пишување на логика која ги
прикажува непријателите во одреден временски интервал на екранот со
употреба на тајмер, додавање на детекција на судир, уништување на
непријателот при погодок и прикажување на анимација со експлозија.
4. Додавање на механизам за резултат, механизам за енергија, звук,
засилувачи и конструирање на менија каде што играта често прикажува
екрани надвор од самата игра како што се intro – вовед, инструкции, крај
на играта и екран со наслов победа.
Откако ги разгледавме чекорите можеме да почнеме со изработка на проектот.
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3.1 Дизајнирање на структурата на Flash играта
Креирањето на игри истовремено може да биде забавно и фрустрирачко. Кога се
креира игра важно е да се постави основната структура на играта. Во оваа игра
основната структура е составена од: “pocetno_meni” филм клип, “intro” филм клип,
самата игра, “KrajNaIgrataMeni” филм клип и екран со “Pobeda” филм клип.
Почетното мени е првата работа која играчот ја гледа кога филмот е в читан.
Тоа содржи име на играта и копче за стартување на играта. Името на играта треба да
биде кратко, атрактивно и лесно за запомнување. Кога е притиснато копчето “Играј” се
преминува на прикажување на воведот ( Intro ).
Воведот ( Intro ) содржи приказна и инструкции со опција за нивно
прескокнување и директно преминување на играта. Приказната не воведува во играта.
Инструкциите се делот во кој се дадени кратки информации за играта и се објаснети
правилата за играње на играта.
Играта е најважната работа, тука се одвива целото дејствие. Овде ќе бидат
прикажани визуелните елементи ( графиката на играта ) и анимациите кои ќе бидат
конвертирани во филм клипови се со цел да може да се пишува ActionScript 3.0 код кој
што ќе го контролира нивното однесување. Разбирајќи го филм клипот и сите вградени
во него ActionScript 3.0 команди за контролирање на филм клиповите, тој преставува
клуч за успешно градење на Flash игри со користење на ActionScript 3.0.
Менито за крај на играта претставува екран кој се прикажува кога херојот е
елиминиран. Ова мени содржи резултат, време и копче со опција за повторно играње
со логика за рестартирање на играта. Во делот резултат се прикажуваат постигнатите
поени. Во делот време се прикажува изминатото време за кое е постигнат резултатот.
Филм клипот именуван како “Pobeda” преставува екран кој треба да се прикаже
кога играчот ќе го исполни победничкиот услов и со тоа ќе ја заврши играта. Овој
екран прикажува анимација со огномет и наслов победа.
Со класите целата работа се чини дека изгледа помалку интуитивно, но штом се
совлада основниот концепт може да се користи како шаблон за нашата игра.
Во оваа игра имаме пет екрани: почетното мени, воведот ( Intro ), самата игра,
менито за крај на играта и екранот кој прикажува победа, но можеме да додаваме и
повеќе екрани колку што сакаме.
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Слика 46. Дијаграм на играта
На слика 46 може да се видат 5 екрани на играта и стрелки кои укажуваат на
можните транзиции помеѓу екраните. Па така од екранот со почетното мени можеме да
одиме на екранот со вовед ( intro ), но не можеме да одиме директно на екранот кој
прикажува мени со крај на играта.
Главната класа е играта ( па нашата главна датотека ќе биде Igra.as ), додека
останатите објекти и класи се наведени во табелата на библиотеката. Секоја
компјутерска игра има главна класа која ги повикува другите класи за да се направи
нешто во играта. Со тоа слободно можеме да кажеме дека главната класа е столб на
играта. Во следниот дел е опишана структурата која може да се најде во речиси секоја
игра и сето ова може да се спроведе во главната класа на нашата игра. Првото нешто
кое што го прави главната класа е прикажување на почетното мени и додавање на
настан за кога ќе се притисни копчето за играње да се избриши почетното мени и
прикажи воведот ( intro ), кажувајќи му на компјутерот дека тоа е она што сакаме да се
иницијализира пред да се направи било што друго.
Променливите во класата се променливи кои што треба да направат одредени
задачи во рамките на главната класа и тие обично се поставени пред првата функција
која го има истото име како и класата. Откако ќе се иницијализира се што сакаме да се
прикаже пред да започни играта ( на пример прикажување на настан слушатели - event
listeners ), анимацијата со воведот ( intro ) престанува да се прикажува на сцената и се
прескокнува на извршување на функцијата за започнување на играта.
Во вториот дел од главната класа се разгледуваат исказите и циклусите во
играта. Креирањето на игри е како креирање на филм, сето тоа е базирано врз основа
на бројот на рамки во секунда, кои за возврат ни овозможуваат да направиме повик до
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одредени методи за да се провери дали тие се вистинити или лажни. Без овој циклус,
играта нема да биде во можност да ја ажурира својата состојба во која не ќе може да
овозможи да се поместуваат или анимираат објекти. Во повеќето програмски јазици
како C++ или Java ова ќе се состои од “while тип на циклус” кој проверува дали
контролната променлива е вистина ( true ) или невистина ( false ), т.е. кога
променливата е еднаква на вредноста или ако се притисне копчето.
Постојат многу методи кои можат да бидат повикани во овој циклус, но во
повеќето игри постојат четири главни методи кои може да се имплементираат. Тоа се
анимација, тајминг, детекција на судир и движење. Подолу е наведено кратко
објаснување за секој од нив:
1. Анимација: Ако се има некој објект кој бара анимација, ова е местото
каде што играта ќе го повика тој метод.
2. Тајминг: Ќе се креира овој метод за да се добие сегашното време од
компјутерот или некој друг извор. Една од најголемите ползи од
користењето на функцијата за време е кога сакаме да креираме нова игра,
карактер или настан во одреден момент во времето.
3. Детекција на судир: Оваа функција се креира за да бидеме сигурни дека
кога два објекти се судираат еден со друг се случува акција. Кога во
играта, играчот се судира со непријателски објект може да му се каже на
програмата да прикажи анимација со експлозија и му одземе енергијата
на играчот или пак да го елиминира непријателот.
4. Движење: Оваа функцијата обично се повикува за да се помести објектот
на екранот на одредена локација. Во случај на 2D графика ова ќе биде
една X и Y локација.
Како што е наведено погоре повеќето програмски јазици користат while циклус
за да се направат проверки на горенаведените функции. Во ActionScript 3.0 постојат
два начини на повикување на функција во одредени интервали. Првиот пристап е со
користење на Event.ENTER_FRAME настан испратен од страна на интерактивни
објекти. Вториот пристап е со користење на тајмер. Пристапот на користење на
ENTER_FRAME настан е повеќе прифатлив и е најдобро да се користи за многу чести
надградби како што се анимација, движење или поместување и вештачка
интелигенција ( Artificial Intelligence ). Тајмерот може да се однесува на сличен начин
како ENTER_FRAME настанот, но настанот може да биде испратен без да биде врзан
за рамката. Тајмерот е најдобар за временски периоди кои се неколку секунди или со
повеќе времетраење.
Како и другите програмски јазици и ActionScript исто така обезбедува голем
број на други техники за да се изврши циклусот во играта како на пример for..in и while
циклуси.
Последниот дел од основната структура на играта е крајот на играта. Треба да
запомниме дека тајмерите и циклусите постојано се извршуваат. Кога играчот ќе биде
елиминиран треба да бидат запрени сите тајмери и циклуси во играта и да се прикаже
мени со крај на играта. Во суштина кодот прави постојани проверки за да види дали

Горан Шобевски

56

ТФБ [КРЕИРАЊЕ НА FLASH ИГРА]
играчот ја завршил играта или играчот изгубил. На слика 47 е даден дијаграм на кој се
прикажани класите кои се користат во играта.

Слика 47. Дијаграм на класите во играта

3.2 Креирање на FLA датотека и главна класа
Во овој дел е објаснета постапката за креирање на FLA ( изворна flash )
датотека, креирање на главната ( document ) класа која како што претходно кажавме
преставува столб на играта. Главната класа е таа која ги повикува другите класи за да
се направи нешто во играта. Тоа е првото место каде кодот ќе почне да се активира.
Следува импортирање на графиката за херојот и конвертирање во филм клип за да
може да се креира Heroj.as класа која содржи код за контролирање на графиката на
херојот. Накратко ќе се објасни значењето на класите, додавањето на променливи и
функции за да може подобро да се разберат. Во овој чекор е опфатено и креирање на
класа за позадината која што содржи код за контролирање на графиката, пишување на
логика за движење на херојот преку тастатурата како влез и движење на позадината,
додавање на класа за динамичко генерирање на истрел.
Прво треба да се креира FLA ( изворна flash ) датотека. За да се креира нов
документ од лентата со менија се кликнува на File > New и се отвора New Document
дијалог прозорецот. Од табулаторот General се избира Flash File ( ActionScript 3.0 ) од
листата на типови и се кликнува на ОК копчето со што се отвора нов празен документ
без наслов - Untitled. Сега може да се импортира графика во FLA датотеката и објавува
SWF датотека од истата. Правиме десен клик на сцената и од прикажаното помошно
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мени избираме Document Properties за да ни се отвори дијалог прозорецот Document
Properties ( слика 48 ). Друг начин за да се пристапи до Document Properties дијалог
прозорецот е преку избирање на панелот за својства ( Properties Panel ) кој е сместен
одма десно до сцената, каде во делот Properties во полето за големина Size кликнуваме
на копчето Edit за да се отвори дијалог прозорецот Document Properties.

Слика 48. Document Properties дијалог прозорец
Во полето Dimensions ја менуваме големината на сцената и внесуваме 1280 x
600 пиксели ( pixels ). Со тоа ја менуваме големината на SWF датотеката, односно ја
одредуваме големината на нашата игра. Во полето FPS ( frames per seconds ) ја
менуваме брзината на рамките и внесуваме 30 fps ( frames per second ). Ова значи дека
ако SWF датотеката има повеќе од една рамка ( frame ) во timeline прозорецот тие ќе
бидат прикажани со брзина од 30 рамки во секоја секунда, односно дека секој филм
клип ( movie clip ) внатре во SWF датотеката ќе прикажува толкава брзина на рамки.
Првата работа која што вообичаено ја правиме кога користиме ActionScript 3.0 е
креирањето на главна класа за сцената наречена Document Class. Од лентата со менија
избираме File > New и се отвора New Document дијалог прозорецот. Од табулаторот
General се избира ActionScript File од листата на типови и се кликнува на ОК копчето
(Слика 49). Нов прозорец со јазиче се појавува на сцената кој што содржи празен
скрипт фајл. Тоа е нашата Document класа. Во празната ActionScript датотека го
внесуваме следниов код:
package{
import flash.display.MovieClip;
public class Igra extends MovieClip{
function Igra(){
}
}
}
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Слика 49. Креирање на ActionScript датотека
Ја зачувуваме датотеката со користење на командата File > Save и тоа како
Igra.as во истиот директориум каде што е зачувана нашата FLA датотека. Важно е да се
напомени дека Igra.as датотеката треба да биде во ист фолдер каде што е и FLA
датотеката на нашиот компјутер. Во спротивно нема да биде во можност да го најде
кодот кога се објавува SWF датотеката. Се враќаме назад на FLA датотеката и во
панелот за својства ( Properties Panel ), делот Publish во полето именувано како Class го
впишуваме името на класата Igra без наводници ( слика 50 ). Со тоа му кажуваме на
Flash наместо да ја бара првата рамка од филмот како влезна точка подобро да
погледни во нашата главна класа Igra.as. Сега добивме document класа која можеме да
ја користиме како влезна точка. Името на датотеката Igra.as треба да биде исто со
името на класата во овој случај Igra. Нашата главна класа е празна во моментов затоа
што се уште немаме ништо во нашата игра.
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Слика 50. Впишување на името на главната класа

3.2.1 Импортирање на графика за херојот
Сега треба да се додаде главниот карактер во играта, херој кој што ќе може да се
движи или лета со користење на тастатурата. Можеме да го нацртаме херојот директно
во Flash со користење на алатките за цртање или можеме да импортираме графика од
херојот. Од лентата со менија се избира командата File > Import > Import to Stage и се
отвора Import дијалог прозорецот ( слика 51 ) каде ја користиме навигацијата за
пребарување по датотеки за да се одреди фолдерот во кој е сместена сликата. Ја
избираме датотеката Heroj.png или пак во текст рамката File Name се внесува името на
датотеката што треба да се вметне. Се кликнува на копчето Open за да ја импортираме
графиката за херојот, со што сликата се прикажува на сцената. Важно е да се напомени
дека PNG датотеките може да имаат транспарентна позадина, додека JPEG датотеките
не поддржуваат транспарентност. Најдобро е да се користат PNG датотеки за
графиката на играта.
Сега може да се види Heroj.png во горниот лев агол на сцената со сина кутија
околу него што означува дека е селектиран. Додека е селектирана сликата со херојот во
секцијата POSITION AND SIZE од панелот за својства ( Properties Panel ) може да се
подесува позицијата и големината на херојот. Во нашиот случај за позицијата
внесуваме X:0 и Y:0 ( стандардно Flash ги доделува овие координати ). За големината
внесуваме W:90 за ширина на херојот и H:50 за висина на херојот. Големината и
позицијата може да се менуваат во зависност од потребите. Исто така, Heroj.png
датотеката треба да се прикаже во библиотеката десно од сцената. Дури и ако го
избришеме херојот од сцената, тој сепак ќе остане во библиотеката и ќе биде достапен
за користење со влечење на инстанции од него, од библиотеката на сцената.
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Слика 51. Користење на Import дијалог прозорец за додавање на графика за херојот
Пред да се додаде кодот за херојот, треба да се конвертира графиката во филм
клип ( movie clip ). Кога херојот е селектиран од лентата со менија се избира командата
Modify > Convert to Symbol… ( слика 52 ) и се појавува Convert to Symbol мени ( слика
53 ).

Слика 52. Избирање на команда за повикување на Convert to Symbol менито
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Во Convert to Symbol менито во полето Name за име впишуваме Heroj, во делот
Type кликнуваме на стрелката за да избереме Movie Clip од листата на типови, во делот
Registration ( кој го претставува x, y почетокот и е точката околу која ќе се ротира )
избираме центар, во делот за поврзување Linkage ги штиклираме опциите Export for
ActionScript и Export in frame 1 и кликнуваме на ОК.

Слика 53. Convert to Symbol мени
Сo ова херојот е конвертиран во филм клип ( movie clip ) и е поврзан со класата
Heroj која ќе ја креираме сега. За да знаеме дека сме биле успешни во конвертирањето
на сликата во филм клип ( movie clip ) треба да ни се појави мал круг во центарот на
сликата. Границата може да биде со различна боја во зависност од тоа која верзија на
Flash се користи.

3.2.2 Креирање на класа за херојот
Сега кога ја импортиравме графиката за херојот и конвертиравме во филм клип
потребно е да се креира класа за херојот. Тоа го правиме на истиот начин како што ја
креиравме и главната ( document ) класа. Од лентата со менија избираме File > New и се
отвора New Document дијалог прозорецот, потоа од листата на типови се избира
ActionScript File се кликнува на OK. Нов прозорец со јазиче се појавува на сцената кој
што содржи празен скрипт фајл. Тоа е нашата херој класа. Го пишуваме овој код во
празната ActionScript датотека:
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package{
import flash.display.MovieClip;
public class Heroj extends MovieClip{
}
}
Ја зачувуваме датотеката со користење на командата File > Save и тоа како
Heroj.as во истиот директориум каде што се наоѓа и е зачувана нашата FLA датотека.
Важно е да се напомени дека Heroj.as датотеката треба да биде во ист фолдер каде што
е и FLA датотеката на нашиот компјутер. Во спротивно нема да биде во можност да го
најде кодот кога се објавува SWF датотеката.

3.2.3 Структура на класите
Класите бараат одредена структура. Тие се состојат од пакет, импортирани
искази и дефиниција на класата во чија внатрешност се содржани променливи,
конструктор функција и други додатни методи/функции ( слика 54 ).

Слика 54. Структура на класите
Декларирањето на пакет е начин на групирање на сите наши класи заедно.
Секоја класа започнува со зборот package. Пакетите ни овозможуваат да ги
организираме нашите класи со датотеки. Различни делови на ActionScript јазикот се
веќе поделени на пакети. Кога се поставува кодот на рамка во Flash, сите овие пакети
се автоматски достапни и не треба да се направи било каква дополнителна работа. Но
кога се работи надвор од Flash, мора да му се каже на компајлерот кои делови од
ActionScript 3.0 да ги компајлира пред да може да се користат. Затоа се користат
импортирани искази за да му се каже на компајлерот дека користиме одредени делови
од ActionScript 3.0 кодот. Ова значи дека доколку користиме филм клип во нашата
датотека подоцна треба да додадеме импорт на врвот на датотеката. Следната линија е
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public class проследена со името на класата, во нашиот случај Heroj. Ова е местото каде
се почнува со пишување на класата. Тука се дефинира класата. Класите всушност се
збир од поврзани својства, методи и настани кои се групирани во една колекција. Тие
содржат код кој дефинира тип на податок, состојба и однесување на објектот. Името
на датотеката Heroj.as мора да биде исто со името на класата. Бидејќи нашиот херој е
филм клип, пишуваме extends MovieClip што значи дека нашата класа е всушност
MovieClip класа со некои дополнителни функции. Треба да ги импортираме сите класи
кои ги имаме повикано. Во овој случај се импортира само MovieClip и на врвот на
датотеката помеѓу package и { public class се додава import flash.display.MovieClip;.
Постојат неколку важни правила за доделување име на класата кон кои треба да
се придржуваме:
 Треба да се користат стандардни конвенции за именување. Името на
класата не смее да започнува со број или специјален карактер.
 Името на класата треба да започнува со голема почетна буква.
 Кога се зачувува датотеката, името на датотеката треба да биде исто со
името на класата.
За да се разбери дефинирањето на класите и објектно ориентираното
програмирање треба да се објасни концептот на “наследство”. Тоа е и целта на
користењето на клучниот збор “extends” за сите класи со што се овозможува да се
прошири/подкласа/наследи од дадената ActionScript 3.0 класа наречена MovieClip.
Целиот код што се додава во Heroj класата ќе биде вметнат меѓу големите
загради:
public class Heroj extends MovieClip{
//tuka se dodavaat promenlivi, konstruktor funkcija i drugi dodatni metodi/funkcii
}

3.2.4 Додавање на променливи и функции
За да направиме херојот да лета додаваме две основни работи во нашата класа:
променливи и функции. Променливите се својства или атрибути на нашата класа.
Нашиот херој може да има променлива brzina која што содржи вредност колку брзо да
лета. Ја додаваме следната линија со код во класата Heroj:
var brizna :Number;
Со ова му доделуваме на нашата Heroj класа променлива со име brizna која што
содржи тип на податок Number. Променливите се дефинираат со клучниот збор var
проследен со името на променливата brizna кое е проследено со типот на податок. Сега
можеме да ја пратиме брзината на херојот во нашата игра, да се повикуваме на неа,
доделуваме вредност и променуваме.
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За променливите да бидат достапни до сите различни функции во класата тие
треба да бидат дефинирани на почетокот на класата. Функциите се множество од
инструкции ( блокови од код ) кои се извршуваат само кога ќе се пристапи на
функцијата. Функциите ни овозможуваат да го организираме нашиот код во независни
парчиња кои може да извршуваат различни задачи. Наместо да се препишува целиот
блок со код, може едноставно да се повика функцијата повторно. Функциите се
дефинираат со помош на користење на специјален клучен збор function. Конструктор
функцијата е првата функција која го има истото име како и класата. Конструктор
функцијата е како влезна точка во било која класа. Во ActionScript може да постои
само една конструктор функција. На конструктор функциите не му е дозволено да
враќаат вредност ( дури ни “void” ). Оваа функција работи и се извршува само еднаш
кога филм клипот е прво додаден на сцената. Го додаваме овој блок од код одма под
линијата var brzina: Number;
function Heroj() {
brzina = 10;
}
Сите функции имаат мали загради ( ) после името на функцијата проследени со
големи загради { }. Во големите загради се става кодот за да го изврши функцијата во
овој случај brzina = 10; Со ова му доделивме вредност на променливата со впишување
на името brzina на променливата и користење на знакот за еднаквост = проследен со
вредноста 10.

3.2.5 Додавање на логика за движење базирана на влез од тастатура
Ако сакаме нашиот херој да се движи треба да ја промениме неговата позиција
за секоја рамка ( frame ). За да го направиме тоа користиме настан слушател - event
listener. Настан слушателот го извршува целиот код кога ќе прими настан, што во овој
случај ќе биде промена на рамката ( frame ). Нашата Flash датотека е подесена на 30
рамки во секунда ( frames per seconds ). Тоа значи дека event listener функцијата ќе
прикажува истрели на секоја 1/30 од секундата. Тоа е совршено за игра каде е потребно
константно да ги проверуваме корисничките влезни параметри, детекцијата на судир и
движењето. Додаваме настан слушател ( event listener ) во Heroj функцијата:
addEventListener("enterFrame", move);
Потоа подолу од функцијата Heroj додаваме:
function move(e:Event){
this.x = this.x + brzina;
}
Секој филм клип има вградено две позиции во променливите кои ги пратат овие
позиции: x ( тоа е x позицијата на сцената ) и y ( тоа е y позицијата на сцената ). Пред
да се повика друга класа наречена Event треба да се додаде import flash.events.Event;
одма под првиот импорт. За да се тестира досега сработеното се користи командата
Control > Test Movie од лентата со менија. Херојот се движи од лево на десно. Кодот во
move функцијата x = x + brzina; кажува дека на херојот му се додаваат 10 пиксели на
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неговата x позиција по frame rate, бидејќи нашата променлива за брзина е еднаква на
10. Па затоа 30 пати во секундата херојот ќе се движи надесно за 10 пиксели.
Наместо да се допушти херојот да лета автоматски, ние сакаме да се движи само
кога ќе се притиснати копчињата со стрелки на тастатурата. Треба да се додаде условна
логика која ќе проверува ако копчето со стрелка е притиснато. За таа цел креираме Key
класа на истиот начин како што ја креиравме главната класа и класата за херојот. Го
пишуваме следниов код во празната ActionScript датотека:
package
{
import flash.display.Stage;
import flash.events.Event;
import flash.events.KeyboardEvent;
public class Key {
private static var initialized:Boolean = false;
private static var keysDown:Object = new Object(); //sodrzi kod na site pritisnati kopcina
public static function initialize(stage:Stage) {
//se dodeluvaat slusateli na site pritisnati kopcina i se deaktiviraat od strana na igracot
if (!initialized) {
stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, keyPressed);
stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_UP, keyReleased);
stage.addEventListener(Event.DEACTIVATE, clearKeys);
initialized = true; //ja oznacuva inicijalizicijata kako vistina
}
}
public static function isDown(keyCode:uint):Boolean
{
return Boolean(keyCode in keysDown);
}
private static function keyPressed(event:KeyboardEvent):void {
keysDown[event.keyCode] = true;
}
private static function keyReleased(event:KeyboardEvent):void {
if (event.keyCode in keysDown) {
delete keysDown[event.keyCode];
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}
}
private static function clearKeys(event:Event):void {
/*se brisat site kopcina vo keysDown bidejki igracot
ne e fokusiran i ne mozi da otkrie koi kopcina se pritisnati ili oslobodeni*/
keysDown = new Object();
}
}
}
Оваа класа се повикува во конструктор функцијата на главната класа ( Igra.as )
со додавање на следниов ред со програмски код Key.initialize(stage);. Оваа класа
управува со копчињата кои се притиснати како кориснички влез. Можеме да ја
користиме оваа класа со повикување на Key.isDown (Keyboard.LEFT) од други класи.
Ја променуваме move функцијата во Heroj класата:
function move(e:Event){
if( Key.isDown (Keyboard.RIGHT)){
this.x=this.x+brzina;
}
}
Веднаш под другите импорти на врвот на датотеката во класата херој додаваме
import flash.ui.Keyboard;
Логиката за движење внатре во if исказот работи на следниов начин:
if( условот кој што сакаме да го тестираме){
ако условот што го тестираме е вистина, да се изврши кодот;
}
Останува да се додаде уште код со логика за четири насочено движење. Сега
треба да се проверат останатите три копчиња со стрелки. Повторно се изменува move
функцијата во Heroj класата и се додава следниов код:
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function move(e:Event){
if(Key.isDown(Keyboard.RIGHT)){
this.x = this.x + brzina;
}
if(Key.isDown(Keyboard.LEFT)){
this.x = this.x - brzina;
}
if(Key.isDown(Keyboard.UP)){
this.y = this.y - brzina;
}
if(Key.isDown(Keyboard.DOWN)) {
this.y = this.y + brzina;
}
}
Филм клипот на сцената се додава динамички со користење на код, наместо со
импортирање на сцената. За таа цел го бришеме херојот на сцената со кликнување на
него и со притискање на копчето Delete од тастатурата. Може да се забележи дека
Heroj филм клипот ( movie clip ) е се уште во библиотеката. Во главната класа Igra.as
додаваме променлива со име heroj која содржи податок од типот MovieClip:
var heroj: MovieClip;
За да се направи од оваа променлива херој се додава следната линија со код во
главната класа:
heroj = new Heroj( );
Филм клипот за херојот се додава на сцената со користење на методот
addChild(). Овој метод преставува ActionScript функција која служи за додавање на
визуелни елементи на сцената во Flash.
addChild(heroj);
Ја тестираме нашата игра и ја објавуваме SWF датотеката со избирање на
командата File > Publish од лентата со менија. SWF датотеката треба да се појави во
истиот директориум каде што е Raketar Igra.fla датотеката.

3.2.6 Креирање на класа за позадината
Ја импортираме графиката за позадината на истиот начин како што ја
импортиравме и графиката за херојот со користење на командата File > Import > Import
to Stage. Во нашиот пример за големината на позадината во секцијата POSITION AND
SIZE од панелот за својства ( Properties Panel ) внесуваме W:2110 за ширина на
позадината и H:600 за висина на позадината. Се конвертира сликата за позадината во
филм клип на истиот начин како што се конвертираше сликата за херојот со избирање
на командата Modify > Convert to Symbol… од лентата со менија. Во Convert to Symbol
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менито во полето Name за име впишуваме Pozadina, во делот Type кликнуваме на
стрелката за да избереме Movie Clip од листата на типови, во делот Registration се
избира горниот лев агол за сликата на позадината со кликнување на малите
квадратчиња, за разлика од херојот кај кого беше избран центарот како почетна точка,
во делот за поврзување Linkage ги штиклираме опциите Export for ActionScript и Export
in frame 1 и кликнуваме на ОК.

Слика 55. Конвертирање на позадината во филм клип
Сега добивме Pozadina филм клип ( movie clip ) во нашата игра со димензии
2110 x 600. Следно што треба да се направи е да се напише класа за позадината со
логика за движење. Класата за позадината се креира на истиот начин како што ја
креиравме главната класа и Igra класата. Од лентата со менија ја избираме командата
File > New > ActionScript File > OK. Потоа ја зачувуваме празната ActionScript датотека
како Pozadina.as во истиот фолдер каде што се Igra.as, Heroj.as, Key.as и Raketar Igra.fla
датотеките. Сега ја дефинираме класата со додавање на овој код, исто како што и
направивме кога ја дефиниравме Heroj класата:
package{
import flash.display.MovieClip;
public class Pozadina extends MovieClip{
}
}
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Сега треба да додадеме логика за движење на позадината по рамки ( frames ).
Промените по рамки ( frames ) се детектираат со користење на настан слушател ( event
listener ). Настан слушателот ( event listener ) ја извршува функцијата кога ќе се
ажурира x позицијата на позадината за секоја рамка ( frame ). Го додаваме следниов
код во Pozadina класата:
function Pozadina(){
addEventListener("enterFrame", enterFrame);
}
function enterFrame(e:Event){
this.x = this.x - 1;
}
Повторно ја повикуваме Event класата со додавање на import flash.events.Event;
на врвот на датотеката. Со одземање за 1 пиксел од x позицијата на позадината по
frame rate, позадината ќе се движи континуирано налево. За да го направиме
движењето на позадината да биде побрзо одземаме повеќе:
this.x = this.x - 2;
Има различни начини за менување на вредностите на променливите. Постојат
неколку начини на собирање, одземање, множење и делење на вредностите на
променливите. Во овој пример користејќи го this.x како променлива на филм клипот е
прикажано како да се одземе 1 од вредноста на променливата:
this.x = this.x - 1; или this.x -= 1;
Пример за додавање на 1 на вредноста од променливата:
this.x = this.x + 1; или this.x += 1;
Пример за множење на вредноста на променливата:
this.x = this.x * 2; или this.x *= 2;
Пример за делење на вредноста на променливата:
this.x = this.x /2; или this.x /= 2;
Ова е пример за тоа како да ја поставиме вредноста на променливата на
одредена специфична вредност:
this.x = 25;
Со користење на вториот начин за одземање на еден пиксел од x позицијата на
позадината, кодот ќе изгледа вака:
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function enterFrame(e:Event){
this.x -= 1;
}
Сега имаме позадина која што се движи, но можеме да забележиме дека
позадината се движи надвор од екранот. Постојат неколку работи што можат да се
направат во врска со овој проблем: да продолжи да се движи надвор од екранот, да
запре кога ќе стигне на крајот од екранот, циклус на движење или да се замени со
друга слика за позадината. Ние ќе ја поврземе позадината во постојан циклус на
вртење. За да се поврзе сликата во циклус на вртење, треба да сме сигурни дека
деталите од левиот раб и деталите од десниот раб на сликата се складни. Најлесен
начин да се повторува сликата на позадината во циклус е да се одреди колку пиксели е
широка и потоа повторно да се постави нејзината позиција назад на 0 кога ќе стигне до
таа точка, како на пример:
function enterFrame(e:Event){
this.x -= 1;
if(this.x < -2110){
this.x = 0;
}
}
Се што правиме е поместување на позадината за 1 пиксел налево по frame rate.
Потоа проверуваме за да видиме дали се помести целата нејзина должина, во овој
случај 2110 пиксели ( целата ширина на позадината ). Ако x позицијата се помести за
толку пиксели налево ( во негативниот дел по должината на x оската ), потоа само ја
поставуваме x позицијата назад на 0, така што може да започне одново.
Кога го тестираме клипот можеме да видиме дека циклусот не е сосема
беспрекорен. Ова е затоа што двата краеви од графиката ќе треба да бидат видливи за
кратко време. Постојат многу начини за решавање на овој проблем, но наједноставен
начин без да се користи код е да се направи дупликат од графиката за позадината
внатре во Pozadina филм клипот и да се постави еден до друг. На овој начин кога
вртењето на позадината ќе дојде до самиот крај, клонот од позадината ќе биде таму се
додека не се врати назад на нула. Резултатот е очевиден, бесконечен циклус на
повторувања на позадината.
Ова се прави со двоен клик на Pozadina филм клипот, за да се влезе внатре во
него. Се прикажува прозорец на филм клипот со име Pozadina во горниот лев агол на
екранот одма до Scene 1. Се кликнува на графиката за позадината за да се селектира и
треба да се прикажи сина кутија околу неа. Од лентата со менија се избира командата
Edit > Copy, а потоа командата Edit > Paste in Place. Потоа во секцијата POSITION AND
SIZE од панелот за својства ( Properties Panel ) ја менуваме вредноста на x на 2110,
онолку колку што изнесува и ширината на сликата. Со ова ќе се помести дупликатот од
сликата на позадината и ќе биде совршено складен со десниот раб од оригиналот како
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на слика 56. Потоа се кликнува на Scene 1 копчето, одма лево од Pozadina копчето во
горниот лев агол на екранот за да се излезе од прозорецот со Pozadina филм клипот и се
вратиме назад на сцената. Сега позадината е поврзана во постојан и совршен циклус на
вртење и може да се тестира филмот.

Слика 56. Поместување на дупликатот на позадината

3.2.7 Креирање на класа за динамичко генерирање на истрел
Класата за истрелот се креира на истиот начин како што се креира Heroj класата
и Pozadina класата. Од лентата со менија се избира командата File > New > ActionScript
File и потоа се кликнува на OK. Потоа се зачувува празната ActionScript датотека како
Istrel.as во истиот фолдер каде што се и останатите датотеки. Сега ја дефинираме
класата со додавање на овој код:
package{
import flash.display.MovieClip;
public class Istrel extends MovieClip{
}
}
Се додава променлива со име brzina за да може да се контролира колку брзо
истрелите ќе се движат.
var brzina: Number;
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Потоа се додава почетна функција во Istrel класата ( function Istrel ) за да може
да му се додели вредност на променливата brzina кога истрелот и настан слушателот
(за кого треба да се импортира event ) се в читани, па за да може да се движи истрелот
по frame rate:
function Istrel (){
brzina = 20;
addEventListener("enterFrame", enterFrame);
}
function enterFrame(e:Event){
this.x += brzina;
}
Истрелот сега ќе се помести надесно за 20 пиксели за 30 рамки во секунда.
Потребен е филм клип ( movie clip ) за истрелот за кого може да се импортира слика,
како за херојот и позадината или да се нацрта во Flash со користење на алатките за
цртање и потоа да се конвертира во филм клип.
Филм клиповите ( movie clips ) имаат својство за графика наречено graphics кое
ни овозможува да исцртуваме едноставна графика како што се истрелите. Цртањето
филм клипови со користење на код како овој може да помогне драматично да се
намали ( редуцира ) големината на датотеката на нашата игра. Овој код се додава во
Istrel функцијата:
graphics.lineStyle(7,0xFFCC99);
graphics.moveTo(-2,0);
graphics.lineTo(2,0);

graphics.lineStyle(3,0xFFFFCC);
graphics.moveTo(-2,0);
graphics.lineTo(2,0);
Првите три линии исцртуваат лента со HTML боја FFCC99 со дебелина 7 од (2,0) до (2,0) од надворешната страна. Другите три линии исцртуваат лента со HTML
боја FFFFCC со дебелина 3 од внатре. HTML боите се дефинирани со помош на
хексадецимални еквиваленти ( HEX ) за комбинација на вредности од црвена, зелена и
сина боја ( RGB ). Најниската вредност која може да се даде на еден од светлосните
извори е 0 ( во HEX: 00 ). Највисоката вредност е 255 ( во HEX: FF ).
Хексадецималните вредности се наведени како 3 пара на два-цифрени броеви,
почнувајќи со # знак. FFCC99 и FFFFCC се дел од палетата со 216 бои на “Web Safe
Colors” кој преставува веб стандард, резервирајќи 40 основни системски бои. Палетата
со 216 бои е креирана за да се обезбеди сигурност дека компјутерите ќе ги прикажат
сите бои правилно кога стартува палетата со 256 бои ( бидејќи повеќето компјутери
подржуваат максимум 256 различни бои ).
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Ниту еден куршум нема да биде прикажан на сцената додека не биде истрелан.
Istrel класата нема да направи ништо се додека корисникот не го притисни space bar -от
на тастатурата, потоа инстанцата од истрелот ќе биде додадена на сцената. Бидејќи
херојот е одговорен за истрелите се додава истрел код кој креира истрели внатре во
класата на херојот. Овој код се додава во move функцијата на Heroj класата:
if(Key.isDown(Keyboard.SPACE)){
var b = new Istrel();
stage.addChild(b);
}
Кодот треба да изгледа прилично едноставно. Прво проверуваме да видиме дали
space bar –от на тастатурата е притиснат: if(Key.isDown(Keyboard.SPACE)). Доколку е
притиснат, правиме нов истрел со креирање на променлива на која му се доделува нов
истрел: var b = new Istrel();. Потоа се користи stage.addChild(b); за да се додаде
истрелот на сцената. Сцената означува каде ќе биде додаден истрелот. Треба да се
внимава како замена на stage.addChild(b); да не се напише this.addChild(b); бидејќи
истрелот ќе биде додаден во филм клипот на херојот, што е погрешно. var b е локална
променлива која ја креиравме внатре во функцијата move. Оваа локална променлива
може да се повикува само внатре во функцијата, додека остатокот од класата нема
никогаш да ја користи.
Бидејќи истрелите се креирани на 0,0 ( горниот лев агол на сцената ) се јавува
проблем за одредување на нивната точна локација. За да истрелите бидат креирани на
локацијата од нашиот херој го додаваме следниов код:
if(Key.isDown(Keyboard.SPACE)){
var b = new Istrel();
stage.addChild(b);
b.x = this.x;
b.y = this.y;
}
За да истрелите се појавуваат на точната локација пред оружјето на херојот,
додаваме броеви:
if(Key.isDown(Keyboard.SPACE)){
var b = new Istrel();
stage.addChild(b);
b.x = this.x + 95;
b.y = this.y + 23;
}
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Истреланите куршуми ќе продолжат да летаат засекогаш и за нив компјутерот
користи дополнителна процесорска ( CPU ) моќ. За да не се користи драгоцена
процесорска моќ туркајќи ги наоколу куршумите што се надвор од екранот, треба да се
тргнат од сцената кога ќе стигнат до работ надвор од екранот. Се враќаме назад во
Istrel класата и додаваме IF условен исказ во enterFrame функцијата која што проверува
дали x позицијата на истрелот е поголема од 1280 ( ширина на сцената ).
function enterFrame(e:Event){
this.x += brzina;
if(this.x > 1280){
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);
}
}
Нив ги отстрануваме од сцената со користење на методот removeChild(). Овој
метод преставува ActionScript функција која служи за отстранување на визуелни
елементи од сцената во Flash.
Прво го отстрануваме настан слушателот ( event listener ) за да го стопираме да
го движи истрелот. Потоа се ослободуваме од филм клипот ( movie clip ) на сцената.
Нив ги отстрануваме од сцената со користење на методот removeChild( ). Овој метод
преставува ActionScript функција која служи за отстранување на визуелни елементи од
сцената во Flash. Со ова истреланите куршуми ќе бидат тргнати одма откако ќе го
напуштат екранот.
Сега можеме да истреламе 30 куршуми во секунда, додека херојот проверува
дали space bar –от на тастатурата е притиснат за секоја рамка ( frame ). За да не се
прикажуваат куршуми за секоја рамка ( frame ) се додава променлива istrelLimit со која
ќе се ограничи бројот на истрелани куршуми на секој 8 рамки. Во Heroj класата
дефинираме istrelLimit променлива под променливата brzina. Во Heroj функцијата на
istrelLimit променливата му доделуваме вредност 0:
var brzina: Number;
var istrelLimit: Number;
function Heroj(){
brzina = 10;
istrelLimit = 0;
addEventListener("enterFrame", move);
}
Подолу во функцијата move меѓу function move(e:Event){ и над
if(Key.isDown(Keyboard.RIGHT)), ја инкрементираме ( зголемуваме ) променливата
istrelLimit за 1 со додавање на следниот ред со код:
istrelLimit += 1;
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Потоа правиме промена на space bar –от и додаваме уште еден услов кој ќе
проверува дали променливата istrelLimit се има инкрементирано на било кој број
поголем од 8 ( на istrelLimit му се доделува почетна вредност нула):
if(Key.isDown(Keyboard.SPACE) && istrelLimit > 8){
istrelLimit = 0;
var b = new Istrel();
stage.addChild(b);
b.x = this.x + 95;
b.y = this.y + 23;
}
Наместо само да се проверува дали е притиснат space bar –от, сега се проверува
да се види дали ако е тоа вистина и се проверува дали istrelLimit се има
инкрементирано на било кој број поголем од 8. Ова се прави со помош на &&
операторот кој овозможува да се проверат повеќе услови во еден IF исказ. Ако двата
услови се вистините се креира истрел и променливата istrelLimit се враќа назад на
нула. istrelLimit продолжува да се инкрементира за 1 за секоја рамка ( frame ) и за 8
рамки подоцна повторно ќе се креира истрел. Променливата istrelLimit делува како
тајмер и кога ќе се надмине вредноста за 8 се ресетира и креира друг истрел кога е
притиснат space bar –от. Со креирање на променливи во класите и нивно
инкрементирање во настан слушател ( event listener ) функцијата може да се креираат
временски ( периодични ) настани многу лесно.

3.3 Додавање на непријатели и детекција на судир
Во овој чекор ќе биде импортирана графика за непријателот и конвертирана во
филм клип за да се креира класа за непријателот. На непријателските авиони ќе им
биде зададена случајна ( random ) позиција и брзина со користење на математички
класи. Тие ќе се појавуваат и напаѓаат по случаен избор и по различни патеки. Ќе се
употреби тајмер за да се прикажат авионите во одреден временски интервал.
Додавање на детекција на судир. Оваа функција се креира за да бидеме сигурни
дека кога два објекти се судираат еден со друг како во нашиот пример херојот со
авионите се случува акција. Кога непријателските авиони се погодени или се детектира
судир со херојот се додава функција за нивно елиминирање од сцената. Кога
погодените авионите се тргнати од сцената треба да се прикажи анимација со
експлозија. Претходно анимацијата треба да се нацрта и анимира како филм клип за да
може да се напише класа која ќе ја контролира. Се прави листа на непријатели со
користење на низа и се креира класа за динамичко генерирање на непријателските
истрели која со мали измени е слична на Istrel класата. Во класата за непријателот се
додава тајмер кој ги прикажува истреланите проектили на непријателските авионите со
случаен интервал, така што сите авиони имаат различен интервал на истрелување на
проектили.
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3.3.1 Креирање на класа за непријателот
Се импортира графиката за непријателот на истиот начин како што ја
импортиравме графиката за херојот и позадината со користење на командата File >
Import > Import to Stage. Потоа се селектира 1nivo neprijatel ju87stuka.png датотеката и
се кликнува на копчето Open за да ја импортираме графиката за непријателот, со што
сликата се прикажува на сцената. За големината на непријателот во секцијата
POSITION AND SIZE од панелот за својства ( Properties Panel ) внесуваме W:300 за
ширина на авионот и H:125 за висина на авионот. Селектираната графика за
непријателскиот авион ја конвертираме во филм клип со избирање на командата
Modify > Convert to Symbol… од лентата со менија. Во Convert to Symbol менито во
полето Name за име впишуваме NeprijatelAvion, во делот Type кликнуваме на
стрелката за да избереме Movie Clip од листата на типови, во делот Registration се
избира центарот како почетна точка, во делот за поврзување Linkage ги штиклираме
опциите Export for ActionScript и Export in frame 1 и кликнуваме на ОК.

Слика 57. Конвертирање на непријателот во филм клип
Кога NeprijatelAvion филм клипот е селектиран, тој ќе има сина гранична
површина околу него и го бришеме од сцената со притискање на Delete копчето на
тастатура. Потоа, треба да провериме дека се уште постои во библиотеката. Сакаме
NeprijatelAvion филм клипот да биде додаден на сцената за време на извршувањето, но
не ни треба било каков NeprijatelAvion кога играта е стартувана.

Горан Шобевски

77

ТФБ [КРЕИРАЊЕ НА FLASH ИГРА]
Нашата NeprijatelAvion класа ќе биде слична со Istrel класата. Авионите
добиваат инстанции од библиотеката и се движат од десниот раб на екранот кон лево.
Тие ќе бидат уништени откако ќе летаат надвор од левата старана на сцената. Се
креира NeprijatelAvion класа со избирање на командата File > New > ActionScript File и
се кликнува на OK. Потоа се зачувува празната ActionScript датотека како
NeprijatelAvion.as во истиот фолдер каде што се и останатите датотеки. Ја дефинираме
класата и дефинираме променлива со име brzina. Додаваме и почетна функција во
класата со следниов код:
package{
import flash.display.MovieClip;
public class NeprijatelAvion extends MovieClip{
var brzina:Number;
function NeprijatelAvion(){
}
}
}
NeprijatelAvion функцијата треба да извршува три работи: да ја постави x
позицијата на десната страна надвор од екранот, да ја постави y позицијата на некој
случаен број, така што непријателските авиони ќе се појавуваат да напаѓаат по случаен
избор и по различни патеки. На променливата brzina му се доделува вредност од некој
случаен ( random ) број за да може авионите да летаат со различни брзини.
function NeprijatelAvion(){
this.x = 1380;
this.y = Math.random()*450 +50;
brzina = Math.random()*3 + 5;
}
SWF датотеката е 1280 пиксели широка, па при в читање ја поставуваме x
променливата на сите непријателски авиони на 1380 пиксели во позитивна насока на x
оската за да бидеме сигурни дека авионите се наоѓаат надвор од десната страна на
сцената. Бидејќи SWF датотеката е со 600 пиксели висина, сакаме да ја поставиме y
променливата на некој случаен број меѓу 0 и 600 ( во нашиот случај меѓу 0 и 450+50 ).
За да го направиме ова во Flash користиме математички класи. Математичките класи
содржат методи и константи кои ги преставуваат заедничките математички функции и
вредности. Math.random() ќе направи случаен број помеѓу 0 и 1. За да се добие случаен
број помеѓу 0 и 450 +50, треба да се напиши само Math.random() и потоа да се помножи
со 450 + 50: Math.random()*450 +50;. Оваа линија this.y = Math.random()*450 +50; ја
поставува y променливата на NeprijatelAvion -от на случаен број помеѓу 0 и 450 +50.
Математичката класа е специјална класа која нема потреба да биде импортирана кога ја
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повикуваме. Ја поставуваме променливата за брзина на NeprijatelAvion –от на некој
случаен број помеѓу 3 и 8. За да се направи ова се генерира случаен број, потоа го
множиме со 3 за да добиеме случаен број помеѓу 0 и 3 и го собираме со 5 за да ни се
додели случаен број помеѓу 0 и 8: brzina = Math.random()*3 + 5;
Следно што треба да се направи е да се прикаже движењето на авионот по frame
rate низ целиот екран и потоа да се отстрани кога ќе стигне до левиот раб на сцената.
Тоа го правиме на истиот начин како што го поместувавме движењето на истрелите,
само што авионот ќе се движи од десно налево. Во овој случај треба да се одземе од x
позицијата. На врвот на датотеката од класата додаваме настан во импортите:
import flash.events.Event;
Во NeprijatelAvion функцијата додаваме настан слушател:
addEventListener("enterFrame", enterFrame);
Правиме enterFrame функција на истиот начин како што и направивме за Istrel
класата, но правејќи да патува во спротивна насока:
function enterFrame(e:Event){
this.x -= brzina;
if(this.x < -100){
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);
}
}
Прво што се прави е одземање на вредноста на брзината од x. Ова прави
авионите да се движат по негативни x пиксели. Ако непријателскиот авион се помести
на -100 пиксели од x оската, знаме дека целата графика е надвор ( исклучена ) од
левата старана од сцената и е безбедно да ја отстраниме.
Сега се што ни треба е механизам за да ги прикажи непријателите во одреден
временски интервал. Наједноставен начин за да се направи сето ова е со користење на
тајмер. Додаваме тајмер во главната ( document ) класа ( која е зачувана како Igra.as во
нашиот фолдер ) за прикажување на непријателите на сцената повремено со прекини.
Во главната ( document ) класа на врвот на датотеката се импортираат Timer и Event
класите со нивно додавање веднаш под другите импорти:
import flash.events.Event;
import flash.utils.Timer;
Потоа правиме променлива за тајмерот со додавање на следниот ред со код под
var heroj: MovieClip;:
var neprijatelAvionTajmer:Timer;
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Го сетираме тајмерот со додавање на следниот код во Igra функцијата:
neprijatelAvionTajmer = new Timer(1000);
neprijatelAvionTajmer.addEventListener("timer", ispratiNeprijatel);
neprijatelAvionTajmer.start();
Овој код од neprijatelAvionTajmer доделува Timer со интервал од 1000
милисекунди односно 1 секунда. За да знаеме кога го достигнува својот интервал
додаваме настан слушател на тајмерот. Го стартуваме тајмерот со следниот ред од код:
neprijatelAvionTajmer.start();. Потребно е да се додаде функција која ќе го извршува
нашиот настан слушател ( event listener ), па ги додаваме следниве редови со код под
Igra функцијата:
function ispratiNeprijatel(e:Event){
var neprijatel = new NeprijatelAvion();
stage.addChild(neprijatel);
}
Можеме кога сакаме да им доделуваме вредности на променливите за брзина и
на тајмерите, да ги промениме нивните вредности, да ја тестираме нашата SWF
датотека и да видиме како овие промени влијаат на нашата игра. Исто така, можеме да
ја промениме случајната поставеност на непријателските авиони. Сега тие се
прикажуваат на случајна y позиција помеѓу 0 и 450 +50. Ако тие се прикажуваат на
450+50 позиција, тие ќе се појавуваат приближно надвор од екранот. Креираме бафер
или тампон зона за да не дојде авионите да бидат прикажани како исечени на врвот
(горниот дел ) или дното од екранот, обидувајќи се да користиме случајна ( random )
позиција помеѓу 50 и 450, како на пример: this.y = Math.random()*450 +50;
Со ова се добива случаен број помеѓу 0 и 450 и потоа му додаваме на овој
случаен број уште 50 ( го собираме со 50 ). Со тоа добиваме случаен број помеѓу 50 и
450. Сите овие мали подобрувања овозможуваат играта да изгледа подобро.

Слика 58. Прикажување на непријателските авиони на екранот
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3.3.2 Начини на пристапување
Кога се креира една класа потребно е да се наведат клучни зборови за
дефинирање на нивото на пристап на својствата и методите. Овие зборови се додаваат
пред дефинирањето на зборовите class, var, const и function и може да бидат еден од
следниве клучни зборови:


public - достапен за било која друга класа во пакетот



private - достапен само во внатрешноста на истата класа



protected - само на располагање во таа класа и нејзините под класи



internal - достапни во класите на истиот пакет

Променливата за херојот е декларирана во главната класа, но потребно е да се
изнајде начин за повикување на херојот во другите класи. Тоа го правиме со додавање
на клучниот збор static пред клучниот збор var кога ја дефинираме променливата. Во
класите во ActionScript исто така може да се креираат статички елементи ( променливи,
методи, константи ). Статичките елементи припаѓаат исклучиво на класата и не може
да се користат за пристапување преку инстанции на класата, туку директно само со
користење на името на класата. Во нашата главна класа ( Igra.as ) ја променуваме
линијата со код: var heroj:MovieClip; во static var heroj:MovieClip;. Сега може да се
повикува херојот во било која класа со користење на името Igra.heroj. Ова значи дека
променливата со име heroj е статички филм клип и постои во Igra.as класата.
Најголем дел од нашата логика во играта ќе се состои од функции и настан
слушатели. Можеме да пишуваме и додаваме свои функции, кои ги именуваме како
што сакаме и вметнуваме парчиња со логика во нив. Креираме eliminira() функција во
NeprijatelAvion класата која ќе може да се повика секогаш кога ќе биде погоден
непријателски авион. Го додаваме следниов код во NeprijatelAvion класата, веднаш под
enterFrame функцијата:
function eliminira( ){
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);
}
Секогаш кога ќе сакаме да се ослободиме од непријателските авиони потребно е
само да ја повикаме eliminira( ) функцијата.
Нашиот херој е статички филм клип кој може да се повикува во другите класи.
Додаваме hitTest во enterFrame функцијата во NeprijatelAvion класата кој ќе го
проверува секој судир помеѓу непријателските авиони и херојот:
if(this.hitTestObject(Igra.heroj)){
eliminira( );
}
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Се додава нов if исказ кој што содржи филм клип функција hitTestObject( ). Со
впишување на this.hitTestObject се проверува дали филм клипот на непријателскиот
авион се судира со некој друг клип. Клипот кој што сакаме да се тестира се сместува во
малите загради ( ). Во нашиот случај ние проверуваме дали непријателскиот авион се
судира со херојот, кој го повикуваме со користење на Igra.heroj. Ако тие се судираат
еден со друг тогаш се повикува eliminira( ) функцијата која се сместува внатре во
големите загради {}. Кога авионите ќе се судрат со херојот тие треба да исчезнат од
сцената.

3.3.3 Креирање на класа за експлозија
При детекција на судир се додава анимација со експлозија во моментот кога
непријателските авиони се погодени или се детектира судир со херојот ( се извршува
функцијата за нивно елиминирање од сцената ). Кога погодените авионите се тргнати
од сцената треба да се прикажи анимација со експлозија. Претходно анимацијата треба
да се нацрта и анимира како филм клип за да може да се напише класа која ќе ја
контролира.
Анимацијата со експлозија се конвертира во филм клип со избирање на
командата Modify > Convert to Symbol… од лентата со менија. Во Convert to Symbol
менито во полето Name за име впишуваме Eksplozija, во делот Type кликнуваме на
стрелката за да избереме Movie Clip од листата на типови, во делот Registration се
избира центарот како почетна точка, во делот за поврзување Linkage ги штиклираме
опциите Export for ActionScript и Export in frame 1 и кликнуваме на ОК ( слика 59 ).

Слика 59. Конвертирање на анимација со експлозија во филм клип
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Потоа се креира класа за експлозија која што треба да провери дали анимацијата
со експлозија стигнала до последната рамка во временската линија ( timeline ). Таа се
зачувува како Eksplozija.as во истиот фолдер каде што се и останатите датотеки.
Класата за експлозија го содржи следниов код:
package{
import flash.display.MovieClip;
import flash.events.Event;
public class Eksplozija extends MovieClip{
function Eksplozija(){

addEventListener("enterFrame", enterFrame);
}

function enterFrame(e:Event){
if(this.currentFrame == this.totalFrames){
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);

}
}
}
}
Филм клипот Eksplozija автоматски ја прикажува анимацијата во временската
линија. Ако сегашната рамка currentFrame на филм клипот е еднаква на последната
рамка од вкупниот број на рамки totalFrames во временската линија ( timeline ) на филм
клипот, тогаш се отстранува филм клипот со експлозијата од сцената бидејќи ја
исполнил својата цел. Доколку не се отстрани клипот на крајот од неговата анимација,
тој се враќа назад на почетната рамка и ја повторува експлозијата континуирано.
Во eliminira() функцијата во NeprijatelAvion класата ќе се додаде код кој што ќе
го прикажува Eksplozija филм клипот кога непријателскиот авион е погоден. Прво се
додава Eksplozija филм клипот на сцената и се поставуваат неговите x и y координати
на истите координати кои се користат и за авионот, така експлозијата се прикажува на
истата локација на авионот:
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function eliminira(){
var eksplozija = new Eksplozija();
stage.addChild(eksplozija);
eksplozija.x = this.x;
eksplozija.y = this.y;
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);
}

3.3.4 Додавање на листа со непријатели
За секој куршум што ќе го истрела херојот потребно е да се прави тест за
погодок ( hitTest ) на секој непријателски авион во рамката. За да се направи ова
потребно е да се чува листа за секој непријател што е на сцената во кој било момент и
секој даден проектил треба да помини низ таа листа со hitTest. За да се направи ова
потребно е да се користи нов тип на променлива наречена низа. Низите се променливи
кои чуваат повеќе вредности во една променлива. Значи, низа е променлива со
подредена листа на вредности. Во NeprijatelAvion класата дефинираме статичка
променлива со име list која што содржи податоци од типот низа. Бидејќи е статичка
променлива може да пристапи или се повика од било кое друго место:
static var list:Array = new Array();
За да се додаваат непријателите во низата потребно е да се користи специјална
функција за низи наречена push ( ). Ја додаваме push функцијата во NeprijatelAvion
функцијата за да турка нови непријатели во низата откако тие се креирани:
list.push(this);
Со ова се создаде листа со непријатели и секој нов непријател ќе биде додаден
во оваа низа. Секој истрелан куршум од страна на херојот треба да помине низ листата
со непријатели во дадена рамка и да направи тест за погодок за секој непријател. Во
ActionScript може да се оди преку секој елемент во низата со користење на for..in
циклус. Во enterFrame функцијата на Istrel класата се додава следнион код кој што
содржи for..in циклус кој се повторува во низата со непријатели и прави тест на
погодок ( hitTest ) за секој од нив:
for(var i in NeprijatelAvion.list){
if(this.hitTestObject(NeprijatelAvion.list[i])){
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);
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NeprijatelAvion.list[i].eliminira();
break;
}
}
for..in циклусите сите започнуваат на ист начин: for(var i in nekoja_niza). Во овој
случај низа е NeprijatelAvion.list. Променливата i ја претставува позицијата на секој
елемент во низата. Кога ќе се додаде условот внатре во циклусот
if(this.hitTestObject(NeprijatelAvion.list[i])) се проверува да се види дали овој куршумот
го погодил NeprijatelAvion.list[0] ( првиот непријателски авион во листата ),
NeprijatelAvion.list[1] ( вториот непријателски авион во листата ) и цело време така се
до последниот непријател во листата. Променливата i почнува да се зголемува од нула
по должината на низата. Ако истрелот го погодува непријателскиот авион во листата
на непријатели се прикажува експлозија и се отстранува истрелот од сцената. За да се
заврши циклусот се употребува break исказ. Овој исказ на крајот од if исказот му
кажува на for циклусот да престани да оди низ листата. Без оглед на околностите, кога
програмата стигнува до break исказот, циклусот веднаш се прекинува.
На почетокот од enterFrame функцијата се додава if исказ кој треба да ја
проверува позицијата на истрелите if(this.x > 1280). Внатре во условот после
stage.removeChild(this); се додава return исказ. Овој исказ ја завршува функцијата или
методот во кој е вгнезден. Исто како и break исказот автоматски ќе стави крај на сите
процеси кои се во тек. Се користи за одредување на вредноста што функција ја враќа
кога се повикува. Со ова ќе се заврши функцијата, ако куршумот оди надвор од сцената
тој ќе биде отстранет и за ова не потребно да се проверува дали постои судир со
непријателските авиони.
if(this.x > 1280){
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);
return;
}
Се што треба да се направи сега е да се изнајде начин за да се отстранат
непријателите од низата кога се погодени и да бидат тргнати и од сцената. За да не се
губи време во непотребни проверки за судири со веќе уништени непријателски авиони
во NeprijatelAvion класата во eliminira() функцијата се пронаоѓа авионот кој е погоден
и се отстранува. За ова се користи друг for циклус кој го проверува секој елемент во
низата да за види дали е тековниот непријател. Кога ќе се најде се брише од листата.
Во eliminira() функцијата се додава следниов код со for..in циклус:
for(var i in list){
if(list[i] == this){
delete list[i];
}
}
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Непријателските авиони кои што ја напуштаат сцената потребно е да бидат
отстранети и од низата. За таа цел правиме промени во кодот на enterFrame функцијата
во NeprijatelAvion класата:
if(this.x < -100){
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);
}
Овој код го изменуваме во:
if(this.x < -100){
eliminira();
return;
}
Оваа значи кога непријателот заминува од сцената налево наместо само да биде
отстранет се повикува и eliminira() функцијата, која го отстранува филм клипот и го
брише непријателот од низата.

3.3.5 Класа за динамичко генерирање на непријателски истрел
Откако се додаде детекција на судир помеѓу херојот и непријателските авиони,
како и судири помеѓу истрелите на херојот и непријателските авиони, прикажувајќи
анимација со експлозија, потребно е да се креираат непријателски истрели за кои исто
така ќе се додаде детекција на судир. Се креира нова класа која се именува како
NeprijatelskiIstrel и е слична со Istrel класата со само неколку измени. Потоа се зачувува
празната ActionScript датотека во истиот фолдер каде што се и останатите датотеки.
На брзината на непријателскиот истрел му се доделува негативен број за да
може истрелот да се поместува од десно на лево по екранот, бидејќи непријателските
авиони летаат од десно кон лево. Ги изменуваме линиите со кодот за графичките
својства за да непријателскиот истрел изгледа различно од истрелот на херојот. Се
извршува тест за погодок ( hitTest ) само за Igra.heroj, без да се прават повторувања во
листата со непријатели, бидејќи ние само сакаме да се проверува дали секој
непријателски истрел го погодил херојот. Ако x позицијата на непријателскиот истрел
е помала од 0 ( надвор од левата страна на сцената ), непријателскиот истрел се
отстранува.
Класата за непријателскиот истрел го содржи следниов код:

Горан Шобевски

86

ТФБ [КРЕИРАЊЕ НА FLASH ИГРА]
package{
import flash.display.MovieClip;
import flash.events.Event;
public class NeprijatelskiIstrel extends MovieClip{
var brzina:Number;
function NeprijatelskiIstrel(){
brzina = -20;
graphics.lineStyle(6,0xFF6633);
graphics.moveTo(-4,0);
graphics.lineTo(4,0);
graphics.lineStyle(2,0xFFFF33);
graphics.moveTo(-3,0);
graphics.lineTo(3,0);
addEventListener("enterFrame", enterFrame);
}
function enterFrame(e:Event){
this.x += brzina;
if(this.x < 0){
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);
return;
}
if(this.hitTestObject(Igra.heroj)){
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);
}
}
}
}
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За да може непријателските авиони да истрелуваат проектили во NeprijatelAvion
класата на врвот на датотеката се додава импорт за Timer класата и се креира
променлива со име strelaTajmer:
package{
import flash.display.MovieClip;
import flash.events.Event;
import flash.utils.Timer;

public class NeprijatelAvion extends MovieClip{

var brzina:Number;
static var list:Array = new Array();
var strelaTajmer:Timer;
var energija:Number;
Во NeprijatelAvion функцијата се поставува strelaTajmer со случаен интервал,
така што сите авиони имаат различен интервал на истрелување на проектили.
var interval:Number = Math.random()*500 + 1000;
strelaTajmer = new Timer(interval);
strelaTajmer.addEventListener("timer", strela);
strelaTajmer.start();
Првата линија генерира случаен број помеѓу 500 и 1500. Ова значи дека
истрелувањето на проектилите ќе биде во интервал меѓу 0.5 и 1.5 секунди. Се стартува
тајмерот и се додава нова функција во NeprijatelAvion класата со име strela која го
содржи следниов код:
function strela(e:Event){
var b = new NeprijatelskiIstrel();
b.x = this.x - 132;
b.y = this.y+35;
stage.addChild(b);
}
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Правиме истрел со креирање на променлива на која му се доделува нов истрел:
var b = new NeprijatelskiIstrel();. Потоа се користи stage.addChild(b); за да се додаде
истрелот на сцената. Сцената означува каде ќе биде додаден истрелот. За да истрелите
се појавуваат на точната локација пред авионот се доделуваат x и y координатите на
авионот и се доделуваат броеви, потоа се додаваат на сцената. Кога непријателите се
уништени треба да се стопира тајмерот за истрелите. Тоа се прави со додавање на
следниве линии со код во eliminira() функцијата:
strelaTajmer.stop();
strelaTajmer.removeEventListener("timer", strela);
Ја зачувуваме датотеката и ја тестираме нашата игра со избирање на командата
Control > Test Movie од лентата со менија за да провериме дали се функционира.

3.4 Додавање на резултат, енергија, засилувачи, време и менија
Во овој дел се објаснува методот за креирање и додавање на механизам за
резултат со употреба на TextField и TextFormat класите. Со помош на овие класи во
Actionscript може да се прилагоди и прикаже додадениот текст за резултатот
динамички во согласност со одредени акции. Се креираат статички функции за
ажурирање и ресетирање на резултатот во играта. Се создава механизам за енергија кој
се состои од три слоеви кои се комбинираат во еден слој и се конвертираат во филм
клип. Потоа на механизмот за енергија му се доделува позиција и се додава на сцената.
Се креира функција со која се ажурира енергијата на херојот, кога тој е погоден од
непријателски истрели или кога се случува судир меѓу херојот и непријателските
авиони. На сличен начин се додава механизам за енергија и се ажурираат промените и
за непријателот. Се создава мени за крај на играта кое што содржи резултат, време и
копче со опција за повторно играње со логика за ресетирање на играта. Во главната
класа се креира ново мени за крај на играта, му се доделува позиција, се одредува
видливоста на менито и се додава на сцената. Кога енергијата на херојот е еднаква на
нула тој се крие од сцената, се прикажува експлозија и се стопираат тајмерите за
генерирање на непријатели, време, резултат и засилувачи. Кога ќе се притисне на
копчето за повторно играње се започнува со нова игра, се крие менито за крај на
играта, се прикажува херојот и повторно се стартуваат тајмерите. Се креираат филм
клип и класа PrikaziPoen за да се прикажат поени во моментот кога експлодираат
авионите. Додаваме засилувачи за надополнување на енергија со креирање на филм
клип и класа за засилувачите. Го копираме целиот код од NeprijatelAvion класата и
вметнуваме во нови празни ActionScript датотеки кои ги именуваме како Cepelin1 и
Cepelin2 со одредени измени и надополнувања. Додаваме звуци за истрели, експлозија,
ракетниот ранец на херојот и музика за позадината. Се ограничува движењето на
херојот во рамките на границите од играта. Се додава дигитален часовник кој го
прикажува времето во минути и секундите на врвот на екранот. За да се прикаже
времето во менито за крај на играта се креира класа за крај на играта. Потоа се додава
почетното мени кое содржи име на играта и копче за стартување на играта, кога е
притиснато копчето се прикажува воведот кој содржи приказна и инструкции со опција
за нивно прескокнување и директно преминување на играта. Кога е исполнет условот
за победа се додава победнички екран кој прикажува анимација со огномет и наслов
победа.
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3.4.1 Додавање на механизам за резултат
Резултатот во играта се додава во видливиот горен дел од сцената. Во главната
класа ( Igra.as ) на врвот на датотеката се додава импорт за TextField класа:
import flash.text.TextField;
TextField класата содржи многу својства и методи како на пример боја,
големина, позиција и други. Потоа се креира статичка променлива со име rezultatTekst
која што содржи податоци од типот TextField:
static var rezultatTekst:TextField;
Креирањето на поле за текст ( TextField ) е слично на креирањето на инстанца
од било која друга класа во ActionScript 3.0. Само се создава променлива за чување на
инстанцата и потоа се користи клучниот збор new за да се генерира поле со текст.
Во Igra функцијата во главната класа за променливата rezultatTekst се креира
ново текстуално поле, се доделува позиција, резултат за прикажување и се додава на
сцената:
rezultatTekst = new TextField();
rezultatTekst.x =720;
rezultatTekst.text =String(0);
addChild(rezultatTekst);
Кога ќе се додаде резултатот во текстуалното поле треба да му се додели
вредност од типот String за да прикаже број. Тоа се прави со в пишување на String
проследен со вредноста што треба да се конвертира сместена во малите загради.
За да се дефинира изгледот на променливата rezultatTekst се користи TextFormat
класа која се додава во импортите: import flash.text.TextFormat;. Користењето на
TextFormat класа бара креирање на инстанца од оваа класа, доделување на својства, а
потоа и одредување на стандарден текстуален формат за полето со текст.
На почетокот на Igra() функцијата се дефинира нов текстуален формат со кој се
одредува фонт, големина и боја:
var rezultatFormat = new TextFormat("Comic Sans MS", 20, 0xB80000);
rezultatTekst.defaultTextFormat = rezultatFormat;
Во првата линија со код се одредува фонтот, големината и бојата на
текстуалното поле. Овие параметри може да ги промениме кога ќе посакаме. Во
втората линија со код се менува стандардниот текстуален формат на полето за текст во
форматот кој што е претходно дефиниран.
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За да се прикаже текст со наслов “Поени:” пред резултатот во горниот видлив
дел од сцената во нашата игра се дефинира статичка променлива во главната класа со
име rezultatTekstpoeni која што содржи податоци од типот TextField:
static var rezultatTekstpoeni:TextField;
Во Igra функцијата во главната класа за променливата rezultatTekstpoeni се
креира ново текстуално поле, се доделува позиција, текст за прикажување и се додава
на сцената:
rezultatTekstpoeni = new TextField();
rezultatTekstpoeni.x =645;
rezultatTekstpoeni.defaultTextFormat = rezultatFormat;
rezultatTekstpoeni.text ="Поени: ";
addChild(rezultatTekstpoeni);
Кога се додава текстот во текстуалното поле му се доделува насловот “Поени:”
кој што треба да се прикажи на сцената. За да се дефинира изгледот на променливата
rezultatTekstpoeni, исто како и за променливата rezultatTekst се користи TextFormat
класата со која се менува стандардниот текстуален формат на полето за текст во
форматот кој што е претходно дефиниран.
Следно што треба да се направи е да се ажурира и ресетира резултатот. Ние
треба да сме во можност да го прилагодиме резултатот, кога играчот ги соборува
непријатели како на пример при погодување на авионите во нашата игра. За тоа треба
да се додаде променлива со име rezultat во главната класа Igra.as одма под другите
променливи:
static var rezultat:Number;
Променливата rezultat содржи податок од типот Number. Потоа се креира
функција за ажурирање на резултатот updateRezultat():
static function updateRezultat(poeni){
rezultat += poeni;
rezultatTekst.text =String(rezultat);
}
Бидејќи функцијата е статичка може да се ажурира резултатот од било која
друга класа. Секогаш кога ќе посакаме да го ажурираме резултатот, потребно е само да
ја повикаме updateRezultat() функцијата и да ја додадеме вредноста за која што сакаме
да се ажурира резултатот ( како на пример: Igra.updateRezultat(50); ).
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Се креира уште една функција во главната класа за ресетирање на резултатот
именувана како resetRezultat(). Со повикување на оваа функција се ресетира резултатот
на нула пред играта или во меѓувреме пред повторно започнување на нова игра:
static function resetRezultat(){
rezultat = 0;
rezultatTekst.text = String(rezultat);
}
Оваа функција може да се повика на крајот од Igra функцијата: resetRezultat();.

3.4.2 Додавање на механизам за енергија
Механизмот за енергија е обично филм клип во кој што е вгнезден друг филм
клип и се користи за мерење на енергијата на херојот. За да се креира
MehanizamZaEnergija филм клипот ја користиме алатката Rectangle од лентата со
алатки за да нацртаме долг хоризонтален правоаголник. Во секцијата POSITION AND
SIZE од панелот за својства ( Properties Panel ) внесуваме W:100 за ширина на
правоаголникот и H:20 за висина на правоаголникот.
Потоа селектираме се и конвертираме во филм клип со избирање на командата
Modify > Convert to Symbol… од лентата со менија. Во Convert to Symbol менито во
полето Name за име впишуваме MehanizamZaEnergija, во делот Type кликнуваме на
стрелката за да избереме Movie Clip од листата на типови, во делот Registration се
избира горниот лев агол како почетна точка, во делот за поврзување Linkage ги
штиклираме опциите Export for ActionScript и Export in frame 1 и кликнуваме на ОК.
Со двоен клик на филм клипот го отвораме прозорецот со име
MehanizamZaEnergija и во полето Instance name му доделуваме на филм клипот
инстанца со име “bar” за да може да му се пристапи во нашата програма. Правиме
двоен клик на објектот за да го уредиме и ја селектираме само обоената лента и на
нејзино место наместо боја вметнуваме слика со избирање на Bitmap во делот Type и
кликнување на копчето Import во панелот со палета за бои COLOR. Го конвертираме
овој дел во друг филм клип, именуван како MehanizamZaEnergijaBar и во делот
Registration го избира горниот лев агол како почетна точка. Оваа лента со сликата ќе се
намалува од десно на лево, како што ќе се случуваат промените со енергијата.
Во внатрешноста на MehanizamZaEnergija филм клипот во временската линија
(timeline ) креираме три слоеви ( layers ). За да вметнеме нов слој во временската линија
ја избираме командата Insert > Timelne > Layer. Ја поставуваме лентата со сликата во
средниот слој со користење на командите Edit > Cut и Edit > Paste in Place и го
именуваме овој слој “boja na barot”. Надворешната линија на правоаголникот ја
сместуваме во горниот слој именуван како “granica”. Во долниот слој цртаме
правоаголник со темна боја кој служи како позадина на лентата со сликата и го
именуваме како “pozadina”. Откако го уредивме MehanizamZaEnergija филм клипот се
враќаме на главната сцена со кликнување на Scene 1 копчето.
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Слика 60. Изглед на трите слоеви одделно

Слика 61. Добивање на механизам за енергија со комбинирање на трите слоеви
Во главната класа Igra.as додаваме нова променлива одма под другите
променливи:
static var mehanizamZaEnergija:MehanizamZaEnergija;
На крајот од Igra() функцијата декларираме нов механизам за енергија, му
доделуваме позиција со дефинирање на неговите x и y својства и го додаваме во
играта:
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mehanizamZaEnergija = new MehanizamZaEnergija();
mehanizamZaEnergija.x=10;
mehanizamZaEnergija.y=10;
addChild(mehanizamZaEnergija);
За да го поместиме херојот од својата почетна положба му доделуваме нова
позиција со дефинирање на неговите x и y својства на почетокот во Igra() функцијата:
heroj.x=0;
heroj.y=150;
На почетокот во Heroj класата додаваме energija и maxEnergija променливи одма
под другите променливи:
var energija: Number;
var maxEnergija:Number;
На овие две променливи му доделуваме вредност 100 во Heroj() функцијата:
energija=100;
maxEnergija=100;
Во Heroj класата креираме нова функција odzemaEnergija(d) која го содржи
следниов код:
function odzemaEnergija(d){
energija -= d;
Igra.mehanizamZaEnergija.bar.scaleX = energija/maxEnergija;
}
Оваа функција работи на истиот начин како и updateRezultat() функцијата.
Може да се повика оваа функцијата од било која друга класа и да му се додаде
вредноста за која што сакаме да се намали енергијата како на пример:
Igra.heroj.odzemaEnergija(10);. Со одземање на оваа вредност се ажурира energija
променливата и се прилагодуваат промените на MehanizamZaEnergijaBar филм клипот,
одразувајќи ја моменталната енергија на херојот.
Секогаш кога ќе биде погоден херојот од непријателски истрел потребно е да се
повика odzemaEnergija(d) функцијата во условот за тестирање на погодокот ( hitTest )
во enterFrame функцијата на NeprijatelskiIstrel класата:
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function enterFrame(e:Event){
this.x += brzina;
if(this.x < 0){
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);
return;
}
if(this.hitTestObject(Igra.heroj)){
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);
Igra.heroj.odzemaEnergija(10);
}
}
Со оваа се ажурира енергијата на херојот за -10 секогаш кога е погоден од
непријателски истрел. Секогаш кога се случува судир меѓу херојот и непријателските
авиони потребно е да се повика odzemaEnergija(d) функцијата во hitTest кодот во
enterFrame функцијата на NeprijatelAvion класата:
if(this.hitTestObject(Igra.heroj)){
eliminira();
Igra.heroj.odzemaEnergija(20);
}
Со додавање на вредност од 20 поени во малите загради, odzemaEnergija(d)
функцијата ќе ја намалува за 20 поени енергијата на херојот при секој судир меѓу
херојот и непријателските авиони и постојано ќе ги ажурира промените.
На сличен начин се додава механизам за енергија и за непријателот. Се додава
променлива за енергија во NeprijatelAvion класата: var energija:Number;. Во
NeprijatelAvion функцијата на променливата за енергија му се доделува вредност која
што можеме да ја промениме ( зголемуваме или намалуваме ) кога ќе посакаме:
energija = 1;. Потоа се додава odzemaEnergija(d) функцијата во NeprijatelAvion класата
која што ја одредува направената штета, потоа проверува дали енергијата е помала или
еднаква на нула. Ако е исполнет условот го ажурира резултатот и му доделува 50
поени на играчот и го елиминира непријателот:
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function odzemaEnergija(d){
energija -= d;
if(energija <= 0){
Igra.updateRezultat(50);
eliminira();
}
}
Во Istrel класата во hitTest кодот од enterFrame функцијата го изменуваме редот
со код NeprijatelAvion.list[i].eliminira(); во NeprijatelAvion.list[i].odzemaEnergija(1);. Ова
значи дека истрелите на херојот само ќе го оштетат непријателскиот авион наместо да
го уништат, освен ако за енергијата на непријателот е доделена вредност 1.

3.4.3 Додавање на крај на играта мени
Менито за крај на играта е филм клип кој што содржи копче со опција за
повторно играње, кое е вгнездено внатре во филм клипот и му е доделена инстанца со
име igrajPovtornoKopce. Ова копче може да се повика во главната класа со користење
на името од инстанцата: krajNaIgrataMeni.igrajPovtornoKopce. Со цел да се креира
KrajNaIgrataMeni филм клипот се избира алатката Rectangle од лентата со алатки за да
се нацрта правоаголна рамка на сцената. За да се избере боја на рамката се кликнува на
панелот со палета за бои COLOR и во делот Type се избира Solid за одредување на
единствена солидна боја за пополнување, потоа се кликнува на копчето Stroke Color
кое што служи за одредување на граничната боја на графичките објекти и бидејќи ние
во нашиот случај не сакаме да се нанесе боја на границата од рамката го избираме
копчето No Color. Кликнуваме на копчето Fill Color за да се пополни целата површина
на рамката со боја и во нашиот случај избираме бела боја. За да се направи
транспарентно нивото на бојата се кликнува на бројот во полето алфа ( Alpha ) и се
додава вредност помеѓу 0 и 100. Алфа вредноста од 0% создава невидлива
(транспарентна ) боја, додека алфа вредноста од 100% создава непроѕирна
(нетранспарентна ) боја. За рамката во нашиот случај додаваме алфа вредноста од 75%.
Во секцијата POSITION AND SIZE од панелот за својства ( Properties Panel ) се
подесува позицијата и големината на рамката. Изборот на бојата, нивото на
транспарентност на бојата, големината и позицијата може да се менуваат во зависност
од потребите.
Се селектира рамката и се конвертира во филм клип со избирање на командата
Modify > Convert to Symbol… од лентата со менија. Во Convert to Symbol менито во
полето Name за име впишуваме KrajNaIgrataMeni, во делот Type кликнуваме на
стрелката за да избереме Movie Clip од листата на типови, во делот Registration се
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избира горниот лев агол како почетна точка, во делот за поврзување Linkage ги
штиклираме опциите Export for ActionScript и Export in frame 1 и кликнуваме на ОК.
Со двоен клик на KrajNaIgrataMeni филм клипот го отвораме прозорецот со име
KrajNaIgrataMeni и додаваме нов слој во временската линија со избирање на командата
Insert > Timelne > Layer. Во новиот слој додаваме три полиња со статички текст со
користење на алатката за текст Text Tool од лентата со алатки. Бидејќи опциите
достапни во панелот за својства ( Properties Panel ) зависат од моменталната селекција,
кога е избрана алатката за текст во панелот за својства ги правиме следниве
подесувања: во pop - up менито избираме Statitic Text за да го одредиме типот на
полето за текст, во секцијата POSITION AND SIZE ја одредуваме позицијата и
големината на текстуалното поле и во делот CHARACTER избираме фонт, големина,
стил и боја за текстот. Во Flash може да се користат три типови на текст:


статички текст - создава текстуално поле кое што не може да се ажурира
динамички



влезен текст - создава текстуално поле во кое корисниците може да
внесат текст ( во формулари или анкети )



динамички текст - создава текстуално поле кое што прикажува
динамичко ажурирање на текстот

Во првото поле внесуваме текст со наслов “КРАЈ НА ИГРАТА”, во второто
“Резултат:” и во третото “Време:”. Потоа додаваме готов симбол за копче кој го
избираме од менито за копчиња Buttons од заедничката библиотека на Flash со
повикување на командата Window > Common Libraries > Buttons. Го селектираме
симболот и конвертираме во копче со избирање на командата Modify > Convert to
Symbol… од лентата со менија. Во Convert to Symbol менито во полето Name за име на
копчето впишуваме igrajPovtornoKopce, во делот Type кликнуваме на стрелката за да
избереме Button од листата на типови, во делот Registration се избира горниот лев агол
како почетна точка и кликнуваме на ОК. Bо полето Instance name на копчето му
доделуваме инстанца со име “igrajPovtornoKopce” за да може да му се пристапи во
нашата програма. Повторно ја избираме алатката за текст Text Tool и внесуваме
статички текст со наслов “Играј...” на површината на копчето. Во панелот за
библиотека го селектираме igrajPovtornoKopce и правиме десен клик и од помошното
мени избираме Properties за да го смениме типот од копче ( Button ) во филм клип
( Movie Clip ). Откако го уредивме KrajNaIgrataMeni филм клипот се враќаме на
главната сцена со кликнување на Scene 1 копчето.
Во главната класа Igra.as декларираме нова променлива krajNaIgrataMeni одма
под другите променливи:
static var krajNaIgrataMeni:KrajNaIgrataMeni;
Потоа се додава следниот код во Igra() функцијата со кој се декларира ново
мени за крај на играта, му се доделува позиција со дефинирање на неговите x и y
својства, се одредува видливоста на менито за крај на играта ( кога SWF датотеката е
стартувана и играта е в читана, менито за крај на играта да биде невидливо ) и се
додава во играта:
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krajNaIgrataMeni = new KrajNaIgrataMeni();
krajNaIgrataMeni.x = 400;
krajNaIgrataMeni.y = 100;
addChild(krajNaIgrataMeni);
krajNaIgrataMeni.visible = false;
krajNaIgrataMeni.igrajPovtornoKopce.addEventListener("mouseDown", novaIgra);
Секој филм клип има вградено променлива за видливост наречена visible на која
што може да му се додели вредност вистина ( true ) или невистина ( false ) и се
нарекува Boolean променлива. Boolean променливите можат да содржат само вредност
која може да биде само вистина или невистина.
За да се прикаже менито за крај на играта, кога енергијата на херојот ќе стигне
до вредност нула во Heroj класата го изменуваме кодот во odzemaEnergija(d)
функцијата и додаваме if услов кој што проверува дали енергијата на херојот е еднаква
или помала од нула. Ако е исполнет условот му доделуваме вредност нула на
енергијата и ја повикуваме eliminira() функцијата за да се отстрани херојот:
function odzemaEnergija(d){
energija -= d;
if(energija <=0){
energija=0;
eliminira();
}
Igra.mehanizamZaEnergija.bar.scaleX = energija/maxEnergija;
}
Исто како што креиравме eliminira() функција во NeprijatelАvion класата
креираме и во Heroj класата. Со оваа функција ќе се скрие херојот и ќе се додаде
експлозија на сцената:
function eliminira(){
var eksplozija = new Eksplozija();
stage.addChild(eksplozija);
eksplozija.x = this.x;
eksplozija.y = this.y;
removeEventListener("enterFrame", move);
this.visible = false;
Igra.krajNaIgrata();
}
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Херојот не е отстранет од сцената туку е само скриен и ќе се прикаже повторно
кога ќе се ресетира играта. Во главната класа променливата neprijatelAvionTajmer ја
декларираме како статичка за да можеме да ја повикаме и од другите класи
static var neprijatelAvionTajmer:Timer; и креираме krajNaIgrata() функција која го
содржи следниов код:
static function krajNaIgrata(){
krajNaIgrataMeni.visible = true;
neprijatelAvionTajmer.stop();
for(var i in NeprijatelAvion.list){
NeprijatelAvion.list[i].eliminira();
}
}
Оваа функција прави менито за крај на играта да биде видливо на сцената, го
стопира тајмерот ( neprijatelAvionTajmer ) за да не се генерираат непријателски авиони
и се ослободува од сите авиони на екранот со нивно елиминирање во низата со
непријатели. За да се ресетира играта кога ќе биде притиснато “Играј...” копчето во
главната класа се креира novaIgra() функција со следниот код:
function novaIgra(e:Event){
krajNaIgrataMeni.visible = false;
heroj.visible = true;
heroj.x = 0;
heroj.y = 150;
heroj.odzemaEnergija(-heroj.maxEnergija);
heroj.addEventListener("enterFrame", heroj.move);
resetRezultat();
neprijatelAvionTajmer.start();
}
Со оваа функција се крие менито за крај на играта, се прикажува херојот и му се
доделува позиција на сцената ( со ресетирање на својствата исто како на почетокот ), се
додава настан слушател за да може да се движи херојот повторно, се ресетира
резултатот на нула и повторно се стартува тајмерот за генерирање на непријателски
авиони.

Горан Шобевски

99

ТФБ [КРЕИРАЊЕ НА FLASH ИГРА]

Слика 62. Изглед на “KrajNaIgrataMeni” филм клипот

3.4.4 Креирање на класа за прикажување на поени
За да се прикажат поени во моментот кога експлодираат непријателските
авиони потребно е да се креираат филм клип и класа PrikaziPoen. Филм клипот
PrikaziPoen содржи едноставно текстуално поле во кое се внесува динамички текст
( впишуваме “0000” ) со користење на алатката за текст Text Tool од лентата со алатки.
Кога е избрана алатката за текст во панелот за својства ( Properties Panel ) ги правиме
следниве подесувања: во pop - up менито избираме Dynamic Text за да го одредиме
типот на полето за текст, во секцијата POSITION AND SIZE ја одредуваме позицијата
и големината на текстуалното поле и во делот CHARACTER избираме фонт, големина,
стил и боја за текстот.
Потоа се селектира текстуалното поле и се конвертира во филм клип со
избирање на командата Modify > Convert to Symbol… од лентата со менија. Во Convert
to Symbol менито во полето Name за име впишуваме PrikaziPoen, во делот Type
кликнуваме на стрелката за да избереме Movie Clip од листата на типови, во делот
Registration се избира центарот како почетна точка, во делот за поврзување Linkage ги
штиклираме опциите Export for ActionScript и Export in frame 1 и кликнуваме на ОК. На
текстуалното поле му доделуваме инстанца со име prikaziTekst. Откако се направи
филм клипот треба да се креира и класа со истото име PrikaziPoen која ќе го
контролира:
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package{
import flash.display.MovieClip;
import flash.events.Event;
public class PrikaziPoen extends MovieClip{
function PrikaziPoen(){
addEventListener("enterFrame", enterFrame);
}
function enterFrame(e:Event){
this.alpha -= 0.02;
if(this.alpha < 0){
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);
}
}
}
}
Поените со текот на времето бледнеат и исчезнуваат од екранот. Филм клипот
содржи алфа вредност која ја контролира видливоста на поените. Кога алфа вредноста
е 1 поените се видливи ( нетранспарентни ), кога алфа вредноста е 0 поените се
невидливи ( транспарентни ). Кога поените се целосно транспарентни тие се
отстрануваат од сцената. Ако сакаме поените побавно или побрзо да бледнеат
потребно е да се измени бројот кој се добива со одземање од алфа вредноста во
enterFrame функцијата.
За да се прикажат поени како награда кога е уништен непријателот се додава
PrikaziPoen филм клипот на сцената. Тоа се прави со изменување на odzemaEnergija(d)
функцијата во NeprijatelAvion класата:
function odzemaEnergija(d){
energija -= d;
if(energija <= 0){
Igra.updateRezultat(50);
var prikazipoen = new PrikaziPoen();
prikazipoen.prikaziTekst.text=String(50);
prikazipoen.x=this.x;
prikazipoen.y=this.y;
stage.addChild(prikazipoen);
eliminira();
}
}
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Кога филм клипот е додаден на сцената се позиционира на истата локација на
која е уништен авионот со поставување на неговите x и y координати на истите
координати кои се користат и за авионот. Во prikaziTekst текстуалното поле се
доделува вредноста која што сакаме да се прикажи на екранот ( во нашиот пример 50
поени за секој уништен авион ).

3.4.5 Креирање на класа за засилувачи на енергија
Засилувачите на енергија служат за надополнување на енергијата на херојот и
нудат некои олеснувања во играта. Засилувачите на енергија ротираат и се движат низ
екранот и се активираат кога херојот ќе се судри со нив. За да се прикажат
засилувачите на енергија во играта потребно е да се креираат филм клип и класа
ZasiluvaciNaEnergija. Прво се импортира графика за засилувачите на сцената со
користење на командата File > Import > Import to Stage. Се селектира eksploziv stit
energija1.png датотеката и се кликнува на копчето Open за да ја импортираме графиката
за засилувачите, со што сликата се прикажува на сцената. За големината на
засилувачите на енергија во секцијата POSITION AND SIZE од панелот за својства
( Properties Panel ) внесуваме W:46 за ширина на засилувачите и H:34 за висина на
засилувачите. Селектираната графика за засилувачите ја конвертираме во филм клип
со избирање на командата Modify > Convert to Symbol… од лентата со менија. Во
Convert to Symbol менито во полето Name за име впишуваме ZasiluvaciNaEnergija, во
делот Type кликнуваме на стрелката за да избереме Movie Clip од листата на типови, во
делот Registration се избира центарот како почетна точка, во делот за поврзување
Linkage ги штиклираме опциите Export for ActionScript и Export in frame 1 и
кликнуваме на ОК.
Потоа се креира класа со истото име ZasiluvaciNaEnergija која го контролира
филм клипот:
package{
import flash.display.MovieClip;
import flash.events.Event;
public class ZasiluvaciNaEnergija extends MovieClip{
var brzina:Number;
var tip:Number;
function ZasiluvaciNaEnergija(){
brzina = 2;
tip = Math.floor(Math.random()*3+1);
this.x =1280;
this.y = Math.random()*400+50;
addEventListener("enterFrame", enterFrame);
}
}
}
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Во кодот за засилувачите на енергија се дефинираат две променливи: една
променлива со име brzina која ја одредува брзината на движење на засилувачите на
сцената, другата променлива со име tip го одредува типот на засилувачи. Во играта
постојат три типа на засилувачи: за енергија, штит и експлозив ( слика 63 ). Во
почетната функција на ZasiluvaciNaEnergija класата му се доделува вредност на
променливата за брзина. Потоа на променливата за одредување на типот му се
доделува случаен број помеѓу 3 и 1 ( математичката класа Math.floor() се погрижува
тоа да биде цел број ). Математичката класа Math.floor() враќа цел број ( integer ) кој е
помал или еднаков на одреден број израз. Се доделува x позиција на засилувачите за
енергија на 1280 пиксели во позитивна насока на x оската за да бидеме сигурни дека
засилувачите за енергија се наоѓаат надвор од десната страна на сцената. Додека y
позицијата се поставува на случаен број помеѓу 50 и 450. Потоа се додава enterFrame()
функција која што ги поместува засилувачите од десно налево според однапред
дефинирана вредност за брзина и ги ротира додека се движат. Се користи тест за
погодок ( hitTest ) кој проверува дали има судир меѓу засилувачите и херојот. Исто така
се додаваат повеќе if услови за да се одреди типот на засилувач.
Ако типот на засилувач е еднаков на 1, тогаш целосно се надополнува
енергијата на херојот. Се повикува odzemaEnergija() функцијата од херојот и во малите
загради се внесува Igra.heroj.energija - Igra.heroj.maxEnergija. Со ова се додава точниот
износ на енергија кој е потребен за да се надополни енергијата на херојот до 100.
Ако типот на засилувач е еднаков на 2, тогаш се активира експлозив. Се
проверува целата низа со непријатели користејќи for..in циклус и се елиминираат
непријателските авиони.
Ако типот на засилувач е еднаков на 3, тогаш се активира штитот. Филм клипот
на штитот е вгнезден во Heroj филм клипот. Функцијата enterFrame() го содржи
следниов код:
function enterFrame(e:Event){
this.rotation -= 2;
this.x -=brzina;
if(this.hitTestObject(Igra.heroj)){
if(tip == 1){
Igra.heroj.odzemaEnergija(Igra.heroj.energija - Igra.heroj.maxEnergija);
}
if(tip == 2){
for(var i in NeprijatelAvion.list){
NeprijatelAvion.list[i].odzemaEnergija(1);
}}
if(tip == 3){
Igra.heroj.stit.visible = true;
}
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);
}
if(this.x < -30){
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);
}}
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Слика 63. Засилувачи на енергија
Во главната класа се додава тајмер за да ги прикаже засилувачите на енергија на
сцената во одреден временски интервал. Се дефинира променлива за тајмерот со
додавање на следниот ред со код:
static var zasiluvaciNaEnergijaTajmer:Timer;
Го сетираме тајмерот со додавање на следниот код во Igra функцијата:
zasiluvaciNaEnergijaTajmer = new Timer(20000);
zasiluvaciNaEnergijaTajmer.addEventListener("timer", ispratiZasiluvaciNaEnergija);
zasiluvaciNaEnergijaTajmer.start();
Овој код со zasiluvaciNaEnergijaTajmer доделува Timer со интервал од 20000
милисекунди односно 20 секунди. За да знаеме кога го достигнува својот интервал
додаваме настан слушател на тајмерот. Го стартуваме тајмерот со следниот ред од код:
zasiluvaciNaEnergijaTajmer.start();. Потребно е да се додаде функција која ќе го
извршува нашиот настан слушател ( event listener ), па ги додаваме следниве редови со
код ( исто како што направивме и за neprijatelAvionTajmer -от ):
function ispratiZasiluvaciNaEnergija(e:Event){
var zasiluvaciNaEnergija = new ZasiluvaciNaEnergija();
stage.addChild(zasiluvaciNaEnergija);
}
Филм клипот за штитот се вгнездува во внатрешноста на Heroj филм клипот и
се крие кога херојот се в чита. Кога се активира засилувачот за штитот се прикажува
околу херојот и по кратко време почнува да бледнее се додека не исчезне. За да се
креира филм клипот за штитот се кликнува два пати на Heroj филм клипот за да се
отвори и внатре се додава втор слој во временската линија именуван како stit ( Insert >
Timeline > Layer ). Се кликнува на графиката за херојот за да се селектира, копира и
вметне во вториот слој ( stit ). Се селектира графиката за херојот во вториот слој и се
конвертира во филм клип кој се именува како stit. Во панелот за својства ( Properties
Panel ) се доделува инстанца со име stit. На дното од панелот за својства е сместена
кутијата за филтри. Најдолу лево од кутијата за филтри се наоѓа копче за додавање на
филтер. Избираме Glow филтер, му доделуваме светло сина боја и ја штиклираме
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опцијата knockout. Во зависност од потребите може да се менуваат вредностите за
филтерот. За да се скрие штитот кога се стартува играта се додава следниот ред со код
во Igra() функцијата во главната класа ( stit филм клипот кој е вгнезден во Heroj филм
клипот треба да има инстанца со име stit ): heroj.stit.visible = false;.
За да се онеспособи штитот, избледнее со текот на времето и скрие се додава
следниов код во move функцијата на Heroj класата:
if(stit.visible == true){
stit.alpha -= 0.0005;
if(stit.alpha == 0){
stit.visible = false;
stit.alpha = 1;
}
}
Ако штитот е видлив се намалува алфа вредноста и штитот почнува да бледнее.
Кога алфа вредноста е 0 штитот станува невидлив ( транспарентен ) со можност да се
ресетира штитот на вредност 1 за да биде видлив следниот пат. За да биде херојот
заштитен од непријателските истрели кога е видлив штитот. Се прават измени во
условот за тест на погодок ( hitTest ) во enterFrame функцијата од NeprijatelskiIstrel
класата и се додава уште еден услов кој проверува дали штитот е невидлив пред да се
ажурираат промените за енергијата на херојот:
if(this.hitTestObject(Igra.heroj)){
removeEventListener("enterFrame", enterFrame);
stage.removeChild(this);
if(Igra.heroj.stit.visible == false){
Igra.heroj.odzemaEnergija(10);
}
}
Исто така, кога штитот е активиран херојот треба да биде заштитен при судир
со непријателските авиони. Се прават измени во условот за тест на погодок ( hitTest )
во enterFrame функцијата од NeprijatelAvion класата и се додава уште еден услов кој
проверува дали штитот е невидлив пред да се ажурираат промените за енергијата на
херојот. Во условот за тест на погодок ( hitTest ) во NeprijatelAvion класата се
вгнездува друг услов кој проверува дали штитот е видлив. Доколку штитот е
транспарентен му се одзема енергија на херојот за 20 поени при секој судир меѓу
херојот и непријателските авиони и постојано се ажурираат промените:
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if(this.hitTestObject(Igra.heroj)){
eliminira();
if (Igra.heroj.stit.visible==false){
Igra.heroj.odzemaEnergija(20);
}
}

3.4.6 Креирање на класа за цепелин
За да се креира Cepelin1 класата се копира целиот код од NeprijatelAvion класата
и се прават одредени измени и надополнувања. Копираниот код од NeprijatelAvion
класата се вметнува во нова празна ActionScript датотека која ја именуваме како
Cepelin1. Претходно ги изменуваме редовите со код public class NeprijatelAvion и
function NeprijatelAvion во public class Cepelin1 и function Cepelin1. Се импортира
графика за цепелинот на сцената и се конвертира во филм клип.
За големината на цепелинот во секцијата POSITION AND SIZE од панелот за
својства ( Properties Panel ) внесуваме W:600 за ширина на цепелинот и H:270 за висина
на цепелинот. Селектираната графика за цепелинот ја конвертираме во филм клип со
избирање на командата Modify > Convert to Symbol… од лентата со менија. Во Convert
to Symbol менито во полето Name за име впишуваме Cepelin1, во делот Type
кликнуваме на стрелката за да избереме Movie Clip од листата на типови, во делот
Registration се избира центарот како почетна точка, во делот за поврзување Linkage ги
штиклираме опциите Export for ActionScript и Export in frame 1 и кликнуваме на ОК.
Во Cepelin1 класата се додава променлива со име yBrzina која што содржи тип
на податок Number, се поставува x позицијата на цепелинот на 1400 пиксели, за y
позицијата се доделува случаен број помеѓу 0 и 450 +50. На променливите yBrzina и
brzina му се доделува вредност 2. Во eliminira функцијата го изменуваме list во
NeprijatelAvion.list. На стартот на цепелинот му се доделува енергија со вредност 20.
Секогаш кога ќе биде погоден цепелинот неговата енергија ќе се намалува. Освен тоа
што цепелинот може да се движи од десно кон лево ( хоризонтално ), тој може да се
поместува нагоре и надолу ( вертикално ). Вертикалното движење е контролирано од
страна на yBrzina променливата со додавање на следниов код во enterFrame
функцијата:
this.y += yBrzina;
if(yBrzina > 0 && this.y > 380){
yBrzina *= -1;
}
else if(yBrzina < 0 && this.y < 50){
yBrzina *= -1;
}
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Кодот проверува дали цепелинот се движи нагоре или надолу и кога ќе ја
достигне максималната или минималната y позиција го менува правецот на движење
во спротивна насока по y оската. Бидејќи вредноста на променливата yBrzina изнесува
2, цепелинот ќе се поместува за 2 пиксели надолу по frame rate. Кога y позицијата на
цепелинот ќе надмине 380 пиксели, y позицијата на цепелинот ќе биде поставена на -2.
Цепелинот се поместува од десно кон лево се додека не достигне 400 пиксели
по x оската, каде што се стопира неговото движење по x оската со поставување на
неговата брзина на нула, но продолжува да се движи по y оската.
this.x -= brzina;
if(this.x < 400){
brzina = 0;
}
Во главната класа се додава тајмер за да го прикаже цепелинот на сцената во
одреден временски интервал. Се дефинира променлива за тајмерот со додавање на
следниот ред со код одма под другите променливи: static var cepelin1Tajmer:Timer;.
Потоа се додава следниов код во Igra функцијата на главната класата, веднаш под
тајмерот за засилувачи на енергија:
cepelin1Tajmer = new Timer(20000);
cepelin1Tajmer.addEventListener("timer", ispratiCepelin1);
cepelin1Tajmer.start();
Овој код од cepelin1Tajmer доделува Timer со интервал од 20000 милисекунди
односно 20 секунди. За да знаеме кога го достигнува својот интервал додаваме настан
слушател на тајмерот. Го стартуваме тајмерот со следниот ред од код:
cepelin1Tajmer.start();. Потребно е да се додаде функција која ќе го извршува нашиот
настан слушател ( event listener ), па ги додаваме следниве редови со код под
ispratiNeprijatel функцијата:
function ispratiCepelin1(e:Event){
cepelin1Tajmer.stop();
var cepelin1 = new Cepelin1();
stage.addChild(cepelin1);
}
Во Cepelin1 класата во eliminira() функцијата се повикува и ресетира тајмерот за
цепелинот со следниот ред со код: Igra.cepelin1Tajmer.start();. Во главната класа во
krajNaIgrata функцијата се стопира тајмерот за цепелинот и повторно се стартува во
novaIgra функцијата. Се креира уште една класа со име Cepelin2 со копирање на целиот
код од Cepelin1 класата. Копираниот код од Cepelin1 класата се вметнува во нова
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празна ActionScript датотека која ја именуваме како Cepelin2. Претходно ги
изменуваме редовите со код public class Cepelin1 и function Cepelin1 во public class
Cepelin2 и function Cepelin2. Се импортира графика на сцената за Cepelin2 класата и се
конвертира во филм клип. За големината на цепелинот во секцијата POSITION AND
SIZE од панелот за својства ( Properties Panel ) внесуваме W:850 за ширина на
цепелинот и H:290 за висина на цепелинот. Во Cepelin2 класата се поставува x
позицијата на цепелинот на 1450 пиксели. За да Cepelin2 биде прикажан откако ќе
бидат уништени одреден број на цепелини од Cepelin1 класата во главната класа се
додава cepelin2Brojac променлива која што содржи податоци од типот Number.
Променливата cepelin2Brojac се поставува на некој број во Igra функцијата и секогаш
кога ќе се додаде Cepelin1 на сцената тој се одзема со бројот на cepelin2Brojac
променливата. Кога cepelin2Brojac променливата ќе биде еднаква на нула се додава
Cepelin2 на сцената наместо Cepelin1. За да се постигне сето ова се прават промени во
кодот на ispratiCepelin1 функцијата:
function ispratiCepelin1(e:Event){
cepelin1Tajmer.stop();
if(cepelin2Brojac == 0){
var cepelin2 = new Cepelin2();
stage.addChild(cepelin2);
cepelin2Brojac = 5;
}else{
var cepelin1 = new Cepelin1();
stage.addChild(cepelin1);
cepelin2Brojac -= 1;
}
}
За да се додаде механизам за енергија и за цепелините кој ќе се прикажува на
сцената само кога се појавуваат цепелините се повторува истата постапка како и за
енергијата на херојот. Се креира филм клипот со име MehanizamZaEnergijaNaCepelin и
во полето Instance name му доделуваме на филм клипот инстанца со име “bar” за да
може да му се пристапи во нашата програма. Правиме двоен клик на објектот за да го
уредиме и ја селектираме само обоената лента и на нејзино место наместо боја
вметнуваме слика со избирање на Bitmap во делот Type и кликнуваме на копчето
Import во панелот со палета за бои COLOR. Го конвертираме овој дел во друг филм
клип, именуван како MehanizamZaEnergijaNaCepelinBar и во делот Registration го
избира горниот лев агол како почетна точка. Оваа лента со сликата ќе се намалува од
десно на лево, како што ќе се случуваат промените со енергијата.
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(а)

(б)

Слика 64. (а) Прикажување на Cepelin1 на екранот, (б) Прикажување на
Cepelin2 на екранот
Во главната класа Igra.as додаваме нова променлива одма под другите
променливи:
static var mehanizamZaEnergijaNaCepelin:MehanizamZaEnergijaNaCepelin;
На крајот од Igra() функцијата декларираме нов механизам за енергија, му
доделуваме позиција со дефинирање на неговите x и y својства и го додаваме во
играта:
mehanizamZaEnergijaNaCepelin = new MehanizamZaEnergijaNaCepelin();
mehanizamZaEnergijaNaCepelin.x = 1160;
mehanizamZaEnergijaNaCepelin.y = 10;
addChild(mehanizamZaEnergijaNaCepelin);
mehanizamZaEnergijaNaCepelin.visible = false;
Со последниот ред со код ја одредуваме видливоста на енергијата на цепелинот.
За да го скриеме механизмот со енергија за цепелините го додаваме следниот ред со
код во elminira функцијата во Cepelin1 и Cepelin2 класите:
Igra.mehanizamZaEnergijaNaCepelin.visible = false;
За да го прикажеме механизмот за енергија и поставиме на вредност 100 го
додаваме следниот ред со код во почетната функција на Cepelin1 и Cepelin2 класите:
Igra.mehanizamZaEnergijaNaCepelin.visible = true;
Igra.mehanizamZaEnergijaNaCepelin.bar.scaleX = 1;
За да се ажурираат промените за енергијата на цепелините се додава следниот
ред со код во odzemaEnergija функцијата во Cepelin1 и Cepelin2 класите:
Igra.mehanizamZaEnergijaNaCepelin.bar.scaleX -= 0.05;
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Слика 65. Механизам за енергија на цепелинот

3.4.7 Додавање на звуци
Во оваа игра додаваме звуци за истрелите на херојот и непријателите, звук за
експлозија, ракетниот ранец на херојот и музика за позадината. За да ги импортираме
звучните датотеки во библиотеката на Raketar Igra.fla датотеката ја користиме
командата File > Import > Import to Library од лентата со менија. Аудио датотеките
треба да бидат со MP3 или WAV екстензија. За да се доделат класи на аудио
датотеките се прави десен клик на звукот во библиотеката и од помошното мени се
избира опцијата за својства Properties. Се појавува Sound Properties менито ( слика 66 )
каде во полето во делот за поврзување Linkage ги штиклираме опциите Export for
ActionScript и Export in frame 1 и кликнуваме на ОК.
Кога сакаме да додаме звучни ефекти за истрелите на херојот и непријателите,
за експлозијата, ракетниот ранец на херојот и музика за позадината ги декларираме
звуците со вметнување на следниот код во почетните функции на Istrel.as,
NeprijatelskiIstrel.as, Eksplozija.as, NeprijatelAvion.as, Heroj.as и Igra.as класите:
//napravi zvuk za istrelot na Herojot
var zvuk = new Zvuk1();
zvuk.play();
//napravi zvuk za istrelot na neprijatelot
var zvuk = new Zvuk2();
zvuk.play();
//napravi zvuk za eksplozija
var zvuk = new Zvuk3();
zvuk.play();
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//zvuk za avionot
var zvuk = new Zvuk5();
zvuk.play();
//zvuk za raketniot ranec
var zvuk = new Zvuk4();
zvuk.play();
// muzika za Pozadina
var zvukVoPozadina = new MuzikaZaPozadina();
zvukVoPozadina.play(0,1000);
За да се започне веднаш со репродукција на музиката за позадината се користи
нула како почетна вредност, додека втората вредност 1000 означува колку пати сакаме
музиката за позадината да се повторува.

Слика 66. Sound Properties мени

3.4.8 Ограничување на движењето на херојот
За да се ограничи движењето на херојот кога се прикажува на екранот во
рамките на границите од играта потребно е да се дефинираат рабовите кои ќе ја
преставуваат границата до каде може да се движи херојот на сцената. За таа цел во
главната класа Igra.as внесуваме променливи на кои му доделуваме вредности за да ја
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дефинираме ширината и висината на играта, односно просторот на движење на
херојот:
static public var WIDTH:int = 1280;
static public var HEIGHT:int = 570;
Во Heroj класата се додаваат променливи xBuffer и yBuffer. Баферите служат за
да се ограничи херојот да не лета надвор од границите на екранот:
public var xBuffer:int;
public var yBuffer:int;
Потоа во кодот на Heroj функцијата се прават следните промени:
function Heroj(x1, y1){
//zvuk za raketniot ranec
var zvuk = new Zvuk4();
zvuk.play();
brzina = 10;
istrelLimit = 0;
energija=100;
maxEnergija=100;

//gi odreduvame rabovite na baferite taka sto herojot nema da moze da go napusti ekranot
xBuffer = 50;
yBuffer = 25;
//pozicija na herojot vrz osnova na x i y vrednosti (sredina na ekranot)
x = x1;
y = y1;
addEventListener("enterFrame", move);
}
Во move функцијата меѓу istrelLimit += 1; и над if(Key.isDown(Keyboard.SPACE)
&& istrelLimit >8) го изменуваме целиот код:
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//ako kopceto za LEVATA strelka e pritisnato i herojot ne e otiden premnogu nalevo
if(Key.isDown(Keyboard.LEFT) && x > xBuffer)
{
//ja azurirame negovta pozicija, go pomestuvame levo
x -= brzina;
}
//ako kopceto DESNATA strelka e pritisnato i herojot ne e otiden premnogu nadesno
else if(Key.isDown(Keyboard.RIGHT) && x < Igra.WIDTH-xBuffer)
{
//ja azurirame negovta pozicija, go pomestuvame desno
x += brzina;
}
//ako strelkata za GORE e pritisnata i herojot ne e otiden premnogu nagore
if(Key.isDown(Keyboard.UP) && y > yBuffer)
{
//ja azurirame negovta pozicija, go pomestuvame nagore
y -= brzina;
}
//ako strelkata za DOLU e pritisnata i herojot ne e otiden premnogu nadolu
else if(Key.isDown(Keyboard.DOWN) && y < Igra.HEIGHT-yBuffer)
{
//ja azurirame negovta pozicija, go pomestuvame nadolu
y += brzina;
}

3.4.9 Додавање на часовник
Да се додаде часовник тајмер е потешко отколку да се додаде резултат бидејќи
часовникот треба да се ажурира постојано за разлика од резултатот кој треба да се
ажурира само кога е погоден непријателот. На почетокот на главната класа во
импортите додаваме TimerEvent класа за да се креира настан слушател за време ( time
event listener ): import flash.events.TimerEvent;.
Се дефинираат нови променливи во главната класа:
static var igraVreme:uint;
private var igraVremePole:TextField;
static var vremezakraj:String;
static var vremetajmer:Timer;
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Променливата igraVreme содржи uint тип на податок ( цел број што не може да
биде негативен ) за чување на времето во играта. Исто така се креира ново текстуално
поле ( igraVremePole ) за да го прикаже времето на играчот. Во конструктор функцијата
на главната класа се додава новото поле за текст за да го прикаже времето. На полето
му се доделува x позиција на екранот, се дефинира неговата ширина и се додава на
сцената:
igraVremePole = new TextField();
igraVremePole.defaultTextFormat=rezultatFormat;
igraVremePole.x = 450;
igraVremePole.width=200;
addChild(igraVremePole);
Променливата igraVreme се поставува на нула:
igraVreme = 0;
Следно што треба да се направи е да се најде начин за ажурирање на времето во
играта. Тоа се менува постојано без да се чека на корисничка акција од страна на
играчот за да се прикаже. За таа цел се користи тајмер кој ги ажурира промените на
часовникот во редовни интервали. Со ова играчите добиваат информација колку долго
време ја играат играта. Тајмерот за време доделува Timer со интервал од 1000
милисекунди односно 1 секунда. За да знаеме кога го достигнува својот интервал
додаваме настан слушател на тајмерот. Додаваме vremetik функција која ќе го
извршува нашиот настан слушател ( event listener ). Го стартуваме тајмерот со следниот
ред со код: vremetajmer.start(). Покрај тајмерот за време се користи и ENTER_FRAME
настан на кој му се доделува prikaziVreme функција за извршување:
vremetajmer= new Timer(1000);
vremetajmer.addEventListener(TimerEvent.TIMER,vremetik);
vremetajmer.start();
addEventListener(Event.ENTER_FRAME,prikaziVreme);
Функцијата vremetik ја ажурира секоја промена на времето во играта:
function vremetik(e:Event){
igraVreme=igraVreme+1;
}
Функцијата prikaziVreme го прикажува моменталното време на часовникот во
полето за текст на екранот:
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public function prikaziVreme(event:Event) {
igraVremePole.text = "Време: "+casovnikZaVreme(igraVreme);
}
Функцијата prikaziVreme ја прикажува бројката за времето во милисекунди од
стартот на играта. Бидејќи играчите сакаат да видат нормален часовник со минути и
секунди на екранот, потребно е да се конвертираат милисекундите. За да се направи
ова се креира casovnikZaVreme функција:
public function casovnikZaVreme(ms:int) {
var timeString:String = ((Math.floor(ms/60)) + ":" + (ms % 60 >= 10 ? "": "0") + (ms % 60));
vremezakraj=timeString;
return timeString;
}
Функцијата casovnikZaVreme ги претвора милисекундите во минути и секунди,
ги форматира со користење на две точки (:) и правилно ја поставува нулата кога бројот
на секунди е помал од 10. Функцијата започнува со едноставно делење на бројот за
милисекунди со 1000 за да се добие бројот на секунди. Потоа се дели со 60 за да се
добие бројот на минути. Сега кога го имаме бројот на минути и секунди, ние сакаме да
се осигураме дека можеме да вметнеме колона помеѓу нив и бидеме сигурни дека
секундите се секогаш две цифри. Времето сега ќе се прикаже на врвот на екранот како
дигитален часовник кој прикажува минути и секунди во стандарден формат, а не како
број кој прикажува само милисекунди.
За да се прикаже резултатот и времето во менито крај на играта, додаваме две
динамички полиња во KrajNaIgrataMeni филм клипот и креираме KrajNaIgrataMeni
класа. Со двоен клик на KrajNaIgrataMeni филм клипот го отвораме прозорецот со име
KrajNaIgrataMeni и во вториот слој додаваме две динамички полиња одма до полињата
со статички текст “Резултат:” и “Време:” со користење на алатката за текст Text Tool
од лентата со алатки. Бидејќи опциите достапни во панелот за својства ( Properties
Panel ) зависат од моменталната селекција, кога е избрана алатката за текст во панелот
за својства ги правиме следниве подесувања: во pop - up менито избираме Dynamic
Text за да го одредиме типот на полето за текст, во секцијата POSITION AND SIZE ја
одредуваме позицијата и големината на текстуалното поле и во делот CHARACTER
избираме фонт, големина, стил и боја за текстот.
Bо полето Instance name за динамичкото поле кое треба да го прикажува
резултатот му доделуваме инстанца со име “rezultattekst”, а за динамичкото поле кое
треба да го прикажува времето ( дигиталниот часовник ) му доделуваме инстанца со
име “tekstvreme” ( слика 67 ). За да може да му се пристапи на времето во играта и се
прикаже во менито за крај на играта во KrajNaIgrataMeni.as класата додаваме prikazi
функција. Оваа функција прикажува динамички текст со време за x. Во
KrajNaIgrataMeni.as класата го додаваме следниот код:
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package{
import flash.display.MovieClip;
import flash.events.Event;
import flash.text.TextField;
import flash.text.TextFormat;
import flash.utils.getTimer;
public class KrajNaIgrataMeni extends MovieClip{
public function KrajNaIgrataMeni()
{
}
public function prikazi (x:String):void{
tekstvreme.text = x;
}
}
}

Слика 67. Генерирање на динамички полиња за прикажување на резултат и време во
“KrajNaIgrataMeni” филм клипот
Во главната класа во krajNaIgrata функцијата се стопира тајмерот за времето и
повторно се стартува во novaIgra функцијата и променливата igraVreme се поставува на
нула.
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3.4.10 Додавање на почетно мени и вовед (intro)
Почетното мени е филм клип кој што содржи име на играта и копче за
стартување на играта. Копчето е вгнездено внатре во филм клипот и му е доделена
инстанца со име igraj_kopce. Ова копче може да се повика во главната класа со
користење на името од инстанцата: meni.igraj_kopce. За да се креира pocetno_meni
филм клипот се избира алатката Rectangle од лентата со алатки за да се нацрта
правоаголна рамка на сцената. За да се избере боја на рамката се кликнува на панелот
со палета за бои COLOR и во делот Type се избира Solid за одредување на единствена
солидна боја за пополнување, потоа се кликнува на копчето Stroke Color кое што служи
за одредување на граничната боја на графичките објекти, доколку не сакаме да се
нанесе боја на границата од рамката го избираме копчето No Color. Кликнуваме на
копчето Fill Color за да се пополни целата површина на рамката со боја и во нашиот
случај избираме бела боја. За да се направи транспарентно нивото на бојата се
кликнува на бројот во полето алфа ( Alpha ) и се додава вредност помеѓу 0 и 100. За
рамката за почетното мени внесуваме алфа вредност од 0%. Во секцијата POSITION
AND SIZE од панелот за својства ( Properties Panel ) се подесува позицијата и
големината на рамката. Во нашиот пример за големината на рамката внесуваме W:1280
за ширина на рамката и H:600 за висина на рамката. Изборот на бојата, нивото на
транспарентност на бојата, големината и позицијата може да се менуваат во зависност
од потребите.
Се селектира рамката и се конвертира во филм клип со избирање на командата
Modify > Convert to Symbol… од лентата со менија. Во Convert to Symbol менито во
полето Name за име впишуваме pocetno_meni, во делот Type кликнуваме на стрелката
за да избереме Movie Clip од листата на типови, во делот Registration се избира горниот
лев агол како почетна точка, во делот за поврзување Linkage ги штиклираме опциите
Export for ActionScript и Export in frame 1 и кликнуваме на ОК.
Со двоен клик на pocetno_meni филм клипот го отвораме прозорецот со име
pocetno meni и додаваме нов слој во временската линија со избирање на командата
Insert > Timelne > Layer. Во новиот слој додаваме две полиња со статички текст со
користење на алатката за текст Text Tool од лентата со алатки. Бидејќи опциите
достапни во панелот за својства ( Properties Panel ) зависат од моменталната селекција,
кога е избрана алатката за текст во панелот за својства ги правиме следниве
подесувања: во pop - up менито избираме Statitic Text за да го одредиме типот на
полето за текст, во секцијата POSITION AND SIZE ја одредуваме позицијата и
големината на текстуалното поле и во делот CHARACTER избираме фонт, големина,
стил и боја за текстот.
Во првото поле внесуваме текст со наслов “РАКЕТАР” и во второто текст со
наслов “Играј”. Го селектираме текстуалното поле со наслов “Играј” и го
конвертираме во копче со избирање на командата Modify > Convert to Symbol… од
лентата со менија. Во Convert to Symbol менито во полето Name за име на копчето
впишуваме igraj_kopce, во делот Type кликнуваме на стрелката за да избереме Button
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од листата на типови, во делот Registration се избира горниот лев агол како почетна
точка и кликнуваме на ОК. Bо полето Instance name на копчето му доделуваме
инстанца со име “igraj_kopce” за да може да му се пристапи во нашата програма. Од
панелот за библиотека влечеме инстанции од сликите на херојот, непријателските
авиони, цепелините и ги додаваме во првиот слој од филм клипот pocetno_meni за да го
уредиме изгледот на менито ( слика 68 ). Откако го уредивме pocetno_meni филм
клипот се враќаме на главната сцена со кликнување на Scene 1 копчето.

Слика 68. Изглед на почетното мени
Во главната класа Igra.as декларираме нова променлива meni одма под другите
променливи:
var meni:pocetno_meni = new pocetno_meni();
На почетокот од Igra функцијата во главната класа се додава следниот код за
прикажување на почетното мени и додавање на настан за кога ќе се притисни “Играј”
копчето да се повика pustiintro функцијата која го прикажува воведот:
meni.igraj_kopce.addEventListener(MouseEvent.CLICK, pustiintro);
addChild(meni);
Кога е притиснато “Играј” копчето се додава воведот и се отстранува почетното
мени. Претходно во главната класа се дефинира нова променлива intro1:
var intro1:intro = new intro();
Воведот ( Intro ) е филм клип кој содржи приказна и инструкции со опција за
нивно прескокнување и директно преминување на играта. Приказната не воведува во
играта. Инструкциите се делот во кој се дадени кратки информации за играта и се
објаснети правилата за играње на играта. За да се креира intro филм клипот се
импортира првата слика од графиката за интрото на сцена со користење на командата
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File > Import > Import to Stage. Во секцијата POSITION AND SIZE од панелот за
својства ( Properties Panel ) се подесува позицијата и големината за сликата. За
позицијата внесуваме X:0 и Y:0. За големината внесуваме W:1280 за ширина на
сликата и H:600 за висина на сликата. Се селектира сликата и се конвертира во филм
клип со избирање на командата Modify > Convert to Symbol… од лентата со менија. Во
Convert to Symbol менито во полето Name за име впишуваме intro, во делот Type
кликнуваме на стрелката за да избереме Movie Clip од листата на типови, во делот
Registration се избира горниот лев агол како почетна точка, во делот за поврзување
Linkage ги штиклираме опциите Export for ActionScript и Export in frame 1 и
кликнуваме на ОК.
Со двоен клик на intro филм клипот го отвораме прозорецот со име intro и во
првиот слој ја поставуваме клучната рамка во временската линија ( timeline ) на 200.
Бидејќи анимацијата е направена да прикажува 30 рамки во секунда, првата слика од
воведот ( intro ) е до 199 рамки ( слика 69 ), т.е. 6.6 секунди. Се импортира втората
слика и клучната рамка се поставува на 399 рамки ( слика 70 ). За третата слика следна
клучна рамка е 600 ( слика 71 ). Кога клучната рамка е поставена на 600 додаваме
ActionScript 3.0 код во временската линија ( timeline ) за да се стопира анимацијата.
Кликнуваме на рамката 600 и избираме F9 од тастатура. Се појавува панелот за акции
Actions каде внесуваме stop(); за да се стопира прикажувањето на анимација на оваа
рамка. Во оваа клучна рамка ги внесуваме инструкциите за играта со додавање на
текстуални полиња со статички текст ( слика 72 ). Се додава уште еден слој во кој се
креира правоаголна рамка со избирање на алатката Rectangle од лентата со алатки и во
секцијата POSITION AND SIZE од панелот за својства ( Properties Panel ) се подесува
позицијата и големината за правоаголната рамка. За позицијата внесуваме X:-2 и Y:0.
За големината внесуваме W:1285 за ширина на правоаголната рамка и H:600 за висина
на правоаголната рамка. Правоаголната рамка се поставува на 600 рамки во вториот
слој. За правоаголната рамка кога е поставена на 600 рамки во временската линија во
палетата за бои Color внесуваме алфа вредност од 7%. Откако го уредивме intro филм
клипот се враќаме на главната сцена со кликнување на Scene 1 копчето.
Во Igra функцијата од главната класа се додава следниот код:
function pustiintro(e:MouseEvent):void{
addChild(intro1);
intro1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, zapocniIgra);
intro1.x = 0;
intro1.y = 0;
removeChild(meni);
intro1.gotoAndPlay(1);
}
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Кога е притиснато “Играј” копчето, овој ред со код intro1.gotoAndPlay(1); го
прикажува воведот од почетната рамка. Се додава воведот на сцената и му се доделува
позиција со дефинирање на неговите x и y својства. Доколку сакаме да го прескокнеме
воведот кога почнува да се прикажува, додаваме настан за кога ќе се кликни со
глушецот било каде на екранот да се повикува функцијата zapocniIgra и прикаже екран
со игра. Во zapocniIgra функцијата го вметнуваме останатиот дел од кодот на Igra
функцијата. Оваа функција го отстранува воведот и прикажува екран со игра:
public function zapocniIgra(e:MouseEvent):void{
intro1.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, zapocniIgra);
removeChild(intro1);

Слика 69. Почеток на анимацијата која го прикажува воведот ( intro )
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Слика 70. Прикажување на втората слика од анимацијата

Слика 71. Прикажување на третата слика од анимацијата
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Слика 72. Прикажување на инструкциите на последната рамка

3.4.11 Додавање на победнички екран
Победничкиот екран е филм клип кој прикажува анимација со огномет и наслов
“ПОБЕДА!” кога е исполнет условот за победа. За да се креира Pobeda филм клипот се
додава слика со огномет на сцената и се конвертира во филм клип со избирање на
командата Modify > Convert to Symbol… од лентата со менија. Во Convert to Symbol
менито во полето Name за име впишуваме Pobeda, во делот Type кликнуваме на
стрелката за да избереме Movie Clip од листата на типови, во делот Registration се
избира центарот како почетна точка, во делот за поврзување Linkage ги штиклираме
опциите Export for ActionScript и Export in frame 1 и кликнуваме на ОК.
Со двоен клик на Pobeda филм клипот го отвораме прозорецот со име Pobeda и
во првиот слој од временската линија ( timeline ) додаваме слики од GIF формат со
користење на командата Edit > Timeline > Copy Frames и нивно вметнување со
командата Edit > Timeline > Paste Frames ( GIF сликата е отворена во посебна FLA
датотека ). GIF ( Graphics Interchange Format ) датотеките се компримирани за да се
намали преносот на време. Овие датотеки користат повеќе слики за да се постигнат
анимирани ефекти без звук. Во првиот слој од временската линија внесуваме статички
текст со наслов “ПОБЕДА!” на следните клучни рамки: 12, 27, 36, 45, 90, 105, 120, 129.
Се додава уште еден слој во кој се импортира слика од позадината и во секцијата
POSITION AND SIZE од панелот за својства ( Properties Panel ) се подесува позицијата
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и големината за правоаголната рамка. За позицијата внесуваме X:-2 и Y:0. За
големината внесуваме W:1380 за ширина на сликата и H:600 за висина на сликата.
Откако го уредивме Pobeda филм клипот се враќаме на главната сцена со кликнување
на Scene 1 копчето.

Слика 73. Изглед на победничкиот екран
Во Cepelin2 класата декларираме нова променлива pobeda одма под другите
променливи:
var pobeda:Pobeda = new Pobeda();
Потоа во eliminira() функцијата од Cepelin2 класата се додава филм клипот кој
прикажува победа, му се доделува позиција со дефинирање на неговите x и y својства,
се стопираат тајмерите за цепелинот, авионите, засилувачите на енергија и времето, се
кријат менито за крај на играта и механизмот за енергија со следиот код:
stage.addChild(pobeda);
pobeda.x = 600;
pobeda.y = 250;
Igra.cepelin1Tajmer.stop();
Igra.neprijatelAvionTajmer.stop();
Igra.zasiluvaciNaEnergijaTajmer.stop();
Igra.vremetajmer.stop();
Igra.krajNaIgrataMeni.visible = false;
Igra.mehanizamZaEnergija.visible = false;
Кога се додава победничкиот екран се брише овој ред со код во eliminira()
функцијата од Cepelin2 класата Igra.cepelin1Tajmer.start();. Со ова играта е завршена и
може да се тестира.
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4. Тестирање и оптимизации
Во зависност од големината на проектот тестирањето може да земе многу
различни форми. Тешко е да се биде објективен кога се прави преглед на сопствената
работа. Ако се работи за индивидуален програмер процесот на тестирање се сведува
само на програмерот и одредениот број на корисници кои ја играат играта.
Корисниците при тестирањето на играта често откриваат проблеми и поставуваат
прашања кои што не сме ги предвиделе или разгледале. Големите тимови за развој на
игри често располагаат со мал тим од тестери за играта кој посветува внимание на
обезбедувањето на квалитет на играта. Оваа група ја играат играта и составуваат листа
која содржи промени и сугестии. Друга опција е да се ангажира една од компаниите
кои нудат услуги за тестирање на Flash игри ( се разбира доколку има буџет за тоа ).
Независно од големината на тимот, добриот процес на тестирање ќе даде одговор на
фундаментални прашања:
-

Дали е играта забавна за играње?

-

Дали е играта ослободена од грешки?

-

Дали играта може да се извршува на сите целни платформи ( интернет
читач, десктоп, мобилни и така натаму )?

Доколку одговорот на сите прашања е позитивен тогаш играта е подготвена за
употреба. Но сепак, можеби ќе треба да се вратиме чекор назад и да направиме измени
во графиката на играта, кодот, рендерирањето и да се направат некои подобрувања во
играта. Ако играта се поставува на веб, треба да се тестира на различни компјутери и
веб пребарувачи за да се осигураме дека работи добро во сите случаи. Дури и кога
играта работи одлично на нашиот персонален компјутер важно е да се има во предвид
какви компјутери и уреди користи нашата публика.
За мобилните телефони и таблети тестирањето може да биде уште потешко.
Разликите помеѓу уредите ( на пример, големината на екранот, густината на екранот и
влезни шеми ) и бројот на уреди може да го комплицираат процесот. Flash Professional
со debug верзијата на Flash Player обезбедува дополнителни информации за
програмирање и за тестирање.
Постојат два различни делови на Flash Player, еден за извршување на
ActionScript кодот ( со оддел за настан за процесирање ) и еден за рендерирање на
содржината на екранот. Додека се извршуваат циклусите на Flash Player, накратко
после престанувањето на брзината се означуваат како рамки во секунда ( frames per
second ) во SWF датотеката. Во секој момент Flash Player ќе се обиде да ја одржи
поставената брзина без оглед на тоа што се бара од него да направи. Означените рамки
во секунда ја преставуваат максималната брзина на Flash Player, процесирањето не
може да оди побрзо од оваа граница, но тоа може да оди само побавно.
Клучната точка е дека не постои вграден начин да се одложи извршувањето на
кодот и нема вграден начин да се одложи извршувањето на рендерирањето. Flash
Player ќе го процесираа сето она што му е побарано да го процесира во дадената рамка
од циклусот дури и ако е потребно подолго време од предвиденото време помеѓу
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рамките специфицирано во датотеката. Едноставно кажано за да се избегнат
проблемите, да не се бара од Flash Player да направи нешто повеќе од тоа што може.
Проблемите кои се јавуваат предизвикуваат тешкотии за време на
извршувањето на кодот или извршување на рендерирањето на Flash Player, брзината на
рамките привремено се намалува ( доаѓа дури и до замрзнување ) како што Flash Player
се обидува да ги процесира своите инструкции. Анимациите во играта може да станат
очигледно променливи и играта може да стане генерално бавна и пасивна.
Оптимизацијата е уметност сама по себе, но ова се основните индиции дека е потребна
некаква оптимизација.
Дури и пред да се јави проблем најдобро е да се размислува за можните
препреки. Ако се има некој сложен код или ако се јавуваат тешкотии при
рендерирањето треба да се одвои повеќе време и внимание за оптимизирање на тие
области.
Постојат неколку техники за оптимизација на кодот при извршување:


Бенчмаркирање ( Benchmarking ). Се експериментира со два или повеќе
начини за решавање на одреден проблем и се споредува ефикасноста на
секој од нив. Се наоѓа најефикасното решение за да се минимизира
оптеретеноста на процесорот и се подобрат перформансите.



Зачувување на меморијата ( Conserving Memory ). Се покажува на
најмалиот објект кој може да ја заврши работата. Се отстрануваат настан
слушателите ( event listeners ) и се бришат објектите кога не се користат.



Пoдобрување на перформансите на ActionScript 3 кодот ( Improve AS3
Performance ). Се користат if, break, continue и други конструкции за да се
избегне извршување на непотребниот код.

Постојат неколку техники кои се користат за оптимизација на рендерирањето:


Покажување на листа ( Display list ). Покажувањето на листа во Flash
Player е како матично дрво на кое е претставена хиерархија од сите
инстанции на прикажаниот објект (Display object ) на екранот. Сите
видливи објекти ќе бидат рендерирани, па се отстрануваат објектите за
кои не е потребно да се подобрат перформансите.



Кеш како Битмап ( CacheAsBitmap ). Секој прикажан објект
( DisplayObject ) ја рендерира секоја рамка што резултира со некои
редундантни пресметки. Во некои околности поставувањето на
DisplayObject.cacheAsBitmap својството како вистина ( true ) ги зачувува
и овозможува повторно користење на резултатите од овие пресметки и
ги подобрува перформансите.



Кеш како Битмап со матрица ( CacheAsBitmapMatrix ). Ова својство е
достапно само на некои уреди и може да се извршува дури и подобро од
CacheAsBitmap.
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Blitting. Претставува алтернатива за користење на Flash Player листата на
покажување. Процесот рачно ги бои објектите на само една слика и
додава само една слика на екранот. Во некои околности ова може
драстично да ги подобри перформансите.



3D сцена ( Stage3D ). 3D сцената е множество од ниско ниво каде GPU забрзувањата на 3D апликациски програмски интерфејс овозможува
напредни 3D искуства низ екранот преку извршување на Adobe Flash.



Видео за сцената ( StageVideo ). Овозможува хардверско забрзување за
да го рендерира видеото.
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Заклучок
Во овој труд се запознавме со процесот на дизајнирање и програмирање на игра
користејќи Flash технологија. Ги научивме карактеристиките на Flash технологија,
бенефициите кои Flash им ги нуди корисниците и причините зошто да се креираат
Flash игри. За пишување на кодот во нашата игра го користевме ActionScript 3.0,
објектно - ориентиран програмски јазик кој овозможува богата интерактивност и има
клучна улога во креирањето на игри. Ја креиравме нашата игра во Adobe Flash
Professional, софтвер кој претставува индустриска стандардна алатка овозможувајќи ни
да пишуваме код, да цртаме и анимираме векторска графика или да импортираме и
манипулираме со растерска графика претходно креирана во некоја друга апликација
како Photoshop.
Ги изучивме основните карактеристики и корисничкиот интерфејс на
софтверите кои што се најпогодни за креирањето на Flash игри. Го објаснивме
значењето на датотеките кои се користат при уредување на Flash игри. Разновидноста
на софтверот Flash Professional ( претходно Macromedia Flash ) кој е во моментов
развиен и дистрибуиран од Adobe Systems, придонесе за неговиот успех и популарност
во делот за креирање на Flash игри. Вториот софтвер, Flash Develop е слободен софтвер
со отворен код изграден врз основа на ефикасна едитор чија примарна употреба е
пишување и уредување на ActionScript 3.0 кодот. Потоа направивме SWOT ( Strenghts,
Wekanesses, Oportunities, Threats ) анализа на распложливите алатки/софтвери и врз
основа на најдобрите карактеристики го избравме Adobe Flash Professional како
најпогоден за изработка на практичниот дел.
Нашата игра е изработена во Adobe Flash Professional, па подетално се
запознавме со постапката за дизајнирање на структурата на играта. Креиравме изворна
flash датотека и главна класа, увезовме графика за играта и ја конвертиравме во филм
клипови за да можеме да креираме класи со кој ќе ги поврземе, ја објаснивме
структурата на класите, креиравме променливи на кој им доделивме вредности,
креиравме функции и ја опишавме логиката за програмирање која го контролира
движењето, детекцијата на судир, звуците и анимациите во играта користејќи настан
слушатели ( event listeners ), if искази и for..in циклуси. Користевме ENTER_FRAME
настани и тајмери за повикување на функциите во одредени временски интервали.
Бидејќи никој, дури и искусен програмер не пишува совршен код, после
креирањето на играта во Flash Professional го тестираме и дебагираме кодот и ја
оптмизираме играта. Во овој дел ги изучивме техники кои се користат за оптимизација
на кодот при извршување и неколку техники кои се користат за оптимизација на
рендерирањето. Добриот процес на тестирање ни дава одговор на прашањата дали
играта е забавна, ослободена од грешки и за кои целни платформи е наменета.
Денес Flash технологијата овозможува да се креираат различни видови на Flash
игри кои ќе се користат за развивање и обезбедување искуства почнувајќи од забава па
се до развивање на виртуелни игри за обука кои им овозможуваат на луѓето да
доживеат инциденти и симулација на реални ситуации, да ја подобрат моториката,
концентрацијата, времето на реакција и помагаат во носењето на одлуки без да се губи
многу време и изложува на опасности и трошоци.
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