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Layers - Στρωματα
• Τα layers σας επιτρέπουν να οργανώνετε την δουλειά σας στο αρχείο του 

Flash. Δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάσετε και να επεξεργαστείτε 
αντικείμενα σε ένα layer χωρίς να επηρεαστoύν αντικείμενα άλλου layer.

• Σε περιοχές του stage με τίποτα σε ένα στρώμα, μπορείτε να δείτε μέσα από 
αυτό με τα παρακάτω στρώματα.

• Mπορείτε :
▫ Να δημιουργήσετε layers
▫ Να δημιουργήσετε φακέλους με layers
▫ Να μετονομάσετε τα layers
▫ Να επεξεργαστείτε τα layers
▫ Nα αποκρύψετε και να επανεμφανίσετε layers
▫ Nα αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης τους



Δημιουργία και επεξεργασία Layer
• Για να σχεδιάσετε γραφικά σε πολλαπλά Layers ακολουθείστε 

τα παρακάτω βήματα:
▫ Βήμα 1ο: Επιλέξτε το Layer, στο οποίο θέλετε να σχεδιάσετε.
▫ Βήμα 2ο: Με την βοήθεια της εργαλειοθήκης σχεδιάστε τα γραφικά ▫ Βήμα 2ο: Με την βοήθεια της εργαλειοθήκης σχεδιάστε τα γραφικά 

της αρεσκείας σας.
▫ Βήμα 3ο: Συνεχίστε την διαδικασία, επιλέγοντας κάθε φορά το 

επιθυμητό Layer.
• Να προσέχετε πάντα σε ποιο layer σχεδιάζετε, γιατi

δουλεύοντας με πολλά layers, είναι πιθανό να μπερδευτείτε, 
με αποτέλεσμα να σχεδιάσετε σε διαφορετικό από το
επιθυμητό layer.

• Όταν έχετε πολλά layers ταυτόχρονα στη σκηνή σας, καλό θα 
είναι να τα οργανώσετε σε φακέλους και δίνοντάς τους 
ονόματα.



Symbols - Σύμβολα
• To symbol - σύμβολο είναι ένα γράφημα, ένα κουμπί ή ένα movie clip

που μπορείτε να δημιουργήσετε στο Flash. Μετά αυτό μπορεί να 
ξαναχρησιμοποιηθεί στο ίδιο ή σε άλλο αρχείο. 

• Από τη δημιουργία του αυτόματα γίνεται μέρος της βιβλιοθήκης του 
Flash.

• To instance είναι ένα αντίγραφο ενός συμβόλου στη σκηνή ή μέσα σε 
ένα άλλο συμβόλου.
▫ Το αντίγραφο μπορεί να είναι διαφορετικό από το αρχικό του 

σύμβολο μέγεθος, χρώμα και συνάρτηση.

• Επεξεργάζοντας το σύμβολο ανανεώνονται αυτόματα και όλα τα 
αντίγραφα αυτού, ενώ αλλά επεξεργάζοντας το αντίγραφο ενός 
συμβόλου αλλάζει μόνο αυτό.

• Κάθε ένα σύμβολο έχει το δικό του Τimeline και Stage, αλλά και layers.



Είδη συμβόλων
• Graphic symbol: για στατικές εικόνες και για τη δημιουργια

επαναχρησιμοποιούμενων τμήματα animation που βρίσκονται στο κυρίως 
Timeline. 
▫ Τα  graphic symbols λειτουργούν σε συγνρονισμό με το κυρίως Timeline. 
▫ Διαδραστικές λειτουργίες και ήχοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα graphic 

symbol
▫ Τα graphic symbols προσθέτουν το  λιγότερο μέγεθος σε αρχείο Flash επειδή δεν 

έχουν δικό του Timeline.

• Button symbols: για τη δημιουργία διαδραστικών κουμπιών τα οποία 
ανταποκρίνονται σε κλικ του ποντικιού, σε κινήσεις της ροδέλας και άλλες 
δράσεις. 
▫ Μπορούν να οριστούν grafics συσχετιζόμενα με καταστάσεις των buttons και να 

καθοριστούν διάφορες δράσεις σε ένα button αντίγραφο.

• Μovie clip symbols: για τη δημιουργία επαναχρησιμοποιούμενων τμημάτων 
animation.
▫ Tα Movie clips έχουν το δικό τους Timeline, το οποίο είναι αναξάρτητο από το κυρίως 

Timeline — σαν ένα εμφωλιασμένο Τimeline στο κυρίως, το οποιο περιέχει 
διαδραστικές λειτουργιες, ήχους άλλα αντίγραφα movi clip.

▫ Είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένα αντίγραφο movie clip μέσα στο Timeline ενός 
button symbol για να δημιουργηθεί animated buttons. 

▫ Επιπλέον μπορούν να προγραμματιστούν με την ActionScript™.



Ερώτηση

• Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός συμβόλων που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανιστεί η 
παρακάτω εικόνα;παρακάτω εικόνα;



Πλεονεκτήματα χρήσης συμβόλων
• Ταυτόχρονη επεξεργασία όλων των αντιγράφων ένος

συμβόλου

• Εξοικονόμηση χώρου, αφού τα αντίγραφα ενός 
συμβόλου δεν καταλαμβάνουν επιπλεόν χωρο (Mbytes) 
στην εργασία.

• Δυνατότητα αποθήκευσης των συμβόλων και άμεσης 
χρήσης τους, χωρίς να χρειάζεται να τα 
ξανασχεδιαστούν.



Ερώτηση

• Πως μπορείτε να δημιουργήσετε animation με 
πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα (π.χ.ένα κύκλο, 
ένα τετράγωνο και ένα αστέρι που ένα τετράγωνο και ένα αστέρι που 
μετακινούνται σε τυχαίες και διαφορετικές 
κατευθύνσεις το καθένα);



Δραστηριότητες
• Δραστηριότητα 1η: Κατανόηση και οργάνωση των layers
• Δραστηριότητα 2η : Δημιουργία και χρήση συμβόλων
• Δραστηριότητα 3η : Χρήση έτοιμων γραφικών
• Δραστηριότητα 4η Δημιουργία βασικών animation καρέ καρέ• Δραστηριότητα 4η Δημιουργία βασικών animation καρέ καρέ
• Δραστηριότητα 5η Δημιουργία βασικών animation καρέ καρέ 2



Σας ευχαριστώ για την προσοχή!



Πηγές
• http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1453
• http://hdl.handle.net/10795/1453
• http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1444• http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1444
• http://hdl.handle.net/10795/1444
• http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1445
• http://hdl.handle.net/10795/1445
• Flash Help


