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Flash	ActionScript	osa	4	

Tekstikentät 

Flash:ssa tekstikenttä voi olla tyypiltään joko TLF Text  tai 

Classic Text.  

TLF Text on uusi Flash CS5 tullut tyyppi. Sen animointi ja 

muotoilu ominaisuudet ovat monipuolisemmat kuin Classic 

Textillä. Myös TLF mukautuu eri kielille paremmin. TLF 

tekstiä ei voi käyttää maskissa. Käytä siis maskin 

yhteydessä Classic Textiä.  

 

TLF Text: 

1. Read Only: ei voi kopioida eikä editoida 

2. Selectable: voi kopioida, ei voi editoida esityksessä. Voidaan tuoda Action Scriptillä sisältöä. Oletus. 

3. Editable: voi kopioida ja editoida. Vastaa Classic-tekstin input-tekstiä. 

Katso TLF-tekstin ominaisuuksista videot: 

http://tv.adobe.com/watch/learn-flash-professional-cs5/gs11-using-the-text-tool-to-create-tlf-text/ 

http://tv.adobe.com/watch/learn-flash-professional-cs5/creating-text-with-the-new-text-layout-framework-

tlf/ 

Classic Text: 

1. Static: sivulla oleva teksti, jonka sivun luoja kirjoittaa näytölle 

2. Input-teksti: sivuston käyttäjä voi syöttää tekstiä 

3. Dynamic: Action Scriptin avulla voidaan tulostaa tekstiä 

Tekstikentät 

Flashissa on myös html-sivuista tuttuja lomakekenttiä. Teksti, kuten muutkin 

valmiit komponentit, löytyvät komponenttikirjastosta Properties-paneelin 

reunsata tai Windows – Components  

Tärkeimmät tekstikentät: 

• Label, joka on otsikkotyyppinen tekstikenttä 

• TextInput yksirivinen syöttökenttä 

• TextArea on monirivinen tekstikenttä 

Tekstikenttien ominaisuuksia voi muokata Properties-panelissa kohdassa Component parameters tai 

ActionScript –koodissa 
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Kokeillaan tekstikenttää: 

1. Aloita uusi Flash-dokumentti nimeltä AcScTeksti 

2. Tee stagelle teksti-tasolle 150px leveä tekstikenttä ja muuta sen tyypiksi TLF Text - Esitable 

3. Anna instanssille nimeksi inTeksti, muuta kirjainten maksimimäärä 10:ksi, määritä rivityypiksi 

Single Line, valitse reunaviiva. Valitse myös Align to start. Kaikki löytyvät Properties-paneelista. 

4. Kokeile 

5. Tee edellisen tekstikentän alle samanlainen, mutta muuta sen tyypiksi TLF Text – Read Only 

6. Poista reunaviiva (jos se on valittuna) 

7.  Anna instanssille nimeksi outTeksti 

8.  Tee teksti tason yläpuolelle uusi taso painike 

9. Tuo komponentti-kirjastosta painonappi Button. Anna instanssille nimi siirtoNappi ja muuta napin 

tekstiksi ”Paina tästä!” 

 

10. Luo uusi taso Actions 

11. Tee tapahtuman käsittelijä, joka kuuntelee napin klikkausta hiirellä ja käynnistää klikkauksen jälkeen 

funktion kopioiTeksti 

12. Lisää kopioiTeksti –funktioon koodi  outTeksti.text  = inTeksti.text  

13. Tallenna ja kokeile. Mitä tapahtuu? 

14. Palauta AcScTeksti.fla 
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Tehtävä 1 Pluslaskin 

 

Tee edellistä esimerkkiä hyödyntäen laskin, joka laskee yhteen kahteen tekstikenttään syötetyt luvut. 

Tehtävässä on muutama ongelma: 

1. syötetyt luvut ovat merkkijonoja (String) eikä merkkijonoilla voida suorittaa laskutoimituksia. 

Ratkaisu: muutetaan luvut numeroiksi käyttämällä funktioa Number() tähän tyyliin 

Number(inTeksti.text) 

2. joudumme käyttämään muuttujaa, johon tallennetaan laskutoimituksen tulos. Muuttuja 

määritellään näin:  var tulos:Number;  jossa var tarkoittaa muuttujan määritystä, tulos on 

muuttujan nimi ja Number muuttujan tietotyyppi. Muuttuja pitää määritellä ennen kuin sitä 

käytetään eli koodissa kannattaa sijoittaa sivun alkuun kaikki muuttuja määritykset. 

3. tulos pitää taas muuttaa merkkijonoksi, kun se halutaan esittää tekstikentässä. Numero muutetaan 

merkkijonoksi toString-metodilla tulos.toString()  

Eli määritä koodin alussa muuttuja   var tulos:Number 

Muunna yhteenlaskussa merkkijonot numeroiksi  Number(inTeksti.text) 

Muunna tulos takaisin merkkijonoksi   tulos.toString() 

Seuraavalla sivulla koodi, mutta kokeile ensin itse onnistuuko yksinkertainen yhteenlasku. 

HUOM! Vaikka laskimeen saa syöttää kirjaimia, ei se osaa laskea kuin numeroita. Kirjaimet aiheuttavat 

virhelimoituksen. 

Tallenna ja palauta nimellä AcScPlus.fla 
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Plus-laskimen koodi: 

// kuuntelijan määrittely 

laskeNappi.addEventListener(MouseEvent.CLICK, laske Yhteen); 

 

// muuttujan määrittely 

var tulos:Number; 

 

// funktio laskeYhteen 

function laskeYhteen(event:MouseEvent):void 

{ 

// muutetaan merkkijonot ekaLuku ja tokaLuku numero ksi ja 

// lasketaan yhteen muuttujaan tulos 

 tulos = Number(ekaLuku.text) + Number(tokaLuku.tex t); 

  

// muutetaan tulos merkkijonoksi ja sijoitetaan saa tu merkkijono  

 // tekstikenttään tulosRuutu 

 tulosRuutu.text = tulos.toString(); 

} 
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Tehtävä 2 Nelilaskin 

 

Tee laskimeen lisää toiminnallisuutta: painike, joka vähentää ensimmäisen kentän luvun toisesta, painike 

joka kertoo luvut keskenään ja painike, joka jakaa ensimmäisen kentän luvun toisen kentän luvulla.  

Palauta nimellä AcScLaskin.fla 

 

Tehtävä 3 Mittari 

Tee mittarinneula-animaatio, jossa plus-painikkeesta mittarin 

kulma kasvaa 10 asteella ja miinus-painikkeesta pienenee 10 

asteella.  

Kun neula osoittaa suoraan ylös, on sen kulma 0 astetta 

Palauta nimellä AcScMittari.fla 

 

 

Tehtävä 4 Mittari 2 

Lisää edelliseen animaatioon toiminnallisuutta niin, että 

käyttäjä voi syöttää asteluvun [-90,90] 

Mieti myös miten voisit rajoittaa mittarin neulan liikettä, ettei 

se menisi yli -90 asteen eikä yli 90 asteen.  

Palauta nimellä AcScMittari2.fla 

 


