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Flash	ActionScript	osa	2	

Scripti-kieli  

• Skriptikieli on tarkoitettu skriptien eli komentosarjojen tekemiseen.  

• lyhyitä ohjeita, siitä kuinka sovelluksen tulisi toimia 

• Skripteillä automatisoidaan tehtäviä. 

• Skriptikieli ei ole varsinainen ohjelmointikieli, vaikka se muistuttaa ohjelmointia.  

ActionScript 

ActionScript 3.0 on uusin versio joka tuli markkinoille CS3 mukana.   

Termejä 

• Syntaksi (kielioppi)  

o Yleinen kaikille kielille, ei pelkästään ohjelmointikielille 

o Ohjaa sen miten sanoista voidaan muodostaa lauseita 

o Ei määritä sitä mitä esim. jokin sana tarkoittaa 

o Puhuttua kieltä voi ymmärtää, vaikka kaikki ei menisikään ihan kieliopin mukaan -> 

tietokonemaailmassa tilanne on toinen 

• Funktio 

o funktio on toimintaa, se kertoo kuinka objekti tekee jotain 

o funktiot ovat itsenäisiä 

• Metodi 

o metodi on toimintaa, se kertoo kuinka objekti tekee jotain 

o metodi on määritetty olion sisäisesti kuten ominaisuus 
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Kielioppisääntöjä 

• jokainen rivi loppuu puolipisteeseen ; 

• Lauseet ovat muotoa: 

Substantiivi, verbi ja adjektiivi/adverbi ("Obekti (kuka) tekee jotain (mitä) ja jotenkin (miten)") 

o Pekka juoksee nopeasti 

o Pekka juoksee 5 km/h 

• Instanssi (olio, ilmentymä), metodi ja muuttuja  

o Pekka.juoksee(5);  

• Koodi on joukko ohjeita, jotka kertovat tietokoneelle mitä sen pitäisi tehdä 

• Kappale (ohjelmalohko)  

o alkaa aaltosululla { 

o loppuu aaltosulkuun } 

• Kommentit koodissa 

o koodi pitää kommentoida hyvin, jotta sitä olisi helpompi lukea, varsinkin kun joku toinen 

joutuu lukemaan 

instanssi metodi Muuttuja 

pekka juoksee 5 

rivi; 
rivi; 
rivi; 

{ 
 rivi; 
 rivi; 
 rivi; 
} 

{ 
 rivi; //yhden rivin kommentti 
 rivi; 
 
 /*  usean rivin kommentti alkaa  
  ... 
  ja loppuu */ 
 
 rivi; 
} 

Miten tekee 

Käsky 
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Skriptin luonti 

• ensiksi pitää valita tehdäänkö ActionScript 2.0- vai 3.0-

versiolla  

o tällä kurssilla tehdään versiolla 3.0 

• ActionScript-koodi voidaan tallentaa:  

o Flash-dokumentin aikajanaan  (ActionScript 3.0) 

o sceneen 

o erilliseen Flash ActionScript-tiedostoon (ActionScript 

File) 

• ActionScript-koodi kirjoitetaan Action-paneelissa 

• Action-paneeli voi avata painamalla F9.  

 

ActionScript-ikkunan työkalurivi

Lisää Script osa
Etsi

Kohteen polku

Tarkista syntaksi

Koodin automaattinen muotoilu

Näytä/piilota vihjeet

Virheenkorjaus asetukset

Tiivistä kaikki koodit

Tiivistä valittu koodi

Laajenna koodi 

Yhden rivin kommentti

Monen rivin kommentti

Poista kommentit

Näytä/Piilota työkaluikkuna

Snippetit Scripti valitsin

Apuva

 

• Properties-paneelissa annetaan instansille nimi, joka 

toimii linkkinä skriptin ja graafisen käyttöliittymän välillä 
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Tehtävä 1 Ensimmäinen skripti 

Objektin ominaisuuksien muuttaminen 

Tehdään skripti, joka muuttaa suorakulmion koon ja määrittää sille paikan. 

1. Aloita uusi dokumentti (stagen koko n 1000px x 500px)  ja piirrä sinne suorakulmio (rectangle), joka 

on kapea ja korkea. Anna tasolle sopiva nimi. 

2. Muunna suorakulmio symboliksi. Valitse tyypiksi MovieClip. 

o MovieClip on hyvä ja monipuolinen tyyppi ActionScripteissä 

3. Luo uusi taso nimeltä Actions 

4. Valitse suorakulmio ja Properties-paneelissa anna Instance 

Name -kenttään instanssin nimeksi minunPalikka . Tällä 

Instance name -tiedolla skriptille kerrotaan mihin objektiin 

käsky kohdistuu eli jos on monta samanlaista objektia, niin 

tiedetään mihin käsky kohdistuu.  

5. Valitse Actions-tason ensimmäinen kehys ja avaa Actions-

paneeli (F9) . 

6. Kirjoita seuraavat rivit Actions-paneeliin: 

minunPalikka.width = 150;  // suorakulmion leveys 
minunPalikka.height = 75;  // korkeus 
minunPalikka.x = 300;  // paikka suunnassa x (vaaka ) 
minunPalikka.y = 225;  // paikka suunnassa y (pysty ) 

Objektin x- ja y-nollapiste 
määritellään symboliksi muunnon 

yhteydessä  (Registration)  

7. Napsauta Syntaksin tarkastus -painiketta  

8. Katso elokuva 

9. Lisää kummallekin tasolle kehykseen 40 uusi tyhjä kehys (Insert frame) 

10. Lisää Actions-tasolle kehykseen 20 uusi avainkehys (Insert Keyframe) 
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11. Valitse Actions-tasolta kehys 20 ja lisää Actions-paneeliin seuraavat rivit 

minunPalikka.width = 200;  
minunPalikka.height = 200;  
minunPalikka.x = 100;  
minunPalikka.y = 225;  

12. Tarkista koodi ja katso elokuva.  
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Funktiot ja metodit 

Jatketaan edellistä esimerkkiä ja toteutetaan funktio siirraVasemmalle , jolla siirretään 

suorakulmiota 30 pixeliä vasemmalle.  

function siirraVasemmalle(anyMovieClip:MovieClip):v oid 
{ 
 anyMovieClip.x = anyMovieClip.x - 30;  
} 

Kirjoita funktio Actions-tason ensimmäiseen kehykseen. Jätä rivi pari väliä suorakaiteen määrityksien 

jälkeen, lukeminen helpottuu ja käytä sisennyksiä. 

Koodin pitäisi näyttää suunnilleen tältä: 

 

siirraVasemmalle   funktion nimi 

(siirrettavaKappale:movieClip)   

tarkoittaa, että funktio saa parametrina MovieClip-tyyppisen 

objektin, jota kutsutaan funktiossa siirraVasemmalle  

void  tarkoittaa, että funktio ei tee laskentaa eikä palauta mitään 

siirrettavaKappale.x = siirrettavaKappale.x - 30   

tarkoittaa, että nykyisestä siirrettavaKappale .x -arvosta 

vähennetään 30 ja uusi arvo tallennetaan 

siirrettavaKappale .x:n arvoksi. 

Tämä ei vielä tee mitään. Seuraavaksi pitää laittaa funktion kutsut kohdalle. 

siirraVasemmalle(minunPalikka); 

siirraVasemmalle  on kutsuttavan funktion nimi ja 

minunPalikka  on funktiolle parametrina välitettävä olio 

Lisää avainkehykset Actions-tason kehyksiin 5, 10, 15, 20, 25, 30 ja 35. Posta kehyksessä 20 olevat 

koodit ja lisää kaikkiin avainkehyksiin edellä oleva siirraVasemmalle   -funktion kutsu 
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Tapahtumat (Events) 

Tapahtumia on monenlaisia, esimerkiksi  

• ”hiiren napsautus” on käyttäjän aikaansaama tapahtuma 

• ”elokuva päättyy viimeiseen kehykseen” on Flash-animaatiosta johtuva tapahtuma 

Tehtävä 2 Hiiren tapahtumat 

MouseEvent on tapahtuma, joka käynnistyy kun hiirellä (osoittimella) tehdään jotain. Tapahtumalla on 

metodeja (method), ominaisuuksia (properties) ja vakioita (constaint) . Kaikki hiiren tapahtumat löytyvät 

esimerkiksi osoitteesta http://help.adobe.com/en_US/air/reference/html/flash/events/MouseEvent.html 

Tehdään elokuva, jossa teksti vaihtuu, kun hiiri viedään pallon päälle 

1. Aloita uusi dokumentti, piirrä ympyrä ja kirjoita teksti, esimerkiksi "hiiri ulkona" 

2. Muunna molemmat sekä pallo että teksti Movie Clip -symboleiksi 

3. Valitse ympyrä MovieClip -instanssi ja anna sille nimi mcYmpyra Propeties-paneelissa, valitse sitten 

teksti ja anna nimeksi mcTeksti 

4. Muokkaa mcTeksti-symbolia (kaksoisklikkaa symbolia) 

5. Lisää kehykseen 2 avainkehys 

6. Muunna kehyksen 2 teksti "hiiri päällä" 

7. Nimeä kehykset (properites-paneli ja label-kenttä) kehys 1 "out" ja kehys 2 "over" 

8. Klikkaa Scene 1 -välilehteä poistuaksesi symbolinmuokkaustilasta 

9. Lisää Actions-taso 

10. Lisätään seuraavaksi kuuntelija, joka seuraa hiiren liikkeitä kohteen päällä ja kun hiiri on päällä niin 

suoritetaan hiiriKohteenPaalla -funktio: 
 
mcYmpyra.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, hi iriKohteenPaalla);  

11. Lisätään hiiriKohteenPaalla-funktio  

 
function hiiriKohteenPaalla(event:MouseEvent):void 
{ 
 mcTeksti.gotoAndStop("over"); 
}  

12. Lisää vielä kuuntelija, joka kuuntelee koska hiiri tulee pallon päältä pois ja siihen funktio joka vie 

oikean tekstin kohdalle. Hiiren kuuntelija on tyyppiä MOUSE_OUT 

13. Kokeile 

14. Ja lopuksi lisää  

mcTeksti.gotoAndStop(1);  
jotta saadaan värinä pois. Mitä tämä rivi tekee? 
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Koodin pitäisi näyttää suurin piirtein tältä: 

 
/* Asetetaan kuuntelijat, jotka kuuntelevat hiiren asemaa mcYmpyra-objektiin 
nähden */ 
 
mcYmpyra.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, hi iriKohteenPaalla); 
mcYmpyra.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, hii riKohteenUlkona); 
 
 
/* funktio joka suoritetaan, kun hiiri on kohteen p äällä */ 
 
function hiiriKohteenPaalla(event:MouseEvent):void 
{ 
 mcTeksti.gotoAndStop("over"); 
} 
 
 
/* funktio joka suoritetaan, kun hiiri on kohteen u lkopuolella */ 
 
function hiiriKohteenUlkona(event:MouseEvent):void 
{ 
 mcTeksti.gotoAndStop("out"); 
} 
 
 
/* Mitä tämä tekee? */ 
 
mcTeksti.gotoAndStop(1); 

  


