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Flash	ActionScript	osa	5	

Dynaaminen animaatio 

Hymyilijässä oli jo dynaamisuutta. Seuraavaksi laitetaan Movie Clip liikkumaan muuten kuin Motion Tweenillä. 

Hiiren tapahtumat MouseEvent 

Olemme jo siirtäneen kappaletta aiemmissa harjoituksissa hiiren tapahtumalla MouseEvent.CLICK . Hiiren 

klikkaus voi kohdistua suoraan siirrettävään objektiin tai nappiin, joka sitten siirtää objektia. 

Objektin siirto hiirellä voi tapahtua myös raahaamalla. Kun hiirellä otetaan kiinni (ja pidetään) käytetään 

MouseEvent.MOUSE_DOWN-tapahtumaa. Hiiren vapautus on vastaavasti  MouseEvent.MOUSE_UP-

tapahtuma 

Seuraavassa esimerkissä asetetaan kuuntelija, joka kuuntelee hiiren painamista hymyNaama-objektin päällä. 

Kun hiiri on painettu hymyNaama-objektin päällä käynnistyy hiirellaKiinni -funktio. Funktiossa aloitetaan 

raahaaminen. Raahaaminen lopetetaan, kun hiiren vapauttamista seuraava kuuntelija aktivoituu ja käynnistää 

funktion hiirellaVapaaksi . 

// hiiren alaspainamista seuraava kuuntelija 

hymyNaama.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, h iirellaKiinni); 

// funktio, joka aloittaa raahaamisen  

function hiirellaKiinni(evt:MouseEvent):void{ 

 hymyNaama.startDrag(); 

} 

// hiiren vapauttamista kuunteleva kuuntelija  

hymynaama.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, hii rellaVapaaksi); 

// funktio, joka lopettaa raahaamisen  

function hiirellaVapaaksi(evt:MouseEvent):void{ 

 hymynaama.stopDrag(); 

 }  

Muutamia muita tärkeimpiä hiiren tapahtumia MouseEvent.MOUSE_OVER, MouseEvent.MOUSE_OUT, 
MouseEvent.CLICK . 

Lisää hiiren tapahtumista löytyy osoitteesta 

http://help.adobe.com/en_US/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/events/MouseEvent.html 
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Näppimistön tapahtumat KeyboardEvent 

Näppäimistössä on yksinkertaisimmillaan kaksi tapahtumaa: näppäin painallus  KeyboardEvent.KEY_DOWN  

ja näppäin vapauttaminen KeyboardEvent.KEY_UP  

Näppäintapahtumienkuuntelija asetetaan kuten hiirentapahtumankuuntelija. Näppäintapahtumankuuntelija 

asetetaan suoraan stagelle. Esimerkissä asetetaan tapahtumankuuntelija, joka kuuntelee näppäimen 

painallusta, joka aktivoituessa käynnistää nappainAlas -funktion: 

stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, napp ainAlas); 

(hiirikuuntelijahan asetettiin objektin yhteyteen esimerkiksi: 

nappiOikealle.addEventListener(MouseEvent.CLICK ….) 

Lisää näppäimistön tapahtumista löytyy osoitteesta: 

http://help.adobe.com/en_US/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/events/KeyboardEvent.html 

 

Jokaiselle näppäimelle on määritelty keyCode . Jonka perusteella Flash:lle kerrotaan mitä näppäintä on 

painettu ja ohjelma voi suorittaa sovitun tehtävän.  

// asetetaan kuuntelija, joka kuuntelee näppäimen p ainallusta, käynnistää  
// nappainAlas funktion 
 
stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, napp ainAlas); 

// funktio, joka käynnistyy, kun jotain näppäintä p ainetaan 
// if-lauseessa: jos näppäin koodi (keyCode) on yht äsuuri  
// kuin Keyboard.RIGHT niin siirretään nauruNaama-o bjektia  
// oikealle nykyisestä paikasta 5 mittayksikköä 

function nappainAlas(e:KeyboardEvent):void{ 

 if (e.keyCode == Keyboard.RIGHT){ // jos painettu nuoli oikealle, niin  

  nauruNaama.x = nauruNaama.x + 5;  // nauruNaamaa siirretään oikealle  

 } 

 if (e.keyCode == Keyboard.LEFT){ // jos painettu nuoli vasemmalle  

  nauruNaama.x = nauruNaama.x - 5;  // nauruNaamaa siirretään vasemmalle  

 } 

} 

 

If-lauseita voi olla useita. Eri if-lauseilla suoritetaan eri näppäimien (keyCode) toimintoja (esimerkissä näppäimet  

nuoli oikealle ja nuoli vasemmalle) 

Eri näppäinten keyCodet löytyvät allaolevasta linkistä kohdasta Public Constants 

http://help.adobe.com/en_US/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/ui/Keyboard.html 

 

 

 

 	



KSAO  Multimedia 

Liiketalous  syksy 2012 

Tehtävä 1 

Toteuta esimerkin Hymiönsiirto mukainen elokuva hymionSiirto.fla. Palauta .fla-tiedosto. Valmiita nappeja löytyy 

Wimdow -  Common Libraries - Buttons 

Tehtävä 2 

Mieti mitä pitäisi rajoittaa, jotta siirrettäessä (näppäimillä ja painikkeilla) hymiö ei mene stagen ulkopuolelle. 

Rajoituksen voi tehdä yksinkertaisella if-lauseella. 

Esimerkissä hämyNaaman siirto vasemmalle, if-lauseeseen tähän tulee koodia kohtaan pitäisi keksiä lisää. Muut 

rajoitukset tulevat samalla tyylillä 

function vasemmalleSiirto(event:MouseEvent):void 

{ 

 if (tähän tulee jotain koodia){ 

   hamyNaama.x = hamyNaama.x - 5;  // hamyNaamaa siirretään vasemmalle

  } 

}  

Tallenna elokuva nimellä hymionSiirto2.fla. Palauta .fla-tiedosto. 


