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Video Flash-elokuvaan 

Tässä dokumentissa on ohjeita videon tuontiin Flash-elokuvaan 

Flash vaatii oman tiedostomuotonsa videolle. Flashin videoformaatit ovat .flv ja .f4v.  

Kaksi vaihetta, jotta video saadaan Flash-elokuvaan: 

1. Videon kääntäminen Flashin videoformaattiin (.flv tai .f4v) 

2. Videon tuonti Flash-elokuvaan 

Videon kääntäminen (konvertointi) 

Tarvittaessa video pitää konvertoida Flashin omaan muotoon. Videon konvertointi tapahtuu Adobe Media 

Encoder ohjelmalla. Ohjelmalla voidaan konvertoida useita eri videoformaatteja Flash-muotoon; .mov, .m4v, 

.m4a, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .264, .dv, . asf, .wmv, .flv, f4v. 

1. Käynnistä Adobe Media Encoder   (löytyy samasta paikasta kuin Flash Professional) 

2. Valitse  ja etsi käännettävä video 

3. Format: valitse formaatti, johon käännetään  

• .flv on vanhempi ja toimii vanhoilla (8 ja vanhemmat) Flash versiolla 

• .f4v toimii Flash versiosta 9 alkaen. Kuvan laatu on parempi ja tiedosto pienempi. 

4. Preset: valitse sopiva esityskoko sen mukaan millaisen videoikkunan Flash-elokuvaan haluat, pieneen 

ikkunaan ei kannata valita isoa muunnosta. 

5. Tarvittaessa voit valita toisen paina ja nimen, ohjelma ehdottaa automaattisesti samaa kansiota ja 

nimeä mutta eri päätettä kuin ladattava tiedosto,  

6. Start Queue: Aloita muunnos, ohjelma aloittaa muunnoksen automaattisesti hetken kuluttua  
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Videon tuonti 

1. Flash-videotiedosto kannattaa tallentaa samaan kansioon flash-tiedostojen (.fla ja .swf) kanssa ennen 

videon tuontia. Näin saadaa linkit tiedostojen välillä toimimaan 

2. Aloita uusi Flas-elokuva tai avaa flas-elokuva, johon videon tuot. 

3. Valitse File – Import – Import Video 

4. Valitse tuotava video. Video voi olla omalla työasemalla (On your Computer) tai valmiina web-

palvelimella (Already  deployed to a web server…) 

5. Valitse tuontitapa 

1 Load external tämä on yleisin tapa, Flash muodosta linkin Flash-tiedoston ja videon välille, 

video toistetaan ulkoisesta tiedostosta eli molemmat tiedostot tarvitaan, jotta toimii  

2 Emped FLV in SWF…, vain lyhyille (alle 10 sekunnin videoille, toimii vain FLV-formaatilla  

video upotetaan Flash-elokuvaan aikajanalle, tähän voi liittää helposti esimerkiksi tekstitystä ja 

ääntä (videon käsittely kannattaa kuitenkin jättää videoeditorille) 

3 Import as mobile device…  erityisesti mobiililaitteita varten  

 

valitse  
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6. Valitse video-ikkunan ulkonäkö ja ohjaimet sekä ohjain paneelin väri. SkinOverAll sisältää kaikki 

ohjaimet, jota on tarjolla. Lopuksi valitse  

 

7. Valitse  

 

 


