การสร้ างนาฬิ กาเข็มด้ วย Flash Action Scripts
เนื้อหาของตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่างการตั้งตัวแปรใน Flash ซึ่งมีท้ งั ตัวแปรที่ประกาศขึ้นเองและตัว
แปรที่มีอยูแ่ ล้วในระบบ
การประกาศตัวแปร
ชื่อตัวแปร
new ชนิดตัวแปร;
time = new Date();
** ประกาศตัวแปรชื่อ time ให้มีชนิดข้อมูลเป็ นวันที่ (Date) **
seconds = time.getSeconds() ** ประกาศตัวแปร seconds แล้วใช้ function getSeconds() เพื่อดึงค่า
เวลาหน่วยเป็ นวินาที
1. สร้าง Action Script 2.0

2. ตั้งค่า Dimensions width 600 Height 600 frame rate 25 แล้วคลิก OK

3. วาดวงกลม เลือกเครื่ องมือวาดรู ปสี่ เหลี่ยม(Rectangle tool)ด้านซ้ายมือ แต่ให้กดเมาส์คา้ งไว้ 1
วินาทีเพื่อให้เปิ ดแถบเครื่ องมือย่อย จากนั้นคลิกเปลี่ยนเป็ นวาดวงกลม (Oval tool)

4. กดปุ่ ม shift แล้วลากเมาส์วาดวงกลมบน stage ขนาดไม่ตอ้ งใหญ่มาก

5. ใช้เครื่ องมือลูกศรสี ดาํ (Selection Tool) มาดับเบิ้ลคลิกที่วงกลมเพื่อเลือกวงกลมทั้งหมด

6. ให้ดูที่แถบ Properties จากนั้นกําหนดค่าต่างๆ ดังนี้
สี เส้นให้เป็ นสี ดาํ หรื อสี อื่น กําหนดความหนาเป็ น 2
สี ระบายให้เลือกสี ระบายภายในวงกลมตามใจชอบ
W กว้าง ให้กาํ หนดไว้ที่ 600
H สู งให้กาํ หนดไว้ที่ 600
X และ Y ให้เป็ น 0 และ 0 กดปุ่ ม Enter ยืนยันค่าสุ ดท้าย
*** วงกลมจะมีขนาดเต็มพื้นที่พอดี ***

7. ให้คลิกที่วา่ งเพื่อยกเลิกการเลือกวงกลมทั้งหมด (สังเกตุวงกลมจะไม่มีลกั ษณะลายๆ อีก) จากนั้น
ให้ทาํ การคลิกที่เส้นขอบวงกลม จากนั้นกดปุ่ ม Ctrl+C หรื อกดเมนู Edit เลือก Copy

8. กด Ctrl+Shift+V เพื่อวาง(past) ลงมา แต่การกด shift ใน flash ร่ วมด้วยจะเป็ นการวางทับที่เดิม
หรื อจะคลิกเมนู Edit เลือก Past in place ก็ได้ วงกลมที่เลือกจะวางทับที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
9. คลิกเมนู Modified เลือก Transform เลือก Scale and Rotate ป้ อนค่า % เพื่อลดขนาดวงกลมที่วาง
ใหม่น้ ีไว้ที่ 90% ของวงเดิมซึ่งผลคือจะได้วงกลม 2 ชั้น

10. ใช้ ลูกศรสี ดาํ เลือกสี พ้ืนวงกลมภายในแล้วเปลี่ยนเป็ นอีกสี หนึ่ง

11. ให้สร้าง Layer ใหม่โดยคลิก icon ตามรู ป จากนั้นให้ดบั เบิ้ลคลิก layer 1 เปลี่ยนชื่อเป็ น body
และ layer 2 เปลี่ยนเป็ น number แล้วทําการล็อก layer body โดยคลิก . ขวาบน layer ให้เป็ นรู ปกุญแจ

12. คลิกเครื่ องมือ Text Tool แล้วคลิก layer number พิมพ์ตวั เลขลงไปทีละตัวดังรู ป (การกําหนด
font หลักจากคลิกพิมพ์ตวั เลขแล้วกด ESC แล้วตั้งค่า font ได้จาก Properties ด้านล่าง แล้วใช้เครื่ องมือลูกศร
สี ดาํ ลากไปวางตรงตําแหน่งของตัวเลขบนหน้าปั ดนาฬิกาดังรู ปขวามือ) เสดแล้วให้ lock layer นี้ไว้เหมือน
body

13. คลิกเมนู Insert เลือก New Symbol ให้ต้ งั ชื่อว่า Sec arm คลิก OK

14. ใช้เครื่ องมือ Line วาดเส้นตรงแนวดิ่ง 1 เส้น จากนั้น ใช้เครื่ องมือลูกศรสี ดาํ คลิกเส้นที่วาด ตั้ง
ค่าที่ properties โดยให้ค่า W = 0 , H = 320 , X = 0.0 Y = -275.0 (ค่าติดลบ) สี เส้นเป็ นสี แดง หนา = 2 เส้น
จะวางทับบนเครื่ องหมายบวกพอดี ( + ) แต่จะค่อนไปด้านบน

15. ให้วาดวงกลมทับบนเส้น ตรงตําแหน่งเครื่ องหมายบวก ( + ) เพื่อใช้เป็ นแกนของเข็มนาฬิกา

16. คลิกเมนู Insert เลือก New Symbol ตั้งชื่อว่า Min arm แล้วคลิก OK
17. วาดรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง แล้วใช้เครื่ องมือลูกศรสี ดาํ ดับเบิ้ลคลิกสี่ เหลี่ยมตั้งค่าที่ Properties
ตามรู ป W = 10 , H = 320 , X = -5 , Y = -275

18. คลิกเมนู Insert เลือก New Symbol ตั้งชื่อว่า Hou arm แล้วคลิก OK
19. วาดรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งเช่นเดียวกัน จากนั้นใช้ลูกศรสี ดาํ ดับเบิ้ลคลิกรู ปสี่ เหลี่ยมที่วาด
แล้วตั้งค่า Properties ตามรู ป W = 17 , H = 220 , X = -8 , Y = -180

20. กลับมาที่ stage ให้คลิกลูกศรสี ฟ้า ใต้ time line

21. ให้สร้าง Layer ขึ้นใหม่ ตั้งชื่อ layer ว่า pin

22. คลิกเมนู View เลือก Ruler เพื่อแสดงไม้บรรทัดบนจอภาพ จากนั้นลากเมาส์จากไม้บรรทัด
ด้านซ้าย ให้ไปตัดเส้น 300 และลาดจากด้านบนตัดที่ระยะ 300 ซึ่งเป็ นจุดศูนย์กลางภาพพอดี

23. ให้ดูที่หน้าต่าง Library ด้านขวาของจอ ถ้าไม่มีให้ไปที่เมนู Windows เลือก Library จากนั้นคลิก
เลือก symbol “Hou arm” แล้วลากมาวางในตัวเรื อนนาฬิกา

24. ที่ Properties ในช่อง Instance Name ให้ต้ งั ชื่อว่า “h_arm”

24. คลิกเครื่ องมือ Free Transform แล้วลากย้ายวงกลมเล็กภายในมาทับเครื่ องหมาย +

25. ย้ายไปวางให้วงกลมอยูบ่ นเส้นตัดของ ศูนย์กลาง จากนั้นปรับความยาวเข็มลงให้พอดีกบั เข็ม
ชัว่ โมง

26. ให้ลาก Symbol “Min arm” จาก Library มาวาง แล้วตั้งชื่อในช่อง Instance Name ในช่อง
Properties ด้านล่างว่า “m_arm” แล้วทําเหมือนขั้นตอนที่ 24 และ 25 ปรับเข็มให้ยาวกว่าเข็มชัว่ โมง
27. ให้ลาก Symbol “Sec arm” จาก Library มาวาง แล้วตั้งชื่อในช่อง Instance Name ในช่อง
Properties ด้านล่างว่า “s_arm” แล้วทําเหมือนขั้นตอนที่ 24 และ 25 ปรับเข็มให้ยาวเท่าๆ กับเข็มนาที
28. สุ ดท้ายเข็มจะเรี ยงกันดังรู ป โดยเข็มชัว่ โมงจะอยูด่ า้ นล่างสุ ดเข็มนาทีและวินาทีจะเรี ยงทับซ้อน
ขึ้นมาตามลําดับ ขั้นตอนนี้ให้ลากเส้น Guid (สี เขียว) กลับเข้าไปที่ไม้บรรทัดเพราะเราจะไม่ใช้งานกันแล้ว

29. ให้เพิ่ม Layer ใหม่แล้วดับเบิ้ลคลิกเปลี่ยนชื่อเป็ น action

30. คลิกที่ Frame ที่ 1 ของ Layer ที่ชื่อ action จากนั้นกดปุ่ ม F9 เพื่อเปิ ดหน้าต่าง action แล้วพิมพ์
คําสัง่ ดังต่อไปนี้

31. ต่อไปให้คลิกที่ Frame 2 ของทุก Layer ทําการแทรกเฟรมเข้าไปด้วยการกดปุ่ ม F5 เพื่อเพิ่ม
เฟรมโดยไม่เพิ่ม keyframe เพื่อให้ Time Line มีความยาว 2 เฟรม

32. ทําการทดสอบการทํางาน กด Ctrl+Enter
…………………………………..

