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Santrauka. Apžvelgiama Adobe Flash technologija, aptariamas jos panaudojimas grafikoje. Supažindinama su objektinio 
programavimo kalba – ActionScript. Aprašomi išorinių muzikos rinkmenų nuskaitymo ir apdorojimo metodai. Pateikiami  
duomenų nuskaitymo klasių ir funkcijų sudarymo pavyzdžiai. Išskiriami pagrindiniai metaduomenys, saugojami ID3 žymų 
formoje. Garso duomenų atvaizdavimas panaudojant SoundMixer biblioteką. Aptariami GIF animacijos trūkumai ir 
pateikiami jų pašalinimo būdai panaudojant Flash. Aprašomi animacijos kūrimo etapai atsižvelgiant į objektų struktūrą. 
Iliustruojami atvirkštinės kinematikos taikymo pavyzdžiai kūno judesiui animuoti. 
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Įvadas  

Naujausiose multimedijos technologijose vystomos 
taikomosios programos, sujungiančios regimuosius ir 
girdimuosius efektus skirtus pramogoms. Dažniausiai 
tenka matyti video ar atvaizdų skaidres pagal atitinkamą 
muziką naudojant kompiuterį. Vis dėlto, dar yra nedaug 
kompiuterinių animacijų, kurios gali būti automatiškai 
sukurtos, pagal muzikos interpretaciją. Flash dažniausiai 
naudojama paįvairinti interneto puslapius audio, video, 
animacija bei interaktyvumu. Žinoma ši technologija gali 
būti panaudojama ir prezentacijose, reklaminėse 
antraštėse, žaidimuose ar įvairių programinių paketų 
valdyme. Tobulėjant šiai technologijai, atsiranda 
galimybė duomenis valdyti ne tik pelės ar klaviatūros 
pagalba, bet ir mikrofono bei kameros įvesties įrenginiais. 
Grafinius elementus galima kurti ir apdoroti tiek patogia 
įrankių juosta, tiek objektinio programavimo kalba 
vadinama ActionScript (Wright et al. 2008; Sanders et al. 
2007; Elst et al. 2006). ActionScript – tai scenarijų 
programavimo kalba, naudojama interaktyvioms Flash 
animacijoms kurti. Šios programavimo kalbos privalumai 
atsiranda dažniausiai sukurtose trumpose programose, be 
to programavimo aplinka yra labai vaizdinga ir patraukli 
vartotojui. Net mažiau įgudęs vartotojas lengvai gali 
sukurti animacinio objekto judesį, keisti formas bei 
suteikti animacijai papildomų efektų.  

Taigi Flash šiuo metu yra viena iš populiariausių 
technologijų, skirtų animacijai rengti. Flash leidžia ne tik 
judinti nedidelius objektus kompiuterio ekrane, bet ir 
kurti pilnametražius animacinius filmus, skirtus rodyti 
per televiziją. Šioje įvairialypės informacijos apdorojimo 

terpėje derinant tekstą, nuotraukas, garsą, animaciją ir 
vaizdo įrašus kuriami meniniai, pramoginiai arba 
informatyvūs projektai. Ši programinės įrangos rengimo 
platforma leidžia programuotojams kurti galingas, bet 
nesudėtingas taikomąsias programas, plačiai naudojamas 
internete. Tai aiški, intuityviai suprantama programa, 
sumanyta kaip prieinama kiekvienam, bet išplėtota, 
sudėtinga ir profesionali priemonė, naudojama patyrusių 
dizainerių ir projektuotojų (Schaeffer et al. 2009). 

Garso nuskaitymas ir apdorojimas 

Vis dažniau pastebime, kaip virtualus pasaulis 
skverbiasi į mūsų gyvenimą. Kartais net yra labai 
sudėtinga visa tai atskirti nuo realybės. Vienas iš tokių 
pavyzdžių yra filmai bei animacija. Žiūrint filmą arba 
animacinį filmą, kartais labai sunku įvertinti, ar visą tai 
ką matome yra nupiešta kompiuterio pagalba, ar tai yra 
tikra. Todėl labai svarbu filme atvaizduoti ne tik 
realistiškus vaizdus, bet ir suteikti jiems gyvumo 
pridedant sinchronizuotą garsą. Kad galėtume suprasti, 
kaip visa tai veikia, mums reikia išsiaiškinti kaip išgauti 
informaciją iš audio rinkmenos, ir ją panaudoti 
animacijai. 

Vienas iš Flash privalumų yra tai, jog dirbant su 
audio laikmenomis (AAC, AIFF, MP3, AVI, WAV, AU) 
nėra būtina importuoti, užtenka priskirti nuorodą iki jų 
(Braunstein et al. 2010). Taip Flash rinkmenos dydis 
nepadidėja, atsiranda galimybė klipo muziką keisti 
dinamiškai neredaguojant kodo, o tik pakeičiant pačios 
audio rinkmenos pavadinimą. Išorinių audio rinkmenų 
nuskaitymo metodas aprašomas taip: 
 



 

package {             (1) 
import flash.display.Sprite;            (2)  
import flash.media.Sound;            (3)  
import flash.net.URLRequest;            (4) 
import flash.media.SoundChannel;            (5) 
public class Nuskaityti_audio extends Sprite {       (6) 

private var garsas:Sound = new Sound();        (7) 
private var kanalas:SoundChannel = new       (8) 
SoundChannel();             (9) 
public function Nuskaityti_audio() {               (10)  
 var uzklausa:URLRequest = new                  (11) 
 URLRequest("muzika/muzika_nr1.mp3");     (12)  

garsas.load(uzklausa);          (13) 
kanalas = garsas.play();          (14) 

}  }  }            (15) 
 

Paketas (angl. package) leidžia į grupes surinkti 
klases ir/arba sąsajas, kurios yra iš prigimties panašios 
arba susijusios. Projektavimo elementų sugrupavimas 
pakete pagerina klasių diagramų, o ypač sudėtingų klasių 
diagramų, skaitomumą (Peters et al. 2007). 

Atlikus mp3 rinkmenos nuskaitymą melodija 
grojama įvykdžius funkciją „play()“,  tačiau norint 
sinchronizuoti muziką ir animaciją reikia atsirinkti 
reikalingus duomenis. Mp3 rinkmenoje yra užkoduota 
visa reikalinga informacija šešioliktainėje sistemoje 
(Hacker et al. 2007; Raissi et al. 2002). Ne kartą esame 
pastebėję, kaip įkeliant muziką į audio grotuvą, ne tik 
girdime mums patinkančią melodiją, bet ir galime 
pamatyti naudingą informaciją: dainos pavadinimą, 
sukūrimo metus, atlikėją, dainos ilgumą ir pan. Visą tai 
galima padaryti ir pasitelkiant Flash technologiją. 

 
var muzika:Sound = new Sound(new          (16) 
URLRequest("muzika/muzika_nr1.mp3"));         (17) 
muzika.play();           (18) 
muzika.addEventListener (Event.ID3, rodytiID3);      (19) 
function rodytiID3 (evt:Event) {          (20) 
var informacija:ID3Info = evt.target.id3;         (21) 
trace(informacija.artist+"\n"+          (22) 
informacija.songName+"\n"+           (23) 
informacija.album);}           (24) 

 
Mp3 rinkmena savyje turi ne tik muzikos garsų 

atitinkamus duomenis, bet ir naudingus metaduomenis 
kurių pagalba, galima gauti bendrą informaciją apie visą 
duomenų struktūrą. Metaduomenys yra saugomi ID3 
žymų formoje (Webster et al. 2008). Šią informaciją 
audio grotuvas nuskaito pirmiausia, taip jis „išanalizuoja“ 
koks bus muzikos ilgumas, pavadinimas, koks dydis ir ar 

ši rinkmenos struktūra yra palaikoma. Žinoma pati 
svarbiausia muzikos failo dalis yra duomenys, 
atitinkantys pačius garsus. Tai amplitudžių reikšmės, 
kurios gali būti keičiamos į mūsų pasirinktą sistemą 
atvaizdavimui. Dažniausiai duomenys yra atvaizduojami 
ekvalaizerio pagalba (1 pav.). Ekvalaizeriai ne tik padeda 
grafiškai analizuoti garsus, bet ir praturtina audio grotuvo 
aplinką įvairiaspalvių figūrų kitimo efektais. 

  

 
1 pav. Įvairiaspalviai ekvalaizeriai parodantys garso savybes, 
bei suteikiantys vaizdo efektų audio grotuvui. 

Fig. 1. Multicolored equalizers showing sound properties and  
providing visual effects to audio player. 
 
Flash technologijoje išgauti tokiems efektams naudojama 
papildoma biblioteka „SoundMixer.computeSpectrum“ 
(Shupe et al. 2008). Tačiau šie duomenys gali būti ne tik 
skirti analizavimui, bet ir keičiami į šiuo atveju judančio 
animacinio objekto koordinates ar suteikiant ritmo 
impulsą konkrečiam judesiui.  

Animacijos kūrimo metodai 

Animacija – tai dvimačių ar trimačių iliustracijų epizodų 
rodymas, kuriems kintant sukuriama judėjimo iliuzija. 
Seniau ši iliuzija buvo perteikiama GIF rinkmenos 
pavidalu, tačiau tokias animacijas buvo ganėtinai sunku 
kurti ir atnaujinti. Žinoma GIF grafika animacijoms kurti 
yra mažiau naudojama dėl savo nemenkų trūkumų, tokių 
kaip didelės atminties užimtumas (GIF yra tarsi sudarytas 
iš atskirų nejudančių nuotraukų, todėl bendras atminties 
užimtumas lygus visų nuotraukų atminties užimtumo 
sumai).  Ši problema buvo išspręsta panaudojus vektorinę 
grafiką. Flash technologijoje yra sukuriami pradinis ir 
galutinis kadrai, o tarpinius kadrus sugeneruoja pati 
programa, keisdama objektų spalvą, dydį, pasukimo 
kampą, judėjimo kryptį ir greitį. Esant tokioms 
galimybėms, nebereikia kurti atskirai kievkieno kadro, 
kuris atitinkamai užimtų nemažai atminties. Tokiu 
metodu kuriamos animacijos, nereikalauja didelių 
atminties resursų. 

Flash programa turi nemažai įrankių skirtų objekto 
judinimui, tačiau suteikti judesiui tikroviškumo nėra 
lengva. Kai objektas yra sudėtingos struktūros, patartina 
jį skaidyti į atskirus paprastesnius objektus, taip 
animavimas bus daug lengvesnis. Pavyzdžiui, norint 
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sukurti koją, sukuriami šlaunies, blauzdos, pėdos ir kojos 
pirštų simboliai, tada simbolių kopijos sujungiamos 
įsivaizduojamų sąnarių vietose (2 pav.) (Schaeffer et al. 
2009) 

 

 

2 pav. Kairėje pavaizduotas animacinio veikėjo kojos modelis, 
dešinėje kojos dalių simboliai. Simboliai redaguojami atskirai, 
vėliau sujungiami į bendrą kojos modelį. 

Fig. 2. On the left side illustrated model of the leg of a cartoon 
character, on the right side leg symbols. Symbols are edited 
separately, then combined into a single leg model. 

Išskaidant sudėtingą objektą paprastesniais, atsiranda kita 
problema: paprastų objektų gali atsirasti be galo daug, 
reikėtų kiekvieną jų kopijuoti atskirai skirtinguose 
animacijos kadruose, bei atsižvelgti į viso objekto padėtį, 
kad vaizdas kistų dinamiškai. Toks objektų kopijavimas 
užima nemažai laiko ir pastangų. Šis tradicinis 
animavimo būdas vadinamas tiesiogine kinematika. 
Nauja galinga Flash CS4 funkcija leidžia sujungti šias 
dalis taip, kad jos mechaniškai judėtų kaip koja su kaulais 
ir sąnariais. Toks paslankus modelis vadinamas karkasu. 
Kai karkasas scenoje jau suformuotas, patempus vieną 
kojos dalį, pavyzdiui, kelį, likusios dalys susilenks per 
sąnarius kaip trikroji koja. Toks laiką taupantis 
animavimo būdas vadinamas atvirkštine kinematika (sutr. 
AK). Tokiems veiksmams valdyti yra naudojamas kaulo 
(angl. Bone)  ir siejimo (angl. Bind) įrankiai. Flash 
programoje kaulai išdėstomi hierarchine tvarka. Pirmasis 
sukurtas karkaso kaulas vadinamas pirminiu; kitas – 
pirmojo pavaldžiuoju. Kiekvienas į karkasą įtraukiamas 
kaulas vertinamas kaip ankstesniojo pavaldusis. Tad 
kaulą su visais jam pavaldžiais kaulais galima perkelti 
nejudinant pirminio. Šalinant kaulą, kartu šalinami jo 
pavaldieji kaulai. Koreguojant pažymėto kaulo pasukimo 
(angl. Rotation), pertarkymo X (angl. X Translation) arba 
Y (angl. Y Translation) ašies kryptimi nustatymus, 

paveikiamas sąnarys jungiantis šį kaulą su jo pirminiu 
kaulu. Kadangi paskutinis hierarchijos kaulas neturi 
pavaldžiojo, jo sąnario nustatymų pakeisti negalima. 
Tarpiniai kadrai esti dvejopi – formos keitimo ir judesio. 
Abiejų rūšių kadrai veikia panašiai, bet skirti įvairių tipo 
objektams: formos keitimo tarpiniai kadrai naudojami 
trajektorijoms, kurias galima koreguoti, animuoti, o 
judesio tarpiniai kadrai dažniausiai naudojami simbolių 
kopijoms animuoti (3 pav.). 

 

3 pav. Užbaigta atvirkštinės kinematikos animacija. 

Fig. 3. Completed animation of inverse kinematics. 

Garso ir animacijos realizavimas 

Flash technologijos pagalba sukūrus animacinių veikėjų 
judesius, bei nuskaičius išorines audio rinkmenas galima 
realizuoti vientisą video klipą. Reikia atkreipti dėmesį, 
kada patogiau animaciją aprašyti funkcijomis 
programiškai, o kada piešti kintamus objektus įrankių 
juostoje esančiais įrankiais. Jei norime, jog animacija 
sudomintų auditoriją, jai būtinai reikia muzikos ar garso 
efektų. Nors Flash programa garsus redaguoti ir galima, 
tačiau kūrimo ar įrašymo funkcijos nėra, todėl norint 
filmą papildyti muzika ar efektais teks įrašyti pasitelkiant 
kitas programines įrangas. Bet kokiu atveju prireiks garsų 
rengimo programos, kad galėtume pritaikyti trukmę, 
garsumą ir kokybę. Garsų rengyklės gali būti tiek 
nemokamos (Audacity – atvirojo kodo programa, kurią 
galima parsisiųsti iš www.sourceforge.net), tiek kainuoti 
kelis tūkstančius dolerių (digidesign‘s Pro Tools renkasi 
dauguma profesionalų). Geras tarpinis pasirinkimas – 
Adobe Soundbooth, nauja Creative Suite programa, 
galinti eksportuoti su ActionScript suderinamus failus. 
Importavus garso failus, kitkuo pasirūpins Flash 
(Schaeffer et al. 2009). Galime leisti garso takelius iš karto, 
įvairiais būdais sinchronizuoti garsą su animaciją ir net 
pritaikyti efektus, tokius kaip tildymas bei panoraminis 
garsas. 
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Galutinis rezultatas priklauso nuo a) objektų kiekio: 
kuo daugiau objektų, veikiančių atskirai, tuo labiau 
patraukslesnis bendras vaizdas, b) vaizdo kokybės: 
reikėtų naudoti kuo daugiau vektorinės grafikos, nes 
importuoto paveiksliuko rastrinė grafika kintant objektui 
gali prarasti kokybę ir išryškėti kvadratėliai, c) 
animacijos apkrovos: reikėtų parinkti tiek objektų, kad 
bendras vaizdas būtų įspūdingas, tačiau nepersistengti, 
nes kitu atveju per didelis objektų ar apdorojamų funkcijų 
skaičius gali sulėtinti ir straigdinti animaciją (4 pav.). 

 
4 pav. Garso ir animacijos suderinimas. 

Fig. 4. Reconciliation of audio and animation. 

Išvados 

1. Flash technologija viena iš lengviausiai 
įsisavinamų ir gebančių sukurti sudėtingas animacijas 
paprastais elementais ir veiksmais. 

2. Objektinio programavimo kalba ActionsScript 
padeda tiksliai nustatyti objektų padėtį, pasukimo kampą 
ar  dydžio kitimą, tačiau animuojant objektą ne visada šie 
veiksmai yra aprašomi formulėmis ar funkcijomis. Todėl 
reikalinga rankiniu būdų nupiešti sudėtingesnių objektų 
animacijos tarpinius kadrus. 

3. GIF formato rinkmenos pasižymi tuo, kad 
glaudinant neprarandama informacija, vaizdas 
neiškraipomas, o kontūrai vaizduojami aiškiai. Tačiau 
jose naudojamas mažas kiekis spalvų, bei reikalauja 
daugiau kompiuterio atminties, nei kitų formatų 
paveiksliukai. 

4. Flash programoje pritaikyta atvirkštinė 
kinematika, padeda animuoti sudėtingų konstrukcijų 
objektus. Taip objektų dalys reaguoja viena į kitos padėtį. 
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SOUND AND ANIMATION PROCESSING USING 
FLASH TEHNOLOGY 

D. Dauskurdis  

Abstract 

An overview of Adobe Flash technology, discusses its use of 
graphics. Introducing the object-oriented programming lan-
guage - ActionScript. Describe the external music files scanning 
and processing methods. Presented data capture forms and 
functions of examples. Secreted by the main metadata stored in 
ID3 tags on the form. Display audio data using SoundMixer 
library. GIF animations are discussed and the shortcomings of 
their elimination by using a flash. Describe the animation stage, 
based on the structure of objects. Illustrated by examples of 
application of inverse kinematics to animate the body motion. 

Keywords: multimedia, flash, ActionScript, audio, SoundMixer, 
video, animation, ID3, inverse kinematics. 
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