کاربر flash

 .1خطی با رًگ آبی ٍ ضخاهت  8پیکسل رسن کٌیذ
 .2یک سوبل از ًَع دکوِ بِ رًگ آبی طراحی کٌیذ کِ با رفتي هَس رٍی آى زرد رًگ ضَد.
 .3با کوک  shape tweenیک دابرُ را بِ ستارُ تبذیل کٌیذ.
 .4عکسی را از ًَع ٍ bitmapارد کٌیذ ٍ آى را بِ ( vectorبرداری) تبذیل کٌیذ.
 .5اًیویطٌی طراحی کٌیذ کِ حرکت آى با یک دکوِ  ٍ stopبا دکوِ ای دیگر  playضَد.
 .6یک هتي در حالت دایٌاهیک بٌَیسیذ.
 .7یک چراغ راٌّوایی ایجاد کٌیذ کِ پس از چٌذ ثاًیِ چراغ ّا از رًگ قرهس بِ سبس تبذیل ضَد
 .8یک تصَیر آٍردُ تعریف کٌیذ کِ  zoomآى کن ٍ زیاد ضَد
 .9یک چٌذ ضلعی ٍ یک تصَیر آٍردُ ٍ حالت  maskرا رٍی آى ًطاى دّیذ.
.10

هتٌی را ًَضتِ ٍ طَری طراحی کٌیذ کِ حرٍف هتي ّر کذام یک رًگ داضتِ باضٌذ ٍ ّوچٌیي از

ّن دٍر ٍ بِ ّن ًسدیک ضًَذ ٍ آى را با پسًَذ  swfدر دسکتاپ بِ ًام خَرضیذ رخیرُ کٌیذ
.11

با کوک  shape tweenیک دایرُ را بِ ستارُ تبذیل کٌیذ ٍ سرعت تبذیل آى را افسایص دّیذ

ٍ سپس فرین ّا را برعکس ًواییذ.
.12

اًیویطٌی طراحی کٌیذ کِ حرکت آى با یک دکوِ  ٍ stopبا دکوِ ای دیگر  playضَد.

.13

ًام هَسسِ اهَزضیتاى را بٌَیسیذٍ بِ آى افکت دّیذ

.14

یک هستطیل آٍردُ تعریف کٌیذ از چپ بِ راست ٍ از راست بِ چپ در حرکت باضذ.

.15

هستطیلی رسن ًواییذ ٍ رًگ داخل آى را بٌفص ٍ رًگ کادر آى را صَرتی اًتخاب ًواییذ.

.16

رًگ صفحِ کاری ( )Stageخَد را بِ رًگ دلخَاُ تغییر دّیذ.

.17

خطَط راٌّوا را فعال ًواییذ.

.18

خطَط راٌّوا را قفل ًواییذ.

.19

خطی با زاٍیِ  45درجِ رسن ًواییذ.

.20

هستطیلی دٍر گرد رسن ًواییذ.

.21

دایرُ ای رسن ًواییذ.

.22

قسوتی از دایرُ رسن ضذُ را با استفادُ از پاککي ،پاک ًواییذ.

.23

هستطیلی رسن ًواییذ کِ گَضْْای سوت راست زاٍیِ  50درجِ داضتِ باضذ.

.24

رًگ هستطیل رسن ضذُ را گرادیٌت اًتخاب ًواییذ.

.25

ًرخ فریوْای فایل ایجاد ضذُ را رٍی  24قرار دّیذ.

.26

خط کص را فعال ًواییذ.

.27

اضکال رسن ضذُ را گرٍّبٌذی ًواییذ.

.28

اضکال گرٍّبٌذی ضذُ را از حالت گرٍُ خارج ًواییذ.

.29

هاضیٌی ّواًٌذ ضکل زیر در ًرم افسار فلص رسن کٌیذ.

.30

هاضیي رسن ضذُ در سَال قبل را با استفادُ از رٍش فرین بای فرین (

)Frame by Frame

حرکت دّیذ.
.31

هاضیي رسن ضذُ در سَال اٍل را با استفادُ از رٍش  Motion tweenحرکت دّیذ.

.32

حلقِ بسکتبالی رسن کردُ ٍ با استفادُ از رٍش  Motion Guideتَپ را بِ صَرت هسیر هٌحٌی

از داخل حلقِ عبَر دّیذ.
.33

ساعتی رسن کردُ ٍ عقربِ ّای آى ّر  5فرین بِ سوت جلَ حرکت کٌٌذ.

.34

ابری رسن ًواییذ ٍ بِ سوت راست حرکت ًوایذ.

.35

ضکلی را  importکردُ ٍ آى را هاسک ًواییذ.

.36

فایلی را با پسًَذ  FLAرخیرُ ًواییذ.

.37

اسن یکی از الیِ ّا را تغییر دّیذ.

.38

یکی از الیْْا را قفل ًواییذ.

