FLASH: INCORPORACIÓ D’ARXIUS DE SO A CLIPS
Treball a realitzar
Realitzar un clip
El clip ha de tenir una duració mínima de 15 segons.
Obligatòriament la temàtica serà el goril·la King Kong (obligatori) enfilant-se per l’estructura de la Torre Eiffel (obligatori).
L’haurem de veure des d’un mínim de dues distàncies diferents.
Es valorarà que el goril·la faci un moviment (alternant, desplaçar les mans i braços...) a mesura que puja fins a dalt de la
torre. Cada segon de menys representarà la pèrdua de dues dècimes. La puntuació total serà de sis punts.
Incorporació d'arxius de so.
Obrir l'explorador FireFox i a You Tube, buscar la composició de Johann Strauss "Moto perpetuum" (obligatori). Instal·lar
en el Firefox el complement (extensió) per a capturar àudio en format .mp3 a partir del vídeo de You Tube. Guardar
l'arxiu .mp3 a la carpeta "flash_el meu nom" de l'escriptori. Quan ja tinguem l'arxiu "Moto perpetuum.mp3", importar-lo a
la biblioteca del nou document flash. Una vegada estigui a la biblioteca, seleccionar Importar/línia de temps/nova capa i
anomenar-la "Moto_perpetuum". Amb la capa de so seleccionada en blau, arrossegar l'arxiu .mp3 de la biblioteca a l'àrea
de treball. A la línia de temps, seleccionar el primer fotograma (frame) que ha de tenir l'arxiu de so. Fem
finestra/propietats i triem arxiu de so. Provem les diferents opcions d'efecte: Cap/canal dret i
esquerra/esvaïment/esvaïment dreta - esquerra/personalitzar amb corba envolant... També en aquest panell de
propietats, a sota de l'opció efecte, podem triar en el menú emergent sinc. És molt important trobar les diferències entre
l'opció event i l'opció inici.
Si es vol, es poden incorporar més arxius de so, però és preferible crear una capa per a cadascun.
Per a visualitzar el clip creat (navegador web) hem de fer: Menú/arxiu/configuració de publicació/HTML/publicar.
D'aquesta manera se'ns crearà un fitxer .htm (el visualitzador del projecte flash). L'arxiu .swf és la versió compilada de
l'arxiu .fla i serveix per a mostrar-lo en les pàgines web. El nom del fitxer a corregir serà "SO_el_meu_nom.swf". No es
corregiran altres extensions.

