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1. Hướng dẫn tạo flash trình chiếu cho hình ảnh
Flash là là 1 công nghệ được phát triển chủ yếu tập trung cho các ứng dụng trên nền web: cho
phép thêm các hiệu ứng chuyển động (animation/hoạt hình), audio, video,... và các tương tác
vào trang web 1 cách sinh động. Các sản phẩm Flash rất đa dạng: website, banner, quảng cáo,
game, animation,...
Aleo Flash Slideshow Gallery Maker là một chương trình đơn giản để tạo ra các tập tin trình
chiếu (flash) từ các hình ảnh.
Khi khởi động vào giao diện chương trình có cấu trúc như sau:
Kích thước của flash

Các bước để tạo
một flash theo 3
bước:

Các mẫu flash

Bước 1: cấu hình
các thông số cho
flash
Bước 2: đưa hình
ảnh vào và khai
báo thông số cho
hình ảnh.
Bước 3: xuất bản
thành tập tin flash

Để tạo 1 tập tin flash người sử dụng sẽ tiến hành theo 3 bước :
Bước 1 : khai báo các thông số chung cho flash:
+ Kích thước của flash : width (độ rộng), height (chiều cao).
+ Gắn liên kết cho flash (open webpage when click)
+ Các kiểu thể hiện của flash ( Select Style)
+ Chất lượng hình ảnh (JPEG Quality) : từ 1-100%
+ Flash dừng chạy khi di chuột vào (Pause image rotating on mouse over)
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Bước 2 : đưa hình ảnh vào và khai báo các thông số hiển thị cho hình ảnh

Thêm file
hình vào

Nhập chú thích
cho hình

Trong bước này người sử dụng sẽ khai báo các thông số cho hình:
+ Chú thích (file description) : nhập chú thích cho từng hình.
+ Hiệu ứng cho hình ảnh (Slide in effect) : chọn trong mục Choose from predefined effects:
fade (mờ dần), left, right ( đi từ trái, phải vào), heart, star (hiện kiểu trái tim, ngôi sao), ….
Chỉnh tốc độ (speed), thời gian hiển thị từng hình (durations).Có thể thiết lập các thông số này
cho từng hình hoặc lựa chọn apply effect to all để thiết lập cho tất cả các hình
+ Weblink : gắn liên kết cho từng hình, nhập liên kết trong ô URL Address
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Bước 3 : xuất bản thành tập tin flash :

Nhấn vào đây để xuất kết
quả ra file flash

Chọn thư mục
chứa tập tin flash

Nhập tin
file

Chọn mục này để tạo 1
file flash duy nhất chứa
tất cả hình ảnh

Trong bước cuối cùng này, người sử dụng sẽ chọn nơi chứa tập tin flash (Select output folder), đánh dấu chọn
mục Flash slideshow để xuất ra 1 file flash chứa tất cả hình ảnh. Lựa chọn flash gallery sẽ xuất ra file flash kèm
theo thư mục hình ảnh đính kèm.

Kết quả sau khi Publish sẽ được 2 file, 1 file chạy của flash (*.swf), 1 file html chứa đoạn code thể hiện flash.
Người sử dụng có thể sao chép đoạn code chương trình tạo sẵn trong mục html code để đưa vào cấu trúc
website của mình.
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