
Hvordan man får et objekt til at flytte sig ved brug af
piletasterne
Flash MX: Hvordan man før et objekt til at flytte sig ved brug af piletasterne...
Dette foregår med ActionScripts.. sådan!
Skrevet den 04. Feb 2009 af doodoo I kategorien Flash / Andre | 

Du starter med at lave et nyt dokument på ca. 500x500 pixel. Du bestemmer selv.
Derefter laver du et nyt movieclip (MC) og giver dette navnet "boks".
Åben nu dit Library (CTRL+L) for at finde dine objects.
Gå ind i Scene1 og træk "Boks" ind på scenen.

Nu til ActionScripting.
Tryk F2(Win) for at få din actionscript editor frem. Sæt den til advanced mode, så du selv kan skrive koden
ind.

Nu kan du tage og ligge denne kode ind i editoren:

onClipEvent(enterFrame) {
// Fortæller at ved tryk på PIL UP, gå to "Speed" op.
if (Key.isDown(Key.UP)) {
speed += 2;
}

// Fortæller at ved tryk på PIL NED, gå to "Speed" op.
if (Key.isDown(Key.DOWN)) {
speed -= 2;
}

// Rotér din boks 15 til venstre
if (Key.isDown(Key.LEFT)) {
_rotation -= 15;
}
// Rotér din boks 15 til højre
if (Key.isDown(Key.RIGHT)) {
_rotation += 15;
}

// Her angives hastighed på boksen:
speed *= .80; // Rotàtions hastighed på 88 (prøv at sætte den til evt. 99)
x = Math.sin(_rotation*(Math.PI/180))*speed;
y = Math.cos(_rotation*(Math.PI/180))*speed*-1;
if (!_root.move.hitTest(_x+x, _y+y, true)) {
_x += x;
_y += y;
} else {
speed *= -.5;
}
}

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Håber du/I kan bruge dette til noget. :)
Husk det er lovligt at prøve sig frem. Rette i tallene eller andre ting og se hvad der sker... Netop derfor ALT
ikke er beskrevet.

<doodoo>
21/01-04 <fejlen skulle være rettet>
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Et færdigt script til cutandpaste er der ikke meget artikel over :-(
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Fejl i scriptet, giv ikke penge for det....
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Denne artikel er nok beregnet som hjælp til begyndere - men man savner lidt forklaring - man får stort set
ikke andet end et script man kan kopiere... - Og det er netop forklaring man vil have som begynder...
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Dov noget af det væreste jeg længe har set.
Har jo intet med en artikel at gøre, og den kode har du jo bare copy/paste fra en bog, eller fra nettet.
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Denne video viser dig, hvordan du får det sat op.
- Link: http://edinm.dk/flash-mx-flytning-af-objekt-ved-brug-af-piltasterne/
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