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TWORZENIE SERWISU INTERNETOWEGO
Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII FLASH

MAŁGORZATA WARWAS, MARCIN SMOLIRA

Instytut Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Streszczenie. Tematem pracy jest wykorzystanie Technologii Flash do budowy ser-
wisu internetowego. W jej ramach powstała strona internetowa poświęcona Zakładowi
Modelowania i Symulacji Komputerowych Instytutu Informatyki Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej. Na podstawie stworzonej strony internetowej zostały przedstawio-
ne możliwości i ograniczenia, zalety i wady technologii.

1. Wstęp

Jedną z najczęściej spotykanych technologii w Internecie jest Flash. Wykorzystanie
Flasha to nie tylko proste bannery czy animowane menu, przy jego użyciu powstają
coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane gry, animacje czy całe strony internetowe.
Dzięki własnemu językowi skryptowemu oraz współpracy z innymi technologami pro-
gram Adobe do tworzenia filmów Flash stanowi nie tylko doskonały program graficzny,
ale także potężne narzędzie programistyczne.

2. Organizacja witryny

Nawigacja strony poświęconej Zakładowi zbudowana jest w oparciu o strukturę hie-
rarchiczną. Główna strona zawiera zbiór odnośników do poszczególnych podstron, za-
wierających informacje na poszczególne tematy. Podstrony nie są ze sobą połączone,
jedyną możliwością przejścia do kolejnych stron jest cofnięcie się w górę hierarchii do
strony głównej i wybranie odpowiedniego łącza. Struktura hierarchiczna jest przejrzysta
i czytelna dla użytkownika, pozwala w szybki sposób znaleźć interesujące informacje [1].

Każda ze stron jest osobnym filmem SWF. Pierwszym plikiem pobieranym przez użyt-
kownika jest film index.swf, który sam w sobie nie zawiera żadnej treści (jedynie proste
elementy graficzne). Po załadowaniu pliku index.swf automatycznie pobierany zostaje
film zawierający stronę główną witryny (main.swf). Takie ”opakowanie” strony głównej
pozwala na monitorowanie postępu pobierania i informowanie na bieżąco użytkownika
o ilości pobranych danych (wartość procentowa). Kolejne podstrony (pliki SWF) po-
bierane są po wybraniu odpowiednich odnośników na stronie głównej, których postęp
ładowania jest również widoczny dla użytkownika. Zewnętrzny film SWF, zawierający
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podstronę, ładowany jest przez main.swf do utworzonego specjalnie w tym celu pustego
klipu filmowego. Klip ten posiada swoją głębokość (kolejność ułożenia klipów na scenie),
która jest większa od pozostałych elementów main.swf. Dzięki temu podstrona znajdzie
się nad elementami strony głównej i przesłoni je. Przy zewnętrznym ładowaniu plików,
aby w pełni kontrolować wygląd witryny, należy pamiętać, aby wszystkie pliki miały
takie same wymiary.

Flash pozwala nie tylko na ładowanie zewnętrznych plików SWF, ale również pli-
ków graficznych (JPG, GIF, PNG), dźwiękowych (MP3) czy video (MOV, AVI, MPEG
i inne).

Dzięki rozdzieleniu projektu na oddzielne pliki, filmy SWF pobierane są tylko wte-
dy, kiedy są potrzebne (działanie podobne jak w przypadku oddzielnych stron HTML,
które są w razie potrzeby wczytywane), co skraca czas oczekiwania na pojawienie się
strony w przeglądarce. Podział na osobne pliki ułatwia także pracę nad nimi, pozwa-
la na łatwiejsze zarządzanie i edytowanie. W przypadku pracy nad projektem grupy
programistów strony mogą być opracowywane niezależnie od siebie [2].

3. Interfejs serwisu - strona główna

Plik main.swf jest właściwą stroną główną serwisu Zakładu, zawierającą odnośniki do
poszczególnych stron. Strona główna (rysunek 1) zawiera podwójny zestaw odnośników
w postaci klasycznego menu tekstowego (na górze strony) oraz jako część elementów
graficznych strony. Aby przyciągnąć uwagę użytkownika oraz podnieść jej atrakcyjność,
odnośniki zostały ukryte za obrazami przedmiotów związanych z uczelnią lub codzien-
nego użytku, które każdy może znaleźć u siebie w domu. Przeniesienie do innej strony
wymaga od użytkownika aktywności, chęci poznania możliwości strony. O tym, że da-
ny element graficzny jest interaktywny, reaguje na ruch myszy, informuje użytkownika
pojawiająca się ”rączka” (podobnie jak przy hiperłączach). Po najechaniu myszy na
przedmiot, będącym odnośnikiem do podstrony, pojawia się podpis z jej tytułem. Wy-
korzystano tu obsługę zdarzeń myszy - najazd kursora na przedmiot, kliknięcie itp.
Ponieważ nie każdy użytkownik będzie chciał wziąć udział w zabawie i szukać interak-
tywnych elementów strony, zawiera ona także czytelne menu tekstowe.

Opis interaktywnych elementów strony przedstawionej na rysunku 1:

- Menu tekstowe - oznaczone na rysunku jako 01 - zawiera elementy, z których każ-
dy reaguje na najazd myszy poprzez drgania, ponadto wszystkie elementy, oprócz
”LABORATORIUM”, są odnośnikiem do strony o danym tytule; po najechaniu
na element ”LABORATORIUM” pojawia się podmenu zawierające elementy:
”KSIĄŻKI”, ”SOFTWARE”, ”SPRZĘT”; po naciśnięciu tych elementów przez
użytkownika zostaną pobrane odpowiednie podstrony;

- Element 02 należący do górnego menu, służy do włączania i wyłączania muzyki,
podobnie jak przycisk głośniczka oznaczony na rysunku numerem 19;

- Po naciśnięciu symbolu numer 03, będącego elementem górnego menu, pojawia
się suwak, za pomocą którego, nie puszczając klawisza myszy, można regulować
głośność muzyki;

- Plakat oznaczony numerem 04 jest odnośnikiem do ogólnych informacji o Zakła-
dzie;

- Tablica korkowa - 05 - jest odnośnikiem do aktualności z życia Zakładu;
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- Ekran monitora - 06 - jeśli włączony jest wygaszacz (wygaszacz włącza się po
pewnym czasie) po kliknięciu myszą wyłącza się, gdy widać treść monitora jest
odnośnikiem do strony głównej Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej;

- Po kliknięciu przez użytkownika elementu 07 zostanie wczytana strona ”Książki”
zawierająca spis książek Zakładu; ponadto po najechaniu myszy na ten element
strony w książce przewracają się;

- Najazd myszy na element 08 powoduje, że strony segregatora zawierającego płyty
cd przewracają się; kliknięcie ładuje stronę z opisem oprogramowania, z którego
korzysta Laboratorium Obliczeń Równoległych Zakładu;

- Komputer oznaczony numerem 09 jest łączem do strony poświęconej sprzętowi
używanemu przez Zakład;

- Po najechaniu na element 10 oraz 11 odpowiednio wysuwa się kieszeń Cd-romu
komputera oraz dyskietka;

Rysunek 1. Wygląd strony głównej

- Czasopisma znajdujące się na biurku oznaczone jako element 12 stanowią od-
nośnik do spisu publikacji pracowników Zakładu, po najechaniu myszą gazety
otwierają się;

- Po kliknięciu teczki 13 - zostaną wczytane informacje o pracownikach Zakładu;
- Numer 14 - Ramka na zdjęcia - stanowi wejście do galerii zdjęć związanych

z Zakładem;
- Indeksy oznaczone numerem 15 otwierają się po najechaniu myszą przez użyt-

kownika, po kliknięciu ich zostaje załadowana strona związana z pracownią ma-
gisterską, zawierającą propozycje tematów prac;

- Szuflada z myszą i klawiaturą - 16 oraz szuflada biurka - 17, wysuwa się po
najechaniu myszą, gdy działa wygaszacz ekranu wyłącza go;

- Lampka - 18 - po naciśnięciu zapala się lub gasi;
- Elementy, które powodują pewne akcje po kliknięciu przez użytkownika, są opisa-

ne krótkim komentarzem za pomocą elementu 20 (w tym konkretnym przypadku
opis ma treść ”o zakładzie”);
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- Element o numerze 21 - kosz na śmieci, którego przykrywka obraca się po naje-
chaniu myszą, stanowi odnośnik do informacji o autorze strony.

Dodatkowym ruchomym elementem na stronie głównej jest także zegarek, który wska-
zuje aktualną godzinę oraz datę.

4. Wygląd i treść strony

W 5 wersji Flasha wprowadzono możliwość korzystania z XML, było to odpowiedzią
na rosnącą popularność tej technologii, jej uniwersalizm, a także na potrzebę łatwej
wymiany strukturalnych danych. Początkowo obsługa XML nie była pozbawiona wad,
zapomniano o obsłudze białych znaków, które były interpretowane jako węzły dokumen-
tu XML. Usterka ta nie występuje od odtwarzacza w wersji 5.0.41.0 [3].

Zalety XML wykorzystano, umieszczając w dokumentach tego formatu treści po-
szczególnych podstron, zamiast bezpośrednio w projekcie *.fla. Dzięki temu, osoby za-
rządzające stroną, nieobeznane z Flashem i programem służącym do tworzenia filmów
SWF, mogą w łatwy i wygodny sposób redagować pliki zawierające treść. Po pomyśl-
nym wczytaniu pliku XML, można poddać obróbce dane w nim zawarte. Używane we
Flashu pola tekstowe (obiekt TextField), do których można dynamicznie ładować treść
(w tym zawartość plików XML), pozwalają na traktowanie zawartego w nim tekstu ja-
ko HTML. Flash interpretuje okrojony podzbiór znaczników HTML, należą do niego
znaczniki: <a>, <font>, <u>, <i>, <img>, <body>, <b>, <span>, <li>, <br>,
<p>, <textformat>. Oczywiście, wykorzystując pliki XML, nie musimy korzystać ze
znanych już znaczników, możemy definiować również swoje. Dla dokumentu XML mo-
żemy utworzyć plik CSS, dzięki czemu możemy kontrolować wygląd wyświetlanego tek-
stu na stronie, zmieniając go według upodobań. Jeśli korzystamy z plików CSS, należy
pamiętać o nadaniu stylu własnym znacznikom bądź klasom zawartym w XML, ina-
czej elementy te nie będą widoczne. We Flashu wykorzystującym z ActionScript 2.0,
dostępna jest ograniczona specyfikacja CSS1. Do intepretowanych właściwości CSS1 na-
leżą: color, font-style, text-decoration, margin-left, margin-right, font-weight, text-align,
kerning, font-size, letter-spacing, text-indent, font-family [4].

Po wczytaniu pliku XML, należy wczytać odpowiedni plik CSS i przypisać go do pola
tekstowego, który będzie wyświetlał zawartość dokumentu XML. Korzystanie z arku-
szy stylów możliwe jest nie tylko za pomocą zewnętrznych plików CSS. Style można
definiować wewnątrz projektu, za pomocą kodu ActionScript. W przypadku aplikacji
wykorzystywane są pliki zewnętrzne, które dają większą swobodę i kontrolę nad wyglą-
dem strony.

Jedyną podstroną, która nie posiada własnego pliku XML, jest strona ”O AUTO-
RZE”. Ponieważ informacje w niej zawarte nie wymagają aktualizacji, jej treść oraz
wygląd został w pełni określony w filmie SWF.

Elementy graficzne są osadzone wewnątrz projektów .fla i aby je zmienić, trzeba ko-
rzystać z pliku źródłowego. W zależności od potrzeb klipy (z biblioteki) zawierające
poszczególną grafikę są umieszczone bezpośrednio na scenie lub dołączane w trakcie
działania skryptu. W aplikacji wykorzystano grafikę wektorową, która powstała przy
użyciu programu Adobe Flash, lub zaimportowane do biblioteki pliki formatów PNG,
JPG czy GIF. Część grafiki (maski przesłaniające) jest rysowana dynamicznie przy po-
mocy kilku prostych funkcji we Flashu.
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Możliwość dynamicznego ładowania plików JPG wykorzystano w stronie ”GALE-
RIA”, wszystkie zdjęcia, określone w odpowiednich plikach XML, ładowane są dopiero
po wybraniu strony.

5. Organizacja podstron

Jak zostało wcześniej wspomniane, wszelka treść podstron pochodzi z zewnętrznych
plików XML, które są ładowane w razie potrzeby. W zależności od rodzaju podstrony
pliki XML pełnią inną rolę i mają różne formaty. Część stron zawiera jedno główne pole
tekstowe (rysunek 2 - oznaczenie numer 1), do którego będzie przypisana treść pliku
XML po jego załadowaniu. Pole to traktuje zawarty w nim tekst jak HTML, co pozwala
na nadanie stylu znacznikom dokumentu XML. Format tych plików jest dowolny, może
składać się z dowolnych znaczników, zarówno zaczerpniętych z XHTML, jak i definio-
wanych przez użytkownika oraz dowolnych klas. Organizacja danych i ich struktura jest
dowolna. Dla tych stron powinien zostać stworzony odpowiedni plik CSS (dla tych stron
aplikacja wymaga ich stworzenia), który w dowolny sposób definiuje wygląd wyświetla-
nego na stronie tekstu. Pola tekstowe zawierające treść są wielowierszowe i zaopatrzone
w gotowy komponent służący do przewijania zawartego w nim tekstu (rysunek 2 - ozna-
czenie numer 2). Jeśli pole nie wymaga przewijania, komponent jest niewidoczny. Przy-
kładem podstrony zorganizowanej w powyższy sposób jest strona ”O ZAKŁADZIE”
(rysunek 2).

Rysunek 2. Strona poświęcona informacjom ogólnym dotyczącym Zakładu

Chociaż pole TexField pozwala na interpretacje tekstu jako HTML i zezwala na uży-
wanie znacznika <img>, aplikacja nie zawiera elementów graficznych w polach teksto-
wych. Jest to spowodowane tym, że program Adobe zawiera pewien błąd (tzw. bug),
dotyczący znacznika <img>. Elementy graficzne dołączone za pomocą tego znacznika
nie są zawsze wyświetlane prawidłowo. Zdarzają się przypadki braku wyświetlenia lub
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braku wychwycenia, możliwości przewijania pola tekstowego, mimo iż grafika nie mieści
się w jego podstawowym obszarze. Ponieważ wszelka treść pochodzi z zewnętrznych pli-
ków XML, aby uniknąć niezamierzonych efektów, zrezygnowano z dołączania do tekstu
zdjęć. Podobny problem dotyczy innego komponentu Adobe TextArea, który również
pozwala na traktowanie zawartego w nim tekstu jak HTML [5].

Kolejnym rodzajem stron są strony, które korzystają z ustalonego i opracowanego
wg potrzeb formatu XML. W tych filmach SWF, po wczytaniu pliku XML, nie jest on
bezpośrednio wyświetlany, a poddawany odpowiedniemu parsowaniu. Za pomocą skryp-
tu, poruszając się po jego strukturze, zostają zapisane w tablicach informacje znajdujące
się w nim. Informacje te będą wyświetlane na stronie w odpowiedni sposób (np. strona
o pracownikach Zakładu) lub zostaną wykorzystane do wyświetlenia innych elementów
na stronie (np. strona zawierająca galerię). W przypadku tego typu podstron nie przewi-
dziano korzystania z pliku CSS, wygląd wyświetlanego tekstu został określony wewnątrz
projektu *.fla. Przykładem strony o ustalonym formacie pliku XML jest strona zawiera-
jąca informacje o pracownikach (rysunek 3). Po wczytaniu i przetworzeniu pliku XML,
informacje w nim są pogrupowane w odpowiedniej tablicy asocjacyjnej. Strona zosta-
ła zorganizowana tak, że naraz wyświetlane są dane tylko jednego pracownika. Dane
te pochodzą z wcześniej uzupełnionej tablicy i umieszczane są w odpowiednich polach
tekstowych (na rysunku 2 oznaczone numerem 1). Za pomocą odpowiednich przycisków
nawigacyjnych (zakładek), użytkownik może wyświetlić dane pozostałych pracowników
(na rysunku 2 oznaczone numerem 2).

Rysunek 3. Strona zawierająca informacje o pracownikach Zakładu

Strona ”PUBLIKACJE” (rysunek 4) nie jest oparta na dowolnym pliku XML, ale jed-
nocześnie plik ten nie ma z góry narzuconego jednego formatu. Zaproponowany format
pliku XML ma następującą postać:

<?xml version="1.0" encoding="Iso-8859-2"?>
<publishings>

<publication>
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<span class="author">Autor/Autorzy publikacji</span>
<span class="title">Tytuł publikacji</span>
<span class="details">Szczegóły dotyczące publikacji</span>

</publication>
...
</publishings>

Plik ten musi być podzielony na sekcje, gdzie przez sekcje rozumiany jest pojedyn-
czy wpis dotyczący publikacji. W przypadku aplikacji informacje dotyczące publikacji
zostały umieszczone w osobnych węzłach <publication>. Element ten w pliku XML
może mieć dowolną nazwę, wymagane jest tylko, aby informacje dotyczące publikacji
były od siebie wyraźnie oddzielone, jest to bowiem wykorzystywane przy wyświetlaniu.
Informacje dotyczące publikacji umieszczono w narysowanej książce, której każda ze
stron zawiera jedno dynamiczne pole tekstowe (oznaczone numerem 1 na rysunku 4).
Pole to wyświetla naraz tylko dwa wpisy dotyczące publikacji. Ograniczenie wprowadzo-
no celowo, by nie korzystać z pasków przewijania. Do przewracania stron książki służą
niewidzialne przyciski (oznaczone na rysunku 4 numerem 2).

Rysunek 4. Strona zawierająca spis publikacji autorstwa pracowników Zakładu

6. Wykorzystanie PHP we Flashu

Od 4 wersji Flasha istnieje możliwość tworzenia interaktywnych formularzy. Za po-
mocą języków skryptowych (np. ColdFusion, ASP, PHP, JSP czy Perl) Flash komuniku-
je się z serwerem. Wykorzystanie skryptów PHP zwiększa możliwości Flasha, pozwala
na obsługę baz danych [7]. Na stronie ”PRACOWNICY” wykorzystano skrypt PHP,
służący do wysyłania maili (wygląd formularza zawiera rysunek 5). Flash, za pomocą
odpowiedniej funkcji (np. loadVariables), uruchamia skrypt umieszczony na serwerze
w pliku sendMail.php oraz przesyła metodą POST zmienne z wnętrza filmu. Skrypt
PHP odczytuje te zmienne i wykorzystuje je do wysłania maila. Po wykonaniu kodu



322 MAŁGORZATA WARWAS, MARCIN SMOLIRA

PHP, skrypt komunikuje się z Flashem, wysyła do niego zmienną, zawierającą infor-
macje o powodzeniu akcji. Flash odczytuje wartość zmiennej i wyświetla odpowiedni
komunikat użytkownikowi (rysunek 6).

Rysunek 5. Formularz służący do wysyłania maili do pracownika Zakładu

Rysunek 6. Formularz służący do wysyłania maili do pracownika Zakładu

7. Podsumowanie

Flash jest doskonałym narzędziem do tworzenia interaktywnych stron internetowych.
Dzięki własnemu językowi skryptowemu pozwala między innymi na oprogramowanie
akcji użytkownika, na sterowanie animacją z poziomu kodu, dynamiczne ładowanie za-
wartości stron, ładowanie plików multimedialnych (zdjęcia, filmy, muzyka). Dzięki wy-
korzystaniu grafiki wektorowej, filmy SWF zajmują bardzo mało miejsca, co jest dość
ważną zaletą w umieszczaniu ich w Internecie. Odtwarzacze plików SWF są darmowe
i szeroko dostępne dla internautów. Flash współpracuje z wieloma technologiami, po-
zwala na komunikowanie się ze skryptami serwerowymi, obsługuje XML, HTML czy
JavaScript. Wszystko to zwiększa jego możliwości, sprawia, że jest to narzędzie nie tyl-
ko dla grafika, ale i programisty. Mimo swoich zalet, Flash posiada wiele ograniczeń
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i niedogodności dla projektantów witryn internetowych. Strony stworzone w technolo-
gii Flash nie pozwalają na wyszukiwanie zawartego tekstu za pomocą przeglądarki, nie
zapewniają odpowiedniego oprogramowania przycisków DALEJ i WSTECZ, są trudne
w pozycjonowaniu. Ponadto jeśli użytkownik nie posiada playera, ich treść nie zostanie
wyświetlona wcale. Dla użytkowników posiadających wolne łącza lub słabsze sprzęto-
wo komputery, animacje Flash mogą powodować obciążenia procesora i być uciążliwe
w użytkowaniu Internetu. Największą jednak wadą technologii jest brak darmowego
narzędzia do tworzenia filmów SWF o możliwościach zbliżonych do produktu Adobe.
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CREATING A WEB SITE USING FLASH TECHNOLOGY

MAŁGORZATA WARWAS, MARCIN SMOLIRA

Abstract. The subject of this article is the use of Flash Technology in a web service building. As a part
of this project it was created the web side of the Maria Curie-Skłodowska University at he Department of
Modelling and Simulation, the Institute of Computer Science. Capabilities and limitations, advantages
and disadvantages of this technology where featured on the basis of the created web side.


