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Multi Media Builder
Δθθηλήζηε ην Multi Media Builder. Θα εκθαληζηεί ε αξρηθή νζόλε:

Κάληε θιηθ ζην εξγαιείν Text:
Φέξηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ κέζα ζηε ζειίδα. Θα πάξεη ηε κνξθή ηνπ εηθνληδίνπ
Πεγαίλεηέ ην ζην επάλσ αξηζηεξό κέξνο ηεο ζειίδαο θαη θάληε θιηθ. Θα εκθαληζηεί ην εηθνλίδην
Κάληε δηπιό θιηθ πάλσ ηνπ.
Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν Text Properties:

Κάληε θιηθ ζηελ αλαδηπινύκελε ιίζηα Γπαθή

Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Font.
Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν Γπαμμαηοζειπά:

Σβήζηε ην θείκελν Double-Click here… θαη
πιεθηξνινγήζηε ηελ εξώηεζε: «Πόζν θάλεη 1 + 1;»
(Σημείωζη: όπος ςπάπσει κείμενο ππορ πληκηπολόγηζη ενηόρ
ειζαγωγικών να ηο πληκηπολογείηε σωπίρ ηα ειζαγωγικά.)

βξείηε ηελ Ελληνική

θαη θάληε θιηθ επάλσ ηεο γηα λα ηελ επηιέμεηε.
Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ. Τν παξάζπξν Γπαμμαηοζειπά
ζα θιείζεη θαη ζα επηζηξέςεηε ζην παξάζπξν Text
Properties.
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Κάληε θιηθ ζην εξγαιείν Input Text:
(βπίζκεηαι ακπιβώρ δεξιά από ηο επγαλείο Text).
Φέξηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ κέζα ζηε ζειίδα (έρεη γίλεη ζηαπξόο) θαη ζρεκαηίζηε έλα νξζνγώλην πιαίζην δίπια ζην
θείκελν «Πόζν θάλεη 1 + 1;». (Για να ζσημαηίζεηε ηο οπθογώνιο πλαίζιο, παηήζηε και κπαηήζηε παηημένο ηο απιζηεπό
πλήκηπο ηος πονηικιού, ζύπηε διαγωνίωρ ππορ ηα κάηω και ππορ ηα δεξιά μέσπι ηο πλαίζιο να πάπει ηο μέγεθορ πος θέλεηε
κι έπειηα ελεςθεπώζηε ηο απιζηεπό πλήκηπο ηος πονηικιού). Τα αληηθείκελα ζηε ζειίδα ζα πξέπεη λα είλαη θάπσο έηζη:

Κάληε δηπιό θιηθ πάλσ ζην αληηθείκελν
εκθαληζηεί ην παξάζπξν Text EditBox:

Θα

Κάληε θιηθ γηα λα επηιέμεηε ην Integer:

Σβήζηε ην όλνκα EditBoxN θαη πιεθηξνινγήζηε ην
γξάκκα a (πξνζνρή: αγγιηθό a):

Σβήζηε ην θείκελν Text Input πνπ βξίζθεηαη ζην πιαίζην
δίπια ζηε θξάζε Default Text.
Κάληε θιηθ ζην θνπηάθη αξηζηεξά από ηελ επηινγή Solid
Background:

Κάληε θιηθ λα αλνίμεη ε αλαδηπινύκελε ιίζηα Color θη
επηιέμηε ην πνξηνθαιί ρξώκα:

Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ. Τν παξάζπξν Text EditBox ζα θιείζεη θαη ζα επηζηξέςεηε ζην βαζηθό παξάζπξν ηνπ MMB.
Με ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ Text ηνπνζεηήζηε αθόκε δύν αληηθείκελα Text ζηε ζειίδα.
Τν έλα ζα ιέεη «Σσζηά! Μπξάβν!» θαη ην άιιν «Λάζνο. Πξνζπάζεζε πάιη…». Η ζειίδα ζα κνηάδεη θάπσο έηζη:

Κάληε θιηθ ζην εξγαιείν Animated GIF:
Φέξηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ κέζα ζηε ζειίδα (έρεη γίλεη γσλία) ιίγν πην
θάησ από ην θείκελν «Λάζνο. Πξνζπάζεζε πάιη…»:

Η ζειίδα ζα κνηάδεη θάπσο έηζη:

θαη θάληε θιηθ .
Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν Open Animated Gif. Βξείηε θη επηιέμηε ην
αξρείν xaroymeno.gif πνπ βξίζθεηαη ζην θάθειν C:\4del\gifs.

Επιμέλεια: Θεόδωπορ Απσονηίδηρ, 2013
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Σην παπάθςπο ηων ανηικειμένων (καηακόπςθο παπάθςπο ζηα δεξιά ζηηρ ζελίδαρ) θάληε θιηθ ζηα εηθνλίδηα κε ηα κάηηα
πνπ βξίζθνληαη δίπια ζηα νλόκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ Text1, Text2 και AniGif:

Τα αληηθείκελα ζα θξπθηνύλ.
Κάληε θιηθ ζην εξγαιείν Text Button:
Φέξηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ κέζα ζηε ζειίδα θαη θάληε θιηθ δεμηά από ην πνξηνθαιί πιαίζην. Θα εκθαληζηεί ην
αληηθείκελν Text Button θαη ε ζειίδα ζα κνηάδεη θάπσο έηζη:

Κάληε δηπιό θιηθ πάλσ ζην αληηθείκελν Text Button. Θα
εκθαληζηεί ην παξάζπξν Text Button:

Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην κε ην ζεκεησκαηάξην:
Θα
εκθαληζηεί ην παξάζπξν More Actions (Script language):

Γηαγξάςηε ηε ιέμε Button θαη πιεθηξνινγήζηε ζηε ζέζε
ηεο ηε ιέμε «Έιεγρνο»
Πιεθηξνινγήζηε ηελ εληνιή If θαη παηήζηε κηα θνξά ην
πιήθηξν ηνπ δηαζηήκαηνο (space bar). Θα εκθαληζηνύλ
απηόκαηα νη εληνιέο:

Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην Wizard:
παξάζπξν Script Wizard:

Θα εκθαληζηεί ην

Σπλερίζηε πιεθηξνινγώληαο a=2 κέζα ζηελ παξέλζεζε.
Σηελ ζπλέρεηα θάληε θιηθ έηζη ν δξνκέαο θεηκέλνπ λα
αλαβνζβήλεη ζηελ αξρή ηεο θελήο ζεηξάο θάησ από ηελ
εληνιή
If (a=2) Then
Σηελ αλαδηπινύκελε ιίζηα Action βξείηε θη επηιέμηε ηελ
εληνιή Show

Επιμέλεια: Θεόδωπορ Απσονηίδηρ, 2013

Σηελ αλαδηπινύκελε ιίζηα Parameter βξείηε θη επηιέμηε
ην αληηθείκελν Text1
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Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ. Θα επηζηξέςεηε ζην
παξάζπξν More Actions (Script language) ην νπνίν ηώξα
ζα είλαη έηζη:

Κάληε θιηθ έηζη ώζηε ν δξνκέαο θεηκέλνπ λα αλαβνζβήλεη
ζηελ θελή γξακκή θάησ από ηελ εληνιή Show(“Text1”)
θαη επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ην αληηθείκελν AniGif.
Τν παξάζπξν More Actions (Script language) ζα είλαη
έηζη:

Κάληε θιηθ έηζη ώζηε ν δξνκέαο θεηκέλνπ λα αλαβνζβήλεη
ζηελ θελή γξακκή θάησ από ηελ εληνιή
Show(“AniGif”) θαη επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ην
αληηθείκελν Text2 κόλν πνπ ε εληνιή ηώξα ζα είλαη ε
Hide. Τν παξάζπξν More Actions (Script language) ζα
είλαη έηζη:

Κάληε θιηθ έηζη ώζηε ν δξνκέαο θεηκέλνπ λα αλαβνζβήλεη
ζηελ θελή γξακκή θάησ από ηελ εληνιή Hide(“Text2”)
Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην Wizard:
Σηελ αλαδηπινύκελε ιίζηα Action βξείηε θη επηιέμηε ηελ
εληνιή WavePlay:

Σηελ αλαδηπινύκελε ιίζηα Path βξείηε θη επηιέμηε ην
αξρείν ήρνπ epityxia.wav πνπ βξίζθεηαη ζην θάθειν
c:\4del\sounds
Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ. Θα επηζηξέςεηε ζην
παξάζπξν More Actions (Script language) ην νπνίν ζα
είλαη έηζη:

Κάληε θιηθ έηζη ώζηε ν δξνκέαο θεηκέλνπ λα αλαβνζβήλεη
ζηελ θελή γξακκή θάησ από ηελ εληνιή Else θαη
επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία, απηή ηε θνξά όκσο νη εληνιέο
ζα είλαη:
Hide(“Text1”)
Hide(“AniGif”)
Show(“Text2”) θαη
WaveStop (

).

Αθνύ ηειεηώζεηε, ην παξάζπξν More Actions (Script language) ζα είλαη έηζη:

Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ. Τν παξάζπξν More Actions (Script language) ζα θιείζεη θαη ζα επηζηξέςεηε ζην παξάζπξν Text Button.
Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ. Τν παξάζπξν Text Button ζα θιείζεη θαη ζα επηζηξέςεηε ζην βαζηθό παξάζπξν ηνπ MMB.
Γνθηκάζηε ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο πνπ θηηάμαηε θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Compile and Run

ή παηώληαο ην πιήθηξν F5.

Απνζεθεύζηε ηελ εθαξκνγή ζαο ζηνλ θάθειό ζαο (απηόλ κε ην όλνκά ζαο κέζα ζηνλ c:\4del) κε όπνην όλνκα ζέιεηε.

Επιμέλεια: Θεόδωπορ Απσονηίδηρ, 2013
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