
Pirmas skyrius. Flash sąsajos apžvalga

#1 Flash programos paleidimas
#2 Darbo aplinkos tvarkymas
#3 Dokumento savybių nustatymas
#4 Funkcinių ir sparčiųjų klavišų naudojimas
#5 Failų tvarkymas

Antras skyrius. Braižymo įrankiai

#6 Supažindinimas su trajektorijomis
#7 Kontūrai ir užpildai
#8 Spalvų ir gradientų parinkimas
#9 Braižymo įrankių parinktys
#10 Primityviųjų figūrų įrankiai
#11 Pieštuko naudojimas
#12 Plunksnos naudojimas
#13 Rašto įrankiai

Trečias skyrius. Objektų taisa ir transformavimas

#14 Žymėjimo įrankiai
#15 Laisvo transformavimo įrankis
#16 Objektų transformavimas trimatėje erdvėje
#17 Objektų grupavimas
#18 Objektų paprastinimas
#19 Darbas su tekstu
#20 Teksto skaidymas
#21 Kelių sluoksnių panaudojimas

Ketvirtas skyrius. Darbas su simboliais ir biblioteka

#22 Objektų konvertavimas į simbolius
#23 Darbas su simboliais ir jų kopijomis
#24 Simbolių koregavimas
#25 Simbolio spalvos efektai
#26 Simbolių kopijų skaidymas
#27 Mygtukų simbolių sudarymas
#28 Grafikos simbolio ir filmo įrašo palyginimas
#29 Simbolių tvarkymas bibliotekoje

Penktas skyrius. Nesudėtingos animacijos rengimas

#30 Supažindinimas su laiko juosta
#31 Kadrų kaitos dažnio nustatymas
#32 Animavimas kadras po kadro
#33 Kalkinio popieriaus veiksena
#34 Koregavimas laiko juostoje
#35 Filmo testavimas
#36 Simbolių animavimas
#37 Maskavimas
#38 Derinimo veiksenos
#39 Epizodų (ne)naudojimas



Šeštas skyrius. Tarpinių kadrų animacijos rengimas

#40 Formos keitimo tarpinių kadrų sudarymas
#41 Formos žymekliai
#42 Judesio tarpinių kadrų sudarymas
#43 Judesio tarpinių kadrų savybių nustatymas
#44 Judesių tvarkyklės naudojimas
#45 Darbas su klasikiniais tarpiniais kadrais
#46 Tarpinių kadrų taisymas
#47 Filtrų pritaikymas
#48 Atvirkštinė kinematika

Septintas skyrius. Darbas su importuotomis iliustracijomis

#49 Bridge programos panaudojimas
#50 Importavimas iš Adobe Illustrator
#51 Importavimas iš Adobe Photoshop
#52 Importavimas iš Adobe Fireworks
#53 Importavimas iš kitų šaltinių garsų tvarkymas
#61 Garso ir animacijos sinchronizavimas
#62 Garso savybių nustatymas
#63 Garso įrašų redagavimas
#64 Mygtukų garsų nustatymas

Devintas skyrius. Darbas su vaizdo įrašais

#65 Pažintis su skaitmeniniais vaizdo įrašais
#66 Vaizdo įrašų failų importavimas
#67 Patalpinimo metodo parinkimas
#68 Įterpimo parinktys
#69 Vaizdo įrašų leistuvo apipavidalinimas
#70 Vaizdo klipų naudojimas filmuose
#71 Vaizdo įrašų failų atnaujinimas
#72 Adobe Media Encoder programa
#73 Kodavimo parinktys

Dešimtas skyrius. Publikavimas ir eksportavimas

#74 Publikavimo formato parinkimas
#75 SWF failo susiejimas su HTML failu
#76 Flash publikavimo nuostatų derinimas
#77 HTML nustatymų derinimas
#78 Filmo peržiūra ir publikavimas
#79 Flash atpažinimo funkcija
#80 Nejudančių atvaizdų eksportavimas
#81 QuickTime filmo eksportavimas
#82 Autonominių taikomųjų programų rengimas

Vienuoliktas skyrius. ActionSript pagrindai

#83 Tinkamos ActionScipt versijos parinkimas
#84 Actions (veiksmai) skydelis



#85 Skriptų pagelbiklis
#86 Nesudėtingo kadro skripto rašymas
#87 Objektinio programavimo pagrindai
#88 Nesudėtingo įvykių dorojimo skripto rašymas
#89 Laiko juostos pritaikymas interaktyvumui
#90 Filmo įrašo valdymas skriptu
#91 Animacijos konvertavimas į ActionScript kodą
#92 Išorinių AS failų naudojimas
#93 Skripto formatavimas ir patikra
#94 Interaktyvaus filmo testavimas
#95 Derintuvės naudojimas

Dvyliktas skyrius. Komponentų naudojimas

#96 Supažindinimas su ActionScript 3.0 komponentais
#97 Komponento kopijų adaptavimas
#98 Komponento kopijų parametrų nustatymas
#99 Komponento etiketės teksto formavimas
#100 Naudotojo sąsajos komponento skripto rašymas


