
 
# Do emisji przyjmowane są wyłącznie reklamy zapisane w wersji Macromedia Flash 10.0 lub wcześniejszej;
# Jeżeli baner nie jest na przeźroczystym tle, tło powinno być zawarte w postaci jednokolorowego prostokąta na najniższej warstwie;
# Wraz z kompletem materiałów reklamowych musi być dostarczony adres docelowy (click URL), na jaki reklama ma kierować po kliknięciu;

    zliczane przez adserver;
# Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika;
# Reklama nie może zmieniać lub odczytywać cookie;
# Reklama nie może powodować występowanie błędów lub ostrzeżeń podczas serwowania;
# Dźwięk w reklamie jest nie dopuszczalny

# Animacja powinna mieć maksymalną częstotliwość 25 fps (ramek na sekundę = frames per second); Rekomendowana wartość to 18 fps;
# Reklama tego typu może obciążać procesor standardowego komputera najwyżej w 30%. Za standardowy przyjmuje się komputer z jednordzeniowym  
    procesorem taktowanym zegarem o częstotliwości 2 GHz z zainstalowanym Flash Player v. 8.

    60%, jeżeli wzrost trwa 2 sekundy i pojawia się tylko 1 raz w czasie minimum 10 sekund animacji.
# Elementy animacji powodujące niepotrzebny wzrost obciążenia procesora przez kreacje:
a) Duża ilość akcji onClipEvent(enterFrame) wykonywanych jednocześnie

skrypt taki będzie wykonywany 25 razy na sekundę. W większości przypadków taka częstotliwość przetwarzania oraz użycie skryptu onEnterFrame są 
niepotrzebne. Znacznie lepsze wyniki daje użycie funkcji setInterval, gdzie możemy określić częstotliwość wykonywania skryptu np. 2 razy na sekundę .
Częstym błędem jest pozostawienie działającego skryptu, który wykonał już swoją funkcję. Nie wyłączony niepotrzebnie obciąża system.

b) Animacja skomplikowanych kształtów wektorowych
Kształty wektorowe posiadające znaczną ilość punktów (vertexów) – ilość powyżej 100 vertexów można uważać za znaczną. Z reguły warto taki wek-
torowy obiekt wyeksportować jako bitmapę i zaimportować ponownie. Gwarantowana poprawa wydajności.

c) Animacja obiektów składających się z dużej ilości gradientów
Jest to rozwinięcie punktu b) z zaznaczeniem, że obiekt z wypełnieniem gradientowym można uznać za skomplikowany, jeśli ma więcej niż 30 vertexów.

d) Animacja wielu obiektów jednocześnie
W praktyce, już jednoczesna animacja 6, 7 obiektów może spowodować zauważalny spadek wydajności.

e) Nadmierne używanie efektu Alpha
Chodzi tutaj o wielokrotne nakładanie na siebie elementów półprzezroczystych. Player musi w każdej ramce renderować po kolei wszystkie obiekty i 
wyliczać wypadkową przezroczystość nawet jeśli są statyczne. Podobnie, jak w punkcie b), dobre efekty daje przekonwertowanie do bitmapy.

   cznych i poprawności wykonania reklamy oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek;
# Plik SWF nie może być zabezpieczony przed debugowaniem;

on (release)
{
getURL(_root.clickTAG, “_blank”);
}
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