Retting (1) for boka Multimedieutvikling i Flash CS5
Side 108, punkt 12
Når vi skal fylle en farge i isbjørnen kan det være at Paint Bucket Tool ikke virker slik som beskrevet,
alt etter hvordan isbjørnen er tegnet. For å øke sjansen for at det skal gå bra bør du:
1. passe på at alle strekene på isbjørnen er konverter til shape‐grafikk (punkt 7 i øvingen)
2. passe på at grafikken er lukket og ikke har åpenbare «hull»
3. øke toleransen på Paint Bucket verktøyet. Du gjør dette ved å klikke på Paint Bucket‐
verktøyet og velge «Close Large Gaps» i fly‐out’en nederst i verktøyboksen (se side 99). Dette
vil også øke toleransen for innvendige streker – slik som isbjørnen har.
Side 172, punkt 3
Knappen skal navngis til minKnapp under Instance Name i properties‐panelet. Hvis ikke vil du
referere til feil knapp i koden.
Side 253, 1. avsnitt
Knappenavnene hMenu og uMenu er skrevet feil. De skal være hMeny og uMeny
Side 253, punkt 1
Lagnavnet Knapper og Innhold mangler kursiv på «og». Det refereres altså bare til ett lag – ikke to.
Side 258, punkt 8
Lagnavnet Knapper og Innhold mangler kursiv på «og». Det refereres altså bare til ett lag – ikke to.
Side 259, punkt 10
Her skal MovieClip‐symbolet ha navnet Skygger (med stor S) og instansen skal ha navnet skygger
(med liten s)
Side 266, Forklaring til koden
Her er funksjonen random lite forklart. Denne funksjonen gir et tilfeldig tall som ligger mellom 0 og 1
(egentlig mellom 0 og 0.999999).
Når vi for eks. sier at x‐verdien til fuglen skal være lik Math.random()*300 + 125, vil altså laveste
verdi vi kan få være: 0 * 300 + 125 = 125, mens høyeste verdi vil være: 1 * 300 + 125 = 425.
Når vi sier at farten i x‐retningen skal være lik Math.random()*level*2 – level, vil altså laveste verdi
være: 0*level*2 – level = ‐level, mens høyeste verdi vil være: 1*level*2 – level = 2*level – level = level

