IT-2

Programmering

Tabulatorer i utskrift (visning) av tabeller i Flash med ActionScript 3.0
Justering med tabulatorer er ikke lett med ActionScript i Flash. Last gjerne ned
http://tip.no/skole/res/TabellUtskrift.zip som inneholder kildefilene til eksemplene.

Kolonner med venstrejustert tekst
Dette er lettest fordi vi klarer oss med ett tekstfelt
og tekstformat egenskapen tabStops. Dessuten må
vi kjenne til \t og \n for å sette inn en tabulator og
et linjeskift i en tekststreng. Vi bygger opp én
tekststreng av hele tabellen og oppgir denne som
teksten til et tekstfelt (tf.text = str;).
Tabulatorene oppgir vi som en tabell :
format.tabStops = [125, 250];
Se Vedlegg 1 Tabell med venstrejustert tekst.
I eksemplet er all formateringen utført i
ActionScript. Du kan også gjøre dette i Properties
panelet til tekstfeltet i Flash, men der finner du ikke tabStops.

Kolonner med høyrejustert tekst
Nå må vi lage et tekstfelt for hvert element i
tabellen og formattere feltene som høyrejusterte.
Å legge ut feltene på visningsområdet blir som å
legge ut kulene i oppgave 8 side78 i læreboka
IT-2 Programmering i ActionScript 3.0. I den
innerste løkka blir alle elementene lagt ut med
venstrejustert tekst. Deretter overstyrer vi
formatet til tekstfeltene i kolonnene hvor det skal
være høyrejustering. Det gjør vi inni
kontrollstrukturen switch.
Se Vedlegg 2 Tabell med høyrejustert tekst.

Mellomrom i stedet for tab
En annen mulighet er å bruke en MONOSPACED
skrifttype som Courir New hvor det er
like stor avstand mellom bokstavene (Se forskjellen
på i-en i ditt og mitt). Vi kan da regne ut hvor
mange mellomrom vi trenger å sette inn mellom
hvert ord. Det vil si at vi ikke bruker tabulatorer i
det hele tatt, og framgangsmåten får meg til å føle
som vi fremdeles lever i steinalderen.
Se Vedlegg 3 Tabell justert med mellomrom
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