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Abstract
Denna rapport visar hur en reklamfilm för en specifik produkt har utvecklats, i form av en CD-
ROM-produktion. Företaget Alding AB har efterfrågat reklamfilmen för sin produkt Alding
Webshop Maker 1.3.

Flera olika programvaror har använts vid genomförandet, varav ljudredigeringsprogrammet Sonic
Foundry Sound Forge 5.0 och bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop 5.5 hör till de mest
frekvent använda. Med hjälp av programmet Macromedia Director 7.0 har sammanställningen av
reklamfilmen utförts. Rapporten behandlar de olika problem som uppstått under arbetets gång
samt hur de har kunnat undanröjas.

Efter färdigställandet av CD-ROM-produktionen började Alding AB att använda den. På detta sätt
fick de ytterligare en kanal varigenom de kan sprida information om Alding Webshop Maker 1.3.
Den enkla och informativa reklamfilmen gör att presumtiva kunder får upp ögonen för produkten.
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Sammanfattning
Denna rapport visar hur en reklamfilm för en specifik produkt har utvecklats, i form av en
CD-ROM-produktion. Företaget Alding AB har efterfrågat reklamfilmen för sin produkt Alding Webshop
Maker 1.3.

Flera olika programvaror har använts vid genomförandet, varav ljudredigeringsprogrammet Sonic Foundry
Sound Forge 5.0 och bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop 5.5 hör till de mest frekvent använda. Med
hjälp av programmet Macromedia Director 7.0 har sammanställningen av reklamfilmen utförts. Rapporten
behandlar de olika problem som uppstått under arbetets gång samt hur de har kunnat undanröjas.

Efter färdigställandet av CD-ROM-produktionen började Alding AB att använda den. På detta sätt fick de
ytterligare en kanal varigenom de kan sprida information om Alding Webshop Maker 1.3. Den enkla och
informativa reklamfilmen gör att presumtiva kunder får upp ögonen för produkten.

Abstract
This report documents the development of an advertising campaign for a specific product in the form of a CD-
ROM demonstration.  The media company Alding AB requested the digital demonstration film for the product
Alding Webshop Maker 1.3.

Many different programs were used in creating the demonstration, such as the sound editing program Sonic
Foundry Sound Forge 5.0 and the image editing program Adobe Photoshop 5.5.  The demonstration was put
together using Macromedia Director 7.0.  This report details the various problems encountered while working on
the demonstration as well as how to avoid or deal with such problems.

Alding AB began utilizing the demonstration CD immediately after completion of the demonstration project.
This was previously undeveloped channel for marketing their product Alding Webshop Maker 1.3.  This simple
and informative demonstration is yet another manner in which potential customers can easily become acquainted
with this product.
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1 Inledning
Som avslutning på Medie- och kommunikationsprogrammet ska ett examensarbete utföras.
I examensarbetet ska de kunskaper som har införskaffats under studietiden på Linköpings Universitet, appliceras.
Med andra ord ska teoretiska kunskaper omvandlas till den praktiska verkligheten. Arbetsplatsen för detta var
företaget Alding AB i Norrköping.

Under vecka tolv år 2002 planerades själva upplägget av examensarbetet. Handledare för examensarbetet var
Matts Aldén, Alding AB. Examinator för examensarbetet var Niklas Rönnberg, Linköpings Universitet. Under
möten med Matts respektive Niklas bestämdes omfattningen för det stundande examensarbetet. Det skulle
utgöras av en informativ CD-ROM-produktion i form av en tutorial för produkten Alding Webshop Maker 1.3.
Det beslutades att det var viktigt att inte gå utanför den uppställda ramen för vad som produkten verkligen skulle
innehålla. Det viktigaste skulle vara att få de stora bitarna klara i första hand. Om det fanns tid mot slutet av
examensarbetet skulle finjusteringar av detaljer kunna utföras. I bilaga 1 finns det uppställda måldokumentet.

1.1 Alding AB
Alding AB är ett företag som ligger i Norrköping och består av Björn Ingbrandt och Matts Aldén. Företaget har
funnits sedan år 2000. De utvecklar olika e-handelslösningar för internet. Deras främsta produkt heter
Alding Webshop Maker 1.3, vilken beskrivs i kapitel 1.2.

1.2 Alding Webshop Maker 1.3
Alding Webshop Maker version 1.3 är ett program som hjälper kunden att sätta upp en egen webbutik på
internet. Programmet genomsyras av att det ska vara enkelt att använda. På internetadressen
http://www.alding.nu/ finns en demoversion av programmet för nedladdning. Företagets kundgrupp är mindre
företag. Sedan år 2000 har Alding AB utvecklat denna produkt. Till och med hösten år 2001 fanns Alding
Webshop Maker 1.3 endast på svenska. Under våren 2002 gjordes en satsning på utlandet. Produkten kom ut i en
engelsk version. I samband med detta ville Alding AB göra reklam kring produkten. Då passade det bra att en
CD-ROM-produktion gjordes. Alding AB ville få uppmärksamhet kring denna lansering. Det var viktigt för
företaget att få fotfäste på denna nya marknad.

1.3 Val av programvaror
Det gällde att välja vilka program som skulle användas för att kunna utföra examensarbetet på ett
tillfredställande vis. Företaget Macromedia har två program, Flash och Director, som främsta kandidater. Det
förstnämnda är avsett för att tillverka produkter för internet och det sistnämnda alternativet är avsett för att
tillverka produkter för internet samt för att göra produktioner på en CD-ROM-skiva. Eftersom det var en
CD-ROM-skiva som efterfrågades blev det Macromedia Director version 7.0 som kom att bli det program som
användes för att sätta ihop hela arbetet. Genomgående i arbetet kommer detta program att heta Director.

Andra programvaror som skulle användas var främst de från företaget Adobes programsortiment. Illustrator 9.0
var lämpligt att använda för att göra egna logotyper eller andra finritade föremål. Photoshop 5.5 är ett
slagkraftigt program som skulle passa utmärkt vid bearbetning av bilder. För att utföra animeringsscener i en
tredimensionell miljö skulle programmet Discreet 3D Studio Max 4.2 användas. I denna rapport kommer detta
program från och med nu att benämnas 3D Studio.

1.3.1 Director
Director är ett mångfasetterat program. Det går att utforma egna reklamfilmer med det. Det kan bland annat
användas för att spela upp ett händelseförlopp där ett budskap ska föras fram. Programmet utgår från en scen där
hela händelseförloppet spelas upp. Olika aktörer medverkar i detta händelseförlopp, en aktör kan vara en
egenhändigt ritad bild, ett fotografi, ett ljudklipp, med mera. De aktiva aktörerna placeras ut på olika ställen på
scenen. Med hjälp av dem spelas händelseförloppet upp. Detta passade bra för CD-ROM-produktionen då det
var en specifik produkt som det skulle spelas upp ett händelseförlopp kring, i form av en instruktionsfilm för
Alding Webshop Maker 1.3.

I programmet finns ett programmeringsspråk som heter lingo. Med lingokod är det möjligt att på ett effektivare
vis styra olika händelseförlopp i reklamfilmen. Vid utformning av lite mer avancerade filmer blir det genast
aktuellt att använda lingokod.
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Filmerna kan produceras i olika format. Shockwave är ett format för produkter som ska ut på internet. Det tar
liten plats och medför att filmen går att spela upp utan några större besvär på till exempel en hemsida. I detta fall
får aktörerna i filmen inte vara allt för utrymmeskrävande. På en CD-ROM-skiva kan filmen spelas upp via en så
kallad projektorfil. Det är en fil som genom en dubbeltryckning på ikonen för själva filen, exekveras omedelbart.
Detta är mycket passande att lägga på en CD-ROM-skiva eftersom datorn, som projektorfilen ska spelas upp på,
inte behöver ha någon speciell programvara för detta.

1.3.2 3D Studio
3D Studio är ett program där moduleringar samt animeringar i en tredimensionell miljö kan utföras. Att
modulera innebär att i programmet på egen hand utforma ett visst föremål. Animering innebär att detta föremål
utför vissa rörelsemönster.

Programmet är mycket avancerat. Det tar rimligtvis ett par år för att lära sig de flesta av de inbyggda
funktionerna som finns att tillgå. Mängder av olika finesser och verktyg finns att välja bland. Det är ändock ett
intuitivt program. I ett tredimensionellt rum visas de föremål som modulerats fram. I rummet finns tre axlar,
x-, y- och z-axeln, vilka symboliserar de tre dimensionerna som krävs för att få ett rum. Om till exempel en boll
ska tillverkas, föregås det av en enkel operation. Verktyget för att göra just en boll väljs, sedan trycks vänstra
musknappen ned samtidigt som musen förs åt något håll. En boll syns, dess storlek varierar i takt med
musrörelsen. Då musknappen släpps, finns en modulerad boll i rummet. Låt säga att bollen ska animeras, då den
utför en cirkulär rörelse. En kamera placeras på lämplig plats i rummet för att dirigeras att följa dess rörelse. För
att kunna göra en film av animeringen måste en rendering utföras. En rendering är en process där datorn
bearbetar informationen från det aktuella händelseförloppet, till att återspeglas i en reell film. Detta sker utifrån
kamerans synvinkel.

Vid renderingen ska passande inställningar göras, bland annat för vilken mängd data per tidsenhet som filmen
ska göras i. Formatet för filmen ska också väljas. Hur bred och hög ska bildrutan som filmen återges i, vara? Ju
mer data per tidsenhet som filmen omfattar, samt ju större bild filmen ska visas i, desto större blir filen för själva
filmen.

2 Tillvägagångssätt
Den färdiga CD-ROM-produktionen som företaget Alding AB efterfrågat skulle bland annat finnas på en
CD-ROM-skiva tillsammans med en handbok för programmet Alding Webshop Maker 1.3.  Som en extra bonus
skulle de kunder som köper en licens av Alding Webshop Maker 1.3 få med denna CD-ROM-produktion.
Fördelen med att göra en tutorial i form av CD-ROM-produktion, var att en stor mängd data kunde användas.
Ty endast 125 megabyte var upptaget, av handboken, på CD-ROM-skivan som skulle distribueras ut. En
CD-ROM-skiva på 650 megabyte medförde att 525 megabyte fanns tillgängligt för filmen. Där beskrivning av
metod för framtagandet av CD-ROM-produktionen förekommer, är det programmet Director som nyttjats, om
inget annat anges. För att avhjälpa fel som skulle uppstå vid användning av Director skulle programmets
inbyggda hjälpsystem användas.

Till att börja med undersöktes programmet Alding Webshop Maker 1.3. Det fanns många olika småfinesser i
programmet. Frågan var dock om alla dessa skulle vara med i den tutorial som skulle utformas. Under ett par
timmar gicks programmet igenom. Några enklare arbetsprover på vad som kunde utföras i Director visades upp
för Björn Ingbrandt och Matts Aldén på Alding AB. Detta var nödvändigt då de inte alls visste vad som kunde
utföras i detta program. En detaljerad plan för arbetet lades upp. Efter möten med Alding AB kom det fram vilka
krav de hade på produkten. Det skulle vara en enkel, informativ och stilren sådan. Det skulle inte vara för
mycket ”kosmetika” kring själva produkten. Alding Webshop Maker 1.3 skulle visas på ett klart och tydligt vis.
Björns fru, Tina Ingbrandt, skulle hjälpa till att läsa upp speakertexten. Då hon kommer från USA har hon ett
perfekt uttal för amerikansk engelska, vilket skulle ge ett mer proffsigt intryck för filmen.

Det rådde osäkerhet huruvida CD-ROM-produktionen verkligen skulle vara en tutorial, då Alding AB redan
hade gjort en demoversion av programmet Alding Webshop Maker 1.3, som ligger på deras hemsida. I den kan
besökaren testa hur de olika funktionerna i programmet fungerar, hur det på egen hand går att ändra färger, lägga
upp produkter med mera. Då skulle denna CD-ROM-produktion bli en slags kopia av denna demoversion. Efter
möte med Alding AB bestämdes att CD-ROM-produktionen skulle vara mer som en reklamfilm för
Alding Webshop Maker 1.3. Kunden skulle passivt kolla på när filmen visade upp hur bra programmet var. Detta
var en mer passande uppgift. Denna CD-ROM-produktion skulle Alding AB distribuera ut till tilltänkta kunder
samt till försäljare som skulle marknadsföra Alding Webshop Maker 1.3.



Interaktiv reklamfilm Sidan 3 av 17

Fönstret som filmen skulle visas i skulle ha bredden 800 bildelement och höjden 600 bildelement. Med denna
upplösning skulle skärmdumpar från Alding Webshop Maker 1.3 kunna visas i sina naturliga dimensioner 646
bildelement på bredden samt 489 bildelement på höjden. Dessutom skulle ett skal där allt spelades upp i, få plats.
Skalet skulle konstrueras i Adobe Photoshop 5.5. Redan nu beslutades att företagarna Björn Ingbrandt och Matts
Aldén skulle vara med på bild i filmen vid lämpligt tillfälle. Ett par fotografier togs därför på Björn och Matts
med Björns digitalkamera. Fotografierna togs på deras eget kontor. Ett flertal olika bilder togs, för att ge ett brett
urval att välja mellan.

2.1 Speakertext
Under arbetet med filmen utformades även ett manus för speakertexten i de olika delarna av filmen. Texten
förstärker vad som händer i CD-ROM-produktionen.  Tre olika speakertextmanus togs fram, “Earth animation”,
“AWM” (Alding Webshop Maker) och “Whatever”.  Dessa finns som bilagor 2-4. ”Earth animation” är
speakertext för Rymdintrot i början av filmen medan ”AWM” är speakertext för själva huvuddelen. ”Whatever”
är en speakertext som används i olika delar av filmen. Speakertexterna är dels avskrivningar av diverse texter
som står överst på flera av skärmdumparna och dels är flera av texterna utformade på egen hand.
Speakertexterna består av två olika kategorier: dels de informativa texterna, dels de texter som utgör reklam för
själva produkten.

Med hjälp av en DAT-bandspelare som lånats från Linköpings Universitet spelades speakerrösten in på företaget
Alding AB. Tina läste upp speakertexterna. Tinas amerikanska uttal tillför ett professionellt intryck för
produktionen. Det bidrar till att Alding AB:s kunder tycker att företaget verkar ha en utvecklat en tillförlitlig
produkt. Det skulle ha blivit annorlunda om en tveksam röst på skolengelska skulle ha använts som speakerröst.
Kvaliteten på filmen skulle därmed ha försämrats drastiskt. Då hade det inte spelat så stor roll hur produktionen
sett ut i övrigt. Användarna skulle tycka att det var en tvivelaktig produktion. Att Tina arbetat som lärarinna i
engelska språket i USA gjorde att hon hade ett perfekt uttal.  Det var verkligen av godo att Tinas röst kunde
användas.

Ytterligare ett speakertextmanus gjordes, vilket innehöll enbart egna påhittade speakertexter. Detta manus
utformades på grund av att vissa av de tidigare speakertexterna som Tina läste upp inte blev bra. Även denna
speakertext spelades in hos Alding AB med Tina röst.

Filmen skulle byggas upp i tre delar: en inledningsdel, en huvuddel samt en avslutningsdel.
Till introduktionsdelen skulle en liten animation i 3D Studio göras. Det skulle vara en film som anspelade på
bilden av jorden, som Alding AB ofta använder i olika sammanhang i samband med namnet Alding. En kort
presentation av företaget och själva produkten skulle göras. I huvuddelen skulle den stilrena och enkla
presentationen av Alding Webshop Maker 1.3 komma. Avslutningsdelen skulle vara rolig och ge någon slags
sammankoppling till huvuddelen.

2.2 Inledningsdel - Rymdintro
Detta kapitel beskriver hur de olika delarna Rymdintro samt Menysida har utvecklats. Rymdintro är en film som
på ett lättsamt vis presenterar vilken produkt CD-ROM-produktionen kommer att visa. På Menysidan går det att
hoppa till olika delar av huvuddelen.

2.2.1 Manus
Rymdintrot gjordes i form av en animation i 3D Studio. Historien för denna del består i att först fanns ingenting
alls, det är helt svart i filmen, sedan kommer ”the Big Bang”, och ur den föds planeten Alding som far omkring i
rymden under en lång tid, innan den slutligen når vår planet. Alding-planeten heter hädanefter planeten.
Hela tiden under planetens färd åker fragment från explosionen förbi planeten. Till slut stannar planeten till och
roterar endast runt sina axlar på den plats som den befinner sig på. Det ska föreställa ett slags drömtillstånd.
Samtidigt som planeten roterar, kommer textmassan ”Alding Webshop Maker” framsvävandes från planeten
med riktning mot kameran i 3D Studio. Textmassan stannar till i förgrunden av planeten, fullt läsbar.
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2.2.2 Utförande
Själva planeten tillverkades av en boll som bekläddes med en bild av jorden. Bollen placerades i mitten av det
område som senare skulle utgöra centrum av the Big Bang. Två huvudfunktioner användes för att visualisera
explosionsförloppet i the Big Bang: ”Pbomb” och ”Parray”. Den förstnämnda funktionen kan användas att
gestalta explosioner och den sistnämnda för att visa hur fragment från någonting sprider sig.

Ett par mindre explosioner testades fram. The Big Bang skulle dock vara en kraftfull explosion. För att
visualisera att den stora explosionen gav upphov till mindre explosioner vid sidan om, skulle the Big Bang
motsvaras av ett par större samt ett par mindre sådana.

En kort beskrivning av hur en explosion animeras: tillverka först ett föremål, ur vilket explosionen ska
härstamma, till exempel en kub, länka sedan en explosionsfunktion till kuben. I rymdintrot motsvaras
explosionsfunktionen av PBomb. Storleken på PBombfiguren avgör hur kraftfull explosionen blir. Två stora
samt tre små explosioner modulerades. Alla explosioner utgick från skärmbildens mittpunkt.

Inne i de föremål som gestaltade explosionerna, placerades lampor, även kallade ”Omni”:s. Ett sken av ljus
skulle tändas efter det att explosionerna inletts. Det var svårt att veta hur många Omni:s som skulle placeras ut.
Antalet ändrades i och med att tester för hur många explosioner som skulle utlösas, gjordes. Problemet var att
avgöra hur starkt de skulle lysa. Skenet från dem fick inte ta överhand. En lämplig stor mängd pålagt ljussken
skulle förhöja scenens värde. Skulle Omni:s också följa med under planetens färd? Av utförda tester att döma,
såg det bra ut när ett par av dem, följde med planetens rörelsefärd. Det blev också fallet.

Fragment från ett föremål som sprängs uppstår genom att en PArray länkas till ett föremål, exempelvis en boll.
Storleken på PArray styr hur kraftfullt fragmenten sprids i dess omnejd. Denna funktion har en mängd
inställningar, t ex kan storleken på fragmenten samt deras hastighet, form och material varieras. Fragmenten
skulle vara av varierande storlek, beroende på vilken explosion de härrörde ifrån. Alla fragment skulle färdas
ytterst snabbt. Fragmentens form samt vad de skulle bestå av, var inte relevant. Allt gick så snabbt, ingen skulle
hinna med att lägga märke till detta. Ett problem här var att veta hur länge fragmenten skulle färdas i rymden.
Hur länge färdades förresten planeten ute i rymden? Var det rimligt att fragmenten färdades i en jämn ström,
under hela planetens färd? Var det rimligt att anta att the Big Bang på något vis var oändligt kraftig? Efter
övervägande fick fragmenten i avtagande mängd följa med under scenens senare del. I samband med att planeten
i reklamfilmen stannar upp och roterar på plats, slutar fragmenten att komma upp jämsides med planeten, på
grund av att the Big Bang inte ansågs vara oändligt kraftfull.

Andra sätt att påvisa det enorma ljussken som uppstod vid the Big Bang, var att lägga på ”Glow effect” på
föremål som skulle skina upp. Färgen på skenet kunde ändras, likaså vilken styrka det skulle ha. Detta var ett
mer lämpligt sätt att bilda ljussken på än att använda Omni:s. Främst möjligheten att variera färgen på skenet var
av stor betydelse. Detta medförde att vissa Omni:s togs bort. Slutligen fanns endast ett par av de Omni:s som var
placerade i the Big Bang, kvar.

Samtidigt som the Big Bang pågick, skulle ett rött sken som till slut formades som en horisontell röd linje
animeras. Detta gjordes genom att ett föremål format som en jättelik zeppelinare konstruerades. Glow effekt
lades på zeppelinaren. Zeppelinaren var nästintill genomskinlig. Från början är som sagt zeppelinaren mycket
stor, och vartefter explosionerna tilltar i antal ”plattas zeppelinaren ihop uppifrån och ned. Problemet var att få
till en bra utformning av zeppelinarens höjd, så att det verkligen såg ut som ett streck i horisonten. På slutet av
filmen ska zeppelinaren vara så tunn att det från betraktarens ögon ser den ut som en tunn, tunn, strimma av rött
sken placerad i rymdens horisont (om det nu finns någon sådan i rymden).

För att det röda skenet hela tiden skulle vara i bakgrunden av vad som skedde på planetens färd, var zeppelinaren
kopplad till en linje, som i 3D Studio placerades jämsides med planetens färd, men i dess bakgrund.
Zeppelinaren följde med linjen och kunde därmed hela tiden följa med planetens rörelsefärd och på så vis hela
tiden befinna sig bakom planeten.

”Track view” var det verktyg som användes för att göra de flesta av förändringarna i filmen: zeppelinarens höjd,
Omni:s ljusstyrka, planetens hastighet samt rörelsefärd med mera. Track view-funktionen gav bra översikt för de
olika händelseförloppen.

Det var svårt att utveckla en bra Big Bang. Var ljusskenet för svagt eller för starkt, såg explosionerna för små
eller för kraftfulla ut. Slutligen hade en egen version av the Big Bang utformats. Skärmdump från slutscenen
finns i figur 1. I ett par sekunder fryses denna bild, innan rymdfilmen avslutas.
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Till en början fanns önskemål att ha storleken 800 bildelement gånger 600 bildelement för den inledande
rymdfilmen. Tyvärr blev storleken på filmen alldeles för stor då. Det skulle ta för lång tid att starta
CD-ROM-produktion om Rymdintrofilmen var alltför otymplig. Istället valdes storleken 640 gånger 480
bildelement. Det var ändå omständligt att få till storleken på filmen. Den första versionen blev cirka 60
megabyte. Det var på tok för mycket. Efter lite experimenterande visade sig det mest lämpligt att i 3D Studio
rendera med Sorensons QuickTime teknik Sorenson 1 och med en databithastighet av 300 kilobyte per sekund.
Nu kom filstorleken ned till endast 5,5 megabyte. Detta var mer hanterbart.

För att kunna spela upp rymdfilmerna som finns i inledningsdelen samt avslutningsdelen måste en QuickTime-
spelare finnas installerad på datorn. Om det ej gör det så får inte användaren den behållning av CD-ROM-
produktionen det är tänkt. Därför bifogas en gratisversion av spelaren Apples QuickTime Player version 5.0.2 i
CD-ROM-produktionen. Det ska även stå på fodralet att det går lättare att titta på CD-ROM-produktionen om
alla andra program är avstängda. Självklart beror möjligheten att på ett smidigt vis spela upp filmen även på hur
kraftfull dator vederbörande besitter.

Figur 1  Slutbild på Rymdintro
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2.3 Övergång från Rymdintro till Menysida
Övergången från Rymdintro till Menysida skulle ske på ett passande vis. Vikt lades på att koppla samman dessa
delar, för att inte ge en allt för abrupt övergång mellan dem.

Första skissen
Från början var det tänkt att det efter rymdfilmen skulle vara svart i ett par sekunder. Sedan skulle en textmassa
komma upp. Det skulle inledningsvis vara en presentationstext av något enklare slag. Det skulle vara liten stil på
texten.  En förfrågan om vilket tillstånd användaren befann sig i skulle sedan komma fram. Därefter skulle det
vara en stunds paus. Texten skulle försvinna. Något skulle flyga över skärmen, som för att få åskådaren att
fundera – det skulle vara stiligt och upplyftande.

Snart skulle de olika alternativen dyka upp:

� Half sleeping, half awake

� Beginning to wake up

� Is awake

� Is alert

Ingen musik skulle höras nu. Användaren skulle få välja vilket alternativ han tyckte passar bäst. Sedan skulle
text och knappar försvinna. Först första knappen och tillhörande text, sedan andra knappen osv. Därefter skulle
ridån öppnas. Inifrån och utåt skulle portarna slås upp. Därefter skulle, för det valda alternativet, den specifika
musiken, grafiken och designen, dyka upp. Det var tänkt att olika figurer skulle representera de olika tillstånden.
Försök gjordes att modulera fram dessa. Figurerna blev inte bra och det visade sig svårt att få det hela att verka
seriöst. Istället kom det att bli en enklare variant av en menysida som gjordes, se nästföljande avsnitt.

Andra skissen
Övergången från Rymdintrot till Menysidan sker genom att från en helt svart bild öppnas en helvit bild upp från
mitten åt vänster respektive höger sida. Det ger effekten att det såg ut som om portarna till huvuddelen öppnas.
Efter ny planering om hur fortsättningen på filmen skulle bli, diskuterades det fram att det var enklare att låta
informativ text angående själva huvuddelen dyka upp på ett mjukt och rörligt vis. För att få texten så lättläst och
representativ som möjligt, lades en svart text med vit bakgrund, figur 2. Därefter slingrar sig textmassorna fram.
Textmassorna åker fram på ett lugnt och smidigt vis. De studsar till lite innan de kommer sig för att färdas mot
den plats de ska stanna på.  Från denna sida kan användaren ta sig till de olika delarna i huvuddelen via så
kallade textlänkar. För att synliggöra vilka textmassor som är länkar ges dessa en blå färg. Då musen förs över
dem förstoras texten dessutom upp. Texten är av typsnitt arial, vilket underlättar läsningen för användaren.

På något vis skulle även företaget presenteras. I samrådan med Alding AB bestämdes att det räckte med en bild
av de två som arbetade i företaget samt en bild av själva produkten Alding Webshop Maker 1.3. Fotot av Björn
och Matts tonas fram i filmen med en effekt i Director som heter ”Strips on Bottom, Build Left”.  Bilden visas
med andra ord genom att växa från dess nedre högra hörn upp till bildens övre vänstra hörn. Bilden på Alding
Webshop Maker 1.3 ritas upp från dess övre högra hörn ned till bildens nedre vänstra hörn.
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2.3.1 Ljudeffekter
Det var ibland passande att lägga på ljud för att förstärka något händelseförlopp i filmen. I Rymdintrot används
ett svävljud som ska förstärka känslan av att planeten Alding svävar runt i rymden. Ett explosionsljud för när the
Big Bang blev till, lades också på. Bägge dessa ljud hämtades från ljudeffektskivor som lånades från Linköpings
Universitet.

2.4 Huvuddel
Detta utgör själva kärnan i CD-ROM-produktionen. Programmet Alding Webshop Maker 1.3 ska presenteras på
ett informativt vis. I ett skal visas skärmdumpar från respektive avsnitt i programmet. Kravet på enkelhet var
viktigast att uppfylla.

2.4.1 Grafik

Skärmdumpar
En mängd skärmdumpar togs av programmet Alding Webshop Maker 1.3, se exempel på skärmdump i figur 3.
Detta var nödvändigt då en film skulle spelas upp, som visade hur Alding Webshop Maker 1.3 fungerade. Det
var viktigt att kategorisera vilka delar av programmet respektive bild tillhörde. Alding Webshop Maker 1.3 är
uppdelat i elva avsnitt:

1. Introduction page
2. Company information
3. Shipping and payment methods
4. Product presentation
5. Choosing colors
6. Information texts
7. Keywords for search engines
8. Fill the shop with products
9. Steady customers/retailers
10. Preview of shop
11. Publish your shop on the internet

Figur 2  Menysida
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Skal
I Adobe Photoshop 5.5 gjordes ett skal för huvuddelen. Efter flera tester visade sig att det skal som visas i figur 4
var det lämpligaste alternativet.

Figur 3  Exempel på skärmdump från Alding Webshop Maker 1.3

Figur 4  Skalet, som utgör stommen i CD-ROM-produktionen
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Grundfärgen är mörkblå. Till större del består visningsrutan i skalet av skärdumpar från Alding Webshop
Maker 1.3. Det var av stor vikt att skärdumparna var stora så att texten var läsbar och bilderna lätta att
åskådliggöra. Därför fick skärmdumparna vara i sin naturliga storlek. Det enda som inte fick plats av
skärmdumparna var den övre blå listen, se figur 3. Detta gjorde ingenting då skalet samt skärmdumpen ansågs
ändå ge ett proffsigt utseende, se figur 5.

Uppe till vänster ligger en logotyp med Alding AB:s säregna ”A” samt orden ”Webshop Maker”. Detta ger en
koppling till det skrivsätt som Alding AB brukar använda sig av i andra sammanhang. Detta A gör att gamla
kunder känner igen sig.

Längst ner på skalet finns ett utrymme som är tillägnat text som dyker upp då och då för att förklara vad som
sker under filmens gång. I textmassor om en eller två rader dyker information upp då och då i detta område. Det
var en ruta som gjordes med hjälp av det mycket effektiva redskapet ”Layer Style” i Adobe Photoshop 5.5, se
figur 6. Denna gång var det önskvärt att området såg ut att sjunka in en aning i bilden. Detta var fullt möjligt på
grund av de skuggpartier som kunde läggas till med Layer Style. Då redan logotypen låg på skalets vänstra sida,
fanns det utrymme nedanför den. Där placerades de fem knappar som skulle användas i programmet.

Knappar
Två kategorier av knappar tillverkades. Kategori ett består av knapparna ”Back” och ”Next”, och kategori två av
knapparna ”Exit”, ”Song 1 On/Off”, ”Song 2 On/Off”, ”Song 3 On/Off” samt ”Menu”.

Den första kategorin av knappar används för att enkelt lotsa användaren mellan de olika delarna av programmet.
Det är redan befintliga knappar i Alding Webshop Maker 1.3, Next och Back, som görs klickbara i filmen. Med
dessa knappar kan användaren klicka sig framåt respektive bakåt i reklamfilmen. För att synliggöra knapparna
anlades en gul ram kring dem vilket visas i bilaga 5.

Den andra kategorin av knappar utformades i Adobe Photoshop 5.5. Knappen Exit innebär att användaren när
som helst kan avsluta filmen genom att trycka på denna knapp. Knapparna Song 1 On/Off, Song 2 On/Off och
Song 3 On/Off låter användaren välja mellan något av de tre musikstycken som finns att tillgå. Vill användaren
inte att det spelas någon musik används dessa knappar för att stänga av det musikstycke som spelas för tillfället.
Knappen Menu hjälper användaren att vid behov hoppa tillbaka till Menysidan. Fyra olika bilder vardera av de
fem knappmodellerna tillverkades. De fyra olika bilderna motsvarar de olika tillstånd som denna knapp kan
befinna sig i: först då knappen var neutral, sedan då musen fördes över knappen, sedan då knappen trycks ned
och slutligen då knappen var inaktiverad. Effekten för detta var möjlig genom att återigen använda Layer Style i

Figur 5  En skärmdump har placerats i skalet
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Adobe Photoshop 5.5. Då var det möjligt att variera färgnyansen på knapparna, samt mörka ner den mittersta
delen av knappen. Utseendet för knapparnas olika tillstånd finns i bilaga 5. Då knapparna applicerades på skalet
fick det utseendet enligt figur 6.

Pilar
För att koppla samman text från textfältet eller speakerröst med ett specifikt område på skalet, ansågs lämpligt
att använda pilar. Syftet med dessa pilar är med andra ord att förtydliga vad speakerrösten säger och peka ut de
områden på skalet som omtalas. Ibland ska pilarna koppla samman vad texten i textfältet menar och peka på de
områden som texten talar om. På så vis ska det inte uppstå missuppfattningar om vad som händer i filmen.

För att göra det hela lite mer trevligt att titta på ritades varje pil upp med hjälp av en animation. Pilen växte från
en punkts storlek till att peka ut själva målet för att sedan minska i storlek och till slut försvinna från bilden.
Animationen gjordes i Director. På så vis såg presentationen av Alding Webshop Maker 1.3 mer levande ut.
Pilanimationen gjordes med funktionerna ”Auto distort” samt ”Cast to time”. Denna pilvariant innebar problem
då flera områden på skalet kommenteras i en snabb följd. Detta skulle medföra att en mängd pilar skulle
animeras fram med täta mellanrum, vilket skulle ge filmen ett rörigt intryck.

En pilmarkör användes istället. Denna markör förtydligar det speakerrösten säger och ger ett mer naturligt flyt
till presentationen av programmet. Pilen ser ut som i figur 7. Pilen följer med i vad speakerrösten säger och pekar
ut dessa områden på skalet. Pilen förtydligar även vad texten i textfältet påpekar.

Figur 7

Figur 6  Knapparna på vänster sida har tillkommit
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Grafikeffekter
Vid övergången från Menysida till huvuddel tonas skalet samt en skärmdump från Alding Webshop Maker 1.3
fram. Detta är möjligt tack vare effekten ”Dissolve, Bits“. Den gör så att små, små rutor effektfullt tonas fram för
att till slut gestalta hela skalet samt skärmdumpen. Vardera av de fem knappar på skalets vänstra sida tonas upp
med bilder som i Adobe Photoshop 5.5 utformats med redskapet Layer Style.

För övergång mellan respektive skärmdump mellan de olika avsnitten i huvuddelen samt inom de olika avsnitten
gjordes inga effekter. Det var viktigt att inte gå till överdrift med att använda möjligheten att göra effekter i
Director.

Vid tillfällen då det i filmen visas hur det är möjligt att själv gå in i en annan katalog för att hämta ett speciellt
mönster, bild eller färg tonas den bakomliggande skärmdumpen ned. Det var möjligt med ”matte”-effekten i
Director. Den sattes till 30 procent för den bakomliggande skärmdumpen, medan den nya rutan var helt synlig.
Se övre bild i bilaga 6. Vid övergång från en skärmdump till en ny informationsruta tonas skärmdumpen ned,
samtidigt som den nya rutan tonas fram, vilket illustreras av nedre bilden i bilaga 6. Det gav en fin övergång,
som varar i en och en halv sekund.

2.4.2 Ljud
Ljud av olika slag används i filmen, nämligen speakertext (se kapitel 2.1), musik och effektljud. Ljudstyckena
förstärker vad filmen vill tala om. Det blir ytterligare en dimension i CD-ROM-produktionen.

Musik
Under filmens uppspelning kan användaren lyssna på musik. Att lyssna på musik i samband med filmen förhöjer
det intryck betraktaren får av filmen. Det finns tre olika musikstycken att välja mellan. Detta bidrar till att det går
att få en viss variation om filmen spelas upp flera gånger.

Till de tre knapparna Song 1 On/Off, Song 2 On/Off, Song 3 On/Off behövdes sedermera tre musikstycken.
Stilen på dessa låtar skulle vara lugn och harmonisk. Instrumental musik tycktes mest lämplig. Tyvärr fick inte
färdiga musikstycken användas på grund av att det skulle kosta pengar för att betala för royalties till de som
innehade upphovsrätten till musiken. Det beslutades istället att göra egna stycken. I ljudprogrammet Steinberg
Cubasis VST 3.0 gjordes försök med detta. Två fullgoda låtar lyckades utformas men kunde inte användas därför
att problem uppstod när musiken skulle spelas in i datorn. Grundproblemet visade sig bero på att musiken inte
spelats in från första början. På grund av osäkerhet hur programmet fungerade, letades det efter ett annat
program att utveckla musikstycken med.

Valet föll på Twelve Tone Systems Cakewalk Professional 3.0, vilket ansågs mer lätthanterligt. Tyvärr kunde
inte de två låtarna som gjorts i Cubasis VST 3.0 exporteras för att sedan importeras här. Tre musikstycken skulle
utformas. Det var osäkert vilken längd som musikstyckena skulle ha. Det berodde ju på hur ofta användaren
skulle trycka på musikknapparna under filmens gång. Om användaren inte tryckte någon gång på någon av dem
spelade det ingen roll hur långa musikstyckena var. Valdes ett stycke och ingen annan musikknapp trycktes ned
under filmens gång, skulle längden på musikstycket behöva vara omkring 12 minuter! Ett alternativ var att
”loopa” en kortare musikslinga istället. Detta alternativ fanns mest lämpligt. Därför bestämdes det att
musikstyckena skulle vara ungefär fem minuter långa. Den interna synten i Cakewalk Professional 3.0 användes,
för att underlätta inspelningen av låtarna till formatet wav. Efter mycket mödor fanns slutligen tre musikstycken
att tillgå.

De tre gröna knapparna aktiverar det musikstycke som valts. Via lingokod fångas information upp, kring vilket
musikstycke som blivit valt. Därefter spelas musikstycket upp via en så kallad loopfunktion. Det spelas om och
om igen, tills användaren trycker på samma gröna knapp igen och stoppar själva spelningen eller om ett nytt
musikstycke väljs. Principen för lingokoden för en knapp finns i bilaga 7, som visar koden för knappen
Song 1 On/Off.
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Musiken ska vara just bakgrundmusik och därför ska den höras klart svagare än speakerrösten. Detta justerades i
Director genom att styra ljudnivån via lingokod och kommandona ”puppetSound” och ”soundLevel”.

Ovanstående kod innebär att i ljudspår 3 spelas en låt som heter ”My Way”. SoundLevel är ett kommando som
kan variera volymen på ljudet mellan 0 och 7, 0 innebär inget ljud och 7 innebär full ljudstyrka.

Ljudeffekter
Vid olika tillfällen används effektljud för att påtala vad som händer. I avsnitt ”Information texts” används
klickljud för att tala om att användaren hoppar mellan olika delar i samma avsnitt.

Att hoppa mellan de olika avsnitten enbart genom att trycka på Next- eller Back-knappen, utan att få någon
respons från filmen är inte bra. Därför används klickljud i huvuddelen för att förtydliga när användaren går bakåt
eller framåt i filmen, det vill säga när han tryckt på Back- eller Next-knappen.

Bearbetning av ljudstycken
Det var nödvändigt att bearbeta speakertexten, musiken och effektljuden. I vissa delar av speakertexten fanns
störljud i form av harklingar, hostningar som redigerades bort. Under inspelningen av speakertexten, hade Tina
ibland flyttat sitt huvud längre och längre ifrån mikrofonen. Detta medförde att ljudet då blev svagare och
svagare. Vissa ljudstycken kunde redigeras och denna nivåskillnad tas bort. Vissa gånger gick inte det, och
speakertexten var tvungen att spelas in på nytt. Bearbetningen av musiken innebar främst att klippa ner
musikstyckena i lämpligt stora längder.

Det finns flera olika program som är lämpliga att använda vid bearbetning av ljud. I detta arbete användes
Steinberg WaveLab 3.0, Syntrillium Cool Edit 96 och Sonic Foundary Sound Forge 5.0. Det förstnämnda och
det sistnämnda programmet är dock mer omfattande än det som nämns som nummer två. Det är två mycket
avancerade program att bearbeta ljud med. På många olika vis är det möjligt att vrida och vända på ett ljudstycke
efter önskemål. Det går att öka eller att minska ljudstyrkan i olika delar av ljudstyckena med mera. Det går också
att plocka delar av ett ljudstycke och placera det lite längre bort i samma stycke. Programmen fungerar som en
slags ordbehandlare, men för ljud. De är mycket intuitiva att använda. Programmet Syntrillium Cool Edit 96 är
ett äldre program. I det går det endast att välja två huvudfunktioner i taget, till exempel spara och ta bort brus i
ljudet.  Desto smidigare är det att använda det då ett par snabba, konkreta bearbetningar ska utföras. Ibland kan
det vara bra att använda ett program där funktionen som ska användas kan nås snabbt, utan att mycket tid läggs
på att leta runt bland alla möjliga, ibland onödiga, finesser. Att Cool Edit 96 endast har två huvudfunktioner att
välja på, beror på att i en ShareWare-version av programmet har använts i detta arbete.

Ljudslingorna för speakertexten delades upp i hanterbara längder, det vill säga i de längder som de skulle
användas vid respektive tillfälle i filmen. För att göra det mer hanterbart placerades de i lämpligt namngivna
kataloger. Slingorna redigerades sedan i fem steg:

Först konverterades ljudfilerna från stereoljud till monoljud via ljudredigeringsprogrammet Steinberg
WaveLab 3.0. Detta innebar att ljudfilernas storlek minskade betydligt. Trots det bibehölls en fullt tillräcklig
kvalitet på ljudet.

I steg två kördes filerna genom en kompressor i Steinberg WaveLab 3.0. Kompressorn jämnade ut skillnaderna
mellan de starka och svaga delarna av ljudet. Det resulterade i att ljudet fick ett jämnare utseende. Detta område
blir nu likvärdigt för alla ljudstycken. Om inte en kompressor använts, skulle det ha varit mycket stora
nivåskillnader mellan olika ljudstycken.

I de inspelade speakertexterna fanns det en del brus, som var ett störande element i ljudbilden. Som tur var gick
det att reducera bort en del av bruset i ett ljudredigeringsprogram. I steg tre redigerades en större del av bruset
bort med hjälp av ljudredigeringsprogrammet Syntrillium Cool Edit 96. Ljudet normaliserades också i och med
denna process. Normalisering innebär att hela ljudet delas upp i en skala, så att den högsta nivån hamnar på en
förbestämd nivå. Ofta väljs fullt utslag för att få upp nivåerna ordentligt. Då fås ett visst antal procents höjning
på hela ljudbilden.

puppetSound 3, ”My Way”
set the soundLevel to 5
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Det fjärde steget innebar att ljudet kunde redigeras ytterligare om så önskades, genom att ta bort harklingar,
störljud med mera. Det gjordes i ljudredigeringsprogrammet Sonic Foundary Sound Forge 5.0. För att sätta in så
kallade cuepoints, det vill säga markeringar, i ljudslingor som det går att hänvisa till i Director, passade Sonic
Foundary Sound Forge 5.0 ypperligt.

I steg fem samplades ljudet om till 22 050 Hertz i Sonic Foundary Sound Forge 5.0. Detta var också ett steg i
ledet att göra filerna så små som möjligt. Detta antal samplingar ansågs mer än väl räcka för att ge ett fullgott
resultat i filmen.

För att minska filstorleken gjordes de ljudfiler som inte skulle ha cuepoints om till MPEG layer 3, det vill säga
mp3-format. De ljudfiler som det skulle appliceras cuepoints i, var nämligen tvungna att vara i formatet wav, för
att cuepoints skulle kunna placeras dit. Kodningen gjordes med MPEG1, med bitrate 128 kbit.

2.4.3 Navigering
När som helst under filmens uppspelning kan användaren trycka på knappen Menu och komma till Menysidan
och där välja vilken del av filmen som ska visas. I slutet på respektive avsnitt i huvuddelen stannar filmen upp
för att invänta användarens knapptryckning. Detta utförs med ett behaviour-script för just den aktuella bildrutan.
Behaviour-script är ett stycke lingokod som länkas till en specifik aktör. Genom att skriva ”go to the frame” som
visas i kodtexten nedan, står filmen still tills användaren trycker på någon av knapparna. Se kod nedan.

I slutet på respektive avsnitt i huvuddelen kan användaren välja att hoppa till föregående eller nästkommande
sida. Detta sker med de enkla kodraderna:

respektive

Ovanstående två stycken av kod applicerades på Back-knappen respektive Next-knappen.

2.4.4 Textpresentation
Då det i avsnitt Company information skulle dyka upp många bokstäver och siffror i en strid ström, uppstod
problem. Detta motsvarar ifyllda fält i figur 3. Varje bokstav och siffra skulle då placeras ut i det rutmönstrade
fältet i Director som beskrevs i stycke 1.3.1.

Då många bokstäver och siffror flög fram till sina respektive platser på skärmdumparna, uppstod problem. Skulle
dessa siffror och bokstäver sedermera finnas kvar på sina platser under en längre tid, orkade inte Director utföra
det arbete som krävdes för detta. Det krävdes mycket kraft av datorn för att bearbeta all information.
Programmet låste sig istället då och då. Istället var det mer lämpligt; att då bokstäver, siffror eller textmassor
kommit till sina rätta platser, lägga dit en skärmdumpsbild, där siffror eller textmassor kommit till sina rätta
platser. Då blev det inte så arbetsamt för Director att utföra beräkningar för var varje siffra eller bokstav skulle
placeras.

Nackdelen blev att det uppstod en viss skillnad på utseendet på bilder i Director där text animerats fram jämfört
med skärmdumparna från Alding Webshop Maker 1.3, där texten har en annan placering och ett annat utseende,
men fördelarna vägde ändå tyngre än nackdelarna.

on exitFrame
  go to the frame
end

on mouseUp
  go to marker (-1)
end

on mouseUp
  go to marker (1)
end
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2.5 Avslutningsdel
Att ge en värdig avslutning på produktionen var viktigt. Sammankopplingen med Rymdintrot i inledningsdelen
var mest lämplig. Det innebar att avslutningsdelen också skulle utspela sig ute i rymden. För att ge lite mer
variation kom två olika rymdfilmer att användas. Tillsammans med Rymdintrot kopplade de samman hela CD-
ROM-produktionen till en sevärd produktion. I avslutningsdelen spelas först Rymdoutro 1 upp och därefter
Rymdoutro 2.

2.5.1 Rymdoutro 1
En humoristisk och stilfull film skulle avsluta CD-ROM-produktionen.

Första skissen
Det gjordes försök att simulera en miljö i 3D Studio för outrot i filmen. Det skulle vara en slags påhittad gubbe
som satt ute i urskogen vid en dator och beställde hem varor via datorn. Han skulle gå in på ett företags
webbutik. Självklart skulle butiken vara uppbyggd med Alding Webshop Maker 1.3. En slogan samt en
speakertext som berättade om att han på ett smidigt vis kunde beställa en vara och få den hemskickad, skulle
dyka upp. Detta ”Tack vare Alding Webshop Maker 1.3”. Detta utfördes inte då det låg utanför ramarna för
CD-ROM-produktionen, varför skissen som beskrivs i nästföljande avsnitt, kom att bli den som användes.

Andra skissen
För att få till en lite humoristisk del i filmen användes en modifierad version av en rymdfilm som tidigare
konstruerats i kursen Animering och VR. Ursprungsfilmen, liksom den modifierade filmen, gjordes i 3D Studio.
Den handlar om ett flygplan med ett paket som färdas på en okänd planet över en dal i karg miljö. Det ska
symbolisera ett fraktsätt som en fiktiv kund har beställt en vara med. Företaget som använt Alding Webshop
Maker 1.3 har själva specificerat att frakt med flygplan är ett av de tillgängliga fraktsätten som deras kunder har
att tillgå se figur 8.

Figur 8  Skärmdump från Rymdoutro 1
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Kameran i programmet 3D Studio följer med flygplanets rörelser. Som last i ursprungsfilmen fanns en
plyschkamel. Lasten i den nya filmen var istället ett brunt paket. För att synliggöra paketet applicerades ett
lämplig gult sken kring det.

Efter lite experimenterande visade sig det mest lämpligt att i 3D Studio rendera med Sorensons QuickTime
teknik Sorenson 3 och med en databithastighet av 450 kilobyte per sekund. Filstorleken blev endast 700 kilobyte.
Storleken på bildrutan i denna rymdfilm var samma som för Rymdintrot, 640 gånger 480 bildelement.

2.5.2 Rymdoutro 2
I den andra Rymdoutrofilmen skulle flygplanet färdas mot en fantasivarelse, en plyschkamel, på denna planet.
Detta, lite humoristiska och oväntade slut, ansågs vara ett lämpligt avslut på CD-ROM-produktionen, då
huvuddelen är mycket informativ och aningen stelt i sin demonstration av Alding Webshop Maker 1.3.
För denna film användes Sorensons QuickTime teknik Sorenson 3, med en databithastighet av 450 kilobyte per
sekund. Filstorleken blev 3 megabyte. Samma storlek på bildrutan här som i de tidigare rymdfilmerna.
Skärmdumpsbild från Rymdoutro 2 finns som figur 9.

Även här användes filmen från kursen Animering och VR. Ursprungsfilmen visar hur ett flygplan utan last går
ner för landning. På marken väntar en plyschkamel. En kamera utför små rörelser för att kunna följa
händelseförloppet. Den riktar sitt blickomfång bakom plyschkamelen upp mot det nedstigande flygplanet. I den
nya versionen var det nödvändigt att i 3D Studio göra vissa modifieringar. Plyschkamelens position ändrades. I
ursprungsfilmen står den och tittar bort från flygplanet, med baken vänd mot flygplanet. I denna film roterades
plyschkamelen så att den istället med sitt vänstra öga kan se hur flygplanet går ned för landning. Den
ursprungliga kamerarörelsen passade nu inte för det nya händelseförloppet. Kamerans placering samt
blickomfång ändrades för att kunna följa flygplanets rörelser, samtidigt som plyschkamelen hela tiden stod i
förgrunden.

Figur 9  Skärmdump från Rymdoutro 2
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3 Diskussion
Enligt den ursprungliga tidsplanen, som finns i bilaga 1, skulle arbetet vara klart den 7 juni år 2002.
Examensarbetet blev i praktiken klart 16 juli år 2002. Förseningen beror på att det från början var tänkt att Jonas
Petersson och Robert Önnerdal, klasskamrat till Jonas, skulle gjort examensarbetet tillsammans. Dessvärre var
Robert tvungen att avbryta arbetet med examensarbetet. Då uppstod problem för Jonas att fortsätta på egen hand.
Därför blev det hela försenat.

Att marknadsföra en produkt är av primär betydelse för att kunna nå ut till en bred kundgrupp. På ett enkelt och
informativt vis ska en produkts förträfflighet påtalas. Detta kan ske på flera olika vis: via annonser i tidningar,
TV-reklam, radioreklam med mera. Att via en CD-ROM-produktion låta en presumtiv kund i lugn och ro själv
vid datorn se och uppleva information om en produkt, kan vara mycket effektivt.

Att utgå från en vision om hur en reklamfilm ska se ut, till att i verkligheten utveckla en reklamfilm, kan vara
problematiskt. Det är inte alltid som de teoretiska idéerna kan översättas till verkligheten. Det är viktigt att vara
anpassningsbar och kunna ändra på visionen och se vad som verkligen går att genomföra. Det går inte att till
100% planera för hur den ska se ut. Praktiska försök för att se hur det ser ut i verkligheten måste göras. Att se
reklamfilmen som en upplevelsefilm är viktigt. Den får inte bli tråkig att titta på! Därför är inslag av humor
nästan ett krav. Kan reklamfilmen ge upphov till skratt och glädje ger filmen så mycket mer, än om bara en
mängd information om produkten förs fram på ett stelt vis. Kunden ska uppleva produkten positiv och känna en
vis samhörighet med den.

Ett av de viktigaste inslagen var speakerrösten. Att få en sådan perfekt speakerröst ökade kraftfullt behållningen
av CD-ROM-produktionen. Att Tina kunde tala speakertexterna på ett vis som var trivsamt att lyssna till, samt
innehöll en amerikansk accent, gav filmen ett professionellt intryck.

Att utforma manus för Intro - och Outrofilmerna var svårt. Det var lätt att fantasin skenade iväg, och bidrog till
att det var omöjligt att i verkligheten konstruera de scener och föremål som fanns beskrivna i manuset.
Problemen med att tillverka filmer efter vissa uppsatta manus berodde på tidsbrist och överskattning av
förmågan att i 3D Studio utföra diverse animeringssekvenser.

Det passade bra att även låta de två outrofilmerna utspelas ute i rymden. Det blev effektfullt, då CD-ROM-
produktionens Rymdintro även den äger rum ute i rymden. Det blir en sammankoppling mellan filmens början
och slut. Speakertexten för Rymdintrot beskriver hur produkten Alding Webshop Maker påträffas ute i rymden.
Detta scenario kan tyckas lite annorlunda, men det fyllde sitt syfte att bidra till en lättsam inledning av filmen.
Samtidigt som respektive outrofilm spelas upp hörs en lämplig speakertext, upplagd på ett skämtsamt sätt.
ALLA individer i universum, till och med en plyschkamel, med dator samt internetuppkoppling kan gå in på en
webbutik och beställa hem en vara. Självklart är denna butik byggd med hjälp av Alding Webshop Maker 1.3.

Framtagandet av huvuddelen vållade inga större bekymmer. Det var emellertid svårt att välja rätt variant av pilar
som i samband med speakerröst och text i textfältet, skulle peka på de olika delar av på skalet som åsyftades.

Inspelningen av de tre musikstyckena vållade stora bekymmer. Det var något som tog allt för lång tid att utföra.
Innan musikstyckena konstruerades, skulle en undersökning om hur inspelning av musik går till, ägt rum. Då
hade tid sparats, och mer tid skulle ha kunnat ha använts för andra delar av examensarbetet. Felet som uppstod
då programmet Cubasis VST 3.0 användes, kunde ha undanröjts trots att den externa synten användes. De två
musikstyckena som utformats skulle ha importerats som midifiler, och därefter ha spelats in i formatet wav.

4 Vidareutveckling av produkten
En film blir aldrig helt perfekt. Det går ständigt att utföra förbättringar på den. Detta gäller även i detta fall.
Därför är det intressant att begrunda hur produkten skulle kunna ha utvecklats om det funnits mer tid till
förfogande. I framtiden är det också viktigt att Alding AB själva ska kunna utföra justeringar i produkten.

4.1 Om mer tid funnits till förfogande
Om mer tid funnits att tillgå vid utvecklandet av denna produkt skulle troligen främst det humoristiska och
estetiskt tilltalande ha fått större utrymme. Då en lättsam presentation av Alding Webshop Maker 1.3 ger ett
större gehör hos kunden än en minutiös avbildning av varje funktion i den.
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Själva uppdelningen i en inledningsdel, en huvuddel och en avslutningsdel skulle kvarstå. Men efter the Big
Bang som finns i Rymdintrodelen nu, skulle filmen visa hur det ser ut på planeten som uppstått ur explosionen.
En påhittad aldingfigur, skulle tas fram i 3D Studio. Hon skulle vara med i utforskandet av planeten.
Speakerrösten skulle vara kopplad till figuren. Så troligen skulle det bli en kvinnlig figur, då speakerrösten är
kvinnlig. Kraft skulle läggas på att i 3D Studio utveckla en miljö på denna okända planet, där aldingfiguren
skulle vandra omkring. Hon skulle vara en misslyckad machotjej som tror sig veta meningen med livet.
Omgivningen tar inte henne på fullt allvar. Hon stöter på andra varelser på planeten och hon gör då bort sig då
och då. Att få till de humoristiska inslagen skulle då vara av stor vikt. För om det går att locka kunden till skratt
förknippas med ens denna produkt med värme och glädje. Efter ett tag skulle hon finna ett paket på planeten.
Paketet innehåller Alding Webshop Maker 1.3. Till hennes stora förvåning blir hon helt upptagen i programmet
med både kropp och själ. Ett slags drömtillstånd skulle simuleras. I huvuddelen skulle aldingfiguren få ett litet
utrymme i skalet vari Alding Webshop Maker 1.3 visas under reklamfilmen. Aldingfiguren skulle mestadels
utföra små rörelser på sin bestämda plats i skalet.  Då och då skulle hon dock få tillträde till att utföra konster
eller peka ut och förklara visa partier av det som visas på visningsytan i skalet.

På slutet skulle aldingfiguren övergå från att vara den klantige, ej accepterade figuren, till att bli en hjälte. Detta
har sin grund i att hon har tillgång till Alding Webshop Maker 1.3. Det gör henne omtyckt och plötsligt blir hon
accepterad på sin planet.

Det vore mycket intressant om Macromedia Director version 8.5 skulle användas för utveckling av
reklamfilmen. I denna version finns de nytillkomna möjligheterna att rita upp och använda sig av
tredimensionella föremål. Det skulle underlätta utvecklandet av en tredimensionell miljö.

Att göra produkten mer som en upplevelseinriktad sådan, ligger troligen i tiden. Detta skulle bidra till att
Alding AB får ett rykte om sig, att vara med i utvecklingen och att inte vara stelt och tråkigt. Det är dock viktigt
att inte gå till överdrift med de humoristiska inslagen eller att i för stor grad avvika från produktens huvudsakliga
syfte: att uppvisa Alding Webshop Makers förträfflighet. Då kan företaget och Alding Webshop Maker 1.3 ge ett
intryck av att vara oseriöst. I samrådan med företaget samt människor som har vana vid att producera liknande
produkter skulle dessa problem kunna undvikas.

4.2 Företagets möjlighet att utföra förändringar
Alding AB har möjlighet att utföra små förändringar, till exempel ändringar av textmassorna. Att ändra ordning
på när skärmdumparna visas kan de utföra. Till stor del beror företagets förmåga att själva utföra justeringar i
reklamfilmen på hur mycket de själva lär sig hantera programmet Director. Det bästa vore om de själva
verkligen satte sig in i hur filmen är uppbyggd, för att kunna anpassa filmen efter eventuella ändrade önskemål.

5 Avslutande reflektion
Det har varit intressant att använda de teoretiska kunskaperna som blivit upphämtade under tre års studier på
Linköpings Universitet. Att som avslutning på utbildningen tillämpa dessa kunskaper i ett verklighetsförankrat
projekt har varit mycket bra. På det hela taget känns det som om arbetet väl fyllde sina syften och gav företaget
Alding AB en fullgod produkt som de själva sagt sig ha stor användning av. Det känns verkligen bra att gjort
något som kommer ett företag till nytta. Alding AB kommer förhoppningsvis även öka sin försäljning av Alding
Webshop Maker 1.3.
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MÅLDOKUMENT

Bakgrund
Som avslutning på Medie- och kommunikationsprogrammet ska ett examensarbete utföras.
I examensarbetet ska de kunskaper som blivit upphämtade under studietiden på Campus
Norrköping, tillämpas. Med andra ord ska teoretiska kunskaper omvandlas till den praktiska
verkligheten. Arbetsplatsen för detta är på företaget Alding AB i Norrköping. Företaget består
av Björn Ingbranth och Matts Aldén.

De ska nu marknadsföra sin produkt Alding Webshop Maker för den engelska marknaden.
Det är här Jonas kommer in i bilden. Hans uppgift består i att göra en CD-ROM-produktion
för denna produkt.

Mål
Inriktningsmål:
Att utföra ett examensarbete på ett utvecklande och stimulerande vis. Att i kontakt med
företaget Alding AB tillfredställa det behov av produkter som företaget efterfrågar i samband
med deras expandering till den engelskspråkiga marknaden

Effektmål:
Att till 24 maj år 2002 vara klara med examensarbetet, det vill säga både med den praktiska
delen av rapporten. Då ska rapporten lämnas in till examinator Niklas Rönnberg.

Produktionsmål:
Inför Alding AB:s lansering av produkt Alding Webshop Maker på den engelska marknaden
ska en CD-ROM-produktion för denna produkt göras.

Avgränsningar
Det är viktigt att inte gå utanför den uppställda ramen för vad som respektive produkt
verkligen ska innehålla. Det är viktigaste att få de stora bitarna att bli klara. Om det finns tid
mot slutet av examensarbetet kan finjusteringar av detaljer utföras.

En tutorial som ska ligga på en CD-ROM-skiva, ska göras.

Metod
Teknisk metod:
Kunskaper som upphämtats kunskaper som den fått i kurserna Interaktiva medier samt
Digitala bilder och internetteknik ska användas Främst programvaran Macromedia Director
7.0 kommer att användas.
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Arbetsmetod:
Arbetsplatserna kommer att vara Campus Norrköping, där programmet
Macromedia Director 7.0 finns och Alding, där alla program i Adobes programsortiment
finns. Under hela arbetets gång hålls en dialog med uppdragsgivaren Alding AB hur arbetet
fortskrider.

På ett projektkonto kommer allt arbete som uppkommer under examensarbetets gång att
läggas upp. En enhetlig strategi ska tas fram för vad dokumenten ska döpas till samt vilka
mappar som ska finnas på projektkontot. Arbetets framskridande antecknas kontinuerligt i en
dagbok.

Intressentanalys
Kärnperson:
Jonas Petersson

Handledare:
Niklas Rönnberg

Beställare:
Alding AB

Intressenter:
Alding AB

Slutanvändare:
Kunder till Alding AB

Riskanalys
Det är viktigt att examensarbetet inte får gå i stöpet på grund av att en dator krånglar och
information går förlorad. Därför ska en backup-rutin finnas för att varje lördag ta en backup
på det som finns på projektkontot. För att minska antalet skivor som detta kräver är det
lämpligt att använda CD-RW-skivor. Då kan det skrivas till ytterligare information vartefter
samt överflödig information kan skrivas över.

Arbetsfördelning
Följande delar ska göras i arbetets första fas:

Ansvarsområden

Veckobackup på projektkontot varje lördag

Göra en mall för alla dokument vad gäller
typsnitt, teckenstorlek mm

Göra en projektplan
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Tidsplan

Aktivitet

Målformulering
Det är viktigt att bli klar med examensarbetet under våren, samt att på ett tillfredsställande sätt
kunna utnyttja de erfarenheter han har samlat på sig under den tid han har gått på programmet
Medie-och kommunikation.

Gå till Alding
En gång per vecka, troligen varje torsdag, besöks företaget Alding. Detta för att göra
avstämningar med hur arbetet fortskrider samt att få råd och tips hur arbetet ska fortsätta.

Gå till Niklas
En gång per vecka, troligen onsdagar respektive torsdagar, ska besök hos Nicklas Rönnberg
göras. Detta för att göra avstämningar med hur arbetet fortskrider samt att få råd och tips hur
arbetet ska fortskrida.

Lära sig AWM
En grundlig genomgång av hur Alding Webshop Maker fungerar. Det är ju denna produkt
som hela examensarbetet bygger på. Detta är viktigt för att kunna göra en bra tutorial kring
denna.



Bilaga 1 4 4

Skriva dagbok
Under hela examensarbetets gång kommer en dagbok att föras. Ju mer dagbok som skrivs,
desto lättare att i efterhand se hur arbetet gått samt att skriva och komplettera rapporten.

Skriva rapport
Ungefär från och med vecka 13 ska rapport börja skrivas. Detta är en tidpunkt som kan
komma att justeras. För trots allt är det dagboken som till stor del är rapportens viktigaste
referenskälla, varvid rapportskrivningen kan inledas vid ett senare tillfälle.

Förbereda inför redovisning
Efter att rapporten är klar börjar förberedelse inför redovisning. Det ska då finnas tid till för
fogande, så att det finns tid att i lugn och ro börja planera vad som ska vara med på
redovisningen samt hur den ska framföras.

Händelser
1. Det praktiska arbetet med reklamfilmen och tutorialen ska vara klart den fredag den

17:e maj vecka 20.

2. Rapporten ska lämnas in till Niklas Rönnberg fredag 24 maj vecka 21.

3. Inför överlämnandet av rapporten till opponentgruppen kan finjusteringar av den
utföras. Rapport ska överlämnas till opponentgruppen fredag 31 maj vecka 22.

4. Framläggning av arbetet ska ske fredag den 7:e juni vecka 23.
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Speakertext – Earth Animation

Long time ago, there was a big bang

Then an increadible thing happened
an planet was born, it was called Alding.

It travelled around in outer space
for a long time

But now it has reached our earth
and we are lucky to get familiar with it.

One particulary interesting thing was discovered on the planet.

Alding Webshop Maker

AWM

The program that helps you sell stuff on the Net 
in a way never seen before!

Welcome to the presentation of this powerful, efficient and userfriendly program!
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Speakertext AWM

AWM 00 - 01
Welcome to Alding Webshop Maker – the program that helps you build your own internet
web shop. Fill in as much as you can on each page and then click “Next”. You can always go
back later and change information.

If you would like to edit an existing shop, double-click on the shop´s name in the list.

Click here if you would like to build a new shop.

AWM 02
Fill in your shop´s general information such as name, address, slogan, etc.

Click “Get Logotype” under the picture box and find/choose your web shop´s logotype or
other symbol. Remember that the image must be no larger than 100 pixels in height and a
JPEG or GIF file format. You can see the pixel size in the lower righthand corner when you
click on the image in the dialog box.

Click “Delete Logotype” if you want to take your logotype away.

In these fields you fill in information for the shop as: name, street address, telephone number,
fax number etc. 

Enter a slogan. It will appear at the top of the shops´s first page.

It´s important to select the correct language so that the characters, dates, etc will be shown
correctly.

Shop´s e-mail address for customer orders.

Shop´s e-mail address for customer contact.

This appears only on customer order invoices. This does NOT appear in the shop.

Choose the currency which will be used in the shop.

This oal appears at the bottom of  the “Contact Us” page and verifies that your company is
legitime. This is optional.

AWM 03
This page is for information on payment methods, shipping, salestax etc.

Select the sales tax option that applies.
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AWM 04
Decide how you would like to present your product. As soon as you click on one of the eight
following alternatives, an  example will appear.

If the customer may purchase more than one of the same product, check this box. If the item
is unique (meaning there is only one available), you do not need this box to appear in your
shop, so leave the box blank.

Indicate if the customer will be able to see prices and shop online or if the customer may only
request a price quote.

AWM 05
Choose colors and background patterns for your shop. You can always go back and change
them later.

Choose a background color for your menu. Click on the colored box next to the text “Menu,
Background Color”: A window with colored boxes will appear. Choose a color and click OK.

Choose a color for the text in the web shop´s manu.

Choose a color for the text on all the links.

Choose a color for the link boxes in the top menu.

Choose a color for the link boxes in the menu on the left.

The shop´s logo and slogan appear in the menu header.

Choose a color for the background of the footer.

Choose a color for the text of the footer.

You may choose a background pattern from the list on the right by clicking on the pattern
name. You may also select your own pattern for the template by double-clicking the template.
When you do this, a window will appear showing the folders and files on your hard disk. The
picture or pattern you choose must be in a GIF or JPG format.

You may choose to add your own background from your computer. When you select this
option, you will be able to browse your files until you find what you are looking for.
Remember: the file must be formatted as GIF or JPEG.

If you have selected a background pattern and have changed your mind, you can remove it by
clicking on the button Take away background pattern.

If you have selected a background pattern and have changed your mind, you can remove it by
clicking on the button Delete Pattern.

If you choose this option, your background will be fixed on the side and will not move even
when scrolling.
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AWM 06
This text appears on the product page if you have selected volume pricing as an option. If yuo
would like to change how it appears, fill in the text box below. Leave the box blank if you do
not want to change the text.

Enter the header for the first page. NOTE! This is mandatory.

This section is where you fill in all text for your shop such as the welcome page, general
information, payment methods, etc. If you press the See Example button, you will be able to
see an example of the type of information you must enter. 

Get your own Picture for introducing your company.  

Delete the Picture.  

This page is optional and is ment to contain any additional information that you may want to
add.

The text in the paging box appear when there are multiple pages. The first formula appears at
the top of the page to let you know which page you are on. The second text appears at the
bottom of the page when you have opened a category or search containing multiple pages.

This text appears on the search results page when no matches are found.

The text for pages that will be shown when the number of products in a category exceeds the
page.

Write in the header that will appear on the search page when a search has been performed.

This text appears on the search results page when the customer has not written any word in
the search textbox.

Enter text you would like to appear when you have a sales campaign. This will appear on the
main page.

Write in the header that will appear on the top of the shopping cart page when it contains
ordered products.

Write in the header that will appear on the shopping cart page when the shopping cart is
empty.

Here you write message text to your customers.

This is the body for the purchase information page. You may want to include your return
policy here. You can write as much as you want.

Write the subject of the e-mail you are sending to your customer.
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Write the first line of the e-mail responding to a customer´s order. It will be followed by a list
of the products the customer ordered.

Fill in instructions for the customer to double-check the following information such as
customer´s name, address, etc.

This is where you write your closing to be followed by your company´s name, address, etc.

Write a greeting that will be followed by the customer´s name.

AWM 07
Here is the URL address that appears in the web browser.

Write in the keywords and company description.

Write in the keywords and how many products you would like to appear per page.

Write in key words having to do with your business such as the type of products you sell or
the brand names. These words are vital in order for your shop to appear on search engine
requests. Try to avoid general terms such as shoe and beer, etc. Place a comma after each
term!

Write a short description of your company. This text will appear with the name of your shop
when someone does a search on a search engine. The text should contain no more than 256
characters. Most search engines do not index more than that.

Write the shop creator´s first name, this is mandatory!

Write the shop creator´s last name, this is mandatory!

Company´s copyright, without the “�”.

Fill in the name of the link you want to include. The name will appear on the menu to the left.

Fill in the name of the link you want to include. The name will appear on the lefthand menu in
the shop.

Here is where you add in your own links. They can be links to pages within the shop or even
to other sites. And it´s optional if you want to put in an external link, type the whole URL
address.

Fill in the address to the link you want to include.

Here are the links you have included.

It is mandatory is to choose your own user name and password. This is your login information
for the online administration pages.
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Indicate if you would like a visitor counter in the shop. Also indicate how many products will
be shown per page. For large pictures, limit the number of products per page. If you choose to
have 3 products per row, this means 30 products will appear per page. The more products per
page, the slower the download time for the customer.

AWM 08
This is the Product or Item  Number. The item number is mandatory in order to be able to
perform a search in the database. No two items may have the same number. The product
number may not have any spaces. Netscape cannot handle if it does.

Here is where you add products and product information such as name, price, item number,
category etc.

Add a new product to the database. When you are finished, press Save Product.

Delete the product from the database.

Press “Save Product” to save a new product or update an existing product.

You must insert a picture of the product. It should be no larger than 120 x 120 pixels in order
to fit in the product presentation AND it must be formatted as either GIF or JPEG file. 

Click here for a dialog box from which you can choose pictures.

Briefly describe the product. We recommend up to five clearly written sentences.

Check this box if your steady customers´ discounts may apply to this product. Deselect this
box if you do not want any discounts to apply to this product.

Write the regular price of your product using the approximate currency. Use only numerals,
not letters. This field is mandatory.

You may enter a sale price for your product. This is optional. It will show up on the first page
under Special Offers section as well as under its main category. It will appear under the
Special  Offers section for the time period entered.

This is the date that the sale price for an item is to begin. It must be written in the numerical
format. (Various contries write the date differently – the program will go after the format your
computer tells it to.) This field is mandatory for all sale items.

This is the date that the sale price for an item is to end. 

This field is mandatory. If you have selected a shipping option with cost per weight. If so, and
you do not fill in the weight, the cost will always be 0 regardless of the number of products
purchased. For example, write 1.8 (use only numbers)  if the products weights 1.8 (pounds,
kilos – whichever is your standard weight measurement). 

Kommande stycke lästes upp allra sist--------------This is not mandatory unless you have filled
in Choice 1 and Choice 2. You may write a caption for the different options a product can
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have. For example, if you sell sweaters you may have the choice of size or color. Using this
option assumes, however, that the product with a variety of choices still has the same item
number regardless of the choices. If your product has different item numbers depending upon
the choices (like size or color), then you must  enter each product separately. ---------------

AWM 09
Here is where you can add steady customers and retailers along with any rebates and other
information.

Click here to add a new customer.

Type in information about the customer. 

Save a new customer or changes to an existing customer.

Delete current customer from the database.

Customer´s number. This is mandatory.

Customer´s first name. Mandatory.

Customer´s title. Optional.

Company´s name. Mandatory.

Department. Optional

Customer´s e-mail address.

Check this box if the customer may receive volume pricing.

Billing address. Mandatory.

Zip code/postal code. Mandatory.

City. Mandatory.

Customer´s fax number. 

Customer´s delivery address. Fill this in if it differs from the billing address.

Customer´s delivery Zip code/postal code. Fill this in if it differs from the billing address. 

Customer´s delivery address. Fill this in if it differs from the billing address.

You may write customer-releted notes here. You have a lot of room for writing. This will not
show up in the shop. Optional.

Customer´s password. The customer uses this to login to the shop and automatically receive
his/her discount, etc.
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Customer´s user name. The customer uses this to login to the shop and automatically receive
his/her discount, etc.

Customer´s percent discount. Use only whole numbers from 1 to 99. Do not use the percent
sign. Optional.

The customer has free shipping over a certain amount. Optional. You must check the box
“Free Shipping” for it to apply.

AWM 10
You can see how your web shop will look on the internet.

Stop loading the page.

Refresh the page.

Go back one page.

Go forward one page.

AWM 11
Enter your communication settings. You can receive these from your internet provider. 
The IP-address is for the web host we have chosen but you can host your web shop anywhere
you like.

Enter the name of your domain address, e.g., http://www.alding.biz

Enter the address to the FTP server.

Normal FTP transfer. Click here if you have files other than shop files that you want to
upload.
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Speakertext – Whatever

Now you have your own shop out in the Virtual Space!

As you have noticed, the program is very easy to work.

AWM is a cheap way to widen your circle of customers.

Can you resist the challange, to break ground in a new medium, which soon all customer will
have access to?
 
It is no problem to switch out articles in the store.

Flexibility is one of the prestige words for the program.

In a simple manner you can give an elegant and natural design of your store.

If you right now want a simple, stylish shop on the internet, then Alding Webshop Maker is
the product for you!

Thank you for letting us show you the program.

It will be a pleasure to help you with the shop!

So by now it is time to go back to my Alding-planet.
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Kategori ett.

Kategori två.

Knappen är neutral.

Musen förs över knappen.

Knappen trycks ned.

Knappen är inaktiverad.

Dessa knappar används som manövreringsknappar i produkten.

De olika tre knapparna som finns på vänster sida av skalet. De olika tillstånd som de
hamnar i beroende på vilken manöver utövaren använder.
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Bilden visar hur mindre skärmdumpar tonas fram i filmen, medan
huvudbilden bakom tonas till 30%.

Vid övergången mellan huvudbild och mindre bild ser det ut på detta
vis.
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Detta är utdrag ur koden som används för att styra vilka musikstycken som
ska spelas.

-- Deklarering av  variabler
-- Counter01 är en räknare som räknar hur många gånger som
användaren är inne på knappen.
-- Song01_status anger om "flaggan" för denna knapp är
aktiverad eller inaktiverad.

-- Counter02_01to2 och counter03_01to2 ger besked OM användaren
varit inne på någon annan knapp,
-- då får counter01 värdet 2,

-- Counter01 är även till för att OM denna knapp aktiveras ska
meddelande om detta
-- skickas till de andra två knapparna. Detta görs via
kommandona sendSprite(11, #counter01_02to2, 2)
-- sendSprite(12, #counter01_03to2, 2). Då inaktiveras deras
"flaggor" samt deras räknare sätts till 2.
-- Med hjälp av puppetSound styrs vilket musikstycke som ska
spelas upp.

property counter01
property song01_status

on beginSprite me
  counter01 = 2
  song01_status = TRUE
end

-- Växlar mellan de olika utseenden knappen kan få, beroende på
användarens aktiviteter

on mouseWithin me
  cursor 280
  set the member of sprite the currentSpriteNum to member
"buttongreen0119mrollv01jp"
end

on mouseLeave me
  cursor -1
  set the member of sprite the currentSpriteNum to member
"buttongreen0119mupv01jp"
end

on mouseDown me
  set the member of sprite the currentSpriteNum to member
"buttongreen0119mdownv01jp"
end

on counter02_01to2 me, stop_song01_01
  if stop_song01_01 = 2 then
    song01_status = FALSE
    counter01 = stop_song01_01
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  end if
end

on counter03_01to2 me, stop_song01_02
  if stop_song01_02 = 2 then
    song02_status = FALSE
    counter01 = stop_song01_02
  end if
end

on mouseUp me
  counter01 = counter01 + 1
  if counter01 = 3 then
    song01_status = TRUE
    sendSprite(11, #counter01_02to2, 2)
    sendSprite(12, #counter01_03to2, 2)
    puppetSound 3, "dynamite01"
    sound stop 4
    sound stop 5
  end if

-- Om användaren redan tryckt på denna knapp en gång fortsätter
programmet i denna kod.
-- Flaggan song01_status aktiveras respektive inaktiveras med
song01_status = NOT song01_status
-- samtidigt som de andra två låtarna stängs av om denna knapp
är aktiverad.

  if counter01 > 3 then
    song01_status = NOT song01_status
    if song01_status then
      puppetSound 3, "dynamite01"
      sound stop 4
      sound stop 5
    else
      sound stop 3
    end if
  end if
end




