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Sammanfattning

Denna rapport beskriver utvecklingen av examensarbetet som utfördes på uppdrag av BrandEx
Brandtätningar AB. Ett företag som brandskyddar byggnader, fartyg, oljeplattformar med mera.
En officiell webbsida och en CD-ROM-produktion skapades åt företaget.

Webbsidan konstruerades i webbredigeringsprogrammet Macromedia Dreamweaver 4 och 
CD-ROM-produktionen i multimedieprogrammet Macromedia Director 7. Det använda
materialet innehöll bilder och PDF-filer som BrandEx hade i sitt arkiv, men mycket nytt
skapades, exempelvis animeringar och egna musikstycken. Webbsidan gjordes enligt önskemål
från BrandEx med en enkel och stilren design. CD-ROM-produktionen skapades under friare
förhållanden med avseende på innehåll och design. Innehållet blandades med animeringar, en
videofilm, bilder, text, ljud och musik.

Både webbsidan och CD-ROM-produktionen gjordes mer som produktionsmallar åt BrandEx.
De skall själva kunna uppdatera dessa med ny information. BrandEx kommer att ge ut CD:n till
kunder och andra intressenter som vill veta mer om företaget och om brandskydd. Den skall
distribueras kostnadsfritt. Webbsidan kommer att vara den centrala informationsplatsen för
BrandEx i Sverige.

Abstract

This report describes the process of the examination work that was made after an offer from
BrandEx Brandtätningar AB. A company that fireprotects buildings, ships, oil platforms and so on.
An official web site and a CD-ROM-production were created for the company.



The web site was constructed in the web editing software Macromedia Dreamweaver 4 and the
CD-ROM-production in the authoring tool for multimedia production Macromedia Director 7. 
The used material contained pictures and PDF-files from BrandEx archives, but lot of new material
was created, for instance animations and own music tracks. The web site was made according to
the wishes from BrandEx in a simple and pure design style. The CD-ROM-production was created
under rather free conditions concerning content and design. The content was mixed with
animations, a video, pictures, text, sounds and music.

Both the web site and the CD-ROM-production were made more like production templates for
BrandEx. They will be able to update with new information by themselves. BrandEx will issue the
CD to customers and other partners that want to know more about the company and about
fireprotections. It will be freely distributed. The web site will be the central place of information for
BrandEx in Sweden.

Nyckelord animering, CD-ROM-produktion, Macromedia Director, Macromedia
Dreamweaver, multimedia, webbsida
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Sammanfattning 
 
Denna rapport beskriver utvecklingen av examensarbetet som utfördes på uppdrag av 
BrandEx Brandtätningar AB. Ett företag som brandskyddar byggnader, fartyg, oljeplattformar 
med mera. En officiell webbsida och en CD-ROM-produktion skapades åt företaget. 
 
Webbsidan konstruerades i webbredigeringsprogrammet Macromedia Dreamweaver 4 och 
CD-ROM-produktionen i multimedieprogrammet Macromedia Director 7. Det använda 
materialet innehöll bilder och PDF-filer som BrandEx hade i sitt arkiv, men mycket nytt 
skapades, exempelvis animeringar och egna musikstycken. Webbsidan gjordes enligt 
önskemål från BrandEx med en enkel och stilren design. CD-ROM-produktionen skapades 
under friare förhållanden med avseende på innehåll och design. Innehållet blandades med 
animeringar, en videofilm, bilder, text, ljud och musik. 
 
Både webbsidan och CD-ROM-produktionen gjordes mer som produktionsmallar åt BrandEx. 
De skall själva kunna uppdatera dessa med ny information. BrandEx kommer att ge ut CD:n 
till kunder och andra intressenter som vill veta mer om företaget och om brandskydd. Den 
skall distribueras kostnadsfritt. Webbsidan kommer att vara den centrala informationsplatsen 
för BrandEx i Sverige. 
 
 

Abstract 
 
This report describes the process of the examination work that was made after an offer from 
BrandEx Brandtätningar AB. A company that fire-protects buildings, ships, oil platforms and 
so on. An official web site and a CD-ROM-production were created for the company. 
 
The web site was constructed in the web editing software Macromedia Dreamweaver 4 and 
the CD-ROM-production in the authoring tool for multimedia production Macromedia 
Director 7. The used material contained pictures and PDF-files from BrandEx archives, but 
lot of new material was created, for instance animations and own music tracks. The web site 
was made according to the wishes from BrandEx in a simple and pure design style. The  
CD-ROM-production was created under rather free conditions concerning content and design. 
The content was mixed with animations, a video, pictures, text, sounds and music. 
 
Both the web site and the CD-ROM-production were made more like production templates 
for BrandEx. They will be able to update with new information by themselves. BrandEx will 
issue the CD to customers and other partners that want to know more about the company and 
about fire-protections. It will be freely distributed. The web site will be the central place of 
information for BrandEx in Sweden. 
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1 Inledning 
En introduktion till examensarbetet där redogörelser av företagskontakt, bakgrund, syfte, 
metod, begränsningar och rapportens struktur beskrivs kortfattat. 
 
 
Mycket av människornas vardagssysselsättning hanteras idag via Internet och tjänsterna 
utvecklas hela tiden. För att inte förlora kundkontakter är det nästan ett krav för ett företag att 
ha en webbsida som är informativ och lättnavigerad dit kunderna vill komma tillbaka. 
En CD-presentation är ett bra komplement till en webbsida, eftersom en CD-spelare har oftast 
snabbare åtkomsttid till informationskällan än vad som är möjligt på Internet i dagsläget för 
de allra flesta datoranvändare. Det finns givetvis både för- och nackdelar i de båda medierna, 
men det är inget som vi vill gå in närmare på i denna rapport. Vi kan dock konstatera att det 
går att skapa snygga och flexibla presentationer som gynnar företagets bild utåt, i det här 
fallet att marknadsföra BrandEx och att ge information om olika brandskyddsmetoder i 
förebyggande syfte. 
 

1.1 Företagskontakt 
Kontakten till företaget sköttes av Whashin, då hennes man ansvarar för kundkontakterna på 
företaget. BrandEx behövde ha en webbsida och de frågade oss om vi kunde skapa en 
webbsida åt dem och vi tyckte att det var en intressant utmaning. De hade sina egna önskemål 
och vi utvecklade dessa ytterligare. Det var en bra början och arbetet tog snabbt fart. 
 

1.2 Bakgrund 
BrandEx Brandtätningar AB är ett av få brandskyddsföretag i Sverige som arbetar med 
brandtätningar, brandskyddsmålning och brandskyddsisolering av byggnader, fartyg, 
oljeplattformar med mera. 
 Deras verksamhet startades år 1992 av montörer som arbetade på Fire Seal, som idag är 
den största materialleverantören till BrandEx. I början av 1997 öppnade BrandEx ett kontor i 
Åtvidaberg och idag har de även ett kontor i Nyköping, som är deras huvudkontor. 
Det är ett expansionsföretag på frammarsch. 

Mer information i Bilaga 2 – BrandEx Brandtätningar AB. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet var att skapa en officiell webbsida och en CD-ROM-produktion åt 
brandskyddsföretaget BrandEx Brandtätningar AB. Webbsidan skulle vara en ren och snygg 
sida, som intresserar företagets målgrupp. Där skulle företagskunder, inköpschefer, och andra 
personer, som är intresserade av brandskydd, kunna få den informationen som de behöver.  
CD-ROM-produktionen skulle innehålla bland annat videoklipp på brandskydd, animerade 
sekvenser på brandförlopp och två interaktiva spel. 
 Syftet med rapporten är att beskriva utvecklingsprocessen av webbsidan och CD-ROM-
produktionen. I rapporten skildras de olika arbetsmetoderna som utnyttjades vid diverse 
grafiska applikationer och video- och ljudredigeringsprogram. 
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1.4 Metod 
Under examensperioden har regelbundna anteckningar utförts i en dagbok för att underlätta 
rapportskrivningen. Även regelbundna säkerhetskopior har tagits under arbetets gång. Det har 
varit viktigt att ha kontakt både med examinatorn och handledaren för utveckling av arbetet 
under hela examensperioden. 
 Huvudprogrammet för att skapa webbsidan har varit webbredigeringsprogrammet 
Macromedia Dreamweaver 4. Vid skapandet av CD-ROM-produktionen har huvudsakligen 
multimedieprogrammet Macromedia Director 7 använts. Följande program har använts mest i 
båda arbeten: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Flash och Discreet 3ds max. 
Dessutom fanns möjlighet att låna teknisk utrustning från Campus Norrköping, exempelvis 
digital videokamera och DAT-bandspelare. Som hjälp har mestadels programmens inbyggda 
hjälpsidor använts. 
 

1.5 Begränsningar 
På grund av tidsbrist var vi tvungna att begränsa arbetet med referenssidan och 
videoklippsidan. Därför gjordes dessa till produktionsmallar som BrandEx kan uppdatera med 
ny information. 
 

1.6 Rapportens struktur 
I rapporten behandlas först översikten av webbsidan och sedan information om de olika 
undersidornas uppbyggnad och syfte. I slutet redovisas problemlösningar och tips. 
Därefter behandlas CD-ROM-produktionens mer omfattande arbetsinnehåll med uppdelning i 
fyra olika delar för att läsaren lättare skall kunna följa innehållet. Strukturen är nästan samma 
som på webbsidan, men eventuella problemlösningar och tips återfinns i slutet av kapitlet. 
Sist redogörs slutresultaten av hela examensarbetet. 
 
 
Mer information i Bilaga 1 – Måldokument. 
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2 Webbsida 
Från sidornas uppbyggnad och syften till problemlösningar och tips. 
 
 
Innehållet bestämdes i samarbete med BrandEx. Önskemålen var speciellt följande: 
 
• Enkel och ren design med lättnavigerade menyer. 
• Bakgrunden skulle vara ljust. 
• Kontaktsidan hade hög prioritet. 
• Referenser om företagets tidigare projekt. 
• Ramen för innehållet skulle vara centrerad oberoende av skärmupplösning. 
• Sidan skulle även kunna läsas med andra webbläsare förutom Internet Explorer, 

exempelvis Netscape, Opera och Mozilla. 
 
BrandEx skickade referensmaterial och detta granskades och diskuterades. Materialet innehöll 
bilder och PDF-filer om olika brandskyddsprodukter. För mer material kunde olika broschyrer 
erhållas för skanning och redigering. Webbsidan skissades först utifrån vad som hade 
bestämts med BrandEx och därefter tog det inte så lång tid att komma igång med programmet 
Macromedia Dreamweaver, som användes i största möjliga utsträckning, eftersom det är ett 
tidssparande och professionellt webbredigeringsprogram. 
 

2.1 Översikt över webbsidans innehåll: 
• Introsida 
• Menysida 

o Presentation 
o Företags info 
o Våra säljare 
o Brandskydd 

 Brandtätningar (Guide..., Mer info...) 
 Brandskyddsmålning (Guide..., Mer info...) 
 Brandskyddsisolering (Mer info...) 

o Referenser 
 Brandtätningar 
 Brandskyddsmålning 
 Brandskyddsisolering 

o Kontakta oss 
 
 

2.2 Introsida 
För att få interaktivitet på webbsidan gjordes ett försök med en kort Flash-animation på 
introsidan. Detta gjordes genom fotografier runt Motala Ström med omnejd i Norrköping med 
hjälp av en digital stillbildskamera, för att sedan redigeras i Adobe Photoshop och importeras 
till Macromedia Flash som en animering. Animeringen skulle vara introsekvensen till 
webbsidan, men eftersom bilderna inte hade någon speciell anknytning till BrandEx, 
beslutades om en annan inledningssida till webbsidan. 
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Då gjordes en sida med vit bakgrund och fem stycken olikfärgade bildrutor med rubriktext i 
två rader. Rubriktexterna hämtades från menysidan. Mellan de färgade bildrutorna finns vita 
bildrutor. När muspekaren förs över en färgad bildruta med rubriktext, ersätts den vita bilden 
antingen på raden ovan eller på raden under den aktuella färgade bildrutan med en bild som 
associerar till den färgade bildrutans rubriktext (se exemplet i Bild 2.1). Återställningen till vit 
bildruta sker när muspekaren lämnar den färgade bildrutan med rubriktext. För att 
åstadkomma den här funktionen användes Behaviors1 (Swap Image och Preload Images) i 
Macromedia Dreamweaver. Som bilden nedan visar, placerades där även en BrandEx-logotyp 
och textlänken ”ENTER”. Från alla dessa objekt som finns på sidan, går det att komma till 
startsidan. 
 

 
Bild 2.1:  Introsidan. 

 

2.3 Menysida 
Menysidan gjordes med ramverk (frameset), eftersom det var enklast att placera data på 
bestämda platser så att både menydelen och innehållsdelen hela tiden blev centrerade oavsett 
upplösningen. Detta löstes i Macromedia Dreamweaver med hjälp av relativa värden på alla 
ramar som låg utanför den mittersta. 
 
Det första som skulle 
synas efter introsidan 
var menyerna som 
placerades till vänster 
om innehållsdelen 
och i mitten en ram 
och innanför den en 
stor bild med tre 
stycken slogan under 
bilden. Det är till 
denna sida som 
användaren hamnar 
efter att ha klickat på 
BrandEx-logotypen 
ovanför menyerna. 
 

                                                 
1 Den inbyggda funktionspanelen i Macromedia Dreamweaver, där det går att välja och justera olika 
färdigbyggda HTML-funktioner. All nödvändig kod placeras sedan automatiskt in i HTML-koden. 

Bild 2.2:  Menysidan/Startsidan. 
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Bakgrundsbilden som skulle vara ljust, gjordes randigt i vitt och grått med horisontella linjer. 
Denna bakgrundsbild skulle finnas på alla ramar runt innehållsdelen. En smal remsa med 
endast tre ränder av bakgrundsbilden togs fram, eftersom webbläsaren kommer ändå att 
”klona” bilden automatiskt så att den täcker hela skärmen eller de bestämda ramarna. 
 
De tre första menyerna: Presentation, Företags info och Våra säljare, skulle mestadels bestå 
av text, bilder på försäljarna och några länkar, bland annat e-postadresser till försäljarna. 

2.3.1 Menyer 
När användaren kommer till menysidan är menytexterna 
svarta och kursiva. När muspekaren förs över en menyrad, 
ändras texten till rött, och återställs till svart när 
muspekaren lämnar menyraden. 
 Alla menytexter gjordes i Adobe ImageReady. Först 
skapades en mall för menyn. Sedan uppdaterades mallen 
med den aktuella menytexten. I Macromedia Dreamweaver 
användes Behaviors (Swap Image och Preload Images) för 
att åstadkomma det önskade färgskiftet. 

2.3.2 Undermenyer 
För att få bättre struktur skapades menyerna Brandskydd 
och Referenser. De i sin tur uppdelades i tre olika 
undermenyer: Brandtätningar, Brandskyddsmålning och 
Brandskyddsisolering. De trädstrukturliknande 
undermenyerna kommer upp under dessa menyer och 
försvinner när användaren klickar på Brandskydd eller Referenser. Dessa menyer länkades till 
HTML-filerna med respektive undermenyer och innehållet uppdateras i samma ram (frame). 

2.3.3 Animerad tändsticka 
Den animerade tändstickan från CD-ROM-produktionen användes till webbsidans menysida 
som en Flash-animation, i stället för den tidigare stillbilden på en brinnande tändsticka  
(se vidare i kapitel 3.4.3 Animerad tändsticka). Det behövdes en viss redigering, för att 
tändstickan skulle framhävas och synas bättre. Då användes arbetsfilen för den animerade 
tändstickan och denna redigerades om i Discreet 3ds max genom att flytta den virtuella 
kameran något närmare bildmotivet tändstickan och välja lämplig upplösning, i det här fallet 
120 x 132 bildpunkter. Animeringssekvensen renderades därefter om som en bildserie i  
BMP-format med RGB 24-bitars färgdjup. 
 
I Macromedia Flash konverterades bildserien på följande sätt: 

Först bestämdes upplösningen på filmen till 120 x 132 bildpunkter. Sedan infogades alla de 
126 stycken renderade BMP-filerna som en bildserie. Därefter togs varannan bild bort ur 
serien för att få minskad storlek på Flash-filen. Bildhastigheten ändrades från 25 bilder per 
sekund till 12 bilder per sekund, för att få en jämnare animeringsförlopp. Till sist exporterades 
bildserien till Flash-formatet med JPEG-kvalitén 50. 
 
 
 
 
 

Bild 2.3:  Menyer och undermenyer. 
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2.4 Brandskyddssidor 
Dessa sidor skapades med hjälp av tabeller, vilka innehåller småbilder på produkter av 
brandskydd, kort information om varje produkt, länkar till sidorna Guide..., Mer info... och en 
länk med möjlighet att kunna läsa ännu mer om de olika produkterna i PDF-format. 
 
Brandskyddskategorin Brandtätningar har två 
huvudbilder uppe på sidan med bilder på 
olika produkter ur brandtätningssortimentet. 
För att få fram verktygstips (Tooltips), när 
muspekaren förs över de olika produkterna i 
bilden, användes Image Property Inspector i 
Macromedia Dreamweaver. Koordinater 
placerades på den tänkta platsen på 
huvudbilden och en länk skapades som 
hänvisar till den plats där beskrivning om 
produkten finns, längre ner på samma sida. 
 
Den lilla blåfärgade uppåtpilen på sidorna om 
brandskydd, som innebär en genväg till 
toppen av respektive sida, gjordes i Adobe 
Illustrator. Då Illustrator-formatet inte stöds 
av webbläsare, öppnades bilden i Adobe 
Photoshop och sparades om till GIF-formatet. 

2.4.1 Guidesidor 
Dessa sidor öppnas i ett nytt fönster med hjälp av Behaviors (Open Browser Window) i 
Macromedia Dreamweaver. Materialet till guidesidor gjordes enligt broschyrer från BrandEx. 
Tillsammans med examinatorn togs beslutet om att det var bäst att skapa tabeller i HTML-
språket i stället för att skanna och infoga dem som bilder till HTML-koden. Detta ger 
möjligheten för användaren att markera informationen från tabellerna och kopiera till ett 
ordbehandlingsprogram om så skulle önskas. Dessutom går det lättare att anpassa sidorna till 
en viss upplösning utan att kvalitén blir alltför lidande. Det tog tid att genomföra detta så att 
guidesidorna skulle likna innehållet i broschyrerna så mycket som möjligt. Till en av guiderna 
krävdes andra program utöver Macromedia Dreamweaver för att göra specialsymboler, 
exempelvis Tσ (°C) och µ0. Då användes först Microsoft Word för att skriva in symbolerna 
med en stor teckenstorlek och därefter togs skärmdumpar av symbolerna. Dessa öppnades i 
Adobe Photoshop för att beskäras, förminskas och sparas separat som GIF-bilder. Till slut 
infogades bilderna till de rätta ställen på guidesidorna med hjälp av Macromedia 
Dreamweaver. 

2.4.2 Mer info -sidor 
Här öppnas sidorna likadant som de föregående guidesidorna, men i mindre fönster. Sidorna 
består av en stor bild, tagen från första sidan från den tillhörande PDF-filen. Först öppnades 
rätt PDF-fil i Adobe Acrobat och första sidan extraherades för att sedan sparas som en bild i 
PNG-format. Därefter öppnades och förminskades bilden i Adobe ImageReady. Sedan 
sparades en optimerad version av bilden i GIF-format (Web Palette). Bilderna testades även i 
JPEG-format, men bildstorleken blev för stor eller kvalitén blev för dålig vid samma 
bildstorlek som GIF-bilderna. Det kan sägas att GIF-bilderna inte heller såg så bra ut, men 
texten syntes bättre i det formatet. Längst ner på sidan placerades en ”Stäng-knapp”. 
 

Bild 2.4:  Brandtätningar med 
 verktygstips. 
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2.5 Referenssidor 
Det bör påpekas att dessa sidor var tänkta som mallar inför framtida uppdateringar som 
BrandEx skulle kunna göra själva. Därför användes tillfälligt bild- och textmaterial. 
 I den första versionen, när användaren klickar på menyn Referenser, kommer tre 
undermenyer fram: Brandtätningar, Brandskyddsmålning och Brandskyddsisolering. När 
användaren sedan klickar på någon av dessa undermenyer, öppnas ett nytt fönster med ett 
galleri av småbilder och under dessa småbilder står det kortfattat om den aktuella referensen. 
Längst ner på sidan placerades en ”Stäng-knapp”. Småbilderna länkades till de aktuella 
referenserna. På dessa sidor placerades en större bild av den tillhörande småbilden från 
föregående sidan, fakta om referensen, e-postlänk till BrandEx och en ”Tillbaka-länk”. 
Sidorna skapades med hjälp av tabeller i Macromedia Dreamweaver. 
 I den andra versionen skulle varje referenssida uppdateras i den mittersta ramen där alla 
andra sidor uppdateras. Då gjordes den mittersta ramen något bredare, för att ge plats åt all 
den information som behövdes. Till referenssidorna lades sedan en huvudrubrik med texten 
”REFERENSER” och rubriken på den aktuella brandskyddskategorin. Rubrikerna skulle 
uppdateras när någon av referensmenyerna klickades på. Till sist skapades snabblänkar för 
föregående samt för nästföljande referens både högst upp och längst ner på referenssidorna. 
 

2.6 Kontaktsida 
Efter att ha bläddrat igenom olika datatidskrifter och surfat på nätet, fanns det några alternativ 
för skapandet av kontaktsidan, exempelvis kodning i ASP, CGI eller PHP. För att göra det så 
enkelt som möjligt valdes Macromedia Dreamweaver för att konstruera kontaktsidan. 
Ett formulär skapades och ”Skicka-funktionen” länkades direkt till BrandEx e-postadress. 
Denna metod utgör dock en säkerhetsrisk, eftersom informationen skickas okrypterat. 
Kodning i HTML-språket fick ändå uppväga mot den tid som det skulle ta att skapa en säker 
kontaktsida med krypterade utskick. 
 
Kontaktsidan består av tre stycken ”checkboxar” för val av ytterligare information om 
brandskydd. Sedan finns det textfält för namn, företag, adress, postadress, telefon, telefax 
samt e-post. Alla textfält förutom telefax är obligatorisk data från användaren. 
 
För att kunna skicka iväg formuläret gjordes en funktion som kontrollerar om användaren 
hade skrivit någonting i textfälten eller om e-postadressen var ifyllt med ett snabel-a. I annat 
fall kommer ett varningsmeddelande upp. Denna funktion finns inbyggt i Behaviors  
(Validate Form) i Macromedia Dreamweaver. 
 
Efter att användaren klickat på ”Skicka-knappen” kommer ett meddelande upp om att 
informationen kommer att skickas via e-posten. Sedan kommer oftast ett nytt meddelande på 
skärmen som säger att informationen kommer att skickas okrypterat och att användaren har 
möjligheten att ångra utskicket. I de flesta webbläsare går det att ångra utskicket, men det kan 
variera. Därefter kommer användaren till ”tacksidan”, oavsett om användaren har ångrat eller 
inte. Det går inte att koda i JavaScript så att det skulle finnas en koppling till meddelandet om 
användaren ångrar eller inte. Om användaren har ångrat inmatningen kommer detta att bortses 
via meddelandetexten på ”tacksidan”, eftersom registreringen aldrig skickades till BrandEx. 
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2.7 Övrigt 
Beskrivning av små tillägg till webbsidan. 

2.7.1 Stilmallar 
CSS (Cascading Style Sheets) eller stilmallar för webbsidor användes i huvudsak till 
guidesidorna, eftersom det var lättare att formatera texten på det här sättet. Följande kod är ett 
exempel på hur det kan se ut om texten till en länk skulle ändras från blått till rött när 
muspekaren förs över den aktuella länken: 

a:active {color: #FF0000; text-decoration: none;} 

a:hover {color: #FF0000; text-decoration: none;} 

a:link {color: #0000FF; text-decoration: none;} 

a:visited {color: #800080; text-decoration: none;} 

 
För att länka till filen med stilmallen placeras följande kod i början av HTML-koden: 

<link rel="stylesheet" href="sökväg till stilmallen" type="text/css"> 

 
Alternativt att stilmallen placeras in i början av HTML-koden: 

<style type="text/css"> 

<!-- 

a:active {color: #FF0000; text-decoration: none;} 

a:hover {color: #FF0000; text-decoration: none;} 

a:link {color: #0000FF; text-decoration: none;} 

a:visited {color: #800080; text-decoration: none;} 

--> 

</style> 

 

2.7.2 Text i statusfältet 
För att hindra webbläsaren att visa en länkadress i statusfältet, oftast längst ner på 
webbläsarna, när muspekaren hålls över länken, användes JavaScript-kod med syntaxen 
onMouseOver för att lägga ut texten och med syntaxen onMouseOut för att nollställa 
statusfältet. Följande kod är ett exempel på hur det kan se ut: 

<a href="http://www.brandex.se/index2.html" 
onMouseOver="window.status='Till startsidan'; return true;" 
onMouseOut="window.status=''; return true;"> 
Till startsidan</a><br> 
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2.8 Problemlösningar och tips 
Beskrivning av några av de vanligaste problemen och deras lösningar från arbetsperioden 
med webbsidan. I slutet ett antal tips, som varmt rekommenderas. 
 

Problem: 
Funktionen till ”Tillbaka-knapparna” ("javascript:history.back()") fungerade inte i 
Netscape 6.x. 

Lösning: 
”Tillbaka-knapparna” ersattes av ”Stäng-knappar”. HTML-koden ser ut så här: 

<input type="button" name="St&auml;ng" value="St&auml;ng" 
onClick="javascript:window.close()"> 

 

Problem: 
”Stäng-knapparna” syntes inte överhuvudtaget i Netscape 4.x. 

Lösning: 
Genom att lägga <form> -taggar till koden som omger ”Stäng-knapparna”. 
 

Problem: 
Snabbgenvägslänkarna till de olika produkterna på webbsidan fungerade inte i Netscape 4.x. 

Lösning: 
En 10 x 10 bildpunkter stor transparent bild skapades. Bilden infogades sedan på samma rad 
där ankaret ( <name> -taggen ) återfanns. Ankaret är till för att skapa en snabbgenvägslänk till 
ett specifikt ställe på en webbsida. 
 
 
 

Tips: 
Bilderna bör ha exakt den storlek som visas på webbläsaren för att inte slösa bandbredd i 
onödan. 
 
Webbsidorna bör provas i olika upplösningar och att åtminstone de viktigaste delarna syns på 
skärmen för användaren som utnyttjar till exempel upplösningen på 800 x 600 bildpunkter. 
 
Givetvis bör webbsidorna provas med olika webbläsare för att informationen skulle visas 
likadant i största möjliga mån mellan webbläsarna. 
 
Det är bra om källkoden kontrolleras och optimeras för att informationen kan visas korrekt i 
olika webbläsare och för att snabba upp inladdningstiden för webbsidor. 
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3 CD-ROM-produktion – Företagsfakta 
De första sidorna av CD-ROM-produktionens innehåll. 
 
 
Före arbetet med CD-ROM-produktion stämdes ett möte med examinatorn. Där diskuterades 
speciellt innehållet på CD-skivan och programmet Macromedia Director som var ämnat för 
detta arbete. Följande beslutades på mötet: 
 
• Det mesta från webbsidan skulle finnas på CD-skivan, men i en annan design. 
• Som underhållning skulle ett frågesportspel skapas och det var ett förslag som även 

BrandEx tyckte om. 
• Examinatorn ville att ett mer avancerat interaktivt spel skulle skapas och det utvecklades 

slutligen till ett brandsläckningsspel. 
• För att få mer kunskap om brandskydd skulle tillvägagångssättet på de olika 

brandskyddsmetoderna filmatiseras. 
• Examinatorn ville även att en sida som visar händelserna kring ett eventuellt brandförlopp 

skulle framställas. En interaktiv sida där användaren kan klicka sig vidare för att få mer 
information om hur en brand sprider sig och hur detta kan hindras. 

 
Ytterligare andra detaljer, som kvalitén på ljud- och videofilerna togs upp. Upplösningen på 
produktionen (Stage size) bestämdes till 1024 x 768 bildpunkter. 
 
Efter mötet gjordes en noggrannare planering för arbetet med CD-ROM-produktionen. Efter 
att en del grovskisser hade gjorts, bestämdes ganska tidigt att en meny skulle placeras på 
vänstra kanten, logotypen högst upp på övre vänstra kanten och själva innehållet cirka tre 
fjärdedelar av arbetsytans bredd. 
 
Arbetet delades upp så att Markus skulle arbeta med designen/layouten till menysidan, 
frågesportspelet, brandsläckningsspelet och intro- respektive outrosekvensen medan Whashin 
skulle göra referens- och videoklippsidorna. Det resterande innehållet skulle göras 
tillsammans. Vid eventuella problem under arbetets gång skulle de lösas gemensamt. 
 
För att komma igång med Macromedia Director, hämtades hjälp från tidigare kursmaterial, 
lektionsmaterial, labbmaterial och projektarbeten. 
 

3.1 Beslut på CD-ROM-produktionens innehåll: 
• Det mesta som finns på webbsidan 
• Referenser 
• Videoklipp 
• Animeringsfilm om ett brandförlopp 
• Frågesportspel 
• Brandsläckningsspel 
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3.2 Översikt över CD-ROM-produktionens innehåll: 
• Introsekvens 
• Menysida 

o Presentation 
o Företags info 
o Våra säljare 
o Brandskydd 

 Brandtätningar (Guide..., Mer info...) 
 Brandskyddsmålning (Guide..., Mer info...) 
 Brandskyddsisolering (Mer info...) 

o Referenser 
 Brandtätningar 
 Brandskyddsmålning 
 Brandskyddsisolering 

o Videoklipp 
 Brandtätningar 
 Brandskyddsmålning 
 Brandskyddsisolering 

o Brandförlopp (två olika brandförlopp vardera med två animerade sekvenser) 
o Spel 

 Frågesportspel 
 Brandsläckningsspel 

o Avsluta 
 Eftertext 
 Outrosekvens 

 
 

3.3 Intro- och outrosekvens 
Ett intro skapades i Discreet 3ds max och innehållet skulle vara någonting konkret associerat 
med BrandEx. Det var logiskt att börja med BrandEx-logotypen och denna logotyp skulle i 
början av introsekvensen inte synas alls för att sedan bli allt mer synbar. Då animerades en 
kamera som skulle accelerera mot den med hög hastighet för att sedan bromsas in och 
successivt gå närmare och slutligen gå in i logotypen genom den färgade delen av logotypens 
halvcirkel. Efter inzoomningen mot logotypen samt borttoningen skulle det bli helt svart för 
en kort stund för att sedan bli ljust igen av en brinnande tändsticka. Samma kamera som 
följde färden mot logotypen följer tändstickan genom att röra sig runt den med förhållandevis 
lugn tempo. Tändstickan befinner sig inne i en sfär med väggen täckt av BrandEx-logotyper.  
I slutet av sekvensen ändras färgen på omgivningen successivt från eldfärg till helt vitt och 
här slutar introt. 

Modelleringsobjekt: 
• En box för BrandEx-logotypen. 
• En sfär med en yttextur av BrandEx-logotyper. 
• Tändstickan 

– En rektangulär box med en trätextur. 
– Knoppen på tändstickan, deformerat, något böjt på sidorna. 

• Omnilampor som bland annat styr det reflekterande ljuset från lågan på tändstickan och 
den starka ljusintensiteten i slutet av sekvensen. 

• En Target Camera, som följer färden in i sfären och fokuserar på tändstickan. 
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Inställningarna och metoderna för rendering och komprimering skulle göras likadant som med 
animeringssekvenserna av brandförloppen (se vidare i kapitel 5.1.3 Arbetet i 3ds max) med 
den skillnaden att upplösningen ändrades till 500 x 400 bildpunkter. I Macromedia Director 
skalades introt till upplösningen 720 x 576 bildpunkter, för att helt enkelt täcka mer av 
skärmen. För att besökaren inte behöver se på introt varje gång CD-presentationen startas, 
skapades en ”Skippa Intro -knapp”, som slussar besökaren direkt till startsidan. Den gjordes 
med hjälp av knappmallarna till menyn, fast i något mindre storlek (läs mer i kapitel 3.4.1 
Menyknappar). Den placerades sedan på högra delen under introt i Stage2 i Macromedia 
Director. 
 
Sedan skapades ett outro i Discreet 3ds max och motivet skulle följa introt med en upptoning 
från helt vitt till färgen på den brinnande tändstickan. Samma kamera som roterade runt 
tändstickan i introt, skulle rotera även här en kort stund. I slutet av sekvensen skulle 
tändstickan slockna av sig självt, samtidigt som det skulle bli allt mörkare i sfären, för att till 
slut bli helt svart med röken från den slocknade tändstickan virvlande upp i skyn. 

Modelleringsobjekt: 
• Samma objekt som i introt. 
• Partikelsystemet Super Spray användes till röken. 
 
Renderingen och komprimeringen gjordes likadant som med introsekvensen. En ”Skippa 
Outro -knapp”, liknande som den för introt, skapades för outrot, men denna gång avslutas  
CD-presentationen omgående. 

3.3.1 Videosynkronisering 
Under outrosekvensen finns knappen ”Skippa Outro”. För att synkronisera med 
outrosekvensen provades en nedtoning av knappen i slutet av sekvensen, då röken från 
tändstickan försvinner upp i skyn samtidigt som det sker en borttoning. 
 Det första som provades var att skapa så kallade cue-points till outrosekvensen, vilket 
betyder markeringar som kan användas av Macromedia Director för att sätta igång någonting 
vid en viss tidpunkt, i det här fallet av filmen. Liknande markeringar går även att skapas för 
ljudslingor. Problem uppstod när dessa markeringar skapades till QuickTime-filmerna. 
Programmet som först användes var Adobe Premiere. Det misslyckades, eftersom 
Macromedia Director inte kunde tolka dessa markeringar. Sedan provades Discreet Cleaner. 
Efter många försök lyckades Macromedia Director tolka markeringarna skapta av Discreet 
Cleaner. 
 Nästa utmaning var att få borttoningen av själva knappen att fungera. Det fungerade efter 
en del experimenterande, men just vid tidpunkten för borttoningen blinkade det alltid till i 
outrosekvensen och det fortsatte att blinka till efter denna markering ända till slutet av 
sekvensen. Det var inte så behagligt att titta på. Därför provades en animerad ”Skippa Outro -
knapp” i Macromedia Flash, som tonar ner efter samma tidpunkt som i tidigare försöken. Det 
gav bättre resultat. 
 Efter denna lösning provades ändå även Lingo3-script för att animera knappens nedtoning 
och till slut lyckades detta utan att det blinkade vid aktivering av animeringen. Lösningen var 
att skapa några variabler som fick agera som timer till knappens nedtoning genom ”blend-
effekten”. Koden placerades in i syntaxen on idle, som möjliggör aktiveringen av olika 
händelser under den aktuella tiden. Denna metod blev en nödlösning på denna något onödiga 
finjustering. 

                                                 
2 Programfönstret där objekten syns. 
3 Macromedia Directors programmeringsspråk. 
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På fortsatta finjusteringar ändrades produktionens bakgrundsfärg i början av introt till vitt och 
den skulle ändras till svart när kameran går in i BrandEx-logotypen. Då skapades markeringar 
till introsekvensen och sedan placerades syntaxen on idle till Behavior Script4 som sköter 
synkroniseringen. Även till outrot skapades ett färgbyte för bakgrunden, likadant från vitt till 
svart, som synkroniserades med tidpunkten när tändstickan slocknar av sig självt. Här gjordes 
på liknande sätt markeringar till outrosekvensen som till introsekvensen, för att färgbytet 
skulle synkroniseras med de bestämda tidpunkterna och händelserna i animeringarna. 
 

3.4 Menysida 
Bakgrundsbilden från webbsidan användes här som referens, men eftersom den var åtta 
bildpunkter hög, gjordes en ny bakgrundsbild i Adobe Photoshop genom att skapa ett antal 
nya lager av den gamla bakgrundsbilden och klona dessa lager ett antal gånger. Till slut blev 
det en stor bakgrundsbild som infogades till Macromedia Director. 
 
Menyerna placerades på vänstra 
kanten som tidigare nämnt. Dessa 
justerades med olika avstånd till 
varandra beroende på innehållet i 
kategorin. BrandEx-logotypen som 
finns högst upp på vänstra kanten är 
länkad till startsidan som består av 
en huvudtextrubrik från webbsidan 
och en animerad tändsticka. 
 
De tre första menyerna: 
Presentation, Företags info och 
Våra säljare, liknar det som finns 
på webbsidan och det var lätt att 
infoga text, bilder, länkar med 
mera och placera dem till de rätta 
ställen i Score5 i Macromedia 
Director. De andra menyerna är 
Brandskydd, Referenser, Videoklipp, Brandförlopp, Spel och Avsluta. 
 
Vissa sidor innehöll e-postadresser och för att kunna göra ett utskick från dessa användes 
liknande metoder som med PDF-länkarna på Mer info -sidorna (läs mer i kapitel 3.5.2 Mer 
info -sidor). Skillnaden var att i stället för att länka till PDF-filer, skapades länkar till  
e-postadresser. Då öppnas användarens standardprogram för e-post via webbläsaren.  
HTML-filerna bestod av följande enkla kod: 

<meta http-equiv="refresh" content="0; url=mailto:e-postadressen"> 

3.4.1 Menyknappar 
Först gjordes en vymall för menyknapparna för att lättare uppdatera med nya menytexter. 
Detta gjordes i Ulead PhotoImpact, som hade bra gallerier för knappar och menyer. Efter att 
mallen hade gjorts klart, formades ytterligare två vyer, vilket betyder totalt tre vyer i varje 
menyknapp på varje meny. 

                                                 
4 Ett fristående script som kopplas till ett eller flera medieelement för att hantera olika händelser. 
5 Tidslinjen dit objekten placeras. 

Bild 3.1:  Menysidan/Startsidan. 
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Den första vyn är med svart kursiv text i grundläge. Den andra vyn är med röd text och 
framträder när muspekaren förs över menyknappen. Den tredje vyn är också med röd text och 
framträder när vänstra musknappen klickas på menyknappen, samtidigt ändras formen till en 
nedtryckt knapp. 
 
I Lingo skapades en unik global variabel för varje menyknapp med TRUE- och FALSE-satser. 
Detta gjordes för att hålla reda på vilken menyknapp som för tillfället är aktiverat, respektive 
vilka menyknappar som är inaktiverade. Sedan användes olika syntaxer till funktionerna för 
interaktionen mellan musen och menyknapparna, för att bland annat kunna ändra på färgen 
och formen på menyknapparna. Syntaxerna var on mouseEnter (när muspekaren förs över 
menyknapparna), on mouseLeave (när muspekaren förs bort från menyknapparna),  
on mouseDown (när musknappen klickas på menyknapparna) och on mouseUp  
(när musknappen släpps på menyknapparna). 

3.4.2 Undermenyer 
På menysidan finns menyn Brandskydd. För att göra det enklare för användaren att komma 
till de olika brandskyddskategorierna, skapades trädstrukturliknande undermenyer till 
Brandskydd. Dessa undermenyer dyker upp till höger om denna meny när muspekaren förs 
över menyknappen. De tre olika undermenyerna skapades i Ulead PhotoImpact med hjälp av 
knappmallarna, men gjordes mindre än de övriga menyknapparna. Dessutom skapades två 
osynliga lager som täckte området kring undermenyerna. Det första lagret håller reda på 
placeringen på muspekaren. Befinner muspekaren inom det osynliga lagret, syns 
undermenyerna på skärmen. När muspekaren lämnar det osynliga lagret, försvinner såväl de 
båda osynliga lagren som undermenyerna. Det uppmärksammades att om muspekaren fördes 
bort alltför snabbt från undermenyerna, försvann inte undermenyerna som tänkt. Därför 
gjordes det andra lagret, som ett extra lager, för att övervaka om muspekaren kommer emot 
detta lager. Om det sker, försvinner 
båda osynliga lagren och 
undermenyerna. Trots detta extra 
lager försvann inte undermenyerna 
alltid från skärmen, men detta 
ansågs inte vara något allvarligt 
problem. Dessa undermenyer 
försvinner ändå när muspekaren 
kommer emot eller förs bort från 
menyn Brandskydd eller någon 
annan meny. Varje undermeny samt 
de båda osynliga lagren kopplades 
till var sitt Behavior Script. Senare 
gjordes samma trädstrukturliknande 
undermenyer till menyerna 
Referenser och Videoklipp. 
 
I början provades undermenyerna placerade under sina respektive menyer och då krävdes 
omplaceringar av de andra menyerna för att alla menyknappar skulle få plats i det avlånga 
menyområdet. Detta alternativ slopades, eftersom det efter några upprepningar av upp- och 
nedflyttning av menyerna skulle ha lett till onödiga irritationsmoment för användaren. Därför 
lämnades alla menyer kvar i samma positioner. 
 
 

Bild 3.2:  Trädstrukturliknande undermenyer. 
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3.4.3 Animerad tändsticka 
Tändstickan skapades i Discreet 3ds max, där den animerade lågan skulle loopa hela tiden 
genom programsekvensen. Några objekt från introt användes och allt överflödigt, exempelvis 
BrandEx-logotyper togs bort. Här var det viktigt att början och slutet av animeringssekvensen 
skulle bli lika, eftersom sekvensen skulle loopas. Animeringssekvensen renderades som 
enskilda bilder i BMP-format med RGB 24-bitars färgdjup och med upplösningen 360 x 288 
bildpunkter. Sedan infogades bilderna till Macromedia Flash som en bildserie och denna 
bildserie exporterades som en Flash-animation med JPEG-kvalitén 80. Därefter infogades 
animeringssekvensen till Macromedia Director och loopen aktiverades i egenskaperna för 
denna Cast Member6. 
 

3.5 Brandskyddssidor 
Utseendet av dessa sidor skulle efterlikna motsvarande webbsidor, dock med vissa avvikelser. 
Den första utmaningen var att försöka få en fungerande rullgardinslista som kunde skrollas 
med både text och bilder samtidigt. Detta skulle ha tagit för lång tid att genomföra, samt det 
skulle ha blivit problem med positionerna på textmassorna, bilderna och de övriga objekten 
som skulle ha varit med. Därför bestämdes för enkelhetens skull att de olika produkterna ur 
varje brandskyddskategori skulle delas upp till länkar, där informationen uppdateras i två 
olika fält; en för bilderna och den andra för textmassan. 
 En frame7 för varje brandskyddskategori med sprites8 skapades. För att alla objekt inte 
skulle visas samtidigt vid tryckning på de olika produktlänkarna, kodades i Lingo med 
kodraden  sprite(x).locV = -1500 för alla de sprites som skulle vara osynliga på 
skärmen. Syntaxen locV betyder att ett vertikalt värde för sprite(x) skall anges, där x 
ersätts med rätt spritenummer. Värdet -1500 betyder att ett objekt förflyttas 1500 bildpunkter 
uppåt (på grund av minustecknet) från arbetsytans övre kant. Objektet hamnar då utanför den 
synliga skärmen. 
 
Brandskyddskategorin 
Brandtätningar har två huvudbilder 
uppe på sidan som på webbsidan. 
För att få fram verktygstips 
(Tooltips), när muspekaren förs över 
de olika produkterna i bilden, 
hämtades hjälp från supportsidan 
hos Macromedia. De hade ett 
exempel som utvecklades ännu mer. 
Ett transparent textfält placerades på 
varje produkt på bilden och en länk 
skapades till de två olika fälten som 
visar bilderna och texterna för 
respektive produkt. Detta gjordes 
genom att koppla det transparenta 
textfältet till ett script för att hålla 
reda på vilken produkt som skall 
visas och vilka produkter skall 
osynliggöras. 

                                                 
6 Ett medieelement som finns med i produktionen, exempelvis bilder, ljud, text och filmer. 
7 En enskild tidpunkt i tidslinjen (Score). 
8 Ett objekt som kontrollerar när, var och hur medieelement (Cast Member Media) blir synliga i en produktion. 

Bild 3.3:  Brandtätningar med verktygstips. 
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3.5.1 Guidesidor 
På brandskyddskategorierna Brandtätningar och Brandskyddsmålning finns länkar till 
guidefilerna, vilka är PDF-filer och öppnas med hjälp av HTML-filer. Mera om detta i kapitel 
3.5.2 Mer info -sidor. Guidefilerna som fanns på webbsidan användes och dem sparades om 
och redigerades i Macromedia Dreamweaver. Framför allt togs ”Stäng-knapparna” bort. När 
dessa nya omredigerade HTML-filerna var färdiga, användes Adobe Acrobats inbyggda 
funktion Web Capture för konvertering från HTML-format till PDF-format. Efter 
konverteringen kontrollerades de förhandsvisade PDF-filerna att dem såg bra ut och till slut 
sparades guiderna om som nya PDF-filer. 
 
Det var enkelt att konvertera guiden som tillhör Brandtätningar, eftersom den passade till en 
hel sida. Då var det något svårare med den tillhörande guiden till Brandskyddsmålning, 
eftersom den bestod av två stycken delguider och därför bestämdes att dem skulle separeras 
till två olika HTML-filer och länkas sinsemellan. I Adobe Acrobat räckte det att öppna den 
första delguiden, eftersom den andra delguiden följde med automatiskt då länknivån ställdes 
till två i inställningarna för Web Capture. Detta resulterade en PDF-fil med två sidor, där 
delguiderna var kopplade till varandra genom interna länkar och bokmärken. 

3.5.2 Mer info -sidor 
För att komma till denna sida har användaren klickat på länken Mer info... som finns på sidan 
med produkterna om brandskydd. Samtidigt registreras variabeln för den aktiverade 
brandskyddsprodukten och det är denna variabel som bestämmer vilken bild som skall visas 
på Mer info -sidan. För att kunna skrolla bilden skapades två pilknappar för bildens uppåt- 
och nedåtläge och två knappar med ett litet horisontellt sträck på pilspetsen för bildens topp- 
och bottenläge. Dessa kopplades till 
var sitt Behavior Script. Här 
bestämdes de vertikala positionerna 
för bildens tillgängliga synliga 
område. När bilden skrollas nedåt, 
ändras dess lodräta position med en 
viss minskning i bildpunkter fram 
till ett bestämt låsningsläge. För att 
hela bilden inte skulle synas från 
kant till kant när bilden skrollas, 
skapades en ny bakgrundsbild till 
sidan där själva bildområdet var 
borttaget från bakgrundsbilden. 
Därmed hade ett hål i bakgrunds-
bilden skapats där den skrollande 
bilden skulle komma att synas. 
 
På varje Mer info -sida finns en länk till Teknisk info eller Dokumentation (med blå text). 
Dessa är PDF-filer tagna från webbsidan. Här uppstod problem i början, eftersom 
Macromedia Director inte kan öppna Adobe Acrobat Reader via en PDF-fil om inte ett 
insticksprogram (plug-in) anskaffas från en tredjepartstillverkare. Att köpa dyra insticks-
program till detta arbete var inget som lockade. Efter en tids tankearbete valdes metoden, där 
Teknisk info eller Dokumentation för varje specifik Mer info -sida länkas till var sin HTML-
fil, som i sin tur länkas till den aktuella PDF-filen. Detta innebär, att när den blåa texten på en 
Mer info -sida klickas, öppnar webbläsaren Adobe Acrobat Reader och PDF-filen. 
 
 

Bild 3.4:  Mer info -sidor med pilknappar som rullista. 



BrandEx Multimedieproduktion Markus Grönroos 
Brandtätningar AB  Whashin Kang Björk 

 17

Med hjälp av följande Lingo-kod länkades informationen till HTML-filerna: 
goToNetPage "@katalog/namnet på HTML-filen", "_new" 

HTML-filerna hade följande enkla kod för att öppna PDF-filen: 
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=namnet på PDF-filen"> 

Om användaren mot förmodan inte har installerat Adobe Acrobat Reader, gjordes en länk till 
Adobes hemsida för möjligheten att ladda ner programmet. 
 

3.6 Referenssidor 
Referenssidorna skulle efterlikna innehållet på webbsidan, dock med den skillnaden att tre 
knappar för varje brandskyddskategori skapades och att textmassan inne i referenserna kunde 
skrollas i ett litet textfält. Dessutom skulle besökaren få njuta av harmonisk bakgrundsmusik 
under sitt besök på de olika referenssidorna. Tillsvidare är dessa sidor bara en mall som 
kommer att uppdateras av BrandEx. 

3.6.1 Inledningssida och referenser 
Som inledningssida till referenssidorna skapades en helbild av fyra bilder i Adobe Photoshop 
föreställande bildmotiv från referenser. Detta gjordes genom att ett nytt dokument skapades, 
vars bredd och höjd var dubbelt så stort som de enskilda bilderna. Sedan infogades de 
enskilda bilderna ihop till var sitt hörn till en hel bild. Därefter tonades ytterkanterna av bilden 
ner med vit färg genom att först lägga på en kant runt bilden (Select/Modify/Border...) och 
sedan runda av en liten del av hörnen (Select/Feather...). För att få den vita nedtoningen runt 
kanterna användes Edit/Fill... med opacitet 50 %. För att få bilden som svartvitt användes 
Desaturate (Image/Adjust). När muspekaren förs över de olika delbilderna ersätts den berörda 
delbilden av samma bildmotiv fast då i färg, för att markera att den är aktiv. Detta gjordes 
genom att lägga på osynliga lager på de fyra olika delbilderna och sedan koppla ett script till 
alla dessa lager, för att kunna styra vilken bild som skall ersättas av en färgad bild. En blå 
huvudrubrik placerades på övre vänstra hörnet, som ändrar färg och form, när användaren för 
muspekaren över den eller trycker på den. Denna rubrik syns på alla referenssidor. Från alla 
dessa delbilder och från huvudrubriken kommer användaren till nästa sida, bestående av 
miniatyrbilder för varje referens. Under varje bild står det kortfattat om den aktuella 
referensen. På den här sidan syns även tre knappar med hänvisning till de tre olika 
brandskyddskategorierna: Brandtätningar, Brandskyddsmålning och Brandskyddsisolering. 
Sidan uppdateras med nya miniatyrbilder när användaren klickar på dessa knappar. 
 

Bild 3.5:  Referenssidan om brandtätningar. Bild 3.6:  Referensfakta. 
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När användaren klickar på de olika miniatyrbilderna kommer sidan om den aktuella 
referensen fram (se Bild 3.6). Denna sida innehåller miniatyrbilden uppförstorad innanför en 
ram. Under bilden står fakta om referensen och denna textdel kan skrollas med hjälp av 
pilknappar, vilka återanvändes från Mer info -sidorna. Det finns ytterligare två pilknappar 
som har funktionen framåt respektive bakåt. Detta ger möjligheten för användaren att klicka 
sig fram mellan referenserna i tur och ordning, i stället för att gå tillbaks till föregående sidan 
och välja nästa referens. 

3.6.2 Fler bilder 
Småbilder infogades in i textmassan som kopplades till pilknapparna, vilka styr skrollandet av 
både textmassan och bilderna. Vid tryckning på småbilderna öppnas ett nytt fönster med 
större bilder på småbilderna. Detta gjordes genom att länka småbilderna till en ny Director 
Movie, vilket betyder att en ny arbetsfil skapades med större bilder på småbilderna. Även en 
textlänk skapades för att stänga fönstret. Arbetsfilen komprimerades sedan till Shockwave-
formatet för att spara utrymme. 

3.6.3 Bakgrundsmusik och speakerröst 
På grund av tidsbrist spelades inte några nya speakerröster in, utan dem återanvändes från 
brandtätningsfilmen i testsyfte. Däremot gjordes en inspelning av bakgrundsmusiken. 
Whashin erbjöd sig att spela några klassiska, lugna musikstycken på piano. Musiken spelades 
in med hjälp av en DAT9-bandspelare, lånad från Campus Norrköping. Inspelningen gjordes i 
ett ljudisolerat rum, där två mikrofoner användes för att få stereoljud. Mikrofonerna hade var 
sitt stativ och placerades på var sin sida om pianot. Mikrofonerna var riktade mot pianot och 
de riggades upp en bit ovanför pianot. Musiken spelades in med kvalitén 44,1 kHz. 
 Därefter fördes musiken över till en hårddisk via S/PDIF10-porten till ljudkortet. Musiken 
redigerades med hjälp av Sound Forge. Då höjdes diskanten, mellanregistret och basen något 
via programmets EQ (equalizer), för att slippa det något burkaktiga ljudet som annars lätt 
uppstår vid inspelning av musik inomhus. Dessutom filtrerades förekommande bakgrunds-
störningar bort, ljudet normaliserades för att få samma ljudstyrka på alla musikstycken och 
två sekunders tystnad lades till början och till slutet på varje stycke. Någon upptoning  
(fade-in) till musikstycken gjordes aldrig, eftersom det inte fanns behov av denna effekt och 
likadant med borttoning (fade-out), eftersom det gjordes redan under pianouppspelningen. 
Musiken komprimerades sedan till MP3-formatet med inställningarna 192 kbit/s, 44,1 kHz, 
stereo. 
 Därefter användes Macromedia Director för att applicera en funktion för aktiveringen av 
både bakgrundsmusiken och speakerrösterna. För att testa att det fungerade infogades tre 
olika stycken av bakgrundsmusik, samt sju stycken speakerröster, som hämtades från 
brandtätningsfilmen och dessa återanvändes till alla de andra referenserna. Volymen till 
bakgrundsmusiken sänktes ner samtidigt som volymen till speakerrösterna höjdes upp något. 
Här användes bland annat följande Lingo-kod: 

puppetSound 2, 0  -- Ljudet på andra ljudkanalen stängs av 

puppetSound 2, member(1,"RefBTLjud")  -- Den första speakerrösten 
aktiveras på andra ljudkanalen 

set the volume of sound 2 to 125  -- Volymen på andra ljudkanalen 
sätts till värdet 125 som motsvarar normal ljudnivå. 

                                                 
9 DAT [Digital Audio Tape, digitalt ljudband], ett tekniskt system för in- och avspelning av ljud med digital 
teknik. Från början ett digitalt bandspelarsystem. Det slog aldrig igenom på hi-fi-marknaden. Däremot används 
DAT-band flitigt inom datavärlden för lagring och säkerhetskopiering (backup). 
10 S/PDIF [Sony/Philips Digital Interface] är namnet på en digital ljudutgång. Ett standardiserat format för 
överföring av ljud digitalt mellan olika enheter, exempelvis ljudkort och CD/DVD -spelare. 
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Till en början hade varje brandskyddskategori på referenssidan sin egen bakgrundsmusik. 
Musiken skulle aktiveras direkt när användaren befann sig på någon av referenssidorna. 
Musikbytet skulle ske när användaren klickade på någon av de tre olika knapparna, vilka var 
kopplade till de olika kategorierna. 
 Senare ändrades detta till sju musikstycken, vilka användes till referenssidorna och dessa 
stycken skulle spelas upp från en slumpad lista, med liknande metoder som med frågorna till 
frågesportspelet (se vidare i kapitel 5.2.1 Frågesportspel). Skillnaden var att den slumpade 
listan skulle uppdateras med nya värden som refererar till de olika musikstycken efter att det 
sista stycket hade spelats klart. Då gjordes en funktion som kontrollerar om den slumpade 
listan är tom eller inte. Om den är tom anropas den funktion som skapar den slumpade listan 
och en ny ordning av musikstycken spelas upp. Om den inte är tom fortsätter musiken att 
spelas upp i den ordning som finns i den slumpade listan. Musikbytet skulle ske som tidigare 
beskrivits, men det skulle även ske automatiskt efter att det föregående musikstycket hade 
spelats klart. 
 En bort- och upptoning skapades till musiken vid kategoribyte. Det gamla stycket skulle 
gradvist tonas bort medan det nya stycket skulle tonas upp. Här användes Lingo-syntaxerna 
sound fadeIn respektive sound fadeOut. 
 Speakerrösten skulle aktiveras direkt när användaren befann sig inne i någon av 
referenserna. Här gjordes även en funktion som sänker volymen till bakgrundsmusiken om 
speakerrösten spelas upp samtidigt. 
 
För att kunna styra lyssnandet av bakgrundsmusiken och/eller speakerrösten, gjordes två 
”checkboxar” och två textlänkar som ger två alternativa sätt för att slå på/av musiken och för 
att slå på/av speakerrösten. Rutan med ”checkboxarna” och textlänkarna placerades väl 
synligt för användaren, högst upp i högra hörnet (se Bild 3.5 och Bild 3.6). 
 

Problem: 
Musiken startade inte omedelbart vid aktivering av en referenssida och dessutom loopade inte 
musiken efter att ett musikstycke hade spelats klart. 

Lösning: 
Om interna (Standard Import) komprimerade ljudfiler används, som fallet med MP3-filer, 
uppstår en fördröjning. Då kan dessa ljudfiler länkas externt i stället. Nackdelen med externa 
länkar är att ljudfilerna inte kan loopas. Därför lades villkorssatser till Behavior Script, vilka 
styr de olika referenssidorna. En länk till villkorssatsen placerades in i syntaxen  
on exitFrame. Då sköts musikbytet automatiskt utan att användaren behöver göra 
någonting. Följande kod är en del av det som användes: 

if RefMus=TRUE then  -- Om musiken är aktiverad av användaren, görs 
följande ... 
  if soundBusy(1) then  -- Om ljudfilen på första ljudkanalen är 
 upptagen, görs ingenting ... 
  else  -- annars ... 
    slumpMusikCheck  -- anropas funktionen som kontrollerar om listan 
 med  musikstycken är tom eller inte 
    puppetSound 1, member(mv,"Musik")  -- Det slumpade musikstycket 
 aktiveras på första ljudkanalen. Den globala variabeln ”mv” är 
 tagen från funktionen som skapar den slumpade listan och anger 
 numret av det aktuella musikstycket. 
    deleteAt slumpMusikLista, 1  -- Första stycket i listan tas bort 
  end if 
end if 
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4 CD-ROM-produktion – Video 
Skapandet av video till videoklippsidorna. Ett antal tips för att undvika problem. 
 

4.1 Videoklippsidor 
Till en början planerades en filmsekvens till varje brandskyddskategori, men BrandEx 
arbetade enbart med brandtätningar under den aktuella tidsperioden. Därför kunde inte de 
andra kategorierna filmatiseras och endast en film om brandtätning av ett rör producerades. 
 
Inledningssidan till videoklipp består av en ljus bakgrundsbild och med tre cirkulärformade 
bilder som är länkade till en film ur varje brandskyddskategori. Högst upp till vänster finns en 
blå huvudrubrik som ändras till rött när muspekaren förs över den och den ändras till en 
nedtryckt rubrik när användaren klickar på den. Rubriken är länkad till en sida med ett galleri 
av olika videoklipp till de tre olika brandskyddskategorierna, som liknar referenssidorna till 
utseendet. När användaren klickar på någon av miniatyrbilderna, som finns på dessa sidor, 
kommer en mörk sida fram, där möjligheterna att styra uppspelningen av filmen eller att gå 
till föregående respektive nästföljande film finns. Högst upp till vänster har rubriken ändrats 
till en glödande text. Detta gjordes i Adobe Photoshop med hjälp av Select/Feather och 
förgrundsfärgerna rött, gult och vitt på texten. Tillsvidare är dessa sidor bara en mall som 
kommer att uppdateras av BrandEx. 
 

 

4.2 Videofilmning 
Den planerade tidpunkten för videofilmningen var i början av maj 2002, när BrandEx 
arbetade med brandtätningar i Linköping. Före filmningen gjordes upplägget och filmmanus 
klart i samarbete med BrandEx. Förslaget till filmmanuset kan läsas i Bilaga 3. Den slutgiltiga 
filmen presenteras kortfattat i kapitel 4.2.1 Kort beskrivning av filmen om brandtätning. En 
digital videokamera lånades från Campus Norrköping. Vid det tillfället fanns inte något stativ 
tillhands, men testfilmning skulle ändå utföras. En av BrandEx montörer arbetade just då i en 
källarlokal och då användes en stor lampa som belysning för att få det ljus som behövdes för 
att kunna filma under acceptabla ljusförhållanden. Montören arbetade med brandtätning av rör 
under filmningen. Kameran läts stå stilla på en plats där den kunde fånga hans rörelser. 
Zoomen användes, då det var läge att tydligare visa viktiga moment. Det här testet föll ut så 
bra att materialet kunde användas i den slutliga filmen. 
 

Bild 4.1:  Videoklippsidan om brandtätningar. Bild 4.2:  Inne i ett videoklipp. 
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Miljöljudet spelades in, men användes inte i den färdiga filmen, utan det ersattes av 
speakerröst (se vidare i kapitel 4.4 Ljudinspelning och slutkomprimering). 
 
Före filmningen var det viktigt att utföra några grundläggande videotester för att undvika 
grova misstag senare. Som exempel var testtagningar av en skogsdunge i vindrörelse. Det såg 
väldigt bra ut i icke-komprimerad form vid redigeringen, men fullständigt oacceptabelt efter 
komprimeringen. Bildkvalitén blev alldeles för dålig. Orsaken till detta kan läsas längre ner 
på denna sida. 
 

Tips vid videofilmning: 
Det finns vissa saker som bör kännas till för att få en sevärd videofilm. För att undvika 
onödiga misstag rekommenderas följande: 
 
Använd stativ 
Videokameran måste hållas stadigt, därför bör ett stativ användas. Det blir svårt att 
komprimera om det finns för många rörelser i filmen. 
 
Minimalt med detaljer i bilden 
En bild med få detaljer i bakgrunden är enklare att komprimera. Träd i det här fallet 
åstadkommer för mycket detaljer i bilden. 
 
Minimalt med rörelser i bilden 
Undvik att filma motiv med mycket rörelser, till exempel en intervjusituation med folk och 
bilar i rörelse i bakgrunden. 
 
Gör tester 
Testfilmning är bra för kvalitetsbedömning. Videofilmen kan se bra ut vid uppspelning av 
originalet och även efter redigeringen, men den kan bli fullständigt oacceptabel efter 
komprimeringen. 
 
Övrigt 
För att nå bra slutresultat på filmen används oftast en digital videokamera och då är det 
väldigt viktigt att använda en bra kamera. Högre kvalité ger en klarare signal utan störningar 
och brus. När filmen senare skall komprimeras blir allt brus ett problem för komprimerings-
programmet, som inte förstår skillnaden mellan brus och bild. Det blir för mycket data att 
behandla och sovra, vilket ger en sämre kvalité. Bra digitala kameror ger god kvalité idag. 
VHS-kameror bör undvikas, men i nödfall går Super VHS bra. 

4.2.1 Kort beskrivning av filmen om brandtätning 
Filmen öppnas av en kort rullande introtext om BrandEx. Därefter visas en stillbild av ett 
otätat hål och en text om brandtätning av rör. Sedan visar filmen i tur och ordning det otätade 
hålet, brandtätningsmaterialet, montören och hans installationsarbete, klisterdekalen som fylls 
i av montören och som sätts upp vid det tätade hålet, montören som dokumenterar arbetet inne 
i arbetsbussen och sist montörens arbetsbuss som åker iväg. 
 
Några större förändringar gjordes inte jämfört med förslaget till filmmanuset (se Bilaga 3). 
Den enda stora förändringen var att speakerröst användes till filmen i stället för text. 
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4.3 Videoredigering och videokomprimering 
Efter filmningen var det dags för redigering. Detta gjordes i MAC-miljö med hjälp av 
videoredigeringsprogrammet Final Cut Pro på Campus Norrköping. Filmen fördes över till en 
portabel 30 GB Firewire11-hårddisk. Det var ett bra och smidigt medium att lagra på och att ta 
allt filmmaterial med sig, när det behövdes. Efter överföringen av originalfilmen skapades ett 
nytt videoprojekt i Final Cut Pro. Det blev många olika versioner av projektfiler under 
redigeringsfasen, eftersom det testades med olika konstellationer av filmklipp och med 
diverse effekter. Originalfilmen innehöll cirka fyra minuters videoinspelning, men av det 
filmmaterialet användes cirka 2 minuter och 30 sekunder, för att få ihop en film om 
brandtätning. Under redigeringen infogades flera effekter för att mellanrummen i klippen 
skulle kännas naturliga. Det var speciellt upp-, bort- och övertoningar som användes mest. 

4.3.1 Videokomprimeringsmetoder 
Efter tidigare erfarenheter ansågs QuickTime-formatet vara det bästa för uppspelning av video 
för CD-ROM-produktionen. Då användes komprimeringsalgoritmen12 Sorenson Video 2 från 
Sorenson Media, som ingår i Apple QuickTime, för att den visar bra kvalité vid lägre 
datahastigheter. Därför ansågs det vara lönlöst att prova med andra komprimeringsalgoritmer. 
Dessutom saknar Macromedia Director 7.0 stöd för många nya videoformat med MPEG-4 
komprimeringsteknik, exempelvis WMV och DivX. 
 
För att den redigerade videofilmen skulle kunna spelas upp på de allra flesta användardatorer, 
användes nedanstående metoder: 

• Datahastigheten sänktes för att minska på filstorleken så mycket som möjligt utan att 
förlora för mycket av bildkvalitén. 

• Bildhastigheten 25 bilder per sekund användes, men ett tips är att börja på 15 bilder per 
sekund. 

• Bilden beskars från originalupplösningen 720 x 576 bildpunkter till upplösningen  
360 x 288 bildpunkter, för att bilden skulle optimeras på en liten yta. 

• Som komprimeringsalgoritm valdes QuickTime Sorenson Video 2, för att videofilmen 
skulle fungera i Macromedia Director 7.0 och för att filformatet är plattformsoberoende, 
vilket betyder att videofilmen kan spelas upp på olika datorsystem, som MAC och PC. 

 

Tips vid videoredigering och videokomprimering: 
• Defragmentera hårddisken före överföringen av originalfilmen till datorn och/eller före 

CD-bränningen, för att snabba upp dataöverföringen och för att undvika datafel. 
• Undvik att redigera en komprimerad film, eftersom kvalitén då försämras drastiskt. 

Använd därför originalet i största möjliga utsträckning under redigeringen. 
• Datahastighet kontra bildkvalité är några av de viktigaste sakerna att ta hänsyn till under 

komprimeringsfasen. 
• Det är bra om den komprimerade filmen testas på olika maskiner som den tänkta 

målgruppen har. 

                                                 
11 Firewire (IEEE-1394), ett seriellt gränssnitt med mycket hög prestanda. Stödjer överföringshastigheter upp till 
400 Mbps (megabits per sekund). En teknologi för dataöverföring mellan dator och kringutrustning. Upp till 63 
enheter kan anslutas i en kedja. 
12 Samma som Codecs [Compress and Decompress], en komprimeringsmetod som minskar filstorleken och 
därmed datahastighetskravet för snabb överföring. Vid uppspelning kör den upp filmen till högre kvalité. 
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4.4 Ljudinspelning och slutkomprimering 
Efter filmredigeringen var det dags att spela in speakerrösterna till filmen. En lånad DAT-
bandspelare från Campus Norrköping användes. Speakertexten skrevs av BrandEx och den 
upplästes av Whashins man. 
 
Under ljudinspelningen användes högsta möjliga kvalité, vilket betyder här okomprimerat i  
48 kHz, 16-bitars monoljud. Vid tal behövs inte stereoljud och därför spelades ljudet in i 
mono med en mikrofon. Det inspelade materialet på DAT-bandet fördes över till en hårddisk 
via S/PDIF-porten i ljudkortet. Ljudet redigerades i efterhand i Sound Forge, där 
förekommande knasterljud och störningar från bakgrunden filtrerades bort med hjälp av 
Sound Forges inbyggda ljudfilter. Ljudet behölls okomprimerat tills det var dags att 
komprimera hela filmen. 
 

Några saker att tänka på vid ljudinspelning med hjälp av DAT-bandspelare: 
• För att ljudet skall fungera som stereoljud är det bra att använda två mikrofoner. 
• Det är bra att använda mikrofonställ för att slippa störningar. 
• Ljudet skall helst spelas in i ett ljudisolerat rum för att undvika onödiga ljudfrekvenser. 
• Mikrofonen skall inte ligga för lågt. Det är bra om den ligger i samma höjd som ljudkällan. 
• Inspelningsvolymen skall helst ligga under tre decibel för att undvika distorsion. 
 
 
Efter bearbetningen infogades de olika speakerrösterna till Final Cut Pro. Då användes den 
senaste projektfilen med det redigerade filmmaterialet för att infoga speakerrösterna till de 
rätta ställen i ljudkanalen. Sedan komprimerades hela filmen inklusive ljudet med följande 
inställningar: 
 
Video: 

 Format: 

Komprimeringsalgoritm: QuickTime Sorenson Video 2 

Upplösning: 360 x 288 bildpunkter 

Datahastighet: 200 kB/s 
  
 
Ljud: 

 Format: 

Komprimeringsalgoritm: IMA 4:1 

Ljudkvalité: Mono, 22,05 kHz, 16-bitar 
  
 
Filmen blev cirka 2 minuter och 44 sekunder lång och dess storlek blev cirka 30,7 MB stor. 
Den genomsnittliga datahastigheten blev 191,0 kB/s, vilket gör det möjligt att spela upp på de 
allra flesta datorer utan att det hackar. 
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5 CD-ROM-produktion – Interaktivitet 
Beskrivning av sidorna till brandförlopp och av två interaktiva spel. 
 

5.1 Brandförlopp – animeringssekvenser 
Två olika brandförlopp med fyra stycken animeringssekvenser skapades. Dessa visar hur en 
brand kan sprida sig igenom en otätad golv- och väggöppning med luftrör och händelserna 
efter brandtätningen. Sidan skulle vara interaktiv genom användarens möjligheter att följa 
händelserna för ett eventuellt brandförlopp och därför skapades knappen Klicka vidare, som 
senare uppdaterades med ”Bakåt/Framåt -knappar”. 

5.1.1 Inledningssida 
Som inledningssida till brandförloppssidorna skulle två loopade och animerade bilder 
föreställande en otätad respektive tätad öppning med två olika motiv av luftrör användas. Det 
innebar följaktligen totalt fyra stycken renderade bilder från två olika brandförlopp. 
Animeringarna gjordes i Discreet 3ds max (se vidare i kapitel 5.1.3 Arbetet i 3ds max). 
Introfilmerna skapades i Macromedia Flash, där de renderade bilderna infogades på var sitt 
lager och sedan lades ”alpha-effekt” på de ställen där bilderna skulle byta skepnad 
(övertoning) från otätad till tätad öppning. Sist exporterades bilderna som en Flash-animation. 
 

 

 

 

Bild 5.1:  Första brandförloppet med en 
 otätad golvöppning. 

Bild 5.2:  Samma vy, men med en tätad 
 golvöppning. 

Bild 5.3:  Andra brandförloppet med en 
 otätad väggöppning. 

Bild 5.4:  Samma vy, men med en tätad 
 väggöppning. 
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5.1.2 Händelseförlopp 
Det första som skulle komma fram 
från inledningssidan efter att 
användaren har klickat på en av 
Flash-animationerna är en bild 
föreställande en otätad öppning. 
Sedan animeringssekvensen med 
brandförloppet på den otätade 
öppningen. Därefter en bild på en 
produkt ur brandtätningskategorin 
och slutligen en animeringssekvens 
med skeendet efter brandtätningen. 
Under animeringssekvenserna och 
stillbilderna skulle ett textfält med 
information om de olika händelserna 
presenteras. 

5.1.3 Arbetet i 3ds max 
Animeringssekvenserna utfördes i Discreet 3ds max och arbetet inleddes med modellering av 
ett öppet rum med tre väggar, samt golv och tak. För att få en öppning i golvet användes 
objektet Boolean, som möjliggör att ett objekt kan subtraheras från ett annat objekt eller att 
objekt kan sammanslutas med varandra. Sedan modellerades luftrören och dem böjdes något 
och för att få mera realism modellerades även några rörfästen som sedan klonades. På 
liknande sätt behandlades det andra brandförloppet med den skillnaden att öppningen gjordes 
på en innervägg för ett tjockt bågformigt luftrör, där den ena änden av röret gick in genom 
innertaket. 
 
På de animeringssekvenserna för tätning skulle en certifieringsbevis sedan placeras nära den 
tätade golv- respektive väggöppningen med luftrör. Detta bevis skickades av BrandEx i form 
av en PDF-fil som senare sparades som en bild i Adobe Acrobat för att kunna redigeras i 
Adobe Photoshop. Sedan infogades bilden till en box i Discreet 3ds max via den så kallade 
materialeditorn. 
 
Själva brandförloppet skapades med hjälp av flera olika Gizmos13 med miljöeffekten  
Fire Effects som tillval. Bränderna animerades med olika parametrar på varje brand för att få 
fram deras naturliga egenskaper. Här användes verktyget Track View flitigt. Detta verktyg ger 
en översikt över alla existerande objekt som finns på arbetsytan och möjliggör förändringar på 
animerade objekt genom justeringar av deras parametervärden vid olika tidpunkter i 
tidslinjen. 
 
För att få mer levande sekvenser behövdes animerade kamerarörelser. Branden animerades i 
ett rum där kameran följde brandförloppet då den spred sig uppåt till nästa våning, som i fallet 
med flera luftrör i en golvöppning, eller till närmaste rum med det tjocka luftröret i 
väggöppningen. Sedan roterades kameran både vertikalt och horisontellt när branden skulle 
studeras på närmare håll. 
 
Det tog lång tid att animera fram bränder som följer naturlagarna så mycket som möjligt. 
Renderingsprocessen i datorn tog ytterligare lång tid och speciellt för röksekvenserna, som 
gjordes med miljöeffekten Volume Fog. 
                                                 
13 En virtuell box där olika miljöeffekter kan läggas i. 

Bild 5.5:  Inledningssidan till första brandförloppet. 
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Tidskonfigureringen ställdes till PAL, 25 bilder per sekund. Upplösningen på animerings-
sekvenserna valdes till 360 x 288 bildpunkter (PAL D-1) och det passade bra till sidan. Som 
komprimering valdes BMP-formatet med RGB 24-bitars färgdjup och resultatet blev en 
bildserie som användes i videoredigeringsprogrammet Adobe Premiere. Där komprimerades 
alla BMP-bilder till en hel filmsekvens och då användes komprimeringsalgoritmen Sorenson 
Video 2 från Sorenson Media, som ingår i Apple QuickTime, med 100 % i bildkvalité.  
I början och i slutet av sekvenserna infogades upp- respektive borttoningseffekter. 
Komprimeringen skedde förhållandevis snabbt. Efter komprimeringsprocessen infogades de 
komprimerade animeringssekvenserna till Macromedia Director som externa länkar, eftersom 
filerna blev ganska stora. Sedan placerades dem som sprites till de bestämda platserna i 
tidslinjen (Score). 
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5.2 Spelsida 
De olika momenten för skapandet av de båda spelen: Frågesportspel och 
Brandsläckningsspel. 

5.2.1 Frågesportspel 
Hjälp hämtades från tidskriften Datormagazin, som hade en bra artikel om hur ett ganska 
enkelt frågesportspel kan skapas. Koden justerades för att anpassas just till detta spel. 
 
Före spelstart måste spelaren bestämma antalet frågor i 
textfält. Givetvis finns det en övre gräns på antalet frågor 
totalt. Om en spelare matar in ett värde som ligger utanför 
det giltiga intervallet, kommer ett varningsmeddelande via 
syntaxen alert upp. Efter inmatningen plockar 
spelprogrammet fram en fråga åt gången från en slumpad 
lista med så många frågor som spelaren har valt. Efter att 
en fråga har besvarats, tas den bort från den slumpade 
listan och kvar finns en fråga färre tills det inte finns 
några frågor kvar. Då presenteras totala poängen och 
möjligheten finns att spela om eller att avsluta spelet. 
 
Spelet är centrerat i mitten av programmet utan några 
menyknappar på vänstra kanten för att minimera 
överflödig information som inte behövs under spelets 
gång. Samtidigt som spelet pågår syns poängsumman, det 
aktuella numret på frågan och antal frågor totalt. 
Knapparna för omstart och avsluta spelet finns hela tiden 
uppe. 
 
Det finns tre alternativa knappar (1, X, 2) för spelaren. Till varje knapp är ett script  
(Behavior Script) kopplat. När en knapp trycks, aktiveras funktionen för knappen, som är att 
variabeln ”svar” får värde ett om det är knapp 1, eller värde två om det är knapp X, eller värde 
tre om det är knapp 2. Dessa värden påverkar poängantalet, eftersom de olika värden är 
kopplade till respektive kolumn ur fältet ”RattSvar”, som kommer att användas vid addition 
av poängsumman. Det är endast de rätta svaren till frågorna som har värdet ett medan de 
felaktiga svaren har värdet noll. Därefter tas numret på frågan bort från listan ”SlumpLista” 
och antalet frågor, som spelaren hittills har besvarat, räknas upp. Slutligen görs en kontroll 
om sista frågan har besvarats. 
 
Det finns totalt tolv stycken frågor med anknytning 
till BrandEx och med tre olika svarsalternativ till 
varje fråga. Det är lätt att uppdatera spelet med 
ytterligare frågor, eftersom det räcker med att skriva 
in de nya frågorna, svarsalternativen samt de rätta 
svaren på en ny rad till de bestämda textfälten i 
Macromedia Director. Sedan uppdateras textfältet 
och scriptet på den delen där förfrågan om antalet 
frågor ställs med de nya värden och eventuellt där 
slutkommentaren ges efter att spelaren har spelat 
färdigt beroende på antalet frågor totalt. 
 

Bild 5.6:  Det krävs inmatning av 
 antal frågor innan spelet 
 kan påbörjas. 

Bild 5.7:  Inne i frågesportspelet. 
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Problem: 
Att hämta och spara ett inmatat tal från ett textfält. 

Lösning: 
Detta åtgärdades genom att skapa en global variabel som hämtar värdet från textfältet 
”antalFragorTextField”, där ett inmatat tal har skrivits in. Koden ser ut så här: 

AntalFragor=member("antalFragorTextField").text 
 

Problem: 
Att formatera textraden med textindrag mellan ”1:”, ”X:” eller ”2:” och ett svarsalternativ där 
svarsalternativet fortsätter på nästa rad, skall även den raden ha samma textindrag som den 
första raden. Sedan skall radavståndet mellan de tre svarsalternativen vara alltid lika stort, 
oberoende av textlängden på de olika svarsalternativen. 

Lösning: 
Först skapades separata textfält för frågan, texten med numren till svarsalternativen samt för 
de olika svarsalternativen. Data för dessa togs fram med hjälp av koden: 

set fr=value(SlumpLista[1])  -- Raden där den aktuella frågan finns 
från listan ”SlumpLista” lagras till variabeln ”fr” 

put line fr of field "fraga" into field "utFraga"  -- Den aktuella 
frågan från fältet ”fraga” skrivs ut till fältet ”utFraga” 

lineLength=line fr of field "alternativ"  -- Texten på 
svarsalternativet från den rad som tillhör den aktuella frågan lagras 
till variabeln ”lineLength” 

ett=offset("1: ",line fr of field "alternativ")  -- Startpositionen 
för texten “1: “ bestäms från det aktuella svarsalternativet och 
lagras till variabeln ”ett” 

 
För att placera och skriva ut endast numret till första svarsalternativet användes koden: 

sprite(6).locV=sprite(5).locV+member("utFraga").height+27  -- Numret 
för det första svarsalternativet, som är sprite(6), placeras 27 
bildpunkter nedåt jämfört med placeringen och höjden på sprite(5), som 
är textfältet för frågan 

put "1: " into field "utAltern1"  -- Texten ”1: ” skrivs ut till 
fältet ”utAltern1” 

 
Placeringen av det första svarsalternativet utfördes med hjälp av denna kod: 

sprite(7).locV=sprite(5).locV+member("utFraga").height+25  -- Det 
första svarsalternativet, som är sprite(7), placeras 25 bildpunkter 
nedåt jämfört med placeringen och höjden på sprite(5), som är 
textfältet för frågan 

put "" &chars(lineLength, ett+3, kryss-1) into field "utAltern1_Text"  
-- Det första svarsalternativet plockas ut från den rad med de 
svarsalternativen som tillhör den aktuella frågan och det skrivs ut 
till textfältet ”utAltern1_Text” 

 
På liknande sätt åtgärdades de andra svarsalternativen. För att få textindrag justerades det 
horisontella värdet, x-värdet, på de textfält som visar svarsalternativen. 
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5.2.2 Brandsläckningsspel 
Hjälp hämtades från ett spel som går ut på att skjuta ner fiender. Det var en bra startpunkt att 
komma igång med. En del av koden kopierades till det tänkta spelet, men mycket av koden 
ändrades och ny kod lades in så att det skulle passa just för detta spel. Spelet skulle innehålla 
en brandman som försöker släcka slumpvis återkommande bränder under en viss tidsperiod. 
Först skapades en testgubbe med fyra olika vyer som visas uppifrån. Vyerna kopplades till 
piltangenterna. Sedan gjordes en färgad prick i Adobe Photoshop, som fick föreställa 
vattenstrålen och det aktiveras när ”SPACE” trycks ner. Pricken ändrades på bredden och på 
höjden i Lingo för att ge effekten av en avlång vattenstråle. Dess räckvidd och tiden för dess 
existens begränsades. Även brandmannens och brändernas rörliga område på spelplanet 
begränsades. 
 
Spelplanet består av en mörk bakgrundsbild där bränderna uppstår och brandmannen rör på 
sig. Till höger om bakgrundsbilden finns ett område som liknar en tändsticka. På tändstickans 
topp finns en ruta med information om den aktuella nivån, antal liv som spelaren har kvar, 
antal släckta bränder, antal skottförsök och tiden. Under tändstickans topp i skaftet finns tre 
knappar till spelet: Instruktioner, Spela och Avsluta. 
 

 

 
Bakgrundsbilden till spelet gjordes i Adobe Photoshop. Den skapades genom att först fylla ett 
tomt dokument med brun färg. Sedan användes filtren Emboss och Extrude (Filter/Stylize), 
för att åstadkomma ojämnheter och olika färgskiftningar på mosaikmönstren då filtret Stained 
Glass (Filter/Texture) användes. Det sista som lades på var ljuseffekten Flashlight 
(Filter/Render/Lighting Effects). Till sist sparades bilden i PNG-format. 

Bild 5.8:  Brandsläckningsspelet. 
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För att snygga till brandmannen användes Adobe Illustrator. Där ändrades brandmannens läge 
att peka rakt fram, sett uppifrån. Den konverterades i Adobe Photoshop och förminskades för 
att därefter roteras till fyra olika vyer. Varje vy sparades sedan om till PNG-formatet. 
 
Bränderna består av transparenta stillbilder på eldslågor som togs fram i Adobe Photoshop 
och importerades till Ulead GIF Animator som användes för att skapa en animerad bildserie 
av en brand i GIF-format. 
 
För att släcka en brand krävs två träffar mot branden. Efter första träffen aktiveras en annan 
animering av branden och därefter placeras en svart prick på brandplatsen för att tydliggöra 
att branden är släckt. Först då registreras och adderas poängsumman för antal släckta bränder. 
 
Brandmannen har tre sekunders odödlighet direkt efter att ha kommit emot första branden. 
Avsikten är att förhindra att brandmannen inte dör direkt på sin uppståndelseplats efter första 
träffen då en slumpvis brand kan dyka upp på just den platsen. Brandmannen kommer att 
förflytta sig långsammare efter att ha kommit emot en brand. 
 
När brandmannen stöter på en brand för andra gången, dyker en GIF-animering upp med 
texten ”GAME OVER”. Denna GIF-animering gjordes som stillbilder i Adobe Photoshop 
med olika typer av eldslågor på texten. Sedan öppnades varje stillbild i Ulead GIF Animator 
för skapandet av en animerad bildserie i GIF-format. 
 
Tre stycken tidsreferenser (timer) skapades till spelet. Den första och viktigaste referensen är 
den som räknar från 0 till 30 sekunder innan spelet tar slut. Den andra referensen kontrollerar 
om en brand har släckts under de första åtta sekunderna av spelet. Den sista referensen 
kontrollerar brandmannens skicklighet på att släcka nästföljande brand maximalt åtta 
sekunder från föregående släckning. Överskrids någon av de två sista tidsreferenserna, 
kommer ett varningsmeddelande upp och därefter stoppas spelet. 
 
För att göra brandsläckningsspelet något längre skapades tre nivåer. Alla nivåer skulle ha 
tiden på 30 sekunder. För varje nivå ökades antalet bränder genom att korta ner intervallet till 
nästa slumpad brand. Till starten av varje spelnivå lades för tydlighetens skull en liten 
textanimation som visar den aktuella nivån. Den skulle växa allt större i mitten av spelplanet 
och försvinna kort därefter. Nivån står även högst upp i informationsrutan till höger om 
spelytan. 
 
Om en spelare har kommit emot en brand, har brandmannen ett liv kvar och för att göra det 
mer underhållande, gjordes en funktion som kontrollerar om brandmannen har just ett liv 
kvar. Då dyker en bild på en förbandslåda upp efter en viss tid, slumpmässigt på något av 
spelhörnen. Om brandmannen kommer emot denna förbandslåda, adderas variabeln som 
hanterar brandmannens antal liv med ett och då har brandmannen således två liv kvar. 
Brandmannen kan endast ha två liv totalt sätt. Därefter försvinner bilden på förbandslådan, 
men den dyker alltid upp igen om brandmannen kommer emot en brand fler gånger under 
spelets gång. Två ljudeffekter infogades till dessa funktioner; en för förbandslådans uppkomst 
och den andra då brandmannen kommer emot förbandslådan. 
 
Spelet har tre huvudsakliga ljudeffekter; ljudet från vattenstrålen, ljudet från bränderna och ett 
skrikljud från en man då brandmannen kommer emot en brand. Dessa hämtades från nätet 
med fria kopieringsrättigheter. Kvalitén på dessa ljudeffekter varierade mellan 22 eller  
44,1 kHz, 8- eller 16-bitar, mono. 
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För att få ytterligare realism i det hela lades en effekt på bränderna som gör att ljudstyrkan 
ändras beroende på antalet bränder som samtidigt existerar på spelplanet, ju fler bränder desto 
högre ljudstyrka och vice versa. 
 
Bakgrundsmusiken laddades ner från nätet med fria kopieringsrättigheter. Det var en MOD-fil 
och det krävdes en konvertering till WAV-formatet för att Macromedia Director skulle förstå 
ljudfilen. För konvertering användes Winamp som är ett populärt musikspelarprogram och 
även ett bra ljudkonverteringsprogram. Därefter öppnades WAV-filen i Sound Forge för 
redigering. Då kortades musiken ner till en 33-sekunders slinga för att passa till spelet och 
sedan lades effekten fade-out (borttoning) till slutet av slingan. Till sist konverterades 
musikslingan till MP3-formatet (128 kbit/s, 44,1 kHz, stereo), för att spara plats både i 
Macromedia Director och i arbetsminnet. 
 
I många spel förekommer oftast ett överraskningsmoment efter att spelaren har klarat sig 
igenom den sista nivån. Till det här brandsläckningsspelet infogades en slutsekvens av mera 
komiskt slag. Efter 30 sekunders spel på den tredje och sista nivån, skulle en rörlig  
GIF-animering med texten ”WELL DONE” virvla upp. Den här GIF-animeringen gjordes på 
liknande sätt som GIF-animeringen med texten ”GAME OVER” som tidigare beskrivits. 
Skillnaden var att endast textfärgen skulle ändras kontinuerligt mellan rött och gult och att det 
inte skulle finnas några eldslågor på texten. I början av sekvensen roteras texten runt i mitten 
samtidigt som den växer i storlek. Därefter roterar den och förflyttar sig slumpvis fram och 
tillbaka i olika riktningar inne i spelytan. Dessutom ändrar textstorleken slumpvis på bredden 
och på höjden. Här krävdes Lingo-kod för att få det funktionsdugligt. 
 Därtill återanvändes vattendroppen från spelets instruktionsdel till att skapa tre stycken 
rörliga bollar som studsar inne i spelytan. Den första bollen dyker upp kort efter att den 
animerade texten har kommit upp. De två andra bollarna dyker upp en i taget efter ett visst 
tidsintervall. Dessutom kan bollarna krocka med varandra, men riktningen på ”efterstudsen” 
följer inte alltid fysikens lagar. Då skulle det ha krävts mycket mer tid för kodning, men 
eftersom här testades hur det överhuvudtaget kan se ut, slopades denna avancerade 
tilläggsfunktion. Till sist lades en ljudeffekt till bollarna då dem studsar emot spelväggen eller 
när dem krockar med varandra. 
 Spelets bakgrund tonades ner med hjälp av ”matte- och blend-effekten” i Macromedia 
Director, för att framhäva mer av slutpoängen och slutscenen. 
 

Problem: 
Vattenstrålen fungerade inte enligt brandmannens riktning. Hur skulle brandmannens 
vattenstråle vara kontinuerlig innanför spelplanet? 

Lösning: 
Två argument lades till syntaxen sendSprite för brandmannens Behavior Script. Dessa 
argument skickar information om brandmannens position samt riktning till vattenstrålens 
Behavior Script. Det skulle ta för mycket utrymme och det skulle vara förvirrande för läsaren 
om koden skulle förklaras mer ingående. 



BrandEx Multimedieproduktion Markus Grönroos 
Brandtätningar AB  Whashin Kang Björk 

 32 

6 CD-ROM-produktion – Övrigt 
 

6.1 Tillägg 
Beskrivning av små tillägg till CD-ROM-produktionen. 

6.1.1 Nedtonade knappar 
När användaren befinner sig i första eller sista referensen, i videoklippet eller brandförloppet, 
är ”Bakåt/Framåt -knapparna” nedtonade med hjälp av ”matte- och blend-effekten”  
i Macromedia Director. Värdet för ”blend-effekten” sattes till 20 % för att tydligt visa att det 
inte går att klicka på de knapparna förrän användaren befinner sig i andra eller nästsista 
referensen, videoklippet eller brandförloppet. 
För att kunna infoga denna effekt användes följande Lingo-kod: 

sprite(x).ink=8  -- ”Matte-effekten” aktiveras 
sprite(x).blend=20  -- ”Blend-värdet” sätts till 20 % 

 
För att återställa till det normala användes dessa koder: 

sprite(x).ink=36  -- ”Background transparent-effekten” aktiveras 
sprite(x).blend=100  -- ”Blend-värdet” sätts till 100 % 

 
Vid återställning till det normala ändrades värdet på ink på de mörka videoklippsidorna från 
36 till 0. Nollan betyder copy och som innebär att originalet bibehålls intakt. Detta gjordes på 
grund av att den mörka bakgrunden skulle annars ha lett till att knapparna inte syntes 
tillräckligt bra om background transparent (ink = 36) skulle ha använts. 

6.1.2 Länkformatering 
Länkarna som finns på sidorna om Företags info, Våra säljare och Brandskydd är med 
understruken blå textfärg när dem inte är aktiva. För att ändra textfärgen till rött när 
muspekaren förs över dessa länkar användes följande kod: 

member("namnet på Cast Member").color=rgb(255,0,0) 
 
Vid återställning till den blåa textfärgen användes i stället denna kod: 

member("namnet på Cast Member").color=rgb(0,0,255) 
 

6.1.3 Muspekare 
För att användaren lättare skulle kunna uppfatta vilka knappar eller andra objekt som det går 
att klicka på, infogades en funktion som ändrar den vanliga muspekaren till en bild som liknar 
en hand med ett pekande finger. Detta ”finger” kommer upp när användaren för musen över 
menyknapparna eller andra objekt. Följande enkla kod användes och placerades in i syntaxen 
on mouseEnter: 

cursor 280 
 
Vid återställning till den vanliga muspekaren användes i stället denna kod: 

cursor -1 
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6.2 Slutfas 
De sista momenten av det praktiska arbetet med CD-ROM-produktionen. 

6.2.1 Projektorfil 
En projektorfil som skapas i Macromedia Director är en fil som behövs för att kunna köra 
CD-ROM-produktionen utan Macromedia Director. I den här filen är de flesta av bilderna, 
texterna och ljudslingorna komprimerade. Den skapas utifrån arbetsfilen, som är i DIR-
format. Före skapandet av en projektorfil kan det vara bra att bestämma dess egenskaper. 
Alternativen är till exempel: möjligheten att bestämma komprimeringsgraden på projektor-
filen, bestämma om CD-presentationen skulle visas centrerat, eller om den skulle visas i ett 
fönster eller i fullskärm. Fullskärmsalternativet användes i den färdiga produktionen, eftersom 
det ansågs vara det mest lämpliga alternativet för att presentera innehållet på CD:n. 
Efter inställningarna och komprimeringsprocessen erhålls en exekverbar projektorfil, som är 
färdig att brännas tillsammans med tillhörande externa filer på en CD- eller DVD-skiva. 

6.2.2 Kompatibilitetsproblem 
BrandEx arbetar mestadels med MAC-datorer på sitt företag och de har en MAC-version av 
Macromedia Director medan för examensarbete fanns tillgång till PC-datorer med Windows-
version av Macromedia Director. Detta kunde ge upphov till möjliga konflikter någonstans, 
men inte vid öppnandet av själva arbetsfilerna på dessa båda datorsystemen. Det egentliga 
problemet uppstår med projektorfiler, eftersom det inte är möjligt att skapa två olika 
projektorfiler, både för MAC och PC på samma datorsystem, på grund av att dem inte är 
kompatibla med varandra. Det går inte att skapa en MAC-kompatibel projektorfil på en PC-
dator med en Windows-version av Macromedia Director och vice versa, utan måste skapas 
separat i var sitt datorsystem. 
 

To create projectors for any version of Windows, you must use the Windows version of 
Macromedia Director; likewise, you can create Macintosh projectors only with the Macintosh 
version of Macromedia Director. 

(Ur Macromedia Directors inbyggda hjälpsida) 

 

6.2.3 CD-bränning 
Före CD-bränningen var det en viktig sak som inte fick glömmas. De olika animeringarna 
som intro- och outrosekvensen, de olika brandförloppen samt brandtätningsfilmen måste 
köras med Apple QuickTime Player 3 eller senare. För säkerhets skull bifogades den allra 
senaste gratisversionen nummer 6 av Apple QuickTime Player till CD:n för de användare som 
ännu inte har installerat programvaran på sin dator. 
 
Efter att ha kontrollerat att projektfilen fungerat med alla externa filer i olika kataloger, 
brändes alla nödvändiga filer på en CD-R-skiva. Programmet som användes var Nero Burning 
ROM 5.5. Det är ett bra och flexibelt brännarprogram som har fått flera utmärkelser i tester av 
olika brännarprogram som har anordnats av olika datatidskrifter. 
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7 Resultat 
Slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete. En utvärdering och en avslutande 
bedömning av hela examensarbetet. 
 

7.1 Slutsats 
Så här i efterhand kan det konstateras att det finns många olika sätt att skapa webbsidor och 
CD-ROM-produktioner. De metoderna som användes i det här examensarbetet var kanske 
inte de bästa metoderna, men det är helheten och slutresultatet som räknas och då spelar det 
mindre roll hur arbetsprocesserna har gått till. Det är alltid bra att använda flexibla lösningar 
och de rätta verktygen till planerade projekt, eftersom det då underlättar, ger bättre resultat 
och sparar tid och pengar att skapa olika produktioner. 
 
Vid skapandet av webbsidor är det många olika faktorer som skall beaktas, till exempel att 
tänka på målgruppens behov och krav, att anpassa design så att det ser likadant ut i olika 
webbläsare, eller att optimera bilder och HTML-kod så mycket som möjligt. 
 
Enligt tidigare erfarenheter har rörliga bilder starkare dragningskraft än stillbilder och vidare 
har bilder av människor starkare dragningskraft än bilder av djur. Ett bra sätt att motverka 
stressen kontra tristessen på olika webbsidor är till exempel den animerade tändstickan på den 
nyutvecklade webbsidan. Den drar inte för mycket uppmärksamhet och utgör inget 
irritationsproblem för besökaren. Avsikten är att stimulera besökaren. 
 
Macromedia Director är ett bra och flexibelt multimedieprogram, där funktioner kan skapas 
på många olika sätt. Det är nästan nödvändigt att kunna Lingo-script, som är själva nyckeln 
till programmets flexibilitet, eftersom möjligheterna att skräddarsy sidor ökar markant. Här 
krävs tålamod för att få en speciell funktion att fungera. 
 
I stora projekt med mycket material är det viktigt att skapa en ordentlig katalogstruktur för 
filerna och ordna alla Cast Members genom att döpa dem till lämpliga namn, där innehållet 
kan associeras till namnet. Då är det lättare att hålla ordning på sina objekt som finns i 
tidslinjen (Score) och även när objekten refereras till olika Lingo-script. Överhuvudtaget 
borde Lingo-scipten kommenteras oftare så att en utomstående person lättare kan förstå 
koden. Sedan skadar det inte om koden optimeras så mycket som möjligt, eftersom det 
påverkar inladdningstiderna för presentationsmaterialet. 
 
Under filmning om brandtätning filmades det utan stativ, vilket gjorde att det blev svårt att 
hålla videokameran stilla. Detta skall naturligtvis undvikas. För övrigt kräver videofilmning 
mycket arbete, framförallt redigering av filmen och testning av olika inställningar i 
komprimeringsprogrammet, exempelvis datahastigheter och upplösningar. Bland det 
viktigaste under videokomprimeringsfasen är att datahastigheten inte får överstiga 
maskinkraven för de flesta av användarnas eller målgruppens datorer, eftersom ingen 
användare vill se hackiga filmer. 
 
Speakerröst och musik är bra att använda till rörliga bilder som filmer och animeringar, då 
avsikten är att stimulera hörseln och inte enbart synen hos betraktaren. 
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7.2 Rekommendationer för fortsatt arbete 

Webbsida: 
• En webbsida som är lätt att underhålla och uppdatera information. 
• Vid behov skulle en säker kontaktsida kunna skapas med krypterade utskick. 
• Eventuellt skulle en avdelning för videoklipp skapas och då kan till exempel brandskydds-

filmerna från CD-ROM-produktionen användas. Då är det viktigt att ta hänsyn till den 
starkt begränsade bandbredden ute på nätet och komprimera om filmerna med olika 
datahastigheter (eventuellt strömmande video), för att låta besökaren själv bestämma 
kvalitén på filmerna utifrån sina egna behov och möjligheter. 

CD-ROM-produktion: 
• Infoga musik och ljudeffekter till animeringarna. 
• Skapa ännu fler videoklipp om brandskydd. 
• Fler animerade sekvenser om brandspridningen och dess konsekvenser. 
• Eventuellt tutorials på olika brandförebyggande åtgärder. 
• Båda spelen kan utvecklas vidare. 

Övrigt: 
• Möjligheten att i framtiden kunna beställa en interaktiv CD-skiva med uppdaterade 

versioner på dess innehåll och med mer interaktiva inslag direkt från BrandEx webbsida. 
 

7.3 Utvärdering 
Slutet av maj 2002 var en hektisk tid för att få arbetet färdigt som planerat. Efter diskussioner 
med examinatorn visade det sig vara omöjligt, eftersom mycket av rapportskrivningen 
återstod. Tillsammans beslutades att framläggningen av examensarbetet skulle skjutas framåt 
i tiden och skulle bokas först efter sommaruppehållet. Därför kunde tempot lugnas ner något 
och koncentrationen riktades på ett bra avslut på såväl den teoretiska som den praktiska delen. 
Deadline av det praktiska arbetet sattes till början av vecka 25. Då skulle materialet för 
webbsidan och CD-ROM-produktionen överlämnas till BrandEx. Efter den tidpunkten var det 
möjligt att göra ytterligare finjusteringar av arbetet om så kändes nödvändigt och några 
mindre förändringar och tillägg gjordes också. Rapportskrivningen fortsatte parallellt med 
finjusteringarna. 
 
Samarbetet fungerade bra och det blev många möten under hela examensperioden med 
hänsyn till arbetets omfattning. Möten med examinatorn var korta men effektiva. Det fanns 
inga egentliga möten med handledaren från BrandEx, utan Whashin fick fungera som 
kontaktperson. Det var enklast så, eftersom de långa restiderna till antingen Nyköping eller 
Åtvidaberg skulle ha varit bortkastad tid. Därför hölls kontakten i stället per telefon eller via 
e-post med handledaren. Under skapandet av webbsidan laddades nya versioner upp till 
Markus webbkonto, allteftersom dem ansågs vara färdiga. Då kunde BrandEx få del av 
materialet och ge förslag på förbättringar. 
 
Till de olika arbetsområden krävdes olika lösningar och metoder. Därför blev det mycket 
testande och experimenterande innan det mesta fungerade och såg estetiskt bra ut. Detta 
gjorde att kunskap om de använda programmen ökade och att många idéer kunde 
förverkligas. 
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Arbetsmaterialet bestod av både det material som BrandEx hade till förfogande och det nya 
materialet som skapades under arbetes gång. Många bilder och mycket text saknades dock, 
främst till referenssidorna, men även några filmsekvenser till videoklippsidorna. Detta 
medförde att arbetet med webbsidan och CD-ROM-produktionen blev inte helt färdiga, vilket 
BrandEx inte heller förväntade sig. Det skulle ha krävts mycket mer arbetstid för att få 
referenssidorna och videoklippsidorna klara. Därför skapades både webbsidan och CD-ROM-
produktionen i form av produktionsmallar åt BrandEx, vilka de sedan kan uppdatera med ny 
information. 

7.3.1 Kort utvärdering från BrandEx 
BrandEx tyckte om de båda arbeten, både webbsidan och CD-ROM-produktionen. Den första 
reaktionen efter första visningen av CD-ROM-produktionen var väldigt positiv, nästan över 
förväntan. Det som först befarades vara någonting ”flashigt” som äldre personer inte skulle 
gilla, blev i stället någonting attraktivt och tilltalande. De ansåg att animeringarna, som 
gjordes i Discreet 3ds max, var väldigt bra gjorda och det gav liv åt CD:n. De konstaterade att 
CD-ROM-produktionen är ett bra säljverktyg, som på ett smidigt sätt kan ge kunderna 
lättillgänglig information. BrandEx kommer att ge ut CD:n till kunder och andra intressenter 
som vill veta mer om företaget och om brandskydd. Den skall distribueras kostnadsfritt. 
Webbsidan kommer att vara den centrala informationsplatsen för BrandEx i Sverige. 
 

7.4 Avslutning 
Efter arbetets slutförande, både med den praktiska och den teoretiska delen, var slutomdömet 
positivt. Det var mycket intressant och lärorikt att arbeta med det här projektet. Här kunde 
många nyttiga lärdomar erhållas, speciellt om Macromedia Directors goda möjligheter att 
skapa kreativa lösningar. Gamla erfarenheter och kunskaper från tidigare projekt och kurser 
har kommit väl till pass. Lingo-programmering har varit det som givit mest, eftersom det är 
kärnan till Macromedia Directors flexibilitet. Det var roligt och utvecklande att bygga upp 
någonting från en grundidé till något som fungerar i verkligheten. Till framtida projekt 
kommer speciellt kunskaper om Lingo-programmering och HTML-kodning att vara en styrka 
i bakfickan, och inställningen att inte ge upp i första taget vid svåra situationer skall bli en 
ledstjärna. 
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Apple QuickTime Player (från version 3 till 6), Microsoft Word 2002,   
Nero Burning ROM 5.5, Sonic Foundry Sound Forge 5.0, Winamp 2.78, 
Final Cut Pro 2 (MAC) 

  
 

Övrigt: 
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Bilaga 1 – Måldokument 
 

Bakgrund 
Examensarbetet skall vara kontentan på den 3-åriga högskoleingenjörsutbildningen i medie- 
och kommunikationsteknik på Campus Norrköping. Den skall ge möjlighet att visa vad 
studenterna har lärt sig under sin studietid. Såväl praktiska som teoretiska kunskaper kommer 
att varvas i detta examensarbete. 
 
Både en webbsida och en CD-ROM-produktion kommer att skapas åt företaget BrandEx 
Brandtätningar AB, som arbetar med brandtätningar, brandskyddsmålning och brandskydds-
isolering av byggnader, fartyg, oljeplattformar med mera. BrandEx vill ha en officiell 
webbsida (http://www.brandex.se/), där inköpschefer, företagskunder och andra som är 
intresserade av brandskydd, kan få den information som behövs. BrandEx kommer att ställa 
relativt höga krav när det gäller design, exempelvis att inte skapa för ”flashiga” sidor, utan att 
utforma en ren och snygg sida där informationen är lättillgänglig för användaren. Utveckling 
av en kontaktsida prioriteras mycket högt. 
 
Det var ett krav från examinatorn att utveckla en CD-ROM-produktion, som således inte var 
en idé från BrandEx, men eftersom företaget har sin produktpärm, vill de gärna föra över 
materialet till en CD-skiva. Produktionen kommer att utvecklas utifrån det här materialet för 
att marknadsföra BrandEx, med nästan samma innehåll som på webbsidan, men med mer 
interaktivitet och med möjlighet till flexiblare användning. 
 

Mål 
Inriktningsmål 
Syftet är att utnyttja det som har lärts under tre års studier och kunna förverkliga företagets 
förslag och krav, i det här fallet att skapa en webbsida och en CD-ROM-produktion. 

Effektmål 
Att bli klara med webbsidan samt CD-ROM-produktionen lagom till början av juni 2002. 

Produktionsmål 
Att skapa en kravuppfyllande och intressant webbsida och CD-ROM-produktion åt BrandEx. 

Delmål 1 
Att göra först så mycket som möjligt av webbsidan innan arbetet med CD-ROM-produktionen 
skulle sättas igång. 

Delmål 2 
Att få de viktigaste delarna av CD-ROM-produktionen funktionsdugliga. 

Delmål 3 
Att ha en välfungerande webbsida samt CD-ROM-produktion. 

Delmål 4 
Att skriva en korrekt och bra rapport, samt förbereda en intressant presentation. 
 
 
 



BrandEx Multimedieproduktion Markus Grönroos 
Brandtätningar AB  Whashin Kang Björk 

 40 

Metod 
Arbetsmetoder 
Under arbetets gång skall regelbundna anteckningar utföras i en dagbok för att lättare kunna 
skriva rapporten. Det är viktigt att ta ansvaret för regelbundna säkerhetskopior av arbetet. Det 
kommer att finnas ett projektkonto tillhands där mycket av arbetet skall lagras. Sedan är det 
viktigt att ha kontakt både med examinatorn och handledaren för utveckling av arbetet under 
hela examensperioden. 

Tekniska metoder 
Webbsidan kommer mestadels att skapas med hjälp av webbredigeringsprogrammet 
Macromedia Dreamweaver. CD-ROM-produktionen görs i stället i multimedieprogrammet 
Macromedia Director. Andra program som kommer att behövas är speciellt Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Flash och Discreet 3ds max. Dessutom finns 
möjlighet att låna teknisk utrustning från Campus Norrköping, exempelvis digital 
videokamera och DAT-bandspelare. 
 

Riskanalys 
För att undvika dataförluster under arbetets gång, på grund av datorhaverier, strömavbrott 
eller av andra orsaker, kommer regelbundna säkerhetskopior att tas av materialet. Detta skall 
skötas vid det individuella arbetet. Det finns flera olika metoder för säkerhetskopiering, 
exempelvis CD-bränning, lagring på magnetband, kopiering till en annan hårddisk, portabel 
hårddisk eller floppy-disketter för små datafiler. 
 

Intressentanalys 
 Personer/Företag: Övrigt: 

Kärngrupp: Markus Grönroos, Whashin Kang Björk  

Examinator: Niklas Rönnberg Campus Norrköping 

Handledare: Jan Hernborg BrandEx 

Beställare: BrandEx  

Intressenter/ 
Slutanvändare: 

Företagskunder, inköpschefer och andra 
som är intresserade av information om 
brandskydd 

 

   
 

Tidsplan 
• Förberedelserna inför examensarbetet skall påbörjas i slutet av mars 2002. 
• Webbsidan skall påbörjas i mitten av april, eftersom omtentor görs i början av april. Den 

här första delen av arbetet kommer att avslutas i början av maj. 
• CD-ROM-produktionen skall påbörjas efter webbsidans färdigställande, alltså i början av 

maj. Sedan kommer den här andra delen av arbetet att vara genomfört i slutet av maj. 
• Rapportskrivningen skall sättas igång när möjligheten finns, men senast i mitten av maj. 
• Allting skall vara klart i slutet av maj. 
• Framläggningen av examensarbetet planeras till början av juni. Vid eventuella problem 

måste framläggningen flyttas framåt i tiden. 
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Arbetsuppdelning 
Efter första mötet med examinatorn i slutet av mars 2002 blev det klart att, förutom att göra 
webbsidan, skulle dessutom en CD-ROM-produktion skapas, eftersom han ansåg det inte vara 
tillräckligt med endast webbsidan som den praktiska delen av examensarbetet. Utifrån den här 
kravställningen beslutades om att webbsidan skulle göras först, innan arbetet med CD-ROM-
produktionen skulle sättas igång. Att arbeta med båda uppgifterna samtidigt var inte så bra, 
eftersom detta skulle ha försvårat kontrollen på de olika arbetsmomenten. Även BrandEx ville 
att webbsidan skulle göras klart först för snarare publicering. CD-ROM-produktionen skulle 
ju ta mer tid att utvecklas. 

Webbsida 
Arbetet med webbsidan skall delas upp så att Markus gör kontaktsidan och brandskydds-
sidorna medan Whashin gör referenssidorna och introsidan. Designen av webbsidan och det 
övriga innehållet skall göras gemensamt. 

CD-ROM-produktion 
Arbetet med CD-ROM-produktionen kommer att delas upp i olika ansvarsområden i början 
av maj, då webbsidan skall vara klart. 
 

Övrigt 
Upphovsrätt 
Under första mötet med examinatorn diskuterades även frågan om upphovsrätt och huruvida 
BrandEx ägde all material som skulle vara aktuellt vid det här arbetet. Whashin frågade 
BrandEx om detta och det visade sig att de hade tillåtelse att använda materialet som de ville. 
Om musik eller andra ljudfiler skulle användas i arbetet, då skulle STIM (Föreningen Svenska 
Tonsättares Internationella Musikbyrå) behöva kontaktas. De bevakar att ersättning betalas till 
artister och andra personer inom musikbranschen enligt lagen om upphovsrätt. Detta skulle 
dock inte behövas i det här fallet, eftersom egna musikstycken skulle kunna spelas in eller 
musik kunde laddas ner från webbsidor med fria kopieringsrättigheter. 
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Bilaga 2 – BrandEx Brandtätningar AB 
 

BrandEx historia: 
• BrandEx AB startades år 1992 av montörer som arbetade på Fire Seal, som idag är den 

största materialleverantören till BrandEx. Under samma år beslutade sig nämligen         
Fire Seal för att lägga ner sin montörsverksamhet och enbart sysselsätta sig med 
materialförsäljning. 

• BrandEx AB började sin bana med enbart brandtätningar, men är idag även installatör av 
brandskydd av bärande huskonstruktioner. 

• Den 1 januari 1997 öppnade BrandEx AB ett lokalkontor i Åtvidaberg. Idag finns två 
kontor, ett i Åtvidaberg och det andra i Nyköping som är huvudkontoret. 

 

BrandEx inriktningsområde: 
• Till en början var BrandEx AB ett företag som nästan enbart inriktade sig på befintlig 

industri, men är idag även starkt representerat på nybyggnation. Till en viss del finns 
BrandEx även på offshore-området. Där är inriktningsområdena båtar och nyproduktion av 
oljeplattformar. Offshore-området är dock ännu så liten att det nämns mera i reklamsyfte. 

• BrandEx AB har idag kunder framförallt inom kärnkraftsområdet, där BrandEx installerar 
sina egna produkter i alla fyra verken. På Ringhals arbetar BrandEx för närvarande med en 
brandbesiktning som påbörjades för drygt 1 år sedan. Öresundsbron var ett annat projekt 
som BrandEx utförde. På dessa ställen gällde det enbart brandtätningar. Nya Färjestads 
ishall (Löfbergs Lila -hallen) var ett stort projekt där BrandEx utförde skydd av bärande 
huskonstruktioner. 

• Följande företag har varit kunder: 

LKAB (gruvorna i Norrland), flertalet av kraftstationerna i Norrland, vissa delar av 
Globen, Arlanda flygplats, Stadsteatern i Göteborg, Esrange i Kiruna. 
Många av de större fabrikerna i Sverige, exempelvis Volvo, Scania och Gislaved. 
Flertalet av pappersbruken som Mönsterås, Braviken och Tumba Bruk. 
Egentligen all sorts tillverkningsindustri runt om i Sverige.
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Bilaga 3 – Förslag till filmmanus om 
brandtätning 

 
1. Filma det otätade hålet. 

(Ev. text läggs in: ”Passage i brandceller behöver tätas mot brand och värmespridning.”) 

2. Filma materialet. 
(Ev. text läggs in: ”Endast typgodkänt material används och materialvalet görs ofta direkt 
av montören.”) 

3. Filma installationen. 
(Ev. text läggs in: ”Montören installerar brandtätningen i detta fall till EI 60.”) 

4. Filma dekalen. 
(Ev. text läggs in: ”Klisterdekal sätts upp vid genomföringen. Det är viktigt att kunna 
spåra produkten och att kunna laga eventuella framtida modifieringar med rätt material.”) 

5. Filma tätningsspecifikationen. 
(Ev. text läggs in: ”Genomföringen dokumenteras på tätningsspecifikationen.”) 

6. Filma montör och kund när kund skriver på tätningsspecifikationen. 
(Ev. text läggs in: ”Kunden skriver på och godkänner tätningsspecifikationen. Här ses 
NCC platschef Martin Viberg skriva på tätningsspecifikationen. Han utför renoveringen 
av ett hus på Garnisonen i Linköping.”) 

7. Filma bussen då den åker. 
(Ev. text läggs in: ”Nu är jobbet utfört. När man har anlitat ett proffs för tätningen, kan 
man känna sig trygg. Man vet att om olyckan är framme så tar det minst 60 minuter för en 
brand att sprida sig från denna brandcell.”) 

8. Filma brandmän som dricker kaffe. 
(Ev. text läggs in: ”Då har förmodligen brandmännen redan gjort sitt och hällt upp sig en 
kopp kaffe.”) 

 
 




