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Abstract 
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report is to turn an existing paper manual into an interactive presentation with 3D animations 
created in Cult3D. A method to create the manual will be prepared and to find out which 
possibilities Cult3D has for the work. Most of the material in the report is taken from various 
electronic sources. 
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user ability, photo realistic surfaces and the possibility to reach reality. How the manual took 
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1 Inledning 
Till följd av IT-revolutionen har de traditionella standarderna att framföra information i bild 
och text fått stor konkurrens av den multimediala presentationstekniken. Dagens snabba 
frammarsch av 3D-applikationer har gjort det enkelt för användare att lämna den platta två-
dimensionella världen och gjort det möjligt att se, flytta och ”ta” på objekt. Inom all 
företagsamhet är det viktigt att snabbt få en bild på hur produkter ser ut innan de kommer ut 
på marknaden. Att kunna ge kunden en tidig överblick för att diskutera förändringar innan 
produkten är tillverkad skulle reducera produktionskostnaderna avsevärt. I sin tur kräver 
komplexa slutprodukter utförlig dokumentation och instruktioner för utbildning och hantering 
___________________________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund 
Navo AB är en ingenjörsfirma med inriktning på maskinteknik. Utbudet av visualiseringar 
och animeringar ökar med tiden och ingår bland annat i företagets markandsföring. 
Utarbetandet av en metodik för interaktiva bruksanvisningar gav upphov till ett 
examensarbete för två studerande på Linköpings Universitet. Uppgiften var att skapa en 
instruktionsbok med interaktiva 3D-objekt inom ramen för Navos verksamhet. För bästa 
resultat krävdes en grafikmotor med stöd för full interaktivitet.  
    Cult3D är ett program, skapat av Uppsala företaget Cycore, för publicering av interaktiva 
objekt på Internet samt i program, exempelvis Director. Genom implementering av 3D-objekt, 
skapade i Maya eller 3D Studio Max kan ett musklick låta användaren förflytta, rotera, zooma 
och ”känna” på objektet. Med denna metod antar produkten ett mer verklighetstroget utseende 
och låter användare studera delar i minsta detalj. Cycore grundades 1996 och har efter några 
år blivit dominerande inom interaktiv 3D-grafik och interaktiv e-handel. Över fyrahundra 
världsledande företag som CNN, ABB, Ericsson, Boeing och Toyota använder Cult3D-på 
sina webbsidor. Möjligheten att komma allt närmare verklighetsshopping och verklighets- 
upplevelser är en stark orsak till företagens användning av Cult3D. Några kännetecken för 
Cult3D-objekt är fotorealistiska ytor, användarvänlighet även på liten bandbredd och den lilla 
filstorleken. Idag har Cycore kontor runt om i världen. Företaget har de senaste åren fått 
otaliga priser för sin Cult3D-applikation. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att förvandla och återskapa en befintlig instruktionsbok i 
pappersform. Instruktionsboken för impregneringsmaskinen M7 skulle göras till en komplett 
interaktiv presentation med 3D-animationer skapade i Cult3D. Användaren skulle på ett 
enkelt sätt kunna installera applikationen på en vanlig hårddisk eller direkt kunna köra den 
från en CD-skiva. Om möjlighet fanns skulle presentationen även publiceras på Internet.  
    Trots att arbetet till största delen bestod av praktiskt utförande var en studie och 
dokumentation av Cult3D-motorn en viktig del i processen eftersom den var central för hela 
presentationens uppbyggnad. 
    Rapporten är i första hand riktad mot Navo. Därför nämns de programvaror som använts, 
utan någon grundlig beskrivning hur de program fungerar som Navo redan har goda 
kunskaper i. 
 



 2

1.3 Problemställning 
Följande frågor skulle utredas i arbetet: 
 
• Utarbeta en metodik för att skapa interaktiva brukanvisningar och presentationer inom 

ramen för Navos verksamhet. 
 

• Hur skapas ett Cult3D-objekt? 
 

• Vilka möjligheter finns i Cult3D-för att få de resultat Navo kräver? 
 

• Hur ska användargränssnittet se ut för att få en sån enkel och tydlig presentation som 
möjligt? 

 

1.4 Metod 
Tillvägagångssättet har till största delen bestått av ”trial and error” med elektroniska källor 
som grund. Information har hämtats från programvarornas egna hjälpfiler, officiella hemsidor, 
diskussionsforum, tutorials samt samtal med utvecklare av Cult3D. Varför ingen litteratur har 
använts beror på pris och åtkomlighet. All viktig information fanns att hämta på Internet och 
var lättare att diskutera kring när arbetet utfördes på olika platser. 
 

1.5 Avgränsningar 
Rapporten kommer inte att beskriva alla grafiska moment i minsta detalj utan ger i så fall en 
överblick på de tagna besluten. De mest intressanta lösningarna lämnas mer tid åt att förklaras 
för att öka läsarens förståelse. Programvarors funktioner kommer inte heller beskrivas i 
minsta detalj. Endast programvaror nödvändiga för syftet med denna rapport utreds detaljerat. 
På de ställen rapporten nämner 3D-applikationer väljs exempel ifrån 3DS Max. Det finns 
andra kompatibla program, exempelvis Maya, men dessa lämnas åt sidan. Förutom lite kort i 
Diskussionen nämns inga konkurrenter till Cult3D upp i rapporten. 
 

1.6 Rapportens struktur 
Rapporten inleds med en teoretisk del där programvaran och dess funktioner presenteras, med 
tyngdpunkt på Cult3D. Därefter följer den praktiska delen där presentationens uppbyggnad 
förklaras steg för steg, dels rent grafiskt och dels funktionsmässigt. 
    I bilagan medföljer en manual för hur instruktionsboken kan återanvändas, dvs. vilka 
moment måste bearbetas för att göra en ny presentation. Även kravspecifikationer och 
licensbeskrivningar bifogas för program Navo inte använder. 
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1.7 Företagspresentation 
Navo AB1 startade 1984 och samarbetar med svensk industri inom området maskinteknik. De 
gör allt ifrån avgränsade uppdrag till att ta ansvar för och leda hela projekt – och allt 
däremellan. Navo projekterar och genomför ombyggnader i produktionsutrustning, arbetar 
med utvecklings- och konstruktionsuppdrag åt maskintillverkare samt visualiserar och 
animerar idéer och koncept.  
    Visualisering och animering är en växande gren i Navos utbud. Illustrativa och attraktiva 
bilder och filmsekvenser används bl.a. till marknadsföring och bruksanvisningar. Därför var 
deras intresse att utarbeta en metodik för att göra digitala datorbaserade interaktiva 
bruksanvisningar och presentationer stor. Önskemålet med bruksanvisningen är att den ska 
kunna användas på godtycklig dator på arbetsplatsen. Även vid en långsam 300 Mhz dator på 
maskingolvet. 
 
___________________________________________________________________________ 
Utan kunskap i programmen bakom arbetet kan det i efterhand vara svårt att förändra och 
förnya mallen för bruksanvisningen. En presentation av de använda applikationerna ger 
därför nödvändig introduktion till arbetets upplägg. 

                                                 
1 Innehållet i kapitlet bygger på information från Navo AB 
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2 Teori 
Teoridelen presenterar de använda programmen och beskriver dess funktioner. 3DS Max och 
Photoshop utreds endast överskådligt. Exportering från 3DS Max fil till Cult3D-fil beskrivs 
ingående i avsnittet om Cult3D Exporter Plug-in. Eftersom inte 3DS Max eller Photoshop 
beskrivs på djupet kan vissa förkunskaper krävas för att förstå vissa uttryck eller tekniska 
detaljer. Om inte kunskap för Director och Cult3D finns, är det en stor fördel att läsa igenom 
följande kapitel. Det praktiska avsnittet blir mer lättförståeligt med teorin i bakhuvudet. 
___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Photoshop 
Med det professionella bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop2 kan bilder av högsta 
kvalitet skapas eller redigeras, både för tryck och för webben. Bilderna i Photoshop är 
uppbyggda av pixlar (små bildpunkter) och innehåller olika färgvärden. De kan sparas i 
många olika filtyper där de vanligaste är PSD, JPG, GIF och TIFF. 
    Gränssnittet består i regel av olika verktyg, paletter och menyer. Verktygen ligger i 
verktygslådan och används för att bearbeta en bild. Här finns penslar, markerings- och 
målarverktyg. Information om bildens uppbyggnad i lager och färgkanaler finns i paletterna. 
Här finns en överblick, färgväljare samt en avancerad ångrafunktion. Den visar vad som görs 
med bilden steg för steg. I menyn kan bilden sparas, storleken ändras och specialeffekter 
tillsättas. 

2.2 3DS Max 
3DS Max3 är idag världens populäraste programvara för modellering, animering och i 
renderingslösningar för film, tv, spel och design. Med verktygen i 3DS Max är det möjligt att 
skapa i stort sett vilka visualiseringar som helst. Både fotorealistiska landskap och tecknad 
film är en möjlighet. Naturligtvis krävs mycket träning och kunskap för att använda 
programmet med alla dess verktyg och möjligheter. 
 

2.3 Cult3D 
Cult3D4 är namnet på en mjukvarumotor som möjliggör realtidsrendering av 3D-objekt på en 
PC. Med Cult3D kan objekt publiceras och animationer skapas inom en rad olika plattformar 
och applikationer. Microsoft PowerPoint, Microsoft Word-dokument, Adobe Acrobat-filer, 
Macromedia Director, Internet Explorer och Netscape Navigator för att nämna några. För att 
kommunicera med Cult3D-objekt använder Microsoft produkter ActiveX, medan Macintosh 
använder JavaScript. ActiveX beskrivs närmare i kapitel 3.2.3. 
Med enkla musrörelser och knapptryck kan användaren zooma, rotera och flytta 3D-objekt på 
skärmen. Det går även att titta på animationer eller lyssna på musik. Antalet möjligheter med 
Cult3D växer för varje ny version på marknaden. 
    Cult3D-mjukvaran utgörs av tre huvudkomponenter. De tre är Cult3D Viewer plug-in, 
Cult3D Exporter plug-in och Cult3D Designer. Cult3D Viewer plug-in beskrivs kort då dess 
enda uppgift är att tillåta användare att titta på Cult3D-objekt. 
                                                 
2 Innehållet i kapitlet bygger på information från Bergman, Christian (2001), Adobe Photoshop 6.0 i 
Produktmodellkonstruktion 
3 Innehållet i kapitlet bygger på information från Discreet, (2003), discreet.com 
4 Innehållet i kapitlet och dess underrubriker bygger på information från Cycore, (2003), Cult3D-och World of 
3D, (2003), World of 3D 
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Det går inte att ändra någon inställning i denna plug-in. Mer intresse lämnas åt de återstående 
två delarna, deras funktioner och möjligheter att skapa ett bra Cult3D-objekt. Åt Cult3D 
Exporter lämnas särskilt stort utrymme då det är viktigt att ha en så bra modell som möjligt att 
arbeta med i Cult3D Designer. I Cult3D Designer beskrivs inte några funktioner i minsta 
detalj då det skulle vara alltför tidskrävande. Innan de tre huvuddelarna redogörs kommer en 
övergripande beskrivning hur en 3D-modell blir ett användartillgängligt Cult3D-objekt. 

2.3.1 Från 3D-objekt till Cult3D-objekt 
Att skapa ett färdigt Cult3D-objekt kräver att en viss metodik följs. Steg för steg följer en kort 
beskrivning av hela processen: 
 

1. Öppna en befintlig modell eller skapa en ny sådan i 3DS Max. 
2. Med Cult3D Exporter plug-in konverteras modellen till en Cult3D Designer-fil 

(*.C3D). Filen innehåller all objektgeometri och textur. Innan objektet sparas i C3D-
format finns möjlighet att komprimera modellen. Minska antalet polygoner och 
komprimera textur är två av flera valbara alternativ. Ett förhandsvisningsfönster 
hjälper till att få en överblick på objektet när ändringar görs. 

3. Öppna C3D-filen i Cult3D Designer. Här bestäms vilken sorts interaktivitet objektet 
ska innehålla. Animationer, ljud och andra händelser är möjliga. Förutom att skapa 
egna animationer i Cult3D Designer kan även färdiga animationer från 3DS Max 
användas. 

4. I Cult3D Designer finns ett förhandsvisningsfönster där tillagda funktioner provas i 
realtid. Utseendet i förhandsvisningen blir densamma som slutobjektet. Vid 
tillfredsställande resultat sparas objektet till en projekt-fil (*.C3P). Denna kan öppnas 
på nytt i Cult3D Designer för senare uppdateringar eller förändringar av objektet. 

5. Slutligen exporteras objektet till det format som gör den tillgänglig för andra 
användare än skaparen själv, en Cult3D Viewer-fil (*.CO-fil). På nytt finns olika 
komprimeringsmöjligheter att välja mellan. En sparad CO-fil går varken att konvertera 
tillbaka eller kopieras av andra användare. 

6. Det färdiga Cult3D-objektet läggs sedan in i valfri applikation med stöd för Cult3D. 
Vanligast är att objektet läggs upp på en webbserver för visning på webbläsare. Ett 
annat användningsområde kan vara en multimedia produktion gjord i Director. 

 
Figur 2.1 3D-objekt till Cult3D 
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2.3.2 Cult3D Viewer plug-in 
Med Cult3D Viewer plug-in har användare möjlighet att titta på interaktiva Cult3D-objekt. De 
kan exempelvis visas på webben, i Microsoft-, Macromedia- och i Adobe-applikationer. Plug-
inen är liten, endast omkring 1 Mb. Installerad kan alla sidor på webben innehållande Cult3D-
objekt besökas.  
    Man kan t. ex. hitta en webbsida5 innehållande en Cult3D-klocka. Klockan går att zooma, 
rotera och flytta. Det går även att se gällande tid, knäppa upp armbandet, kolla temperaturen 
eller höjdmätaren genom att trycka på klockans touchscreen eller knappar. 
 

  
Figur 2.2 Cult3D-objekt 

 

2.3.3 Cult3D Exporter plug-in 
För att exportera modellen i 3DS Max, väljs File/Export i menyn. Där ska den sparas i Cult3D 
Designer format (*C3D). Alternativet finns förutsatt att Cult3D Exporter plug-in är 
installerad. Efter att filnamn valts och spara klickats kommer dialogen för exportering upp. 
 

 
Figur 2.3 Cult 3D exporter meny 

                                                 
5 Tissot (okänd), Are you ready to touch the future? 
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Längst ner (A) finns sju stycken knappar. 
 
About- Copyrighträtt och kontaktinformation. 
Cancel - Avslutar exporteringen och stänger fönstret utan att spara. 
Exit – Samma som ovan med skillnaden att objektet sparas automatiskt innan det stängs. 
Save – Sparar objektet till en *.C3D-fil och sparar inställningar för objektet i 3DS Max 
minne. Exporteras filen igen kommer de senaste inställningarna vara kvar. 
Reduce – När graden av polygonreducering har valts blir denna knapp aktiv. Den måste 
tryckas in före objektet sparas för att ändringarna ska ske. 
Apply – Knappen används för att bekräfta utförda ändringar. Observera att Apply inte 
reducerar antalet polygoner utan att Reduce gör det. 
Viewer (figur 2.4) – Ett användbart fönster där tilllagda funktioner provas i realtid. Objektets 
utseende här är detsamma som den exporterade filen kommer att ha. Hela tiden syns 
ändringarna i objektet och behöver inte sparas förrän resultatet är det ändamålsenliga. Det går 
att välja i vilken vy objektet ska betraktas i, eller starta och stoppa visningen. 
 

 
Figur 2.4 Viewer fönstret 

 
I figur 2.3:s vänsterfönster (B) visas en trädstruktur. I den finns de fem kategorier objektet 
består av. Förutom Header och Background kan de återstående tre kategorierna expanderas 
ytterligare. Material kan t. ex. innehålla flera olika material. Ändras inställningarna då 
Material är markerad ändras inställningarna för alla underliggande material. Om ett speciellt 
material ska ändras trycks ”+” tecknet så att alla material blir synliga. Sedan är det bara att 
markera det/de material där inställningar ska ändras. 
I figurens högra del (C) ändras inställningar för den/de valda kategorier i B. Inställningarna 
kan ändras beroende på vilken kategori man valt. Exempelvis har en textur andra inställningar 
än en cylinder. Nedan följer de fem kategorierna i B med beskrivning på inställningar 
(kursivt) som kan justeras för dem i C. 
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Header – Väljer namn på objektet, objektets skapare och vilken organisation den tillhör. Går 
också att se hur många separata delar objektet består av och hur många polygoner respektive 
vertexar det innehåller. 
 
Background – Väljer bakgrundsfärg. 
 
Materials – Här finns fyra olika alternativ för texturens yta. Constant använder inget ljus i 
scenen, texturen saknar djup. Flat använder ljus, ytor kan anta olika nyanser men samma yta 
har samma nyans. Gouraud använder ljus och ger även en och samma yta en mjuk fin 
övergång mellan nyanser. Highlights ger en skarp och levande textur. Phong är det mest 
krävande alternativet och ger en än mjukare och naturligare nyans på objektet. Bilinear 
Filtering undviker att texturen blir pixlig, väldigt användbar på lågupplösta texturer. Material 
kan i nuvarande version av Cult3D inte vara dubbelsidiga, men ska enligt Cycore komma i en 
framtida version. 
 

 
Figur 2.5 Cult 3D exporter - Materials 
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Nodes – Här finns alla delar objektet består av. Dess trädstruktur exporteras precis som den är 
ordnad i 3DS Max. Inställningar möjliga för delar tillhörande Nodes är Animation (både 
matrix och vertex- animationer är tillåtna), Visibility och Polygon reduction (figur 2.6). 
 

 
Figur 2.6 Cult 3D exporter - Nodes 

Polygon reduction är en avancerad mekanism som minskar filstorleken markant. Även om det 
inte finns någon gräns för antalet polygoner i ett objekt är det en fördel att hålla antalet nere. 
Detta för att oviktiga polygoner bara gör filen större och användarvänligheten sämre. Det 
finns ingen inställning bättre än någon annan. Hur resultatet blir vid reducering beror på 
objektet och dess uppbyggnad. Därför krävs det att man för varje nytt objekt provar sig fram 
till ett bra resultat. Join coincident vertices lägger samman närliggande vertexar. Denna 
egenskap är bra att utnyttja då objektet, om antalet polygoner minskas kraftigt, ser trasigt ut 
efter reducering. 
 



 10

Textures – Innehåller objektets texturer. Det finns möjlighet att ändra texturens storlek, dock 
inte större än originalets storlek. Av de tre komprimeringsmetoderna används nästan alltid 
Wavelet komprimering. Den består av en algoritm vilken komprimerar texturen så bra det 
bara går. De två andra komprimeringsalternativen 24-bit lossy och 8-bit palette har egentligen 
inga fördelar gentemot Wavelet. Båda ger ett suddigare resultat och filstorleken blir inte 
mindre än med Wavelet. 
 

 
Figur 2.7 Cult3D exporter – Textures 

 

2.3.3.1 Optimering 
Det finns saker viktigare än andra att tänka på vid exportering av en modell från 3DS Max. 
Mindre filstorlek ger kortare laddningstid och bättre användarvänlighet. Särskilt viktig är 
filstorleken om Cult3D-objektet ligger på en webbserver. Ligger den på lokal media t. ex. 
hårddisk eller CD-rom är storleken av mindre betydelse. 
    Att tänka på först är att hålla polygonantalet så lågt som möjligt. Filstorleken blir mindre 
och objektet rör sig mjukare när det t. ex. roteras i realtid. Ofta behövs mindre polygoner i 
Cult3D än i 3DS Max för ett likartat utseende. Att gruppera ett objekt bestående av flera delar 
är inte heller att rekommendera. Cult3D kan då inte klippa bort de osynliga delarna (de delar 
av objektet som inte är synliga för användaren). 
    Phong ger materialens ytor det mest naturliga resultatet. Denna metod ger lite större 
filstorlek då beräkning sker på vertex nivå. Ska Cult3D-objektet ska röra sig mjukt är Gourad 
ett bra alternativ. Objektets verklighetsfaktor är fortfarande hög. 
    Det som ökar filstorleken allra mest är texturer och animationer gjorda i 3DS Max. Ifall det 
går ska rena färger användas istället för krävande material. Används material ska de 
exporteras i så liten skala som möjligt och komprimeras med Wavelet.  
    Vertex-animationer är mer krävande än matrix-animationer. Enkla animationer är bättre att 
göra i Cult3D Designer då de till skillnad från animationer gjorda i 3DS Max inte ökar 
filstorleken någonting. 
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2.3.4 Cult3D Designer 
I Cult3D Designer skapas den önskade interaktiviteten i slutobjektet. Den exporterade filen 
(*.C3D) från 3DS Max öppnas i Cult3D Designer. Det går att lägga till animationer, ljud, 
länkar, java-kod, klickbara områden och textrutor. När ett tillfredsställande resultat uppnåtts 
sparas objektet till en Cult3D Viewer fil (*.CO). Denna går inte öppna igen för redigering, 
kopieras eller missbrukas på något sätt. Därför är det viktigt att skaparen även sparar 
slutobjektet till en Cult3D Projekt fil (*.C3P). Detta för att, om behov finns, göra senare 
ändringar. Designerns arbetsfönster är uppdelat i sex stycken fönster (figur 2.8). Dessa är: 
 

1. Event Map – Här finns all skapad interaktivitet och kan liknas vid ett arbetsbord. Hit 
dras och släpps den/de fördefinierade funktionerna (Actions). I Event Map finns de 
händelser (Event) som kan tilldelas en eller flera funktioner. En händelse kan t. ex. 
vara en nedtryckt musknapp eller en nedtryckt tangent. 

2. Scene Graph – En hierarkisk vy över alla delar objektet består av. Hierarkin är en 
kopia från den i 3DS Max. Delar kan dras till Event Map eller flyttas så att hierarkin 
förändras. 

3. Action – Innehåller fördefinierade funktioner. En action går att lägga till en event i 
Event Map. Med en valfri del av objektet länkad till en action utförs funktionen. 

4. Preview – Visar objektet och all tillagd interaktivitet. Det går att prova objektet i 
realtid. Vänsterklickas objektet markeras den klickade delen i Scene Graph. 

5. Events – Visar alla tillagda händelser i objektet. Vill en händelse tas bort/läggas till 
med alla dess kopplingar finns det möjlighet att göra det här. Det går även göra direkt i 
Event Map men är smidigare på det här sättet. 

6. Object properties – Sparar data tillhörande varje del av objektet. 
 

 
Figur 2.8 Cult3D Designer 
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2.4 Director 
Director6 är ett multimedieutvecklingsverktyg från företaget Macromedia. Programmet ger 
användaren möjlighet att bygga funktionsrikt innehåll och integrera ljud, bild, video, 3D-
modeller, text mm. Den stora fördelen är att många olika typer av multimediafiltyper kan 
integreras och styras i programmet. Directors användbara verktyg kontrollerar när de 
integrerade elementen ska visas, ändras, flyttas eller låta när presentationen spelas upp. De 
färdiga produktionerna kan implementeras på CD, DVD, lokal hårddisk eller till miljontals 
webbanvändare via Macromedia Shockwave Player. 
    Det kändes naturligt att göra presentationen i programmet då det fanns plug-in med stöd för 
Cult3D. Användargränssnittets uppbyggnad liknar en filmproduktion. Varje projekt 
(projector, *.exe) liknar en film med rolluppsättning (cast), musik (score) och scenen (stage) 
där allt händer. Varje typ av media i filmen (ljud, video, bilder, text, knappar osv.) är en 
medlem (member) av filmens cast. Cast-fönstret innehåller en lista med filmens alla 
mediaelement. För att göra innehållet om Director mer korrekt används från och med nu de 
engelska termerna (ingen kursivering). 
    Varje Director-film har en score. Här är den dock mer än bara musik. Score-fönstret i 
Director innehåller information om när och var, varje cast member kommer att framträda i 
stage-fönstret. Den beskriver all form av händelser (actions) i filmen. 
    I stage-fönstret sker alla actions. För att göra en film läggs cast members till stage. 
Antingen skapas de i Director eller importeras från andra filer. Dessa placeras på stage som 
sprites. En sprite är en kopia av en cast member när den framträder i stage-fönstret. Sedan 
finjusteras alla actions genom att redigera dem antingen i stage eller i score. 
 

2.4.1 Lingo 
Lingo är Directors programmeringsspråk och används för att lägga till interaktivitet i en film. 
Genom händelser och tillstånd kan Lingo kontrollera en film. Musen och tangentbordet kan 
användas för att hoppa till olika delar av filmen, klicka på knappar, flytta objekt mm.  
    Director använder fyra olika typer av scripts: behaviors, movie scripts, parent scripts och 
scripts bundna till cast members. Behaviors, movie scripts och parent scripts hamnar som cast 
members i cast-fönstret. De mest använda kommer att beskrivas. Dessa är behavior- och 
movie scripts. 
    Behaviors är scripts vilka kan sättas samman med sprites eller frames i score och kallas 
sprite behaviors eller frame behaviors. Ett behavior script kan användas på flera platser i 
score. Skulle den omredigeras ändras detta på alla ställen där den är applicerad. Det finns 
även en annan typ av behaviors, inte att blandas ihop med de nyss nämnda, vilka kommer 
med i Director Library Palette. Dessa behaviors är fördefinierade och används också för 
interaktivitet eller effekter i filmen.  
    Movie scripts reagerar på events, till exempel tangent-nedtryckningar, musklick eller 
egendefinierade events. De kan även kontrollera vad som händer när en film startar, stoppas 
eller pausas. 

                                                 
6 Innehållet i kapitlet och dess underrubriker baseras på Directors hjälpfil 
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2.4.2 ActiveX 
Med ActiveX7 teknologi kan Director kommunicera med Cult3D. ActiveX fungerar i 
projektor-filer (*.exe) men inte i shockwave (*.dcr)-format. I Director har ActiveX en rad 
olika parametrar där inställningar kan göras för sitt Cult3D-objekt: 
 
DisableHW – Kontrollerar hårdvarans acceleration. Med värdet ”0” renderas varje frame som 
visas med antialiasing (mjukar upp skarpa kanter). Värdet ”1” renderar utan antialiasing. 
Antialiasing – Kontrollerar mjukvarans acceleration. Värdet ”0” använder antialiasing när 
objektet står still. Värdet ”1” använder inte antialiasing. ”Värdet ”2” använder antialiasing för 
varje renderad frame. 
Antialiasingdelay – Kontrollerar tidsfördröjningen innan mjukvarans automatiska 
antialiasing startar 
Frameskip – Hoppar över frames på långsamma datorer. Värdet ”1” använder funktionen, 
värdet ”0” stänger av den. 
Viewfinished – Värdet ”0” tillåter användare att se den del av Cult3D-objektet som laddats in 
i datorns minne. Värdet ”1” visar objektet när det laddats färdigt. 
BgColor – Bestämmer backgrundsfärg innan Cult3D-objektet laddats färdigt. Fungerar bara 
om Viewfinished inte har värdet ”0”. 
PBColor – Under tiden Cult3D laddas in visas denna bakgrundsfärg. 
DisablePB – Värdet ”0” visar PBColor, värdet ”1” visar ingen PBColor. 
 
___________________________________________________________________________ 
Teori och praktiskt genomförande går hand i hand. Finns inte kunskap om programvaran går 
det heller inte att utföra något konkret arbete. Utöver det är layout och användbarhet en 
viktig del i utformningen av instruktionsboken.

                                                 
7 Innehållet i detta kapitel bygger på information från World of 3D, (2003), World of 3D 
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3 Genomförande 
En interaktiv instruktionsbok utan ett väl genomtänkt gränssnitt, förvirrar snarare 
användaren än hjälper densamma. Därför var det viktigt att i ett tidigt stadium skissa på 
tänkbara passande gränssnitt inom ramen för företagets verksamhet. Första tanken var att 
lägga 3D-animationerna i centrum och skapa en interaktivitet dels för dem och dels 
runtomkring i form av menyer och text. Utifrån dessa tankar skissades en design upp vilken 
redogörs i detta avsnitt.  
___________________________________________________________________________ 
 

3.1 Design och gränssnitt 
Lite överdrivet påminner layouten om en hästsko. Tanken är att först se de större knapparna 
på vänster sida. Klickas en av de knapparna in skjuts information ifrån den knappen upp till 
det avlånga fönstret. I nästa steg skjuts informationen vidare till högerfönstret. I mitten finns 
hela tiden ett interaktivt Cult3D-objekt, föreställande hela maskinen eller valda delar av den. 
    Nedan ges en överblick på gränssnittet. Navos huvudfärger är blått och vitt, därav färgvalet. 
De mest väsentliga delarna beskrivs nedan och i nästföljande kapitel. 
 

 
Figur 3.1 Överblick på instruktionsbokens design och gränssnitt 

 
1. Huvudmenyn - Här finns alla kapitel med information om maskinen och dess 

funktioner. Menyn innehåller även en start- och avslutarknapp. När en knapp trycks in 
dyker undermenyerna upp i det övre fönstret (2) och texten visas i fönstret på höger 
sida (3). 
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2. Underrubriker - Här väljs underrubrik till motsvarande kapitel och används för lättare 
navigering i texten. När ett kapitel trycks in hamnar detta högst upp i textfönstret (3). 

 
3. Textfönster - Visar informationen till motsvarande kapitel. Texten kan scrollas med 

pilarna i övre och nedre kant och innehåller länkar till animationer och dokument. 
 

4. Länk i textfönster (blå och understruken) - Klickbar text. Öppnar animationer i 
huvudfönstret eller PDF-dokument i ett nytt fönster. Kräver att Adobe Acrobat Reader 
5.1 är installerat. 

 
5. Huvudfönster - Visar interaktiv media tillhörande respektive kapitel. Användaren kan 

flytta, zooma, rotera och klicka på valda delar i 3D-objektet för att visa maskinens 
konstruktion och funktion. 

 
6. Hjälptext/bilder för navigering i huvudfönstrets interaktiva media. 

 

3.2 3D-animering 
I detta avsnitt beskrivs hur ett specifikt Cult3D-objekt skapas från grunden. Varje steg från 
3DS Max modell till färdigt Cult3D-objekt redogörs. Istället för att beskriva alla Cult3D-
objekt i arbetet valdes objektet maskin8. Detta för att maskin bestod av alla de delar som de 
andra objekten innehöll och för att slippa upprepningar i rapporten. Exportering av CAD-fil 
till 3DS Max beskrivs inte då detta är en komplicerad process som inte haft tid att utredas. 
Navo använder en fungerande metod för denna exportering och har gjort denna del i arbetet. 
 

3.2.1 3DS Max 
Det första steget var att skapa en 3D-modell av impregneringsmaskinen. Istället för att göra en 
helt ny modell användes en CAD-exporterad 3DS Max-modell med namnet Maskin. Maskin 
innehöll över 200 000 polygoner(!) och var en exakt kopia av CAD-modellen. För att göra 
animationer och andra inställningar möjliga fick Maskin brytas ner i mindre beståndsdelar än 
fallet var från början. Det gjordes genom att markera en gruppering, välja polygon och sedan 
ta detach. I 3DS Max ser Maskin ut så här: 
 

 
Figur 3.2 Maskin i 3DS Max 

                                                 
8 Maskin har egentligen beteckningen 020 i det praktiska arbetet men ändrades för läsbarhetens skull. 
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Under maskinen har det lagts ett plan med en textur gjord i Photoshop. Texturen laddas in 
som en diffuse color map i Material Editor. Det är viktigt att inte använda någon environment 
map. Planet kommer att ge Cult3D-modellen ett fylligare utseende. Dessutom blir det lättare 
för ögat att se vad som är upp respektive ner i objektet. Likadan mörkblå färg  
(R-0, G-36, B-168) användes i planets textur, densamma finns i instruktionsbokens bakgrund. 
Tanken var att planets vassa kant skulle försvinna och istället visa ett ”golv” med en mjuk 
övergång. Med trial-and-error metoden blev resultatet bra då materialets opacitet valdes till 10 
procent. Trots att färgen var den samma blev en kant tydlig då opaciteten var högre. 
 

 
Figur 3.3 Textur till planet 

I nästa steg skulle pappret ”rulla fram” i maskinen. Detta löstes genom att använda path 
deform på ett plan och länka det till den vita spline som markerar banan. När objektet hade 
exporterats till Cult3D upptäcktes att pappret inte var synligt på undersidan. Det berodde på 
att Cult3D inte kunde rendera tvåsidiga material. Problemet löstes genom att ersätta planet 
med en tunn box. 
 

 
Figur 3.4 Pappret gjort med en box och path deform 
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Sedan animerades pappersrullen, pappret och axeln vilken skulle roteras vid trädning. 
Problemet var att få kanten på boxen (pappret) att sitta fast på pappersrullen när den växte. 
Detta löstes genom att animera förflyttning på enskilda vertexar i den spline boxen var länkad 
till. Därefter var det dags att exportera Maskin till Cult3D. 
 

3.2.2 Exportering till Cult3D 
Exportering till Cult3D var en längre process än det tycktes vara. För att objekten skulle få 
tillfredställande utseenden och fortfarande ha liten filstorlek krävdes ett stort antal test med 
varje enskilt objekt. Målet var att få ner filstorleken så att den skulle fungera smidigt även i en 
300 Mhz dator på fabrikens maskingolv. Detta gjorde tyvärr att utseendet ofta fick gå i andra 
hand. Att finna en inställning passande alla objekt gick inte. En 90 procentlig 
polygonreducering på ett objekt kunde få ett helt katastrofalt resultat på ett annat.  
    Exportering började med att gå in på File i menyn och välja Export. I det nya fönstret 
valdes att spara objektet till Cult3D Designer format (*.C3D). 
 

 
Figur 3.5 File-Export-*.C3D 

När spara trycktes in kom exporteringsdialogen upp i ett nytt fönster. I Header ändrades inga 
uppgifter eftersom de inte hade någon betydelse för objektets utseende. 
 

 
Figur 3.6 Header 
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I Background valdes likadan färginställning som bakgrunden i den interaktiva presentationen 
(R-0, G-36, B-168). Naturligtvis för att Cult3D-objektet skulle smälta in. 
 

 
Figur 3.7 Background 

 
Planets material (15-Default) valdes till Constant för att dess yta skulle ha samma nyans, 
vilken vinkel objektet än sågs ifrån. Alla andra material valdes till Gourad. Med Constant på 
alla material skulle hela objektet få ett platt utseende utan några nyansskillnader. Gourad gav 
den sökta nyansskillnaden. Valet gjorde objektet naturligt och tilltalande för ögonen. Phong 
skulle ha givit ett marginellt snyggare utseende. Eftersom Phong ökade filstorleken och 
tenderade att hacka när objektet roterades valdes alternativet bort. 
 

 
Figur 3.8 Material 
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Den enda texturen i objektet var planets JPG-bild. Den fick minsta möjliga storlek och 
komprimerades 50 procent med Wavelet. JPG-bilden hade inga viktiga detaljer, därför kunde 
dessa inställningar väljas utan att utseendet försämrades. 
 

 
Figur 3.9 Texture 

 
Nodes krävde överlägset mest tid. Antalet polygoner reducerades genom att pröva olika 
värden. Först söktes en enkel lösning där samma procentreducering skulle användas på alla 
delar i projektet. Det fungerade inte bra alls då vissa delar tappade sitt naturliga utseende. 
Speciell försiktighet fick tillämpas på delar innehållande små detaljer. Plana ytor kunde 
reduceras kraftigare. Pappret, pappersrullen och några andra delar lämnades oreducerade 
eftersom dessa skulle animeras. Ögat lägger märke till rörliga animationer, därför var 
utseendet på just dessa delar viktigare. De övriga reducerades 55-75,4 procent. 
 

 
Figur 3.10 Polygonreducering 
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Då pappret och pappersrullen var vertex-animationer valdes denna inställning för dessa två. 
Flera gånger gjordes misstaget att välja Vertex Animation, när delar som inte hade någon 
sådan var markerade. Det gjorde att 3DS Max avslutades utan att spara någonting. En bugg i 
programmet. 
 

 
Figur 3.11 Vertex Animation 

 
För axeln och dess underliggande delar (se hierarkin i figur 3.12) valdes Matrix animation.  
Animationen innehöll bara rotationer och förflyttningar av delar, därav valet. 
 

 
Figur 3.12 Matrix animation 
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Efter varje förändring studerades resultatet i Viewer. Blev resultatet dåligt var det bara att 
pröva med andra värden. 
 

 
Figur 3.13 Viewer - Objektets utseende när det sparades till Cult3D Designer format (*.C3D) 

 
Till slut sparades filen till Cult3D Designer format (*.C3D). Exporteringen var därmed gjord 
och objektet Maskin kunde öppnas i Cult3D Designer. 
 

3.2.3 Cult3D 
Så här såg Cult3D Designer ut när Maskin var helt färdigt för att sparas till det slutliga Cult3D 
Viewer formatet: 
 

 
Figur 3.14 Cult3D Designer, Maskin klar 
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En beskrivning av alla funktioner som lagts till objektet beskrivs nedan. I vilken ordning varje 
del läggs till Event Map spelar ingen roll. 
 

 
Figur 3.15 Event map 

 
1. WorldStart är en event och definierar hur Cult3D-objektet ser ut när det är i sitt 

ursprungsläge. Alla länkningar hit visas i startögonblicket. 
2. Right view beskriver vilken vy objektet ses ifrån i startögonblicket. Högerklickas 

ögonsymbolen visas möjliga kamera vyer att välja. I detta fallet är Right view inställt. 
3. Mouse – Extended är en action och möjliggör rotation, zoomning och förflyttning av 

objektet. Högerklicka för olika inställningar. 
4. Dummy root innehåller alla objektets delar. 
5. Reset är en action, den återställer hela objektet till sitt ursprungsläge. Högerklicka för 

inställningar. 
6. KeyPress_1 är en event, aktiverar reset (5). Högerklicka för att välja tangent (space 

valdes i detta fall). 
7. ObjectLClick_1 (vänster musknapp) är en event. Den aktiverar alla actions länkade 

till den. Symbolen ovanför musen, Deactivate, är en action som avaktiverar 
ObjectLClick_1 när den klickats. Högerklicka för att se länkade objekt. 

8. Animation Play är en action. Den startar animationer gjorda i 3DS Max. I detta fall 
startas rotationen av axlarna vilka pappersrullarna är fästa mot. Högerklicka för 
inställningar. T. ex. om animationen är 50 frames kan startframe väljas. 

9. Subjectrotaxlar döptes rotationsaxlarna till i 3DS Max. Är delar i objektet Maskin. 
Här är de kopplade till funktionen Animation Play (8). 

10. Activate event är en action. Den aktiverar ObjectLClick_1 när ObjectLClick_2 
klickats. 

11. Rotation XYZ är en action. Den vrider tillbaka Subjectrotaxlar till sitt ursprungsläge 
när animationen spelats klart. Högerklicka för inställningar. Aktiveras av 
ObjectLClick_2. 

12. ObjectLClick_2 (se ObjectLClick_1). Avaktiverad i WorldStart. 
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13. Activate event är en action och aktiverar ObjectLClick_2 när ObjectLClick_1 trycks 
in. 

14. Xpappersrullen och Box01 är namnet (döpta manuellt i 3DS Max) på två specifika 
delar i objektet Maskin. 

15. Hide object och Unhide object är två actions vilka visar, respektive döljer det objekt 
kopplat till dem. Högerklicka för inställningar. 

16. Vertex animation play är en action. Den startar vertex-animationer för objekt 
kopplade till den. Högerklicka för inställningar. 

17. Vertex animation ’jump to’. En action som hoppar till specifik frame i animationen. 
Högerklicka för att välja frame. 

 
För att hjälpa användaren skulle en beskrivning i form av text, dyka upp på skärmen när 
markören fördes över ett klickbart område. Detta löstes med Tooltip. Tooltip fanns i 
Scenegraph-fönstret. I Tooltip kunde teckensnitt, färg, tidsfördröjning och position på 
texten ställas in. Vilken del av objektet som kunde klickas valdes också här. I detta fall 
valdes Box01 (pappret). Texten ”Starta/Återställ” kom långsamt fram när markören fördes 
över pappret. Texten var vit med transparent bakgrund. Tidsfördröjningen valdes till 0,5 s. 
 

 
Figur 3.16 Tooltip 
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Till sist sparades objektet till en Cult3D Viewer fil (*.CO). Detta gjordes genom att välja file i 
menyn, sen alternativet save Internet file. Olika komprimeringsalternativ fanns tillgängliga. 
Hög kompression, Mesh level 2, valdes på geometri delen. De övriga delarna lämnades 
okomprimerade. Vertex rörelser ansågs viktiga och att komprimera objektrörelser gav ingen 
mindre filstorlek alls. Objektet var klart för implementering i Director. 
 

 
Figur 3.17 ”Save Internet file” dialogen 

 

3.3 Photoshop 
I Photoshop gjordes i stort sett alla de delar instruktionsboken består av; bakgrund, fönster, 
pilar och menyknappar. Knapparnas utseende är mycket viktiga för första intrycket, samt 
lokalisering av innehållet i presentationen. De är även de enda objekt vilka kräver om-
redigering vid skapandet av en ny presentation, därför lämnas övriga bitar åt sidan. 
 

3.3.1 Menyknappar 
Knapparna var bland det första som gjordes till presentationen. De har därefter varit själva 
grundpelaren i den övriga designen. Efter inspiration och tips från en tutorial9 fick vi klart 
knappens rätta utseende med rätt färg i företagets anda och själva strukturen passade väl in i 
den ram vi hade tänkt oss från början. Storleken på knappen har anpassats efter den längsta 
rubriken i instruktionsboken. Därefter har övriga rubriker centrerats för bästa resultat. 
Vänsterjustering prövades också, men gav stora mellanrum vilket såg estetiskt osmakligt ut..  
    Eftersom det i användargränssnittets synpunkt är viktigt med respons, vid någon form av 
aktion, gjordes knapparna om i tre olika versioner; en vanlig (Figur 3.18), en med ”mouse 
over” (Figur 3.19) och en intryckt (Figur 3.20). Användaren får större respons och kan lättare 
navigera bland menyerna. ”Mouse over” knappen har en mörk, tunn ram runtom konturen 
samt en ljusgul text för att öka förståeligheten att musen ligger över knappen.  

                                                 
9 Pragt, Erik (2001), Photoshop List of Tutorials 
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Den intryckta knappen har en något bredare ram vilket ska indikera att den har tryckts ner 
ordentligt. Textens storlek är också en punkt mindre jämfört med de andra för att öka känslan 
att något har tryckts ner.  
    Utseendet på knapparna har ändrats ett antal gånger genom arbetets gång. Anledningarna 
till detta har berott på att de inte har tilltalat oss dels utseendemässigt och dels ur 
användbarhetssynpunkt. Antingen har texten eller ”mouse over” effekten varit otydlig och 
likaså för den nertryckta. Efter en hel de testande ser de nu ut på följande sätt: 
 

 
Figur 3.18 Vanlig knapp 

 
Figur 3.19 “Mouse over” knapp 

 
Figur 3.20 Intryckt knapp 

 

3.4 Director 
Alla delar skapade i de övriga programmen har i efterhand importerats in i Director. Här fogas 
delarna ihop och bildar en presentation med interaktivitet av text, bilder och animationer. Det 
största arbetet har bestått av att skapa enhetlighet mellan knappar, text och bildobjekt. Enkla 
detaljer, t.ex. att tona in/ut och andra effekter, beskrivs inte. 
 

3.4.1 Menyknapparna 
För att en knapp ska ändra form när musen förs över den, eller trycker in den, krävs 
programmering i Lingo. Varje knappuppsättning har sitt eget script, med en inledande global 
variabel och funktion där den första knappen initieras från memberlistan vid starten av 
spriten. Globala variabler10 låter information användas mellan flera scripts. 

 
global gKnapp 
 
on beginSprite me 
  sprite(me.spriteNum).member = member("Start") 
  clearGlobals 
end 

 
 
Nästa steg är att definiera hur och när ”mouse over” och den intryckta knappen ska initieras. 
Detta görs genom att sätta den globala variabeln gKnapp till ett visst värde när knappen trycks 
in. Sedan definieras vad som händer vid olika events i Lingo. Det finns handlers vilka styr 
dessa händelser; mouseDown, mouseEnter och mouseLeave. 
 

                                                 
10 Utian, Dean (2003), Variable Types, Locals, Globals and Properties, ”Global variables” 
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mouseDown anropas om musen trycks ner över menyknappen. Då sätts gKnapp till ett visst 
värde, i detta fall till 1, se kod nedan. gKnapp kommer att behålla värdet 1 tills en annan 
knapp med ett annat värde på gKnapp trycks in. Därefter exekveras en if-sats ifall  
gKnapp = 1, vilket den är och alla menyknappar ”trycks upp” förutom den intryckta knappen, 
alltså Start. Detta medför att bara en knapp kan vara nertryckt åt gången. 
 
on mouseDown me 
  gKnapp = 1 
   
  if gKnapp = 1 then 
    sprite(me.spriteNum).member = member("StartIntryckt")   
    sprite(5).member = member("Allmänt") 
    sprite(6).member = member("Elochstyrning") 
       . 
   . 
   . 
    end if 
   
  showGlobals 
end 
 
mouseEnter anropas ifall musen förs över menyknappen. I denna handler ligger det en if-sats. 
Den bestämmer ifall ”mouse over” knappen eller den intryckta knappen ska visas.  
Det ska inte visas en ”mouse over” knapp ifall den redan är intryckt. Eftersom gKnapp är 1 
tills en annan knapp med ett annat gKnapp värde trycks in, kommer handler på övriga script 
utföra else-uttrycket.  
 
on mouseEnter me 
  showGlobals 
  if gKnapp = 1 then 
    sprite(me.spriteNum).member = member("StartIntryckt") 
  else 
    sprite(me.spriteNum).member = member("StartOver") 
  end if 
end 
 
 
Samma sak gäller för handler mouseLeave, den anropas när musen förs bort från knappen. 
 
on mouseLeave me 
  showGlobals 
  if gKnapp = 1 then 
    sprite(me.spriteNum).member = member("StartIntryckt") 
  else 
    sprite(me.spriteNum).member = member("Start") 
  end if 
end 
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För att öka återkopplingen till användaren har det lagts till en Action behavior från Director 
Library Palette för uppspelning av ljud. När knappen trycks ner spelas ett klickljud11 upp. En 
annan action som används är Rollover cursor, vilken byter skepnad på muspekaren när den 
förs över en knapp. 
    När en knapp trycks ner tonas motsvarade underlänkar upp i undermenyn och tillhörande 
text till kapitlet dyker upp i textrutan. Ett rör sitter ihop med menyn till vänster och förbinder 
både undermenyn och textrutan. Detta ger känslan av att allt kopplas samman till en enda 
enhet av rubrik, underrubrik och text. 
 

3.4.2 Undermenyerna och textrutan 
Undermenyn och textrutan är ihopkopplat på ett sådant sätt att när en underrubrik trycks ner 
förflyttas texten till motsvarande kapitel. Ett textfält består av linjer där första raden är första 
linjen. Till en början gäller det att veta vilken linje texten ska scrollas till. Detta är ett problem 
eftersom man måste testa sig fram till vilken linje rubrikerna ligger på i texten. Det finns ett 
sätt att ta reda på vilken linje musen är över när en textrad trycks in. Tyvärr ger denna metod 
ett felaktigt värde och kan därför inte användas. Lösningen till detta används till ett annat 
problem och beskrivs senare. För att scrolla ner x antal linjer av textfältet används 
kommandot scrollbyline. I exemplet nedan scrollas texten ner fem linjer i textfältet ”3. 
Kapacitet”.  
 
member("3. Kapacitet").scrollbyline(5) 
 
För att kunna scrolla upp och ner till någon linje krävs det ett kommando som först scrollar 
texten till toppen av textfältet för att sedan scrolla ner de x antal rader man har angett. 
 
(member "3. Kapacitet").scrollTop = 0 
 
 
I textrutan vill examensarbetarna ha länkar till animationer, bilder och ritningar vilka ska 
visas i huvudfönstret eller i PDF-format. I Director finns det möjlighet att skapa så kallade 
hyperlinks. Genom en if-sats kan den typ av data anges som ska köras om man klickar på en 
länk. Detta kontrolleras genom att fråga om datan börjar med en viss sträng, t ex ”http://”. 
Detta är smidigt ifall en http länk ska kontrolleras. Men hur kontrolleras ett dokument 
liggandes på den lokala hårddisken, t ex en PDF-fil? Eftersom instruktionsboken ska gå att 
installeras överallt på hårddisken blir det tvunget att kontrollera ändå från roten, ”C:”. En 
dator kan ha flera partitioner och kontrollering måste ske även på ”D:”, ”E:” osv. Detta är en 
oacceptabel lösning eftersom det inte går att försäkra sig om hur hårddisken är uppdelad. 
    
Eftersom textfältet är uppdelat i linjer och textlänken ligger på en egen, måste det gå att 
anropa i Lingo att öppna ett visst dokument när en viss linje eller text trycks in. Det gäller att 
ta reda på var musen befinner sig när musknappen trycks ner. Linjerna i denna metod är inte 
rader, utan hela stycken. Därför blir flera rader text i ett stycke endast en linje och ger ett 
annat värde än vad det egentligen är. Denna metod fungerar emellertid bra i denna situation 
eftersom textlänkarna ligger var för sig i texten. Först deklareras property variabler12. Dessa 
behåller informationen endast inom det objekt den ligger i.  
 
property pSprite, pText, pointClicked, lineNum, lineText  

                                                 
11 Hämtats från Flashkit, (2003), Flash kit: SoundFX Categories 
12 Utian, Dean (2003), Variable Types, Locals, Globals and Properties, ”Property variables” 
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Textfältets spritenummer läggs in i variabeln pSprite och namnet på textfältet fås utav pText. 
 
 pSprite = sprite(me.spritenum)  
 pText = pSprite.member  
 
 
För att få ut värdet på linjen när knappen trycks in räknas musens koordinater ut och 
omvandlar dessa till värdet på linjen under musen.  
 
pointClicked = the mouseLoc  
lineNum = pSprite.pointToLine(pointClicked)  
 
Samma princip används för att få ut texten på linjen. 
 
lineText = pText.line[lineNum] 
 
Värdena kan sedan avläsas i meddelandefönstret för eventuell korrigering. 
 
put "Clicked line" && lineNum & ", the text" && lineText 
 
 
För att öppna en PDF-fil13 måste sökvägen anges, dels till filen och dels till programmet i 
vilket dokumentet ska öppnas. Kommandot moviepath ger sökvägen till projektor-filen. 
Dokumenten och programmet ligger i mappar i samma katalog som projektor-filen och deras 
sökväg från projektorn måste manuellt läggas till, se kod nedan. En if-sats kollar om rätt 
textrad är klickad och öppnar i så fall dokumentet. Här är det viktigt att skriva exakt rätt 
textrad, annars händer det inget eller så kommer ett felmeddelande upp.  
 
if lineText = " Figur 2.10.1" then  
    set appPath = the moviepath & "\Adobe\AcroRd32.EXE"  
    set docPath = the moviepath & "\PDF\2.10.1.PDF"  
    open docPath with appPath  
  end if 
 
Samma if-sats används för att hoppa mellan olika animationer i Director. Istället går filmen 
vidare till en viss frame där animationen ligger.  
 
if lineText = " Interaktiv pendelvals 2.1" then  
    go to frame 91  
  end if  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Rosenzweig, Gary (2000), Developer Dispatch Director & Lingo Forum 
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Textrutan går att scrolla utan att använda en scrollbar14. Detta är en önskad lösning eftersom 
belastning på fingrar undviks och utrymme sparas. Lösningen är enkel. Två osynliga rutor 
skapas och läggs i varsin ände av texten. För att göra det tydligt har två pilar lagts till. Rutorna 
placeras i score, t ex på sprite 35 och 36. Till behaviorn ”hold on current frame” lägger man 
till en handler vid namn roller vilken anropas från cast. Ett cast script ska se till att textrutan 
flyttas en linje i positiv riktning om musen hålls musen över neråtpilen och vice versa. 
 
on roller 
  if rollOver(35) then 
    scrollByLine member "2. Huvuddelar", -1 
  else if rollOver(36) then 
    scrollByLine member "2. Huvuddelar", 1 
  end if 
end 
 

3.4.3 Importering av Cult3D i Director 
I menyn valdes i tur och ordning insert, control, ActiveX och Cult3D ActiveX Player. I det nya 
dialogfönstret importerades ”Maskin.CO” genom välja alternativet embed. Inställningarna för 
ActiveX fick vara de förinställda. När Cult3D-objektet testades i Director dök det upp en vit 
ruta innan objektet laddats in. Detta löstes med att sätta BGColor och PGColor (inställningar 
för ActiveX) till likadan mörkblå färg som bakgrundsbilden i instruktionsboken. 
    Ett återkommande problem för Cult3D-objekt i Director var att de kunde sluta fungera då 
Director projektet sparades. Cult3D-objekten blev i dessa fall en randig svart-vit ruta. 
Problemet löstes aldrig. Efter samtal med Mattias Johansson, produktutvecklare av Cult3D, 
stod det ändå klart att buggen är ett problem som finns mellan Director och Cult3D. 
Fungerande Cult3D-objekt i den slutgiltiga projektor filmen (*.exe) slutade dock aldrig att 
fungera.  
 
___________________________________________________________________________ 
Arbetet är nu utfört men en rad frågor är värda att diskutera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Computer arts, (2002), Director Lingo for the Web 
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4 Diskussion 
En fullt funktionerlig, interaktiv instruktionsbok med illustrativa Cult3D-objekt har skapats. 
Den är färdig att användas vid en arbetsstation från antingen CD-media eller lokal hårddisk.  
 

4.1 Cult3D-objekten 
Vad hade kunnat vidareutvecklas om mer tid funnits? Cult3D-objekten kunde ha gjorts bättre. 
De är centrala i utformningen och prestandan av instruktionsboken. Ända från början har de 
varit extrema att arbeta med, eftersom importeringen av objekt från CAD till 3DS Max inte 
varit optimal. Då examensarbetarna inte hade någon kunskap inom CAD var det svårt att 
kritisera exporteringen från detta program. Ändå fanns det saker att åtminstone påpeka. 
Framförallt var inte grupperingen av objekt anpassad efter de animationer som skulle göras. 
De flesta delar hade dessutom kunnat göras med färre antal polygoner. På så sätt hade ett rent 
grafiskt snyggare Cult3D-objekt kunnat skapas. Att istället arbeta med så kraftigt reducerade 
objekt gjorde naturligtvis att utseendet tog skada. Detta märktes särskilt då ett objekt 
zoomades in. När maskinen i detta fall bestod av över 200 000 polygoner och samtidigt skulle 
anpassas för långsamma datorer, blev det omöjligt att behålla ett perfekt grafiskt utseende. För 
att pressa ner storleken på Cult3D-objekt till 100 Kb eller mindre behövde polygonerna ofta 
reduceras med 80-90 procent. Cult3D-objekten prövades på en 350 Mhz dator för att kolla 
användarvänligheten. Omkring 100 Kb var den storlek som fortfarande fungerade bra, dvs. 
inte hackade när objektet rörde sig. 
    Även om objekten ser bra ut utseendemässigt, men inte perfekt, så fungerar dess tekniska 
egenskaper med interaktivitet precis som vi har tänkt oss.  
 

4.2 Begränsningar 
Förmågan att skapa nya instruktionsböcker med denna mall har också sina begränsningar. 
Presentationen har utformats efter den ursprungliga versionen vilket gör att framtida 
pappersskrivna instruktionsböcker måste utformas utifrån denna digitala version. Antalet 
underrubriker kan nu vara max tolv stycken för varje huvudrubrik. Finns flera måste en ny 
lösning utformas. Detta har beaktats och eventuella lösningar kommer att finnas till hands. 
Likaså för huvudrubrikerna ifall de är fler än de som finns nu. Den bästa lösningen var om 
vilken instruktionsbok som helst kunde göras interaktiv med minimala ändringar i mallen. 
Skulle det ha funnits mer tid till mallen skulle den ha gjorts med en lösning oberoende av 
antal kapitel och underrubriker. Samtidigt skulle ett lika viktigt mål vara att behålla en snygg 
fräsch design. Vi anser att en tilltalande instruktionsbok är minst lika viktig som en tekniskt 
fulländad sådan. 
    Cult3D’s kanske största konkurrent W3D fanns med i tankarna innan arbetet startade. Flera 
W3D-objekt hittades på Internet. Inga fördelar gentemot Cult3D uppmärksammades. Dess 
användarvänlighet och objektens grafiska utseende var betydligt sämre än Cult3D-objektens. 
Därför blev valet av Cult3D ganska självklart då inga andra konkurrenter hittades. 
 

4.3 Varför ingen webbpublisering? 
Tidsbrist gjorde att möjligheten för webbpublicering av den interaktiva instruktionsboken inte 
hann utredas. Hade tid funnits hade konvertering till shockwave format undersökts. Att spara 
till en shockwave fil i Director var enkelt, tyvärr fungerade inte ActiveX i shockwave vilket 
skulle ha blivit ett problem. Lösningen var inte säker eftersom den inte hade testats men 
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antagligen kunde Cult3D-objekt sparas i HTML-format och anropats från shockwave filen. På 
så sätt skulle inte Cult3D-objekten behövts bakas in i shockwave filen. 
 

4.4 Programmering i Director 
Programmeringen i Lingo har möjligtvis inte varit den mest optimala. Funna lösningar har 
lämnats åt sidan för eventuell optimering. För en person utan fulla kunskaper i 
programmeringsspråket var det svårt att hitta bättre lösningar med samma resultat. Meningen 
var inte att ha den mest effektiva koden utan att kraven uppfyllts och att presentationen 
fungerat tillfredsställande. 
    Att göra mycket på så kort tid var väldigt krävande. Att optimera både design, Cult3D-
modell och Lingo-kod på två månader var en omöjlighet. Särskilt eftersom nya program 
skulle läras in. De första veckorna ägnades mest tid till att lära sig dessa. 
 

4.5 Framtiden 
I efterhand kom en idé för att minska den irritation som kunde uppkomma innan ett Cult3D-
objekt laddats in. Tanken var att lägga in en ”loading”-ruta där användaren skulle få respons 
av att någonting hände. Med stor säkerhet är detta den första tekniska förändringen som 
kommer åtgärdas i en uppdaterad version. Även en smartare lösning för att länka mellan 
underrubriker och dess platser i huvudfönstret kan tänkas undersökas. 
    Även om resultatet gjort oss stolta är vi säkra på att mera tid hade givit en än mer 
professionell instruktionsbok med bättre uppdateringsbarhet. Teknisk optimering tar lång tid 
att uppnå, så även en snygg design. De tror också att interaktiva instruktionsböcker har en ljus 
framtid, även inom andra områden. 
 
 
Till sist ska sägas att examensarbetet har varit oerhört lärorikt och spännande. Fria tyglar, 
både vad gäller design och tekniska lösningar har hafts. Förhoppningsvis kan Navo lämna den 
platta tvådimensionella världen och kliva in i 3D-världens frontlinje med denna interaktiva 
instruktionsbok. 
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Bilaga 1 Manual 
Vid önskemål att förändra instruktionsboken på något sätt krävs beskrivning för 
tillvägagångssättet. Denna manual delas upp i fyra olika kategorier; photoshop, text, länkar 
och Cult3D. I vissa moment ändras befintliga filer och i andra krävs omredigering av script 
eller andra värden. I Director är det viktigt att spritsen inte ändras från sina ursprungliga lägen 
och helst ska gamla cast members ersättas med nya och omredigerade objekt med samma 
namn. Detta för att scipts i Director är anpassat efter namn och läge. Ändras något av dessa 
måste antagligen scripten ändras för att presentationen ska fungera utan problem. Beräknad 
effektiv tid att ändra delarna varierar beroende på kunskaper om ämnet och programvarorna, 
därför anges tiden i hur lång tid det skulle ta för examensarbetarna att göra om den.  
 

Photoshop     
En medföljande mapp innehållande psd-filer med lager för varje moment förenklar 
ombearbetningen avsevärt. Delar i instruktionsboken gjorda i photoshop vilka måste ändras är 
menyknapppar, titeltexterna och maskintitel i nedre högra hörnet. För att spara 
menyknapparna på korrekt sätt, följ dessa steg: 
 

1. Ändra utseende och/eller text i lagren. 
2. Länka lagren och sätt ihop dem med ”sätt samman länkade”.  
3. Markera området runtom knappen med trollstaven.  
4. Invertera markeringen. 
5. Kopiera markeringen, öppna ett nytt transparent fönster och klistra in. 
6. Spara i önskad mapp som psd-dokument. 
7. Återställ ursprungliga psd-filen tills alla lager återigen syns och börja om. 

 
Scriptet för knapparna (ex. cast member OverStart) måste ändras beroende på hur många 
knappar det finns i presentationen. Hur dessa ska se ut förklaras i kapitel 3.2.1. 
 
Beräknad tid: 3 timmar 
 

Text 
Texten måste läggas in i Directors texteditor, men det finns ingen lösning att få en 
förredigerad text att behålla sin mall när den läggs in. Radbrytningar, nya stycken, avstavning, 
textstorlek mm. måste göras manuellt. En lösning på detta skulle minska arbetet avsevärt. 
    Textfönstret måste ha exakta värden på bredd och längd samt position i x- och y-led för att 
passa in i textrutan. Dessa värden skrivs in i property inspector – sprite och är: 
 
X: 817 
Y: 128 
W: 195 
H: 483 
 
Beräknad tid: 4-5 timmar  
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Länkar 
Menyknapparna behövs nödvändigtvis inte länkas om inte spritsen i Director förflyttas. Om 
det skulle behövas används den fördefinierade behaviorn ”Go to frame x” i Director Library 
Palette. Däremot är länkarna i undermenyerna ett kapitel för sig. Problemet är förklarat i 
kapitel 3.2.2 och är ett omständigt arbete. Hittills har ingen bra lösning påträffats och måste 
göras på ett ”trial and error” sätt. Man får helt enkelt testa sig fram till vilken linje rubrikerna i 
texten ligger på. Ett tips är att göra detta när texten till varje kapitel är inlagd och färdig. Varje 
underlänk har ett eget script (ex. cast member 28) med länkning till en viss linje i textfältet.  
 
Länkningen för PDF-dokumenten i textfältet beskrivs i samma kapitel som ovan. Den länkade 
texten måste ligga på en egen rad och ska skrivas exakt i scriptet (ex. behavior script 23, 
högerklicka på textspriten i score och välj script). PDF dokument kan enkelt göras med 
exempelvis gratisprogrammet PDF995 (http://www.pdf995.com/). Dessa ska ligga i en mapp 
kallad ”PDF”. På samma ska ställe ska Acrobat Reader ligga i en mapp kallad ”Adobe”. 
 
Beräknad tid: 5 timmar 
 

Cult3D 
Att uppdatera ett cult3D-objekt kan ta lång tid, beroende på objektets interaktivitet. Ska 
objektet bara kunna roteras/zoomas/flyttas tar uppdateringen några minuter, med animationer 
ökar tiden. Kunskap i Cult3D Designer är en nödvändighet. Kunskap fås enklast genom att 
läsa denna rapport och Cycores egna omfattande manual. Den kan laddas ner på 
www.cult3d.com. För en kunnig person kan uppdateringen ta allt ifrån en timme och uppåt. 
Allt beror på hur avancerad den nya 3DS Max modellen är, hur många Cult3D-objekt som ska 
skapas och vilken datorprestanda den anpassas för. Animationer ökar naturligtvis arbetstiden. 
Goda kunskaper inom 3DS Max är också en stor fördel. När maskinen exporteras från 
CAD bör inte detaljer som ska animeras grupperas tillsammans med delar som inte ska 
animeras. Detta skapar onödigt mycket arbete i 3DS Max för att "bryta ner" grupper till 
mindre delar. 
 
Beräknad tid: >1 timma 
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Bilaga 2 Kravspecifikationer 
I denna bilaga anges vilken datorprestanda som krävs för att programvarorna ska fungera 
normalt. För de program Navo redan använder visas ingen kravspecifikation. Kravlistorna är 
tagna från produkternas hemsidor. 
 

Cult3D 
Nedan följer krav på datorkapacitet för att kunna använda Cult3D. 
 

Cult3D Viewer plug-in 
 Minimum Ideal 
CPU Pentium® 233 MHz or 100% compatible Fastest possible Intel Pentium® with MMX 

or 100% compatible 
RAM 32 Mb 128+ Mb 
Disk 1 Mb free 1 Mb free 

Netscape v4.5+  
 - Windows 95/98  
 - Windows NT 4.0  
 - MacOS for PowerPC  
 - HP-UX 10.10 or later  
 - Solaris 2.4 (SPARC) or later        
 - AIX 4 or later  
 - Linux 2.0 or later 

Netscape v4.5+  
 - Windows 95/98  
 - Windows NT 4.0  
 - MacOS for PowerPC  
 - HP-UX 10.10 or later  
 - Solaris 2.4 (SPARC) or later  
 - AIX 4 or later  
 - Linux 2.0 or later 

Browser/OS 

Internet Explorer v4  
 - Windows 95/98 
 - WindowsNT 4.0 
 -  DEC Alpha Windows NT  
 - MacOS for PowerPC  
    Internet Explorer v5  
 - Windows 95/98/Me/2000 
 - WindowsNT 4.0 

Internet Explorer v4  
 - Windows 95/98 
 - WindowsNT 4.0 
 -  DEC Alpha Windows NT  
 - MacOS for PowerPC  
    Internet Explorer v5  
 - Windows 95/98/Me/2000 
 - WindowsNT 4.0 

  

Cult3D Designer 
 Minimum Ideal 
CPU Pentium® 233 MHz or 100% compatible Fastest possible Intel Pentium® 

w/MMX or 100% compatible 
 RAM 32 Mb 128+ Mb 
Disk 10 Mb free 100+ Mb free 
OS Windows 95/98 or Windows NT v4.0 Windows 95/98 or Windows NT 

v4.0 
Applications 3D-modeling or 3D-animation software with a 

Cult3D Exporter 
3D-modeling or 3D-animation 
software with a Cult3D Exporter 

Browser Netscape v4.5+  
Internet Explorer v4+ 
Internet Explorer v5 

Netscape v4.5+  
Internet Explorer v4+ 
Internet Explorer v5 
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Director 
Intel Pentium II-processor eller bättre 
Windows 98 SE, Windows 2000 eller Windows XP 
128 MB ledigt RAM-minne i systemet 
1024 x 768, 16-bitars (tusentals färger) bildskärm eller bättre 
Microsoft DirectX 5.2 eller OpenGL (rekommenderas) 
3D-accelerator (rekommenderas) 
100 MB ledigt hårddiskutrymme 
CD-ROM-enhet 
 

Övrigt 
För att kunna öppna PDF dokumenten i instruktionsboken krävs Acrobat Reader 5.1. Om 
versionen inte finns inlagd går denna att installera från den medföljande CD-skivan. 
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Bilaga 3 Licenser 

Macromedia Director 
Informationen nedan är hämtat från: 
http://reseller.studentlitteratursoftware.se/produkter/stage.htm?command=moduleArticle&idR
=4682V7M0Y5&sel=D5 
 
Mer information finns även på Directors officiella produkthemsida: 
http://www.macromedia.com/software/director/productinfo/eula/ 
 
 
Macromedia licensinformation 
Som en av marknadens mest framstående tillverkare av programvaror för grafik och 
interaktiva medier finner Macromedia det naturligtvis viktigt att ha licenssystem som gör det 
möjligt att på ett enkelt och effektivt sätt köpa in program till företag och organisationer. 
 
Det finns tre olika licensalternativ för Macromedias produkter. Vilket kunden ska välja beror 
på om licensen skall köpas in till ett företag eller privatperson, om det är fråga om 
statlig/kommunal eller vinstdrivande utbildningsverksamhet samt om kunden kan tänka sig att 
teckna ett avtal för sitt licensinköp. 
 
MVLP - Macromedia Volume License Program 
Macromedias volymlicensprogram (MVLP) har en poängbaserad struktur där både befintliga 
licenser och nya inköp belönas. Man ackumulerar fler poäng allteftersom man köper fler 
produkter, vilket ger allt högre rabatter, under en tvåårsperiod. 
 
Macromedias volymlicensprogram baseras på "poäng för produkter", vilket innebär att man 
inte tvingas köpa ett visst antal exemplar av en viss produkt för att dra nytta av mängdrabatter. 
Det enda som krävs är att det första inköpet ger minst 20 poäng och man kan blanda 
produkterna listan med kompletta produkter i MVLP-programmet. Det serienummer som 
erhålls är plattformsspecifikt. När man når en viss rabattnivå erhålls denna rabatt vid alla 
inköp av kompletta produkter under åtta kvartal. 
 
Det finns sju poängnivåer i MVLP: 20-99, 100-199, 200-499, 500-749, 750-999, 1000-1249 
samt 1250 poäng eller mer.  
 
Programvaror och poäng: 
Rev. 2003-02-25 
 
Nya produkter: 
Produkt   
Dreamweaver MX 2  
Studio MX 4  
Studio MX Plus/1.1 4  
Contribute 1  
Developer Network Essential 2  
Developer Network Pro 7  
Fireworks MX 2  
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HomeSite 5.0 1  
Fontographer 2  
Flash MX 2  
Flash Comm Server MX Personal 2  
Flash Comm Server MX Pro 10  
Flash Remoting MX 3  
FreeHand MX 2  
Director MX 5  
Director 8.5 5  
Authorware 6.5 9  
eLearning Suite 12  
CFMX Server Ent 10  
CFMX Server Pro 3  
CFMX for JRun/WSphere/SunOne/BEA 8  
Coldfusion 5 Pro Lin/Win 3  
Coldfusion 5 Ent HP/Lin/Sol/Win 10  
JRun 4 EU 2  
JRun 3.1 Ent 2  
JRun 3.1 Pro 2  
JRun 3.1 Adv 2  
 
Uppgraderingar: 
 
Produkt   
Dreamweaver MX 1  
Studio MX 2  
Studio MX Plus/1.1 2  
Developer NetWork Pro 5  
Fireworks MX 1  
Flash MX 1  
Freehand MX 1  
Director MX från 8.x 1  
Authorware 6.5 från 4.x, 5.x och 6 1  
CFMX Server Ent från CF ent 4.5/5 4  
CFMX Server Pro från CF Pro 4.5/5 1  
JRun 4 EU 1  
 
Prenumerationer: 
 
Produkt   
Dreamweaver MX 1  
Studio MX 2  
Studio MX Plus/1.1 2  
Contribute 1  
Fireworks MX 1  
Developer Network Essential 2  
Developer Network Pro 7  
Developer Network Pro Förlängning 4  
Fireworks MX 1  
Flash MX 1  
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Flash Comm Server MX Personal 2  
Flash Comm Server MX Pro 10  
Flash Comm Server MX Pro 10/500 10  
Flash Comm Server MX Pro 50/2500 22  
Flash Remoting MX 1  
FreeHand MX 1  
Director MX 1  
Director 8.5 1  
eLearning Suite 1  
CFMX Server Ent 4  
ColdFusion 5 Ent HP/Lin/Sol/Win 4  
CFMX Server Pro 1  
ColdFusion 5 Pro Lin/Win 1  
CFMX for JRun/WSphere/SunOne/BEA 3  
JRun 4 EU 1  
JRun 3.1 Ent 1  
JRun 3.1 Pro 1  
JRun 3.1 Adv 1  
 
 
För beställning av ytterligare licenser under MVLP ligger minsta ordernivån på produkter 
motsvarande minst 1 poäng åt gången. På vissa produkter får man både poäng och rabatt på 
uppgraderingar. Befintliga kunder kan konsolidera sina tidigare inköpta produktlicenser i 
MVLP. De tjänar poäng på produkter de redan har. Om befintliga kunder vill gå med i MVLP 
måste de uppgradera alla tidigare versioner till den aktuella versionen. Behövs inga 
uppgraderingar räcker det med en initialorder på 20 poäng. 
 
CHEST  
Macromedias licenssystem CHEST ger skolor möjlighet att använda marknadens bästa 
program för multimedia- och Internet-produktion i sina utbildningar - till mycket bra priser. 
Licenser, media och manualer säljs var för sig. Detta ger mycket goda möjligheter att 
kombinera ihop den mix av media, manualer och licenser som är intressant. 
Licensprogrammet kräver att man köper minst 25 licenser i samband med att man tecknar 
avtalet. Till skillnad från MVLP kan man kombinera ihop produkterna från alla produkterna 
som ingår i systemet. När avtalet är undertecknat och den första beställningen är gjord kan 
man köpa enstaka media, manualer och licenser när det behövs. Tänk på att om en enskild 
individ vill ha både media, manual och en licens är det troligen billigare med ett vanligt 
EDUC-paket. Fördelarna visar sig t ex då man köper ett media, två manualer och 20 licenser. 
Licenssystemet riktar sig uteslutande till statliga utbildningar, dvs skolor, högskolor, komvux 
etc. Utbildningsföretag med vinstdrivande verksamhet har inte rätt att köpa dessa licenser, 
utan hänvisas istället till vanliga MVLP-licenser. 
 
Programvaran får inte användas till någon produktion utanför de utbildningar den används till. 
Den får heller inte användas för att tjäna pengar, direkt eller indirekt. Dessutom så måste ett 
avtal undertecknas i samband med alla inköp, mellan Studentlitteratur/Macromedia och kund, 
där kunden förbinder sig att endast använda programvaran för utbildning och inget annat. Det 
går inte att köpa några uppgraderingar inom CHEST-systemet. Vill en kund uppgradera, så 
måste nya licenser inköpas. 
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10-pack Tilläggslicens EDUC 
Detta är alternativet för de skolor som inte har möjlighet att underteckna ett avtal. Som titeln 
antyder säljs de tio och tio. Detta alternativ är inte lika flexibelt som CHEST och något 
dyrare, men det är fortfarande billigare än att köpa många enskilda EDUC-paket. Dessutom är 
det inte knutet till ett avtal. Tänk på att tilläggslicenserna enbart innehåller licenserna så det är 
nödvändigt att även köpa ett vanligt EDUC-paket för att få media och manual. Detta innebär i 
praktiken att detta licenssystem börjar på 11 licenser och går uppåt i steg om tio. 
  

Cult3D 
Informationen är hämtad från http://www.cult3d.com/order/commercial.asp respektive 
http://www.cult3d.com/order/offline.asp  
 
Cult3D Viewer plug-in är gratis. Övriga får användas för enskilt bruk i icke kommersiellt 
syfte, annars krävs licens. 
 
Internet License  
One license per site. 
This license allows commercial companies to publish an unlimited number of Cult3D-objects 
of any product category on one Web site only. 
The annual fee is based on how many unique visitors the company's web site has per 
month.The annual service fee, for any Internet license, is: $500/year 
 
Off-line license  
One license per entity. 
This license allows commercial companies to publish an unlimited number of Cult3D-objects 
of any product category off-line only.  
Off-line use is defined as any publishing of Cult3D-objects excluding the Internet, e.g. in 
presentations (PowerPoint), documents (Adobe Acrobat) and CDs. One license per company. 
The annual license fee is based on the size of the legal entity. 
The annual service fee is: $500/year 


