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Sammanfattning 
Denna rapport bygger på ett examensarbete som utförts åt golfklubben Sundbyholms Golf & 
Country Club. Uppgiften var att skapa en förnyad webbplats som innehåller en interaktiv 
banguide och ett webbaserat golfspel. Program som användes för att utföra detta arbete var 
Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Director, Discreet 3DS Max och 
ett plug-in som heter 3DS Max Exporter. Valet av program grundar sig i tidigare erfarenheter 
och projekt som utförts i högskoleingenjörsprogrammet Medie- och kommunikationsteknik 
på Linköpings Universitet. 
 
Webbsidan bygger på en golfinspirerande design och ett rent gränssnitt. Dess design framhävs 
av en förnyad logotyp och en 3D-modellerad golfbild. Navigeringen på webbsidan utgörs av 
ett Javaskript som bygger på en trädstruktur vilket liknar utforskaren i Windows. 
Navigeringens länkar är kopplade till en scrollbox i vilken informationen presenteras. 
Webbplatsen innehåller två banguider, 2D- och 3D-banguide, vars design och gränssnitt 
anpassats efter webbsidans utformning.  2D- och 3D-banguiden består av en översiktsbild på 
respektive hål. På varje hål finns länkade nyckelpunkter som öppnar ett Javaskriptfönster. 
Fönstren i 2D-guiden representerar ett fotografi över vyn sett från den valda nyckelpunkten. 
3D-guiden visar interaktiva fotografier som låter användaren ”titta runt” i vyn från vald 
nyckelpunkt. Den interaktiva 3D-guiden skapades med en kombination av Director och 3DS 
Max. Webbspelet, minigolf, följer webbsidans tema genom sin golfanknytning och lättar upp 
sidan, vilket kan leda till att besökaren vill återkomma. Spelet skapades i Director med det 
inbyggda programspråket Lingo.   
 

Abstract 
This degree project is made for Sundbyholms Golf & Country Club in Eskilstuna. The aim of 
the report is to produce a website which include a golf course interactive guide and an online 
game. Programs that have been used during the project are Adobe Photoshop, Macromedia 
Dreamweaver, Macromedia Director, Discreet 3DS Max and the plug-in 3DS Max Exporter. 
The choice of programs are based on experience and knowledge from the university education 
Media and Communication Engineering at Linköping University.  
The golf course guide contains a 2D-guide (image) and a 3D-guide (interactive image). The 
guides have an image overview of each hole, with liked key points to photograph’s. The 
photos gives the user a physical view of the course. In the 3D-guide the visitor can “look 
around” in the view. The interactiv photo is created in 3DS Max combined with Director. The 
online game, Minituregolf, was programed in Directors own language Lingo. 
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1 Inledning 
I dagens informationssamhälle är det ett naturligt steg för både företags- och föreningslivet 
att presentera sina verksamheter multimedialt. Inom all företagsverksamhet är det viktigt att 
enkelt och snabbt kunna bistå kunden med att presentera sin verksamhet. Presentationen ska 
vara lättåtkomlig och ge en bra överblick, samtidigt som den ska vara lockande och 
inspirerande för kunden. IT-revolutionen har gjort det möjligt att gå ifrån det traditionella 
tryckta medierna till elektronisk publikation på WWW (World Wide Web). Att skapa sig en 
medial presentation i form av en webbplats har idag blivit vanligare och vanligare. 
 
 

1.1 Sundbyholms Golf & Country Club 
Sundbyholms Golf & Country Club ligger 6 km utanför Eskilstuna. Klubben bilades 1993 och 
har idag blivit till en av Mälardalens mest uppskattade golfanläggningar. Anläggningen ligger 
i en mycket fin skogsmiljö, vilket säkert bidragit till dess popularitet. Idag så finns det 1243 
aktiva medlemmar och golfanläggningen ingår i Sverige Touren och Telia Touren. 
 Sundbyholms Golf & Country Club har marknadsfört sig till största delen med tryck 
publikationer, men även haft en webbplats. De ville lägga större vikt på webbplatsen då det 
var ekonomiskt gynnsamt. Klubben ville ha hjälp med att skapa en golfkänsla och ett djup för 
att locka och inspirera sina kunder. Banguiden skulle ha en interaktiv 3D känsla som gav en 
känsla av att vara där. 
 

1.2 Respondenter 
Detta examensarbete ingår i högskoleingenjörsutbildningen Medie- och 
kommunikationsteknik på Linköpings Universitet. Utförandet genomfördes av Henrik 
Hedlund och Daniel Lindström. 
 

1.3 Uppgift 
Uppgiften var att skapa en ny webbplats åt Sundbyholms Golf & Country Club. Den skulle 
innehålla en interaktiv banguide och ett webbanpassat spel med golfanknytning.  
 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att göra om Sundbyholms Golf & Country Club webbplats. 
Skapa en bra överblick och göra den mer strukturerad. Då webbplatsen ska locka kunder och 
vara klubbens framsida utåt så låg en stor tyngd på att göra den visuellt lockande. Banguiden 
skulle göras interaktiv med 3D känsla som gav kunden en känsla av att vara på plats. För att 
locka kunder tillbaka till sidan skulle ett spel med golfinriktning skapas. Spelet skulle kunna 
spelas från webbplatsen eller laddas hem för att spelas från hårddisken. 
 Största delen av arbetet har varit rent praktiskt, men studier av använda programs 
dokumentation har varit en viktig del för arbetets utförande och presentation. Ett flertal 
studiebesök på Sundbyholms Golf & Country Club har varit av stor betydelse för arbetes 
utveckling. 
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1.5 Problemställning 
Problem som utreddes under arbetes gång: 
 

 Hur ska webbplatsens gränssnitt vara uppbyggt för att ge en bra struktur och 
överblick? 

 Hur ska den visuellt byggas upp för att vara lockande?  
 Vilken kundkrets har klubben? 
 Hur ska banguiden utformas? 
 Hur ska man implementera en 3D-känsla i banguiden? Vilka möjligheter finns? 
 Hur ska det spelet med golfanknytning utformas? Vilka möjligheter finns? 

 

1.6 Metod 
Tillvägagångssättet vi använde oss av var ”trial and error” principen. Information har hämtats 
från programmens hjälpfiler, officiella webbplatser, tutorials samt webbplatser som erbjuder 
hjälp och förslag på lösningar. Kunskaper från tidigare kurser inom programmet Media och 
Kommunikationsteknik som ges på Linköpings Universitet har varit till stor hjälp. Att ingen 
litteratur använts beror på priser och åtkomlighet. All information som användes hittades på 
tidigare nämnda ställen eller diskuterades fram.  
 

1.7 Avgränsningar 
Rapporten kommer inte att beskriva alla lösningar in i minsta detalj utan kommer att 
beskrivas som en överblick av lösningen. De mest intressanta lösningarna och de större 
problemen som uppstod kommer att tas upp mer ingående för att öka läsarens förståelse.  
 De använda programvarorna kommer inte heller de beskrivas in i minsta funktion utan tas 
endast upp och beskriver dess funktioner som är relevanta i arbetet/rapporten. Endast program 
som är nödvändiga för syftet med rapporten tas upp detaljerat. Andra programalternativ 
kommer att nämnas och diskuteras, men inte in på detaljer. 
 

1.8 Rapportens struktur 
Rapporten består av en teoretisk del (se kap. 2) och en praktisk del (se kap. 3, 4 och 5). I den 
teoretiska delen tas använda program upp och alternativ till dessa kommer att diskuteras. Den 
andra delen tar upp arbetets gång steg för steg, grafiskt och funktionsmässigt. Den förklarar 
problem och ger förslag på lösningar. 
 I bilagorna medföljer dokument som tar för stor plats för att kunna presenteras i rapporten. 
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2 Använda program 
Detta kapitel presenterar de program och deras funktioner som användes under arbetes gång. 
Detta för att ge en snabb inblick i hur brogrammen är uppbyggda och fungerar. Programmen 
tas inte upp i detalj utan endast överskådligt. Eftersom programmen inte beskrivs in i detalj 
kan vissa förkunskaper vara nödvändiga för att förstå vissa tekniska termer och 
funktionstermer. Exporteringen från3DS Max fil till Director fil beskrivs mer ingående i 
avsnittet W3W Exporter Plug-in. Det rekommenderas att läsa igenom den teoretiska delen för 
att få en bättre inblick och förståelse i den praktiska delen. 
 
 

2.1 Adobe Photoshop 
Adobe Photoshop är det ledande programmet för att skapa bitmappad grafik 
(pixeluppbyggda) bilder. Programmet skapades 1987 av Thomas Knoll och hette först Color 
Display. Det skulle vara ett alternativ till bildbehandlingsprogrammet Pixar. 1989 köpte 
Adobe upp programmet och i februari 1990 släpptes Adobe Photoshop 1.0. I april 1994 kom 
den första Windows versionen som kom att heta Adobe Photoshop 2.5.   
 Idag är Adobe Photoshop ett professionellt bildbehandlingsprogram som används till att 
skapa, redigera eller lägga effekter på bilder för tryck- eller webbpublikationer. Bilderna kan 
sparas i format för både Microsoft Windows eller OS/2 med 1-24 bitars djup. De vanligaste 
filformaten är JPG, GIF och TIFF för webbpublikationer och CMYK för tryckpublikationer.  
 Gränssnittet består av verktyg, paletter och menyer. Verktygen väljs i verktygsmenyn och 
varje verktygs egenskaper kan ställas in i fönstret option bar. I verktygsmenyn hittas till 
exempel makerings-, madgic wand-, slice-, croop-, pencil-, brush- och eraser-verktyg. En del 
verktyg ligger dolda och markeras med en pil i nedre högra hörnet. De nås genom att hålla 
markören över pilen och trycka. Paletterna representeras i ”flytande menyer” som kan flyttas 
runt. Vissa av dem används flitigare än andra. Paletterna kan tas fram eller döljas genom att 
välja WINDOW > SHOW/HIDE palett. De olika paletterna är: 

 Action. Skapar och administrerar dina actions. Kan jämföras med MS Office makron. 
 Channels. Skapar egna former (Alpha-channels) som kan användas med till exempel 

filter. Kan även välja ut delar av bilden att arbeta med, till exempel det röda i bilden. 
 Colors. Används till att välja färg för det aktuella verktyget. 
 History. Alla steg du gör sparas i history och här kan du ånga dina steg linjärt eller 

olinjärt. 
 Info. Anger nyansvärde, position och dimension där du pekar i bilden. 
 Layer. Skapar och styr dina lager. 
 Navigator. Används för in och ut zoomning i bilden. 
 Tool presets. Spara inställningar för ett visst verktyg. 
 Swatcher. Fungerar som colors. 
 Character. Används till att styra textverktygen. 
 Pragraph. Styr hur textstyckena ska se ut. 
 Styles. Spara och använda samlade lagereffekter. 
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       Figur 2.1 Adobe Photoshop arbetsyta 
 
Menyerna nås som i de flesta andra program i menyraden högst upp på arbetsytan. 
Vi valde att arbeta med Adobe Photoshop för att vi tidigare är bekanta med programmet och 
dess förmåga att på ett enkelt sätt hantera lager. En annan avgörande faktor var 
tillgängligheten av programmet. Det finns många andra liknande program som kunde 
användas, till exempel Indesign, Paint eller gratisprogrammet Gimp till Linux. 
  
Bilder som redigerats och skapats i Adobe Photoshop har under arbetets gång kommit att 
användas i banguiden, spelet och till webbplatsen. Programmet som användes till att skapa 
webbplatsen var Macromedia Dreamweaver.   
 

2.2 Macromedia Dreamweaver 
Macromedia Dreamweaver är en HTML-editor som tillåter större mängd fritt skapande än 
HTML-kodning. Det finns en mängd olika funktioner som gör sidorna mer interaktiva och 
intressanta genom till exempel animationer, lagerhantering, CSS (Cascading Style Sheets), 
Javaskript och inbyggt stöd för att enkelt implementera Flash och Shockwave. Till 
Dreamweavers stora fördel är att trots en massa inbyggda funktioner har användaren hela 
tiden full kontroll över HTML-koden. Användaren kan enkelt skifta mellan HTML-koden och 
den visuella delen eller använda sig av en splitscreen (arbetsytan delas in i en visuell del och 
en HTML-kod del). 
 Dreamweaver består av en arbetsyta och tre huvudpaletter. Paletterna representeras av tre 
”flytande menyer” som fritt kan flyttas runt på arbetsytan. Paletterna är: 
Object-Paletten används till att infoga object till webbsidan, till exempel tabeller och bilder. 
Överst på Paletten finns en textruta med ”Common” och en pil efter. Trycker man på den 
pilen kan man välja mellan sex olika alternativ av objekt: Common (vanligast), Characters 
(tecken), Forms (formulär), Frames (ramar), Head (metataggar, nyckelord) och Invisible 
(osynlig). 
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       Figur 2.2.a Macromedia Dreamweaver Object-Palett. 
 

Propierties-Paletten visar egenskaperna för det objekt eller text som är markerat. Där kan 
färg, storlek, placering och länkning ändras. Paletten har olika utseende beroende på vilken 
typ av objekt som är markerat. 

 

       
      Figure 2.2.b Macromedia Dreamweaver Propierties-Palett. 
 

Launcher-paletten öppnar andra paletter och verktyg.  
 

            
             Figure 2.2.c Macormedia Dreamweaver Launcher-Palett. 
 
Alla objekt, funktioner och properties kan nås genom menyraden som finns högst uppe under 
programlisten. 
 Macromedia Dreamweaver valdes för dess förmåga att både kunna arbeta visuellt och med 
HTML-kodning samt av tidigare positiva erfarenheter av programmet. HTML och Java 
kodningen på webbsidan kunde lika gärna gjorts i ett textprogram, till exempel Anteckningar. 
Det hade dock tagit längre tid och medfört mer arbete. På marknaden finns andra HTML-
editorer, som till exempel Frontpage, SiteSpinner eller gratisprogrammet Enersoft 
SiteGenWiz. 
  
För att göra en webbplats mer attraktiv och roligare för användaren kan man lägga till 
animationer, spel eller interaktiva händelser. Detta skapas i program som Flash eller 
Macromedia Director.  
 

2.3 Macromedia Director 
Macromedia Director används för att skapa multimediepresentationer för webbpublicering 
eller för CD-rom. Den integrerar text, bild, ljud, video och animationer till en kraftfull 
presentation eller interaktiv miljö. Det är just integrationen av olika mediafiler och förmågan 
att hantera dem som är programmets styrka. Den färdiga produktionen kan sparas ned som en 
Shockwave-fil (*.swf) eller en projektor-fil (*.exe).  
 Arbetsytan i Director liknar till stor del den som finns i Dreamweaver. Director består även 
den av ”flytande menyer” som kan placeras vart man vill på arbetsytan. De viktigaste är: 
Stage scenen där produktionen kommer att visas. 
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              Figur 2.3a Macromedia Director Stage 

 
Score redigerar vad som ska hända och när. Den består av en horisontal tidslinje och vertikala 
sprites (kanaler) i vilka man lägger in sina aktörer dvs. bilder, filmer, ljud osv. 

 

       
              Figur 2.3.b Marcomedia Director Score 

  
Cast Panel innehåller de filer (aktörer) som valts att importera och som ska användas. Det är 
från Cast panel man hämtar filerna man vill använda i Scoren för att kunna se produktionen i 
Stage. 

 

       
              Figur 2.3.c Macromedia Director Cast 

 
Control Panel fungerar som en fjärrkontroll för Stage. Det är med den man startar, stoppar, 
spolar, ställer hastighet och ljudvolym. 

  

       
              Figure 2.3.d Macromedia Director Control Panel 

 
Menyernas funktioner kan alla nås genom menyraden högst upp under programlisten. 
Directors Shockwave stöds av de flesta webbläsare, om inte så finns gratis Plug-in att ladda 
hem. De senare versionerna stödjer 3D (se kap. 2.4.1) vilket var av stor betydelse för att skapa 
banguiden. Director har även ett eget programspråk Lingo (se kap. 2.3.2) som lämpade sig bra 
för att skapa ett golfinspirerat spel. Med de aspekterna föll sig valet av program naturligt. Det 
hade gått att göra i Macromedia Flash, men hade krävt mer arbete och tid. 
 
I de senare versionerna av Macromedia Director finns det stöd för 3D-objekt hantering. Detta 
öppnar nya möjligheter och lösningar på problem. 

 
 

2.3.1 3D med Macromedia Director 
Med version 8.0 av Macromedia Director kom möjligheten att hantera och skapa interaktion 
med 3D-objekt. Detta medför stora möjligheter att på ett nytt sätt göra 
multimediepresentationer som har djup, höjd och bredd. 
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Director har skript som är färdiga funktioner för hur 3D-objekten ska hanteras. Det finns två 
typer av skript bundna till 3D: 
Action script, dessa skript styr om objektet eller kameran ska styras och hur den ska styras. 
Trigger script, styr om ett action skript ska reagera på en musrörelse, drag-and-drop rörelse 
eller en inmatning från tangentbordet. 
 Skripten kan kombineras med varandra och bindas till en cast member. Det medför att man 
skapar en interaktiv 3D-miljö eller 3D-animation. Varje skript blir en medlem i cast membern 
och därmed kan deras Lingo-kodning (se kap. 2.3.2) komma åts. Den kan ändras och förfinas 
efter ens egna behov. 
 Director har även 300 inbyggda kommandon för att hantera 3D-miljöer. Man har alltså stora 
möjligheter utöver de färdiga skripten att behandla sina 3D-objekt. Ett annat sätt hantera 3D-
objekt och händelser i Director är att använda det inbyggda programspråket Lingo. 
 
 
2.3.2 Lingo  
Macromedia Director har ett inbyggt programspråk kallat Lingo. Lingo gör att man har större 
frihet och kan skapa fler applikationer, till exempel spel, än med Directors inbyggda skript 
och behaviors. Det finns fyra stycken Lingoskript: 
Movie script är det som kontrollerar vad som händer under movie. Den innehåller handlers 
som kan anropas från andra skript. Dessa handlers talar om vad som ska hända vid olika 
situationer som till exempel tangentryckningar, kollisioner eller tidpunkter. 
Parent script fungerar som objekthantering. Av en parent (förälderskript) kan childs skapas 
som kan hanteras som en grupp eller oberoende av varandra. De skapas som kopior i 
arbetsminnet, RAM (Random Access Memory), vilket underlättar och effektiviserar 
kodningen. 
Behaviors script finns färdiga som kan användas eller modifieras. Man kan även skriva egna 
Behaviors. Behaviors kan antingen kopplas till en sprite (sprite-behavoior) eller frame (frame-
behavoior) och får en direkt koppling till den sprite eller frame den kopplas till. Detta medför 
att det bildas en koppling och ett nytt objekt bildas. Det gör att det är enklare att ändra men 
också att koden blir komplexare och mindre dynamisk. 
Cast member script är ett enkelt sätt att skapa skript som lagras i en cast member. 
 Lingo är bra att använda när man vill skapa anpassade funktioner för specialiserade ändamål. 
Director har inbyggd hjälpfunktion i vilken det finns ordlistor med huvudkommandon samt 
förklaring hur de ska användas. Dock kräver det att man har viss programmeringserfarenhet. 
 
För erfarna programmerare eller den nyfikna kan man importera 3D-objekt som skapats i ett 
3D-program och göra animationer eller göra dem interaktiva. Director har även enkla 
färdigskrivna funktioner som går att använda på importerade 3D-objekt. 3D-objekten skapas 
lämpligast i ett 3D-program som exempelvis Discreet 3DS Max. 
 

2.4 Discreet 3DS Max 
3Ds Max är idag ett av de ledande mjukvaruprogrammen för att genomföra och visualisera 
3D-baserad design. Den senaste versionen av programmet heter 3DS Max 6 och har relativt 
nyligen kommit ut på marknaden. Vid examensarbetets början hade inte denna version 
kommit och istället användes 3DS Max 5.  
 Med hjälp av de verktyg som programmet erbjuder kan användaren skapa 3D-animationer 
och precisa modelleringar av olika slag. Dessa kan användas för att producera video, film, 
spel och visualiseringar på till exempel en webbplats.  
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3DS Max har utvecklade system för att återskapa och gestalta olika företeelser i sin rätta 
miljö. Exempel kan vara rök, eld, ljus och skuggor.  
 Eftersom att 3DS Max har väldigt många möjligheter krävs mycket övning och kunskap av 
användaren för att skapa design på en högre nivå. Användaren arbetar hela tiden i en 
tredimensionell miljö och objekten som användaren arbetar med kan då roteras och vridas i x-
, y- och z-led. Allt för att användaren ska kunna precisera sin gestaltning så noggrant som 
möjligt. Grundläggande verktyg som används för att utforma sin modell är att använda sig av 
olika linjer-, objekt och texturverktyg. Med hjälp och linjer kan användaren konstruera 
grunder för en modell i en 2D-miljö och utveckla modellen i 3D. 
 

 
       Figur 2.4.a Bilden visar verktygsfältet för linjer.  
 
Användaren kan också genom att använda olika objekt (till exempel kuber, cylindrar, boxar, 
pyramider etc.) utforma en specifik modell. 
 

 
       Figur 2.4.b Exempel på olika objekt som kan användas.  

 
Modellerna kan också kläs med olika sorters texturer för att få modellen så korrekt som 
möjligt.  
 

 
Figur 2.4.c Bilden visar mappeditorn för texturer.  
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Slutligen kan också nämnas att 3DS Max kan förmedla sina data till de flesta av de 
videoredigerings- och 3D-program som idag finns ute på marknaden. Detta genomförs oftast 
med hjälp av olika plug-ins.   
 
 
2.4.1 3DS Max Exporter Plug-in 
3DS Max Exporter är ett Plug-in som integrerar 3DS Max med Macromedia Director. Den 
har stöd för export av MultiRes mesch, character studio biped och physique characters 
animation.  
 När objektet eller scenen man vill exportera är färdigmodellerad i 3DS Max, så väljer man 
File>Export och väljer filformatet *.W3D. Det skapas då en *.W3D fil som kan importeras i 
Macromedia Director. 
 

 
Figure 2.4.1 Objekt skapat i Discreet 3DS Max. Exporteras som en *.W3D-fi Importeras i Macromedia 
Director. Exporteras från Macromedia Director som en Shockwave-fil (*.swf) eller en projekto-fil (*.exe). 

 
Vid exportering finns flera inställningsmöjligheter om hur man vill exportera, till exempel: 
Geometry resources exporterar mesches och bone-structures (skelett strukturer). 
Shaders exporterar skuggor. Shockwave stödjer bara Blinn och Phong shaders. En modell 
som exporteras utan skuggor blir osynlig i Director tills man lägger på skuggor med hjälp av 
Lingo. 
Texture map resources exporterar textur information. Väljer man bort detta alternativ så blir 
objektet osynligt till texturer lagts på med Lingo. 
Matrial resources exporterar material information. 
Light resources exporterar maximalt åtta ljuskällor.  
Animations exporterar automatiskt alla frames i en animation, men det går att ställa in vilka 
frames man vill ha exporterade.  
Scenegraph hierarchy kontrollerar att ljuskällor, objekt, kameror med mera hamnar i rätt 
geometrisk ordning. 
Det finns flera inställningar och begränsningar för exportering och där hänvisar vi och 
rekommenderar att man läser igenom den medföljande instruktionsdokument. 
 
Den exporterade scenen kan användas i till exempel Macromedia Director för att skapa 
animeringar eller interaktiva händelser som kan integreras på en webbplats som shockwave 
applikationer.  
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3 Webbplats 
En webbplats måste ha en tilltalande design som för tankarna till dess innehåll, men som inte 
upplevs rörig. Den måste ha en väl genomarbetad struktur som ger en bra överblick och gör 
det lätt för användaren att hitta den information som den söker. Därför var det viktigt att ha 
ett välgenomtänkt gränssnitt och en tilltalande visuell design. Med hänsyn till vilken 
kundkrets som besöker webbplatsen och vad den ska förmedla kom tankarna att koncentrera 
sig till en ren design som gav känslan av sport, utomhusmiljöer, grönt och golfbollar. Av 
dessa grundpelare började förslag skissas fram till webbplatsen. 
 
 

3.1 Design och gränssnitt 
Vid första mötet med Bengt Martell ville han ha en webbplats som liknade menyerna i 
datagolfspel. Golfinspirerade skisser togs fram och de bästa skapades som 3D-bilder i 3DS 
MAX. Dessa var tänkta att ligga som bakgrund på webbplatsen. En golfboll skapades och 
placerades på en 3D-modellerad gräsmatta (se kap. 3.5). På golfbollen mappades en 
bitmappbild av Sundbyholms Golf & Country Club logotyp för att ge associationer till vart 
man befann sig. 
 

     
Figur 3.1.a Design 1, förslag till bakgrundsbilder. 

 
Bakgrundsbilderna blev för iögonfallande och störde användaren. Av den slutsatsen skapades 
istället en enfärgad bakgrund mot vilken webbplatsens information stod ut. Av bild nummer 1 
i Figur 3.1 utvecklades en bakgrund som såg ut som en himmel. Vita tonade linjer fick utgöra 
avgränsningar mellan logotyp, navigations meny och textkropp.  
 Navigationsmenyn bestod av knappar som med rollover-funktion såg ut att tryckas in när 
musmarkören fördes över dem. Detta gav känslan av dataspel. Det blev dock för många 
knappar och för rörigt med detta system. Istället behövdes något mer dynamiskt och ett 
system som liknar trädsystemet i Windows miljöns utforskare (se kap. 3.2) skapades. Den 
uppfyllde kraven på en enkel funktion och den blev mer lättöverskådlig.  
  För att få en tilltalande grafisk lösning implementerades ett Javaskript som istället för en 
scrollbar lät användaren hålla musmarkören över en pil (upp eller ned) och på så sätt scrolla 
texten (se kap. 3.3).  
 



  

11 

 
       Figur 3.1.b Design 2 

 
Gränssnittet blev bra, men designen var fortfarande för rörig. Efter att ha funderat och skissat 
på nya förslag utvecklades en ny webbplats. 
 Den nya webbplatsen delades upp i 5 frames enligt figur 3.1.c.  
 

 
Figur 3.1.c Design 3, frame indelning. 

 
I topframen placerades en logotyp (se kap 3.4). Leftframe innehåller en dynamisk navigations 
meny (se kap. 3.2) och en bakgrundsbild. Right – och bottomframe är tomma. Huvuddelen av 
sidan där all information presenteras, placeras i mainframe. I mainframe finns en 
bakgrundsbild som delar av dess område i tre delområden. Den nya designen är renare och 
gör att gränssnittet passar bättre in. Webbplatsen upplevs överskådligare och stilrenare. 
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Figur 3.1.d Design 3. 

 
Webbplatsen som visas i Figur 3.1.d blev den slutgiltiga versionen, då dess design och 
gränssnitt upplevs harmoniskt, lätt översiktigt och strukturerat.   
 
Dock räcker det inte med att en webbplats har en ren design och ett bra gränssnitt. Den måste 
även ha en lättförstålig navigeringsmeny som gör det lätt för användaren att hitta den sökta 
informationen på webbplatsen. 
 

3.2 Navigationsmeny 
En webbplats ska vara väl strukturerad och vara lättöverskådlig. Användaren ska känna igen 
sig i gränssnittet och utan problem kunna finna informationen den söker. Som tidigare nämnts 
skapades först en enkel navigationsmeny som bestod av knappar i form av två *.jpg bilder 
som med ett enkelt roll-over Javaskript (skriptet finns som en färdig funktion i Dreamweaver) 
gav illusionen av att det var fysiska knappar som trycktes in. Denna lösning var enkel och 
användaren kände igen gränssnittet. Webbplatsen är komplex och mängden knappar blev 
snart för många, användaren började få svårt att hitta den information den sökte. 
 Efterforskningar gjordes med bland annat leta efter lösningar som andra webbplatser hade. 
Den lösning som valdes liknar Windows miljöns utforskare, med en dynamisk trädstruktur. 
 

 
          Figur 3.2 Två nivås dynamisk menystruktur 
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Trädstrukturen har fördelen att den grenar ned sig i flera nivåer, vilket gör det lättare för 
användaren att hitta information även i ett komplext system. Till Sundbyholms Golf & 
Country Club används en tre nivås trädstruktur.  
 Kodningen av en trädstuktursmeny görs i flera steg. Först skapar man hur många 
huvudavdelningar och hur många underavdelningar som ska höra till varje huvudavdelning. 
  

<div id="huvud" onclick="visadolj1(u1)"><img src="knapp.in.gif"  
name="a1"> Avdelning 1 </div> 
<div id="u1" style="display: none"> 
<img src="knapp.neutral.gif">  
<a href="http://...se" id="sub">Länk 1 </a><br> 
<img src="knapp.neutral.gif">  
<a href="http://...se" id="sub">Länk 2</a><br> 
<img src="knapp.neutral.gif"> <a href="http://...se" id="sub">Länk 3</a><br> 
</div> 

 
Koden ovan skapar en huvudavdelning, Avdelning 1, med tre underavdelningar, Länk 1, Länk 
2 och Länk 3. Vid initieringen av menyn visas  (knapp.in.gif) följt av namnet på 
huvudavdelningen, samtidigt sätter den name till a1. Initieringen skapar även de tre 
undermenyerna som består var och en av bilden  (knapp.neutral.gif) följt av sina namn, men 
dessa döljs för användaren.  
 När användaren för musmarkören till huvudavdelningens namn eller dess bild och trycker, 
aktiveras kommandot onclick som anropar funktionen visadolj(ul). 
 

function visadolj1(obj) { 
if(obj.style.display=='none') { 

obj.style.display='block' 
var x = 1 

} 
else { 

obj.style.display='none' 
var x = 2 

} 
var bild = new Image() 
bild.src = "knapp.ut.gif" 
var oldbild = new Image() 
oldbild.src = "knapp.in.gif" 
if(x == 1) { 

document.images["a1"].src = bild.src 
} 

if(x == 2) { 
document.images["a1"].src = oldbild.src 

} 
} 

 
Visadolj-funktionen tar emot information som skickades vid anropet och kontrollerar om 
menyn fälls in eller ut. Ska menyn fällas ut så är den inskickade variabeln obj.style.display 
lika med none och första if-satsen sätter variabel x till 1. If-satsen ändrar även så att de dolda 
underavdelningarna nu blir synliga. Ska menyn fällas in sätts variabeln x till 2 i else-satsen. 
Därefter skapas en variabelbild som ska innehålla en bild.  
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Den sätts till att innehålla bilden  (knapp.ut.gif) och en ny variabel oldbild skapas som sätts 
till att innehålla bilden  (knapp.in.gif). Om variabeln x har värdet 1 byts knapp.in.gif till bild 
(knapp.ut.gif) och om x är 2 kommer knapp.ut.gif bytas ut mot oldbild (knapp.in.gif). 
 För att skapa flera huvudmenyer och undermenyer kopieras bara koden och man byter ut a1 
mot till exempel a2, a3 och så vidare. Detta gäller i både funktionen och den bit kod som 
ligger i HTML kroppen. 
Trädstrukturen valdes på grund av att användaren känner igen sig. Det finns andra 
strukturerade menyer som också hade fungerat, till exempel rullgardinsmenyer. 
 
Vid användning av navigationsmenyn måste informationen också visas någonstans, oftast i en 
egen frame. Informationen kan presenteras i framen på flera olika sätt, till exempel i en 
scrollbox. 
 

3.3 Scrollbox 
En scrollbox kan skapas som ersättning för den standardimplementerade scrollistan. Den 
lyfter upp sidan designmässigt och gör att den skiljer sig från andra webbplatser. Vilket gör 
att användaren kommer ihåg sidan, förhoppningsvis på ett positivt sätt. Koden är hämtad från 
DHTML Shock, som inte tillåter visning av koden men deras skript får användas fritt både till 
kommersiellt och privat bruk. Nedan följer en överblick över hur skriptet i stort fungerar. För 
mer detaljerad information hänvisas till: http://dhtml.com. 
 I <head> av HTML-dokumentet ligger skript till de funktioner som får arean att scrolla. 
Funktioner styr scrollningen genom loopar. Det finns en variabel som reglerar hastigheten på 
scrollningen. 
 HTML-dokumentets <body> skapar den area i vilken informationen hamnar. 
Scrollningpilarnas position definieras och man kopplar samman dem med de ikoner (bilder) 
man vill ska symbolisera scrollning upp och scrollning ned. Via olika händelser anropas 
funktionerna i <head> som utför önskad handling. I arean läggs text, bilder och information 
som man vill ska visas. 
 

 
       Figur 3.3 Scrollbox 
 
Som tidigare nämnts valdes en scrollbox enbart för visuella skäl. Den hade inte alls behövts, 
utan sidan kunde ha varit med den vanliga scroll-listen eller en någon annan lösning.  
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I scrollboxen presenteras hela tiden den information som användaren väljer att titta på. För att 
användaren samtidigt ska få en koppling till vilken webbsida han är på och vart han läser 
informationen placerar man ut en synlig logotyp på webbplatsen som alltid visas. 
 

3.4 Logotyp 
En förenings eller företags logotyp ska få användaren att komma ihåg föreningen/företaget 
och att bli nyfiken på vad det är och vad som erbjuds. Det är logotypen som syns först och 
den bör därmed vara riktad till kundkretsen. Sundbyholms Golf & Country Club kundkrets är 
huvudsakligen män mellan 25 – 60, men även en del kvinnor i samma åldersgrupp. Då 
klubben redan hade en logotyp (vektorbaserad) utgick vi från den och försökte skapa en 
modernare stil som passade in på webbplatsen. Då logotypen enbart skulle användas på 
webbplatsen gjordes arbetet i Adobe Photoshop, på grund av större kunskap om programmet 
och att logotypen inte längre behövde vara vektorbaserad. Detta för att effektivisera och 
förenkla arbetet.  
 Bilden skalades ned och gjordes svartvit. Till höger om bilden lades text av typsnittet 
Excelsior (en gratisfont, se referenslista kap 7). Texten valdes till att vara i samma ljusgråa 
färg som bilden för att skapa en mjukare harmoni. Om en ljusare färg användes så tog bilden 
över fokus och användes en mörkare färg så blev det tvärtom. Typsnittet Excelsior valdes för 
dess spelkänsla, men ändå upplevs den stilren och medial. 
 

 
                Figur 3.4 Logotyp 
 
Den nya logotypen har fortfarande ett klassiskt inslag med den gamla bilden av klubbhuset, 
men också ett modärnare utseende med texten vid sidan av. För att ge en större koppling till 
golfklubben lades även en 3D-modellerad golfbild in på webbplatsen. 
 

3.5 3D-bild 
Från början av arbetet var det tänkt att använda en 3D-bild som bakgrundsbild på 
webbplatsen, men bilderna tog för mycket fokus från informationsinnehållet. Istället 
placerades en svartvit 70 % transparant (ger illusion av disighet) bild längst ned till vänster på 
webbplatsen. De andra bilderna finns under kategorin övrigt och kan laddas hem och 
användas som wallpaper. All modellering gjordes i 3DS Max. 
 Golfbollen skapades av en 8 segments geosphere. På sfären lades en editable mesh och alla 
kantpolygoner markerades. De punkterna sänktes ned och skapade groparna i golfbollen. För 
att jämna ut ytan användes meshsmoother. Bollen mappades med en bild av Sundbyholms 
logotyp. När man mappar en bild på ett runt objekt så får man en förändring av bilden. Detta 
förhindrades genom att dra ut bilden i Adobe Photoshop innan den mappades på golfbollen. 
För att skapa en naturtrognare golfboll användes glossiness som skapar en blänkande yta. 
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         Figur 3.5.a Bild 1: Original 
                            Bild 2: Utsträckt bild 

 
Gräset består av fyra grässtrån som är uppbyggda av splines. Splinsen bildar en rektangel med 
en smalare ände. De fyra rektanglarna böjs på olika sätt och varje strå får en egen grön färg, 
diffuse och shininess så att de skapar ett djup i bilden. Ett plan (plane) skapas och mappas 
med en grön och brun bild. Varje strå dupliceras  25 000 gånger och placeras på planet och 
bildar en gräsmatta. 
 

 
             Figur 3.5.b In zoomad wire frame bild av gräsmattan 
 
På gräsmattan placerades golfbollen. En box skapades som inneslöt gräsmattan och 
golfbollen. På boxens insida mappades en bild av en himmel. Två lampor placerades ut för att 
belysa scenen, en omni mitt i himlen och en target spot riktad mot golfbollen. En kamera 
placerades ut och från den skapades de renderade bilderna. 
 

 
       Figur 3.5.c Färdig renderad 3D-bild 
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Ena bilden gjordes svartvit och 70% transparent i Adobe Photoshop och placerades nedanför 
navigations menyn på webbplatsen.  
 
På webbplatsen finns en banguide som även den är skapad av en kombination av 3DS max, 
Adobe photoshop och Macromedia Director.  
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4 Banguide 
En viktig del på en golfklubbs webbplats är dess banguide. Det är där användaren ska få en 
upplevelse av hur det är att spela på golfbanan och hur dess terräng ser ut. Från början var 
det tänkt att varje hål skulle göras i 3D och att användaren skulle kunna rotera, zooma och 
titta runt. Dock ändrade sig Sundbyholm Golf & Country Club och tyckte att 3D-modeller 
inte uppfyllde kraven på tillräcklig överblick och att det krävdes för mycket kapacitet. Istället 
gjordes en banguide med två alternativ. Båda består av en 2D-modell av varje hål sett 
uppifrån med vissa nyckelpunkter. 2D-guiden har ett fotografi kopplat till nyckelpunkterna 
och 3D-guiden har interaktiva fotografier. Detta skapade en bra överblick över varje hål och 
en ”känsla” av hur det är att befinna sig på en viss nyckelpunkt. 
 
 

4.1 Design och gränssnitt 
Banguiden integrerades med webbplatsen. För att skapa ett homogent helhetsintryck på 
webbplatsen följdes dess design även när banguiden skapades. Banguiden var från början 
tänkt att bestå av en 2D-modellerad bild över hela golfanläggningen. Från den bilden skulle 
varje hål vara länkat till en interaktiv 3D-modell (se kap. 4.2) över valt hål. Även en 
snabbvals meny skulle finnas för att enkelt kunna byta mellan hålen.  
 Sundbyholms Golf & Country Club tyckte att 3D-modellen inte uppfyllde kraven på att ge 
användaren en bra bild över hålen och att den tog för mycket kapacitet. Istället ville de att 
hålen skulle ses uppifrån och att det skulle kunna gå att se fotografier från utslaget och de 
punkter man hamnar om man går på par. 2D-modeller (se kap. 4.3) skapades och länkades till 
nyckelpunkterna med ett Javaskript. Användaren kunde då öppna ett pop-up fönster i vilket 
ett fotografi kunde ses från vald punkt.  
 På liknande sätt skapades också ett interaktivt alternativ. Istället för ett plant fotografi 
användes programmen 3DS Max och Director (se kap. 4.6) för att skapa en ”titta runt” känsla. 
Detta alternativ tar mer kapacitet och därför användes båda alternativen. 
  
Det alternativ som ger störst överblick och flest möjligheter är det första alternativet med en 
3D-modellerad modell över banan. Användaren kan då rotera, zooma och ”flyga” runt längs 
hela banan, men den tar dock väldigt mycket kraft och lämpar sig än så länge inte för Internet 
användning.  
 

4.2 3D-modell  
Som nämns ovan var det först tänkt att banguiden skulle bygga på en 3D-miljö där 
användaren kunde rotera runt och zooma på banan. Allt för att skapa en så klar bild som 
möjligt. Efter en viss planering, utformning av olika förslag och tester valdes en viss metod. 
Metoden kallas terrain och är en funktion i 3DS Max. 3DS Max kändes mest naturligt att 
använda sig av på grund av att det är det 3D-designprogram som användes mest under 
utbildningen. Utifrån detta byggdes en av golfklubbens banor och det färdiga resultatet 
redovisas nedan.  
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       Figur 4.2 3D-modell av banan.  
 
På grund av att Sundbyholms golfklubb ändrade sig och detta aldrig användes kommer 
moduleringen inte att beskrivas i minsta detalj. Nedan förklaras grunderna i de funktioner som 
användes i 3DS Max då banmodellen skapades. 
 
 
4.2.1 3DS Max 
Funktionen terrain är, som ordet betyder, avsedd för att skapa en viss terräng över ett 
landskap eller liknande. Med hjälp av kartbilder från Sundbyholms golfklubb kunde 
höjdskillnader och liknande urskiljas. Dessa värden stämde ganska bra och användaren kunde 
få en relativt klar bild gentemot verkligheten.  
 Utvecklingen av banans design började med att en bild bifogades över banan i topvyn i 3DS 
Max. Utifrån denna bild placerades ett antal olika splines ut, som kunde förflyttas och böjas. 
Allt för att efterlikna bilden i både höjdled och sidled. 
 

 
       Figur 4.2.1.a Banans uppbyggnad med splines.  
 
Efter detta är det bara att använda det angivna verktyget och med hjälp av alla splines kan 
3DS Max skapa en terräng som efterliknar de angivna höjdskillnaderna.    
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       Figur 4.2.1.b Splinesstrukturen har blivit terrain.  
 
För att få terrängen att se mer verklighetstrogen ut används antingen olika färgkombinationer 
som anpassas efter olika nivåer i höjdskillnaderna eller annars kan också olika texturer 
användas. Det var svårt att få till texturerna på ett bra sätt så därför användes olika 
färgkombinationer istället. Den färdiga filen exporterades som *.W3D (se kap. 2.4.1) till 
Director. 
 
 
4.2.2 Director 
Något som är viktigt innan man exporterar filen till director är att se till att sin modell är 
grupperad till ett objekt. Detta för att hela banan ska agera efter de kommandon som 
användaren vill utföra i director. Väl i director importerades filen i cast-fönstret och placerade 
bilden i stage-fönstret. För att kunna rotera objektet användes en inbyggd 3D-action som 
kallas Drag the model to rotate. Detta kombinerades med en trigger, som bestämmer vilken 
knapp som utför rotationen. 
 

    
       Figur 4.2.2 Till vänster visas det 3D-inbyggda skriptet för att rotera objektet. Till höger syns olika inbyggda 
                         alternativ för hur styrningen ska utföras.   
 
När detta var klart sparades det färdiga materialet till en shockwave-fil för att kunna 
presentera resultatet på Internet.  
 
Som tidigare nämnts blev denna lösning för krävande för att kunna användas över Internet. 
Istället utvecklades en enklare variant i 2D. 
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4.3 2D-modell 
2D-modellerna av golfbanans hål skapades i Adobe Photoshop. Sundbyholm Golf & Country 
Club hade tidigare en banguide på nätet med 2D-bilder av alla hålen sedda uppifrån. De 
bildernas typografi stämde fortfarande och användes som grovmall. Bilderna gjordes om i 
Adobe Photoshop för att skapa ett djup i bilden som gav en illusion av höjdskillnader. 
  

 
        Figur 4.3.a Bild från gamla webbplatsen över hål 1 
 
 Först skapades en grundplatta med en grönbetonad färg, RGB (166, 198, 159). Den färgen 
ger ett harmoniskt intryck på webbplatsen.  markerades ytterkonturen med verktyget 
Polygonal Lasso. Detta kopierades in i en ny bild med transparant bakgrund. Där färglades 
den med RGB (42, 209, 40). Bilden kopieras in på huvudplattan och en drop shadow adderas. 
Nästa steg är att på samma sätt markera fairway från originalbilden och kopiera in den i ett 
nytt transparant fönster. Bilden färgläggs med RGB (60, 118, 31) och klistras på bilden med 
huvudkonturen. Greenen skapas och kopieras in på samma sätt som fairway, men färgläggs 
med RGB (27, 145, 7). En bunker i taget markeras ut och kopieras till ett nytt transparant 
fönster. Bunkern färgläggs med RGB (168, 114, 69) och en drop shadow adderas. Detta för 
att skapa illusionen av att bunkern är en grop. Höjder görs på samma sätt, men med en drop 
shadow. Bunkrarna kopieras in på sina rätta platser och utslagspunkterna läggs till. På de hål 
träd vatten och berg förekommer läggs även de till på samma sätt.  
 

             
       Figur 4.3.b 2D-modulering 
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Alla 18 hålen skapades på samma sätt. Hålen kunde ha modulerats upp i 3DS Max och 
renderas rakt ovanifrån. Ett test av 3D-modellen som skapades, visade att det blir för mycket 
smådetaljer och bilden upplevs plottrig. Istället valdes en enklare och mindre detaljerad 
design, men ändå skapa djup i bilden genom att använda lager (layer) och skuggor (shadows). 
 Till varje hål skapades en även en informations bild. Bilden innehåller hålnummer, par, 
avstånd från de olika utslagspunkterna till hålet och en kort beskrivning av hålets terräng. 
Denna information lades på en transparant bakgrund och sparades i *.gif format. 
 
Även en översiktsbild över hela området skapades som länkade till översikten över varje hål. I 
kapitel 4.4 förklaras hur implementeringen av en banguide på en webbplats går till och 
banguidens länkning fungerar.     
 

4.4 Implementering och länkning 
Banguiden öppnas i mainframe (se kap. 3.1) på webbsidan Både 2D- och 3D-guiden ser 
likadana ut i sin uppbyggnad förutom innehållet i pop-up fönstret. Det kommer därför inte att 
göras någon skillnad i kommande text mellan de olika guidernas uppbyggnad. 
 Första sidan av guiden innehåller en översiktsbild över hela golfanläggningen med banans 
hål utmärkta. Varje hålnummer är en länk till en översikt över respektive hål.   
 

<p align="left"><img src="BanguideOversikt.jpg" width="285" height="198" 
border="0" usemap="#Map">  
    <map name="Map"> 
      <area shape="circle" coords="130,133,8" href="2DguideH1.htm"> 
      <area shape="circle" coords="96,60,8" href="2DguideH2.htm"> 
      <area shape="circle" coords="86,45,8" href="2DguideH3.htm"> 

   : 
   : 
      <area shape="circle" coords="129,66,8" href="2DguideH17.htm"> 
      <area shape="circle" coords="147,130,8" href="2DguideH18.htm"> 
    </map> 
  </p> 

 
Koden fungerar så att man skapar ett map name till bilden (BanguideOversikt.jpg). På bilden 
anges vilken form (shape) man vill använda på länken, här användes en cirkel. Cirkel placeras 
ut på bilden med hjälp av X och Y koordinater i pixels. Efter koordinaterna anges cirkelns 
diameter, även den anges i pixels. Till sist anges vart länken leder, i första fallet i koden ovan 
går länken till 2DguideH1.htm. I Dreamweaver finns inbyggda funktioner så att man med 
enkla verktyg kan rita ut länkarna. 
 

  
       Figur 4.4.a Banöversikt 
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Varje håls översikt är uppbyggd av samma tabell som finns till banguiden, med snabblänkar 
till alla hål. På varje hål har små kamerasymboler placerats ut för att markera att det finns ett 
fotografi att se från den punkten. Antalet symboler variera från hål till hål beroende på vad 
hålet har för par. Symbolerna är länkade likadant som översikten av banan, men denna gång 
öppnar det ett Javaskript. 
 

<script> 
function openpopup(){ 
var popurl="bana1a.jpg" 
winpops=window.open(popurl,"","width=400,height=300,") 
} 
</script> 

 
Detta Javaskript är placerat i HTML dokumentets head. Javaskriptet skapar ett nytt pop-up 
fönster med bredden 400 och höjden 300 pixlar. I popup fönstret kommer bilden bana1a.jpg 
att visas. Funktionen anropas från  HTML dokumentets body: 
 

<p align="left"><img src="Camerasign.jpg" width="117" height="32">  
    <map name="Map"> 
      <area shape="rect" coords="33,250,51,264" href="javascript:openpopup()"> 
    </map> 
  </p> 

 
Det är kodbiten Javaskript:openpopup() som kommer att anropa funktionen openpopup() som 
finns i body:n.  
 
Bilderna som öppnas i pop-up:en är fotografier som tagits på Sundbyholms Golf & Country 
Club. Fotografierna är tagna från de tänkta utslagsplatser en spelare hamnar på om han går på 
par.  
 

4.5 Fotografier 
I banguiden kan man på varje hål se fotografier från utslagspunkten och de tänkta 
nedslagsställen om man går hålet på par. Fotograferingen skedde med två digitala kameror 
och en analog systemkamera. Fotografierna användes i både 2D-banguiden och även i den 
interaktiva 3D-banguiden. 
 

4.6 3D-guide (interaktiva fotografier) 
För att skapa en känsla av att stå på plats och titta sig omkring på golfbanan skapades en 3D- 
guide med interaktiva fotografier. Den fungerar precis som 2D-guiden (se kap. 4.3) med den 
skillnaden att pop-up fönstret innehåller ett interaktivt fotografi som man kan titta åt höger 
och vänster genom att ”ta tag” och dra med musen. Detta skapar en illusion av att man står på 
plats och tittar runt omkring. 
 Det interaktiva fotografiet är samma foton som i 2D-guiden, men som mappats på ett 3D-
objekt (se kap. 4.6.1) och exporterats till Macromedia Director (se kap. 2.3). I Director görs 
3D-objektet interaktivt och omvandlas till en shockwave fil (se kap. 2.3).  
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I följande underkapitel förklaras mer i detalj hur den interaktiva 3D-guiden skapades, med 
början i hur 3D-modellen modellerades i 3DS Max.  
 
 
4.6.1 3D-modell  
I Discreet 3DS Max modellerades ett objekt på vilket fotografier mappades. Objectet 
skapades av ett rektangulärt plan vilket böjdes 180 grader. På insidan av planet, det som är 
böjt inåt, mappades fotografierna. 
 

 
        Figur 4.6.1.a Bild av 3D-modellen med mappat fotografi i 3DS Max 
 
I scenen placerades en omni ljuskälla och en free kamera med en 43.5 mm lins och en FOV 
på 45 grader. 
 

 
Figur 4.6.1.b Top view över kamera- och ljuskällans placering. 

 
Från kamerans view exporterades 3DS Max scenen (se kap. 2.4.1) till en *.W3D fil. Ett 
problem som uppstod vid exporteringen var att den mappade bilden inte kom med. Det 
berodde på att exporter plug-in:et inte klarar av 2-sides mapping. Detta ordnades genom att 
mappa bara ena sidan och titta på vilken sida av planet bilden mappades. Därefter böjdes 
planet, kameran och ljuskällan placerades ut för att till sist exportera scenen från kamerans vy.  
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Detta förfarande upprepas för varje fotografi som ingår i banguiden. De exporterade scenerna 
importerades därefter i Macromedia Director där de gjordes till interaktiva shockwave filer. 
 
 
4.6.2 Macromedia Director 
W3D filen som exporterats från 3DS Max (se kap. 4.6.1) importeras i Macromedia Director 
för att bli interaktiv.  
I Director finns det flera olika fördefinierade funktioner för 3D-objekt. Till 3D-objektet 
kopplades 3D-action funktionen Drag Model och 3D-triggern Mouse within och väljer Drag 
Horizontal. Nu kan 3D-objektet flyttas i horisontellt led genom att ta tag i bilden och förflytta 
musen åt höger eller vänster. Men bilden kan nu flyttas utanför synfältet. Därför läggs dessa 
ändringar till i Drag Model skriptet i handlern drag X: 
 
on dragX(me, aModel) 
  if pLastMouseLocH  <> the mouseH then   
    pCurrMouseWorldVector = pCamera.spriteSpaceToWorldSpace(the mouseLoc) 
    if pLastMouseWorldVector  <>  pCurrMouseWorldVector  then        
      tTranslateVector = me.calculateTranslateVector(aModel)  
       if pMember.model(aModel).worldPosition < vector(-200,0,0) then 
        pMember.model(aModel).worldPosition = pMember.model(aModel).worldPosition + vector(1,0,0) 
        else if pMember.model(aModel).worldPosition > vector(200,0,0) then 
        pMember.model(aModel).worldPosition = pMember.model(aModel).worldPosition - vector(1,0,0) 
       else pMember.model(aModel).translate(vector(tTranslateVector[1],0,0), pCamera) 
      pLastMouseLocH = the mouseH              
    end if 
  end if 
end if 
end dragX 
 
Drag X handlern förflyttar och håller reda på 3D-objektets position med 
pMember.model(aModel).worldPosition på koordinatsystemet (X, Y, Z). I handlern har två 
satser lagts till som kontrollerar ifall objektets X position är större än 200 eller mindre än -
200. När objektets position blir 200 minskas dess position med 1 och när den blir -200 ökas 
dess position med 1. Detta gör att 3D-objektets kanter ej kommer utanför stage. 
 Filen exporteras från Macromedia Director till en shockwave fil. Shockwave filen 
implementerades i ett HTML-dokument. Dokumentet implementerades på samma sätt som 
fotografierna (se kap. 4.5) och användes i 3D-banguiden. 
 
Webbplatsen har nu en 2D- och en interaktiv 3D-banguide, men för att göra den roligare och 
för att få besökaren att vilja återkomma skapades även ett enkelt webbspel. I kapitel 5 
förklaras hur spelet skapades och är uppbyggt. 
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5 Webbspel (Minituregolf) 
I dagens IT-samhälle finns det gott om webbsidor. För att locka användare och få dem att 
komma ihåg, komma tillbaka och sprida sidan vidare måste webbsidan utmärka sig från 
mängden och kunna erbjuda något speciellt. Sundbyholms Golf & Country Club ville att 
webbsidan skulle innehålla ett golfinriktat spel. Kraven de hade var att spelet skulle kunna 
spelas online eller laddas hem till användarens dator. Det skulle vara enkelt att förstå, gå 
snabbt att spela och vara beroendeframkallande. Ur dessa krav och önskemål växte ett 
minigolfspel fram som fick namnet Miniaturegolf. 
 
 

5.1 Design och gränssnitt 
Minigolfspelet ligger integrerat på webbplatsen och kan antingen spelas online, som 
shockwave, ur ett JavaScrip popup fönster (se kap. 4.4) eller laddas hem till användarens 
dator som en *.exe fil. Spelet består av en meny med instuktioner, tre hål och en resultattavla. 
 Spelmenyerna har samma 3D-bakgrundsbild som återfinns på webbsidan för att ge 
associationer och koppla ihop spelet, webbsidan och Sundbyholms Golf & Country Club.    
Spelets vy ses ovanifrån för att ge en bra överblick av hålets utformning och hinder. Då spelet 
skulle vara enkelt utformades ett enkelt gränssnitt för spelaren med en siktlinje, powermeter 
som styr hur hårt spelaren slår och en scoreboard.  
 

 
       Figur 5.1 Minituregolf design och gränssnitt 
 
Ett av önskemålen var att det skulle gå snabbt att spela och vara beroendeframkallande. 
Balansen mellan de två önskemålen resulterade i att spelet blev på tre hål, där varje hål ska 
klaras av på mindre än sju slag. Spelet börjar med ett mellansvårt hål i början så att spelarens 
intresse väcks. Det andra hålet är något lättare så att spelaren känner sig duktig och vill 
fortsätta, intresset hålls uppe. Till sist kommer ett svårt hål som kräver övning för att klara. 
Detta för att spelaren ska vilja spela ända tills han/hon klarat alla banor, genom detta skapas 
ett beroende. Efter att ha klarat sig igenom de tre hålen skapas ett tävlingsmoment av att klara 
av alla hål på så få slag som möjligt. Om spelet bestått av flera hål, och därmed tagit längre 
tid att klara spelet, hade spelet varit längre eller kortare hade beroendet av att klara alla hål på 
så få slag som möjligt minskat. 



  

27 

När alla hål är avklarade kommer spelaren till en score (poäng) tavla, där spelaren kan se hur 
många slag spelaren hade på varje hål och totalt antal slag. Därifrån kan användaren välja att 
gå tillbaka till menyn, avsluta eller spela igen. 
För att göra spelet roligare och ge en nostalgisk känsla gjordes spelets grafiska uppbyggnad 
för att likna gamla datorer och tv-konsols spel. Detta gjordes med hjälp av Adobe Photoshop 
och 3DS Max. 
 

5.2 Banornas grafiska uppbyggnad 
Alla tre banorna är skapade i Adobe Photoshop med inslag av några renderade bilder från 
3DS Max. Baonorna är tänkta att återskapa grafiken från gamla dator- och tv-konsol spel. 
Varje bana består av en grön, RGB (13, 113, 25), grundplatta på vilken objekt i form av 
hinder och andra objekt klistrades på. En grundstomme till banorna byggdes upp, med hjälp 
av vertikala, horisontella och 45 graders vridna röda lister, RGB (254, 0, 0). Listerna är 10 
pixlar breda och av varierande längd. De sparades var för sig och kommer att användas i 
Director för kollisionskontroll (se kap. 5.3). Listerna implementerades på grundplattan och en 
skugga, Drop Shadow, lades på. Skuggan lades så att den pekar inåt mitten av banan, detta ger 
en illusion av att banan ses rakt uppifrån och skapar ett djup i bilden. En stenplatta skapades, 
Bevel and Emboss, med conture och texture. Den gjordes grå och texturen minskades. På 
samma sätt fast med en blå färg, gradiant, och ytterligare förminskat texturmönster skapades 
en utslagsplatta. 
 

 
       Figur 5.2.a Banmall 
 
På banans mall placerades hinder på lämpliga ställen för de olika svårighetsgraderna. Även de 
lades med en drop shaddow för att skapa djup i bilden. 
 För att göra banorna roligare och lyfta upp deras design användes bakgrundsobjekt. Blommor 
och buskar är utrenderade bilder från 3DS Max top view. Detta för att det var svårt att för 
hand rita växter med djup i Adobe Photoshop. Växterna hämtades från 3D Café (se kap. 7) 
gratisavdelning. De färglades och renderades ut från 3DS Max. Bilderna togs in i Photoshop 
där de markerades och klipptes in på en transparent bakgrund, för att  implementeras på 
banmallen med en drop shadow. 
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       Figur 5.2.b Exempel på bakgrundsplantor 
 
Övrigt bakgrundsmaterial som stenplattor, träbron, kantstenarna och vatten skapades även de 
av enfärgade objekt modifierade med Bevel and Emboss layer, conture, texture och skuggor. 
Skuggor och textur gav objekten en 3D känsla och ett djup, vilket fick bilden att bli mer 
naturtrogen. 
 När alla objekt skapats implementerades de på ban mallen och tre olika banor växte fram, alla 
med en individuell stämning men med en samhörighet. 
 

       
Figur 5.2.c Bana 1 – 3 sett från vänster tillhöger. 

 
Till spelet skapades också en golfare. Han ses uppifrån och är en efterapning av spelar gubbar 
från gamla Amiga spel. Från en rund ring skapades golfaren genom en pixel för pixel 
uppbyggnad. 

 

 
       Figur 5.2.d Golfare 
 
Golfbollen som skapades i 3DS Max (se kap. 3.5) förminskades. Det hade inte blivit någon 
skillnad om en vit cirkel används, då bilden blir så pass liten.  
 Powermetern skapades av en rektangel med ett trefärgat gradientlager. Till den skapades 
även en power stick, som ska åka upp och ned för att visa hur hårt man slår. 
 

 
       Figur 5.2.e Powermeter 
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Powermetern placerades på en röd platta för att rama in den. Den röda plattan gjordes 50 % 
transparent för att spelmiljön inte skulle avskärmas helt. På samma sätt skapades en platta där 
hålets nummer, hålets par samt antal slagna slag visas. 
 
I spelet finns fyra menyer. De består av en startsida, en introduktions sida, en resultat 
presentation och till sist en Game over sida. Alla tre sidorna har bakgrundsbilder som är 
skapade i 3DS Max (se kap. 3.5) på vilka en 50 % transparant vit ruta placerats. 
 

    
Figur 5.2.f De fyra olika menyerna. 

 
All text och siffror i spelet är gjorda med gratis fonten Excelsior (se kap. 7). Det har i vissa 
fall lagts på vissa effekter i Adobe Photoshop för att göra texten mer utmärkande. 
 
De skapade bilderna importerades till Macromedia Director där spelet skapades med hjälp av 
programspråket Lingo. 
 

5.3 Macromedia Director och kodning 
Golfspelet är gjort i Director och programmerat i Lingo. Varje hål och meny ligger som en 
frame i scoren där dess objekt kopplas samman med ett skript. Nedan följer kodförklaringar 
på de centrala delarna och de delar som gav oss problem. All kod kommer inte att förklaras 
utan då hänvisas läsaren till bilaga (se kap. 8). Kodningens viktigaste och svåraste bitar 
kommer att gås igenom i en logisk ordning från start till slut. 
 
 
5.3.1 Start och styrning 
 Först av allt initierades globala variabler och Beginsprite handlern startades. Det är 
huvudhandlern som talar om vad som ska hända direkt då framen som innehåller skriptet 
startas. Där börjar värden på variabler att initieras och de olika spritens visibility setts 
beroende om de ska synas eller inte. Hittills händer inget förutom olika initieringar. Nästa steg 
blir att kunna styra golfaren. Detta görs med en handler som känner av om en tangent hålls 
intryckt eller ej. 
 

on keyDown                                     
  case (the keyCode) of 
    123: TurnLeft 
    124: TurnRight 
    126: PowerBar 
  end case 
end 
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Om pil vänster (123) trycks ned anropas handler Turnleft, trycks pil höger (124) ned anropas 
handler Turnright och på liknande sett anropar pil upp (126) handler PowerBar. 
  

on TurnLeft                                    
  sprite(28).rotation = (sprite(28).rotation -2) mod 360 
  if sprite(28).rotation < 0 then 
    sprite(28).rotation = 360 + sprite(28).rotation 
  end if 
end 
 
on TurnRight                                    
  sprite(28).rotation = (sprite(28).rotation +2) mod 360 

   end 
 

TurnLeft styr sprite nummer 28, streckade siktet, och förflyttar dess vinkel 2 grader åt vänster 
för varje nedtryck. Hålls tangenten nere så sker egentligen flera snabba nedtryckningar, men 
det kommer att se ut som att siktet animeras åt vänster. Får siktet ett negativt gradantal så 
ökades värdet med 360. Detta för att det senare i kodningen blir lättare att hantera enbart 
positiva grader. Modulation med 360 görs för att förenkla senare kodning, vilket gör att siktet 
alltid kommer att vara mellan 0 och 360 grader. TurnRight adderas till skillnad med 2 grader, 
för att vrida siktet åt höger. Då den ej kan få negativa grader behövs ingen if-sats utan det 
räcker att modulera dess värde med 360, så att dess värde alltid är mellan 0 och 360 grader. 
 
Efter att spelaren siktat färdigt är det dags att skjuta iväg bollen. Hur hårt slaget ska vara 
bestäms av powerbaren. 
 
 
5.3.2 Powerbar 
Powerbaren styr hur hårt bollen ska slås iväg. När spelaren styrt färdigt och trycker pil uppåt 
startar en pendel att gå upp och ned i powerbaren. När spelaren trycker pil nedåt stannar 
pendeln och bollen skjuts iväg. 
 
  on PowerBar                                      
  sprite(41).LocV = 320 
  repeat while uparrow <> 0 
    if keypressed(125) then exit repeat 
    repeat while speed <= 75  
      if keypressed(125) then exit repeat 
      repeat with i = 30000 down to 0                         
      end repeat 
      sprite(41).LocV = Sprite(41).LocV -1 
      speed = speed +1  
      updatestage 
    end repeat 
    repeat while speed >= 0  
      if keypressed(125) then exit repeat 
      repeat with i = 30000 down to 0                        
      end repeat 
      sprite(41).LocV = Sprite(41).LocV +1 
      speed = speed -1 
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      updatestage   
    end repeat 
  end repeat 
  BallPutt   
end 
 
I PowerBar handlern låses först sprite nummer 41, det är den ”pinnen” som åker upp och ned i 
Powerbaren, till vertikala positionen 320. En loop kommer att pågå så länge uparrow är skild 
från noll. Denna loop kommer att avbrytas då användaren trycker på pil ned (125) på 
tangentbordet. I den loopen startar en ny loop. Så länge variabeln speed är mindre eller lika 
med 75 så startas en tredje loop, ”pinnen” flyttas upp ett steg i vertikal riktning och 
speedvariabeln ökas med ett. Loopen är bara till för att sakta ned animeringen av pinnens 
förflyttning. Att loopen räknar från 0 till 75 beror på att PowerBar är 75 pixlar hög. Överstigs 
värdet 75 åker pinnen utanför toppen av PowerBaren. När speed uppnått värdet 75 så startas 
en ny lopp. Den fungerar precis som den förra fast den förflyttar ned pinnen mot botten av 
Powerbaren och räknar ned variabeln speed till 1. De två looparna gör att pinnen åker upp och 
ned i Powerbaren tills användaren trycker på pil ned. Då användaren trycker så kommer 
värdet på speed att vara mellan 0 och 75, och handlern BallPutt anropas. 
 
 
5.3.3 BallPutt 
När bollen skjuts iväg håller handlern BallPutt reda på riktning, fart och anropar andra 
handlers som kontrollerar om bollen kolliderar med hinder eller väggar. 
 

on BallPutt                                       
  speed = speed *2 
  tmp3 = 0 
  tmp2 = 0 
  cal2 = 0 
  repeat while speed > 0 
  sprite(28).visible = FALSE 
  Wallbounce 
  if neg = 1 then 
    sprite(28).rotation = -(sprite(28).rotation) 
  end if 
  rotangle = ((sprite(28).rotation * pi)/180) 
  angV = (1 * (rotangle).cos) *10/pi 
  angH = (1 * (rotangle).sin) *10/pi 
 

I handlern BallPutt initieras variabler och startar en loop som kommer att gå så länge 
variabeln speed är större än noll. Siktet görs osynligt, men dess positionsvärden finns 
fortfarande kvar. Handlern Wallbounce anropas för att kontrollera om bollen kolliderar med 
en vägg, denna handler förklaras senare. Av vinkeln från siktet, sprite nummer 28, räknades 
sprite-förflyttningen i vertikalt och horisontellt led per speed-nedräkning.  
 
   --UP-- 

if sprite(28).rotation = 0 then                           
  tmp2 = tmp2 + 200 
  tmp = 35000 + tmp2 
  repeat with i = tmp down to 0                                      
  end repeat 
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  sprite(29).LocV = sprite(29).LocV - angV 
end if 
 
--UP RIGHT-- 
if sprite(28).rotation < 90 and sprite(28).rotation > 0 then                           
  tmp2 = tmp2 + 200 
  tmp = 35000 + tmp2 
  repeat with i = tmp down to 0                                      
  end repeat 
  sprite(29).LocH = sprite(29).LocH + angH   
  sprite(29).LocV = sprite(29).LocV - angV   
end if 

 
Det är nu dags att förflytta golfbollen. Siktets vinkel läses av för att veta åt vilket håll bollen 
ska förflyttas. En fördröjningsloop startas för att ge en illusion av att bollen rullar. 
Beräkningarna går annars så pass snabbt att den visuella förflyttningen inte hinner uppfattas. 
Efter loopen tilldelas bollen, sprite nummer 29, dess nya position. Då förflyttningen beror på 
siktets vinkel, delas de in i åtta olika fall. 

 

 
       Figur 5.3.3 De 8 olika förflyttnings alternativen. 
 
För vart och ett av dessa 8 fall finns en funktion som behandlar dem. Ovan i koden visades 
två av dem, UP och UP RIGHT. Då de andra sex fallen är snarlika redovisas inte dessa, utan 
kan studeras i bilaga nummer 1. 
 
 
 
 
 

  speed = speed -1 
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  updatestage 
  

--Check Ball in Hole-- 
if intersect(sprite(29).rect, sprite(11).rect) <> rect(0,0,0,0) and     speed < 100 then  
  puppetsound "GolfBallInHole" 
  sprite(41).LocV = 320 
  HoleFinished   
end if 

 
Efter förflyttningen av bollen minskas variabeln speed med ett och sceenen updateras så att 
dess nya position visas. Med en intersect undersöks det om bollen, sprite nummer 29, och 
hålet, sprite nummer 11, befinner sig på varandra. Befinner de sig på varandra och om 
variabeln speed är mindre än 100 så går bollen i hål. Ett ljud spelas upp och handlern 
HoleFinished anropas.  
 

--Counts Hits-- 
if hitcount < 7 then 
  hitcount = hitcount +1 
  sprite(59 + hitcount).visible = FALSE 
  sprite(60 + hitcount).visible = TRUE 
end if 

 
--Check out of Hits-range-- 
if hitcount = 7 and speed = 0 then 
  GameOver 
end if 

 
checkboarder 

 
Befinner sig inte bollen och hålet på varandra eller speed är över 100 räknas variabeln 
hitcount, håller reda på antal slagna slag, upp och bilden som visar användarens antal slagna 
hål uppdateras. Precis efter görs en kontroll om användaren slagit sju gånger. I så fall anropas 
handlern GameOver, annars anropas Checkboarder (mer om dem senare). 
 

--Place Golfer at Ball for new Hit-- 
if speed = 0 then 
  sprite(41).LocV = 320 
  cal2 = 0 
  checktoclose 
  Replacement 
end if 

 
end 

När speed till sist blivit noll och bollen slutat rulla, placeras golfaren vid bollen gnom 
handlerna checktoclose och Replacement. 
 I början av varje bollförflyttning kontrolleras om bollen ska studsa mot en vägg eller hinder i 
handlern Wallbounce. 
 
 
5.3.4 WallBounce 
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Handlern Wallbounce anropades precis i början av BallPutt. Denna handler kontrollerar om 
bollen stöter emot någon av golfbanans väggar och hanterar bollens riktningsförändring. Det 
finns tre typer av väggar, vertikala, horisontella och de med 45 graders lutning. Beroende av 
bollens inkommande riktning uppifrån, nedifrån, höger, vänster, uppifrån vänster, uppifrån 
höger, nedifrån vänster eller nedifrån höger kommer bollen att studsa olika. Den inkommande 
riktningen läses av från siktet, sprite nummer 28. 
 

 
        Figur 5.3.4.a Bild över hur vinklarna placeras i Director 
. 
För att undvika att skriva in alla möjliga fall av inkommande riktning till varje hinder delades 
de in och grupperades i vertikala, horisontella och lutande väggar.  
 För att på ett enkelt sätt kontrollera kollisionen användes bakgrundsbilden på banan. Den 
användes som mall och alla väggar importerades till director. De placerades ut ovanpå de som 
redan fanns. På detta sätt behövdes inte koordinaterna beräknas, utan kunde enkelt kontrollera 
kollision mellan sprites.  
  

on Wallbounce                                                  
 

--Vertical Walls— 
repeat with i = 12 to 15  
if intersect(sprite(i).rect,sprite(29).rect) <> rect(0,0,0,0) then 
  puppetsound "WallBounce" 

 
Alla vertikala väggar, hinder ligger placerade på sprite nummer 12 till 15. Om bollen 
kolliderar med någon av dem spelas ett ljud upp. Vidare så kommer bollen att få en ändrad 
utgångsvinkel från kollisionen med väggen, enligt nedan. Varje funktion har ett villkor för 
ingångsvinkeln samt en flagga, cal, som talar om ifall vinkeln redan räknas om. Flaggan är till 
för att vinkeln endast ska ändras en gång. Annars kan den nya utgångsvinkeln tolkas som en 
ingångsvinkel innan den passerat igenom alla funktioner. 
 

--Incoming angle 0-- 
if sprite(28).rotation = 0 and cal = 0 then 

     sprite(29).locH = sprite(29).locH +2 
     sprite(28).rotation = 180 

cal = 1 
end if 

 
 

--Incoming angle 0<X<90-- 
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if (sprite(28).rotation > 0 and sprite(28).rotation < 90) and cal = 0 then 
     sprite(29).locH = sprite(29).locH -2 
     sprite(28).rotation = 360 - sprite(28).rotation 
     cal = 1 

end if 
 

 

--Incoming angle 90<X<180-- 
if (sprite(28).rotation < 180 and sprite(28).rotation > 90) and cal = 0 then 

     sprite(29).locH = sprite(29).locH -2 
     sprite(28).rotation = 360 - sprite(28).rotation   
     cal2 = 2  
     cal = 1 

end if 
 

 
Det första som händer i varje funktion är att bollen flyttas 2 steg i motsatt horisontell riktning. 
Detta för att undvika att bollen kommer för snabbt in och fastnar i väggen. Tyvärr så kan 
Lingo ha svårt att hänga med och sprites kan fastna i varandra. Därefter beräknas den nya 
vinkeln ut, flaggan sätts och funktionerna avslutas. 
 

 

 
          Figur 5.3.4.b Skiss över ingående och utgående vinklar vid kollision med en vertikal vägg. 
 
De horisontella väggarna och hindren lades på sprite nummer 19 till 21 och de lutande 
väggarna på sprite 22 och 23. Deras funktioner är uppbyygda på liknande sätt som de 
vertikala väggarna. För de intresserade se bilaga 2. 
 Om bollen hamnar utanför banan så ska den som i riktig minigolf flyttas tillbaka till 
utslagspunkten. Denna kontroll och förflyttning av bollen sker i handlern Checkboarder. 
 
 
5.3.5 Checkboarder 
Checkboarder kontrollerar att bollen befinner sig innanför banans yttergränser. 
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on checkboarder 
  if sprite(29).LocV > 304 or sprite(29).LocH < 105 or sprite(29).LocH >  177 then 
    sprite(29).LocV = 304 
    sprite(29).LocH = 141  
    speed = 0    
  end if 
end 

 
Om bollen, sprite nummer 29, skulle hamna utanför banan så återställs den till utslagsplatsen. 
Bollen kan hamna utanför om man slår så att den åker bakom utslagsplattan eller om man står 
för nära en kant och slår för hårt. Det sista är ingen inlagd funktion utan Lingo hänger inte 
med så att spriten åker igenom en annan sprite. I detta fall fungerar det realistiskt. Slår man 
hårt mot kanten på en minigolfbana åker bollen ut. 
 

 
Figur 5.3.5 Indelning av banans yttergränser. 

 
Om bollen stannar för nära ett hinder eller en vägg finns det risk för att den vid nästa slag 
fastnar i den närliggande spriten som har kollisions kontroll. Detta förhindras genom att 
handlern Checktoclose kontrollerar och flyttar ut bollen från spriten om den ligger för nära. 
 
 
5.3.6 Checktoclose 
När bollen stannat så håller Checktoclose reda på hur pass nära kanten den befinner sig. Är 
den för nära finns det risk för att den ska fastna i kant eller hinderspriten vid nästa slag. 
Bollen flyttas därför in i banan en bit. 
 
on checktoclose 
   
  --Standard Boarder-- 
  if sprite(29).LocH < 110 then 
    sprite(29).LocH = 115 
  end if 
  if sprite(29).LocH > 153 then 
    sprite(29).LocH = 150 
  end if 
  if sprite(29).LocV < 25 then 
    sprite(29).LocV = 27 
  end if 
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  --Blocks-- 
  if sprite(29).LocV < 217 and sprite(29).LocV > 212 then 
    sprite(29).LocV = 209 
  end if 
  if sprite(29).LocV < 225 and sprite(29).LocV > 217 then 
    sprite(29).LocV = 227 
  end if 
  if sprite(29).LocV < 134 and sprite(29).LocV > 130 then 
    sprite(29).LocV = 127 
  end if 
  if sprite(29).LocV < 134 and sprite(29).LocV > 139 then 
    sprite(29).LocV = 143 
  end if 
   
end 
 
När bollen studsat färdigt, stannat, är innanför banan och inte för nära kanten ska golfaren 
flyttas fram till bollen. Detta sker i handlern Replacement. 
 
 
5.3.7 Replacement 
När användaren har fått bollen nära banans hål, kontrolleras vart bollen är innan golfarspriten 
placerar ut. Detta för att vända spriten rätt så att golfaren alltid står vänd åt hålet och att siktet 
inte alltid pekar uppåt. 
 
  on Replacement 
   
  --Area A-- 
  if sprite(29).LocV >29 and sprite(29).LocV <59 and Sprite(29).LocH <=137       then  
    sprite(28).rotation = 90 
    sprite(30).rotation = 90 
    sprite(30).locV = sprite(29).LocV - 12 
    sprite(30).LocH = sprite(29).LocH - 6 
  end if 
  --Area B-- 
  if sprite(29).LocV >29 and sprite(29).LocV <44 and Sprite(29).LocH >137 and        
sprite(30).LocV < 146 then  
    sprite(28).rotation = 0 
    sprite(30).rotation = 0 
    sprite(30).locV = sprite(29).LocV + 6 
    sprite(30).LocH = sprite(29).LocH - 11 
  end if 
 : 
 : 
  --Area F-- 
  if sprite(29).LocV >44 and sprite(29).LocV <59 and Sprite(29).LocH >137 and 
sprite(30).LocV < 146 then   
    sprite(28).rotation = 180 
    sprite(30).rotation = 180 
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    sprite(30).locV = sprite(29).LocV - 6 
    sprite(30).LocH = sprite(29).LocH + 11 
  end if   
    sprite(28).Loc = sprite(29).Loc 
    sprite(28).visible = TRUE 
  end 
 
Funktionerna tittar efter i vilket område bollen, sprite nummer 29, stannade. Beroende på 
område så vänder den först golfaren, sprite nummer 30, åt rätt riktning och placerar ut honom 
vid bollen.  
 

 
       Figur 5.3.7 Banans indelning för placering av golfaren. 
 
När spelaren slagit bollen i hål anropas en handler som för spelaren vidare i spelet. Efter de 
tre avklarade hålen visas en resultatlista med spelarens sammanlagda poäng. Klarar inte 
spelaren av hålet på sju slag anropas en handler och det blir game over. 
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6 Diskussion 
En fullt fungerande webbplats har skapats. Webbplatsen innehåller en 2D-banguide, 
interaktiv 3D-guide samt ett webbaserat spel med golfanknytning. 
 
 

6.1 Webbplatsen 
Arbetet med webbsidan har gått över förväntningarna. Vi anser att webbplatsen blev enkel 
och välstrukturerad. Informationen hittas lätt och presenteras trevligt och på ett inbjudande 
sätt. Webbplatsens design tycker vi anknyter till golf på ett bra sätt och anpassad till 
golfklubbens kundkrets. Logotypen ger webbplatsen en sportig och tävlingsinriktad 
anknytning. Det största problemet har varit att implementera scrollboxen och förstå hur den 
fungerade. Detta tog lång tid då det inte finns någon dokumentation. I efterhand hade en 
enklare lösning varit att föredra, då scrollboxen inte uppfyller en speciell funktion utan mest 
är visuellt tilltalande. Navigationsmenyn med trädstrukturen anser vi blev en lyckad lösning. 
Den gör sidan lättöverskådlig samt användarvänlig. 
 

6.2 Banguiden 
Från början var det tänkt att varje bana skulle vara modellerad i 3D så att användaren själv 
kunde rotera, zooma och förflytta sig runt banan. Under arbetets gång ändrade sig 
Sunbyholms Golf & Country Club från en 3D-modellerad guide till en banguide med en ritad 
översiktsbild på banorna sedda uppifrån. Detta innebar att mycket arbete som lagts ned på att 
utveckla en 3D-guide gick till spillo.  
På de nya guiderna är vi mest nöjda med 2D-guiden. Den ger en bra översikt och en illusion 
av typografin. De länkade fotografierna i 2D-guiden ger användaren en bra bild över hur det 
ser ut att fysikt vara på plats. Fotografierna blev av skiftande kvalitet på grund av att flera 
olika kameror användes och att den ena digitalkameran hade för dålig upplösning för att 
kunna ta bra kort på långt avstånd. Vi hade velat fotografera samtliga kort med samma 
kamera, men fick inte tag i en tillräckligt bra digitalkamera med tillräckligt minnesutrymme 
för minst 53 kort. Idealet hade varit tillgång till en digital systemkamera och en bärbar dator. 
Då hade resultatet av korten kunnat ses direkt och minnesutrymmet hade inte varit några 
problem. Fotografierna från 2D-guiden användes i 3D-guiden fast då i en kombination med 
3DS Max och Director för att skapa en interaktiv vy. Resultatet tycker vi blev inte som 
förväntat. Korten var som tidigare nämnts av för dålig kvalité vilket blev ännu tydligare i 3D-
guiden. Ibland blir den interaktiva delen seg vilket vi inte funnit någon lösning på varför.    
 

6.3 Webbspelet 
Med tanke på att vi inte fick ut det vi ville med 3D-guiden ville vi skapa något annat som fick 
webbplatsen att skilja sig från mängden. Genom detta uppkom iden med att utforma ett 
webbaserat spel som anknyter till golf. Vi valde att göra ett minigolfspel för att vi ansåg detta 
vara enklare att utforma än ett vanligt golfspel och roligare för användaren. Minigolfspelet 
fyller också kraven för att det ska kunna användas smidigt över nätet. Dessutom kan även 
användaren ladda ner spelet som en *exe-fil, vilket spelet då också kan spelas hemifrån. 
Arbetet med spelet flöt på väldigt bra och de problem som vi stötte på var i stort sett endast 
kollisionshanteringen med bollen, väggarna och andra hinder.  
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Beräkningsfunktionerna för bollbanan var svårast att lösa på grund av att de ibland anropades 
två gånger. Efter en beräknad vinkel kunde den passa in för villkoren för en 
beräkningsfunktion och därigenom kunde bollens utgångsvinkel bli fel uträknad. Ett annat 
problem var också att ibland fastnade bollen i hindren. Dessa problem löstes också relativt 
snabbt och över lag är vi väldigt nöjda med det slutliga resultatet av spelet.  
 

6.4 Avslutande diskussion 
Huvuduppgiften var från början var att skapa en webbplats med en 3D-banguide. Under 
arbetets gång köpte dessvärre Sundbyholms Golf & Country Club en annan webbplats utan 
våran kännedom. De ändrade också villkoren för banguiden vilket gjorde att våran 
ursprungliga examensuppgift förändrades radikalt. Senare upphörde också kontakten mellan 
oss och golfklubben. Detta gjorde att vårat resultat inte kommer att användas kommersiellt, 
utan examensarbetet blev en fiktiv uppgift. Bortsett från detta anser vi att examensarbetet har 
varit lärorikt, spännande och att vi löst examensarbetets uppgifter på ett bra sätt. Arbetet har 
gett oss positiva erfarenheter som vi tar med oss i framtiden.  
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8 Bilagor  
 

8.1 Bilaga 1 - Ballputt 

 
 
on BallPutt                                      -- Motion of the ball 
  speed = speed *2 
  tmp3 = 0 
  tmp2 = 0 
  cal2 = 0 
  repeat while speed > 0 
    sprite(28).visible = FALSE 
    Wallbounce 
    if neg = 1 then 
      sprite(28).rotation = -(sprite(28).rotation) 
    end if 
    rotangle = ((sprite(28).rotation * pi)/180) 
    angV = (1 * (rotangle).cos) *10/pi 
    angH = (1 * (rotangle).sin) *10/pi 
     
    --Ball Up-- 
    if sprite(28).rotation = 0 then                           
      tmp2 = tmp2 + 200 
      tmp = 35000 + tmp2 
      repeat with i = tmp down to 0                                      
      end repeat 
      sprite(29).LocV = sprite(29).LocV - angV 
    end if 
     
    --Ball Right-- 
    if sprite(28).rotation = 90 then                        
      tmp2 = tmp2 + 200 
      tmp = 35000 + tmp2 
      repeat with i = tmp down to 0                                      
      end repeat 
      sprite(29).LocH = sprite(29).LocH + angH 
    end if 
     
    --Ball Up Right-- 
    if sprite(28).rotation < 90 and sprite(28).rotation > 0 then                           
      tmp2 = tmp2 + 200 
      tmp = 35000 + tmp2 
      repeat with i = tmp down to 0                                      
      end repeat 
      sprite(29).LocH = sprite(29).LocH + angH   
      sprite(29).LocV = sprite(29).LocV - angV   
    end if 
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    --Ball Left-- 
    if sprite(28).rotation = 270 then                         
      tmp2 = tmp2 + 200 
      tmp = 35000 + tmp2 
      repeat with i = tmp down to 0                                      
      end repeat 
      sprite(29).LocH = sprite(29).LocH + angH 
    end if 
     
    --Ball Up Left-- 
    if sprite(28).rotation > 270 and sprite(28).rotation < 358 then                            
      tmp2 = tmp2 + 300   
      tmp = 35000 + tmp2 
      repeat with i = tmp down to 0                                      
      end repeat 
      sprite(29).LocH = sprite(29).LocH + angH 
      sprite(29).LocV = sprite(29).LocV - angV  
    end if 
     
    --Ball Down Left-- 
    if sprite(28).rotation > 180 and sprite(28).rotation < 270 then                            
      tmp2 = tmp2 + 200   
      tmp = 35000 + tmp2 
      repeat with i = tmp down to 0                                      
      end repeat 
      sprite(29).LocH = sprite(29).LocH + angH 
      sprite(29).LocV = sprite(29).LocV - angV  
    end if 
     
    --Ball Down Right-- 
    if sprite(28).rotation < 180 and sprite(28).rotation > 90 then                          
      tmp2 = tmp2 + 200 
      tmp = 35000 + tmp2 
      repeat with i = tmp down to 0                                      
      end repeat 
      sprite(29).LocH = sprite(29).LocH + angH  
      sprite(29).LocV = sprite(29).LocV - angV      
    end if 
     
    --Ball Down-- 
    if sprite(28).rotation = 180 then                           
      tmp2 = tmp2 + 200 
      tmp = 35000 + tmp2 
      repeat with i = tmp down to 0                                      
      end repeat 
      sprite(29).LocV = sprite(29).LocV - angV 
    end if 
     
    speed = speed -1 
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    neg = 0 
    updatestage 
    cal = 0 
  end repeat 
   
  --Check Ball in Hole-- 
  if intersect(sprite(29).rect, sprite(11).rect) <> rect(0,0,0,0) then --and speed <300 then 
    puppetsound "GolfBallInHole" 
    sprite(41).LocV = 320 
    HoleFinished   
  end if 
   
  --Counts Hits-- 
  if hitcount < 7 then 
    hitcount = hitcount +1 
    sprite(59 + hitcount).visible = FALSE 
    sprite(60 + hitcount).visible = TRUE 
  end if 
   
  --Check out of Hits-range-- 
  if hitcount = 7 and speed = 0 then 
    GameOver 
  end if 
   
  checkboarder 
   
   
  --Place Golfer at Ball for new Hit-- 
  if speed = 0 then 
    sprite(41).LocV = 320 
    cal2 = 0 
    checktoclose 
    Replacement 
  end if 
   
end 
 



  

45 

8.2 Bilaga 2 - Wallbounce 
 
on Wallbounce                                                  
  repeat with i = 12 to 15  
     
    --Vertical Walls--     
    if intersect(sprite(i).rect,sprite(29).rect) <> rect(0,0,0,0) then 
      puppetsound "WallBounce" 
      --Ball Up-- 
      if sprite(28).rotation = 0 and cal = 0 then 
        sprite(29).locH = sprite(29).locH +2 
        sprite(28).rotation = 180 
        cal = 1 
      end if 
       
      --Ball Down-- 
      if sprite(28).rotation = 180 and cal = 0 then 
        sprite(29).locH = sprite(29).locH +2 
        sprite(28).rotation = 0 
        cal = 1 
      end if 
       
      --Ball Up Right-- 
      if (sprite(28).rotation > 0 and sprite(28).rotation < 90) and cal = 0 then 
        sprite(29).locH = sprite(29).locH -2 
        sprite(28).rotation = 360 - sprite(28).rotation 
        cal = 1 
      end if 
       
      --Ball Up Left-- 
      if (sprite(28).rotation > 270 and sprite(28).rotation < 358) and cal = 0 then  
        sprite(29).locH = sprite(29).locH +2 
        sprite(28).rotation = 360 - sprite(28).rotation  
        cal = 1  
      end if 
       
      --Ball Right-- 
      if sprite(28).rotation = 90 and cal = 0 then 
        sprite(29).locH = sprite(29).locH -2 
        sprite(28).rotation = 270 
        cal = 1 
      end if 
       
      --Ball Left-- 
      if sprite(28).rotation = 270 and cal = 0 then 
        sprite(29).LocH = sprite(29).locH +2 
        sprite(28).rotation = 90 
        cal = 1 
      end if 
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      --Ball Down Right-- 
      if (sprite(28).rotation < 180 and sprite(28).rotation > 90) and cal = 0 then 
        sprite(29).locH = sprite(29).locH -2 
        sprite(28).rotation = 360 - sprite(28).rotation   
        cal2 = 2  
        cal = 1 
      end if 
       
      --Ball Down Left-- 
      if (sprite(28).rotation > 180 and sprite(28).rotation < 270) and cal = 0 then   
        sprite(29).locH = sprite(29).locH +2 
        if cal2 = 0 then 
          sprite(28).rotation = 360 - sprite(28).rotation  
        end if 
        cal = 1 
        cal2 = cal2 -1 
      end if 
    end if      
  end repeat 
   
   
  --Horizontal Walls-- 
  repeat with j = 19 to 21                                          
    if intersect(sprite(j).rect,sprite(29).rect) <> rect(0,0,0,0) then 
      puppetsound "WallBounce" 
      --Ball Up-- 
      if sprite(28).rotation = 0 and cal = 0 then 
        sprite(29).LocV = sprite(29).LocV +2 
        sprite(28).rotation = sprite(28).rotation + 180                      
        cal = 1   
      end if 
       
      --Ball Down-- 
      if sprite(28).rotation = 180 and cal = 0 then 
        sprite(29).LocV = sprite(29).LocV -2 
        sprite(28).rotation = sprite(28).rotation - 180                   
        cal = 1  
      end if 
       
      --BAll Up Right-- 
      if (sprite(28).rotation > 0 and sprite(28).rotation < 90) and cal = 0 then   
        sprite(29).LocV = sprite(29).LocV +2 
        sprite(28).rotation = 180 - sprite(28).rotation  
        cal = 1   
      end if 
       
      --Ball Left-- 
      if sprite(28).rotation = 270 and cal = 0 then                                    
        sprite(29).LocV = sprite(29).LocV +2 
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        sprite(28).rotation = 90 
        cal = 1 
      end if 
       
      --Ball Right-- 
      if sprite(28).rotation = 90 and cal = 0 then                                  
        sprite(29).LocV = sprite(29).LocV +2 
        sprite(28).rotation = 270 
        cal = 1 
      end if 
       
      --Ball Down Left-- 
      if (sprite(28).rotation > 180 and sprite(28).rotation < 270) and cal = 0 then   
        sprite(29).LocV = sprite(29).LocV -2 
        sprite(28).rotation = 360 - (sprite(28).rotation - 180) 
        cal = 1 
      end if 
       
      --Ball Up Left-- 
      if (sprite(28).rotation > 270 and sprite(28).rotation < 358) and cal = 0 then   
        sprite(29).LocV = sprite(29).LocV +2 
        sprite(28).rotation = 180 + (360 - sprite(28).rotation) 
        cal = 1 
      end if 
       
      --Ball Down Right-- 
      if (sprite(28).rotation < 180 and sprite(28).rotation > 90)  and cal = 0 then   
        sprite(29).LocV = sprite(29).LocV -2 
        sprite(28).rotation = 180 - sprite(28).rotation  
        cal = 1 
      end if 
       
    end if 
     
  end repeat    
end 
 




