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Sammanfattning 
Examensarbetet är utfört på uppdrag åt Strix produktion Efterlyst. Uppgiften har varit 
att göra en underliggande sida på Efterlysts hemsida, med en spelapplikation som 
ska vara intressant och ha en stark koppling till programmet. 
 
I rapportens första del får läsaren ta del utav det förarbete som är gjort innan det 
slutgiltiga spelet utarbetades. Det är i dessa testversioner som det tekniska provats 
fram för att antingen användas eller förkastas.  
 
När detta utförts lades mycket arbete ner på att skapa en snygg design på spelet. De 
olika alternativen som gjordes på utseendet skickades till Strix så de kunde 
bestämma vad de tyckte passade bäst. 
 
Efter beskrivningen av det tekniska och designen kommer ett avsnitt som förklarar 
hur varje frame i spelet är uppbyggd. I denna del står att läsa om programmeringen 
som är gjord för att spelet ska fungera. 
 
I slutet av rapporten går det att följa de problem som uppstått under arbetet och hur 
de blivit lösta.  
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Summary 
This final-year project has been performed at Strix production Efterlyst. The task has 
been to make a page under their homepage, with a game application that’s supposed 
to be interesting and also have a strong connection to the TV-program. 
 
In the first part of the report, the reader will learn about the preparing work that was 
done before the work with the final game began. It is in these two test versions all the 
technical problems were tested, to finally be used or thrown away.  
 
When all this was done, a lot of effort was made to make an attractive design of the 
game. The different design alternatives that were made were sent to Strix, so that 
they could choose what they liked the most. 
 
After the technical description and the design, comes a part that explains how each 
frame in the game is  constructed. In this part you can also read about the 
programming that were made to make the game work as it’s supposed to.  
 
In the end of this report you can follow the difficulties that came up during the project, 
and how they have been solved. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete har gjorts som ett sista moment innan ingenjörsutbildningen i 
Medie- och Kommunikationsteknik som vi går på kan avslutas. Vårt arbete har vi 
utfört åt Strix produktion och tanken var att vi skulle utforma en underliggande sida 
med ett spel på programmet Efterlysts hemsida. Anledningen till att Strix ville ha en 
applikation till just Efterlyst, var att hemsidan ska kunna locka besökare även mellan 
säsongerna när tv-programmet inte sänds. 
 
Denna rapport riktar sig främst till personer som besitter viss kunskap i Director. På 
grund av detta har vi valt att inte förklara de mest grundläggande termerna i 
programvaran. Även utan dessa kunskaper så kan rapporten vara intressant läsning, 
men ha då i åtanke att vissa termer kan vara främmande. 
 

1.1 Syfte 
Eftersom Strix vill öka antalet besökare till deras hemsida är examensarbetets 
huvudsakliga syfte att öka sidans intressenter. Syftet med själva spelapplikationen är 
att användaren ska få en uppfattning om hur svårt det är att ge ett riktigt vittnesmål 
och få gå igenom de processer som ett riktigt vittne gör. Vi ville dessutom göra ett 
spel som kändes kul, intressant och med en stark koppling till programmet. 
 

1.2 Grundidé 
Samarbetet med Strix började med telefonsamtal som ledde till ett möte i Stockholm. 
På mötet bestämdes att uppgiften framförallt skulle utföras i Norrköping och endast 
planering, avstämning och framläggning av arbetet i Stockholm.  
 
Strix hade en grundidé om hur de ville att projektet skulle se ut, men hur det skulle 
utformas fick vi avgöra själva. Även utseendemässigt har vi haft en hel del att säga 
till om. Tanken med projektet var en simulerad vittneskonfrontation i spelform. 
Användaren ska få se en scen där ett brott begås och sedan kunna lämna 
signalement och peka ut rätt person i en vittneskonfrontation.  
 
Filmer och bilder som skulle komma att behövas lovade Strix att ordna åt oss. På 
mötet bestämdes också att den huvudsakliga programvaran skulle vara Macromedia 
Director med Lingo som programmeringsspråk. Andra program som också ansågs 
lämpliga var Adobe Photoshop och 3D Studio Max för bildbehandling och Microsoft 
Access för databashantering.  
 

1.3 Kortfattat om spelet 
Spelet börjar med att en film, där ett brott begås, visas för användaren. Sedan 
kommer man till ett simulerat förhör med polisen. Här får man svara på samma typ av 
frågor som man skulle ha fått i en verklig situation, vilket är möjligt tack vare Efterlysts 
nära samarbete med polisen. Frågorna som man får rör sig till exempel om 
gärningsmännens vapen och klädsel. Till varje fråga får användaren tre olika 
svarsalternativ att välja mellan. Svaret som väljs lagras i en lista tillsammans med 
svaren från de andra frågorna i förhöret.  
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Efter förhöret kommer användaren till en simulerad vittneskonfrontation. Här gäller 
det att peka ut rätt gärningsman. 
 
Spelet avslutas med att resultaten visas. Dels får man veta hur många frågor man 
svarade rätt på under förhöret och dels får man veta vilken/vilka personer som var de 
riktiga brottslingarna. Det är tänkt att spelet både ska ha dramaturgiska inslag och 
samtidigt vara lärorikt. 
 

1.4 Tidsplan 
Vecka 12: Planeringsarbete i Stockholm 
Vecka 13-14: Mycket kontakt med Strix. Utforma en mall för hur slutresultat ska se ut.  
Vecka 15-16: Arbeta fram en fungerande sida. 
Vecka 17: Visa upp en välfungerande sida med utrymme för förbättring. 
Vecka 18-21: Framläggning av arbetet varje vecka för Strix. Diskussioner om vad som 
ska tas bort, läggas till eller förbättras.  
Vecka 22: Framläggning av examensarbete. 
 
Dokumentation kommer att pågå vid sidan om, under hela arbetets gång. 
 
Tidsplanen som lades till grund för examensarbetet har varit svår att hålla. Strix har 
tagit sig väldigt lite tid och det har gjort att mycket har dragit ut på tiden som till 
exempel respons på utfört arbete. De olika problemen som står att läsa om senare i 
rapporten, under rubriken Problem, har också medfört att tidsplanen inte kunnat följas. 
Framför allt det som skulle ske under vecka 18-21, framläggning av arbetet varje 
vecka, har inte alls existerat. Vi hade inte ett färdigt spel förrän precis innan den tio 
veckor långa perioden var över. Framläggningen har heller inte kunnat göras förrän på 
hösten då rapporten inte blev färdig tidigare. 
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Förarbete 
Innan arbetet med att göra det riktiga spelet kunde påbörjas, krävdes en hel del 
förberedelser bland annat i form av planering och informationssökning. Något av det 
första som gjordes var att spelets utseende och uppbyggnad bestämdes. 
Produktionsbolaget Strixs önskemål var ett spel innehållande en film, ett förhör och 
en konfrontation. Men tillvägagångssättet för att lösa detta var valbart, och snart 
började spelets händelseförlopp att planeras. Vid spelets start skulle det vara en 
sorts inledande presentation innan brottsfilmen skulle visas. Efter filmen var det tänkt 
att det skulle komma en kallelse till ett förhör där varje rätt besvarad fråga skulle ge 
ett visst antal poäng. Efter förhöret skulle användaren bli kallad till en konfrontation 
bestående av fotografier av brottslingar, där rätt utpekad gärningsman skulle ge ett 
större antal poäng än de vid förhöret.  
 
Det var nu dags att börja skissa på spelets utseende. Enligt Strix önskemål var det 
bestämt att spelet skulle öppnas i ett nytt fönster från Efterlysts hemsida. De ville 
också att utseendet på spelets sida skulle vara så likt Efterlysts sida som möjligt. Men 
eftersom det skulle se konstigt ut med en sida som var väldigt lik men ändå inte exakt 
likadan, så gjordes istället en egen design för spelet. För att trots detta få ett enhetligt 
intryck bestämdes att åtminstone de färger som fanns på Efterlysts sida skulle 
användas till spelet. Det föreslogs nu några olika idéer som alla byggde på en beige 
bakgrund med en vinröd ram, men något slutgiltigt beslut om bakgrund fattades inte, 
då det var dumt att lägga ner alltför mycket tid på detta på ett så tidigt stadium av 
arbetet. Ett fungerande spel kändes viktigare än ett snyggt spel vid denna tidpunkt. 
Så därför var det bättre att börja jobba med funktionaliteten istället, vilket gjordes i två 
testversioner till att börja med. 
 

2.1.1 Testversion 1 
Istället för en invecklad design gjordes en enkel, tillfällig bakgrundsbild som 
importerades till Director och användes när första testversion av spelet påbörjades. I 
den första testversionen gjordes det till att börja med mest enklare saker för att få en 
god uppfattning om Directors uppbyggnad. Det lades in lite text, en knapp och en 
film.  
 
Sedan var det tänkt att själva förhöret skulle börja. Här dök de första stora problemen 
upp. Hur skulle frågorna se ut och hur skulle de besvaras? Om användaren skulle få 
skriva in en egen text som svar på frågan skulle det bli svårt att göra en rättvis 
bedömning på om svaret var rätt eller inte. Om det till exempel var angett i en string 
att det rätta svaret är blå och användaren sen svarar blågrå, så får han/hon fel även 
om det kanske egentligen är mer rätt. Som tur var visade det sig snart att Strix ändå 
ville ha frågor med alternativsvar. Ett sätt att lösa det här på hade kunnat vara att låta 
användaren skriva ett a, b eller c i en textruta, beroende på vilket alternativ han/hon 
tror är rätt. Men ännu enklare för användaren är att bara behöva kryssa i det 
alternativ han/hon tror på. Det var därför tvunget att hitta någon form av knappar där 
man bara kan välja ett alternativ. Efter lite informationssökning angående knappar i 
Director visade det sig att något som hette Radiobuttons var det perfekta valet.  
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Radiobuttons är små cirklar, med text bredvid, som man kan sätta till on eller off (det 
vill säga vald eller inte vald) genom att klicka i dem. En liten svart punkt i cirkeln visar 
att knappen är vald. Knapparna skapas med hjälp av Button Tool i Tool Palette. Man 
kan välja mellan tre olika typer av knappar. Dessa är Pushbutton, Checkbox och 
Radiobutton. Anledningen till att just Radiobuttons var så perfekta är att det i en 
grupp av Radiobuttons bara ska kunna vara en knapp vald åt gången. De används 
oftast för att erbjuda ett val mellan många alternativ. Klickar man i en knapp i en 
grupp så blir de andra knapparna automatiskt satta till off. På grund av att bara en 
knapp ska gå att välja, måste man gruppera de knappar man vill ska höra ihop, vilket 
i detta spel är de tre knappar som motsvarar de tre svarsalternativen till en fråga. För 
att få Radiobuttons att fungera som de ska krävs det lingokod. Inkluderat i Directors 
Library finns ett behavior som låter användaren gruppera ihop sina Radiobuttons. Det 
är bara att dra detta behavior till var och en av knapparna och se till att ge dem 
samma gruppnamn. När detta är gjort kommer var och en av knapparna att ha 
kontroll över hur de andra är satta. En Radiobutton är beroende av sin Cast member 
för att avgöra om den är satt till on eller off. Därför går det inte att återanvända en 
knapp inom samma grupp.  
 
Radiobutton-grupper som skapas på detta sätt är inte helt problemfria, bland annat 
kan grafiken bli fel på vissa plattformar. När knapparna grupperas skapas automatiskt 
en lingokod till dem. För att ha bättre kontroll på sina knappar och sin grupp kan man 
istället skapa mer avancerade Radiobuttons genom att själv skriva lingokod till var 
och en av dem. Efter att ha testat Radiobuttons med färdiga koder och fått de att 
fungera, men inte fått svaren att registreras, valdes det andra alternativet, det vill 
säga att själv skriva lingokoden till knapparna, vilket gjordes i nästa testversion. 
 

2.1.2 Testversion 2 
För att kunna försöka förstå Radiobuttons ordentligt, påbörjades en ny testversion av 
spelet i Director. Här skapades tre Radiobuttons som sedan fick vars sin egen 
lingokod. Efter en del försök och ändringar fungerade knapparna till slut som de 
skulle. För att göra det mer likt det kommande spelet som skulle ha flera frågor som 
man går igenom en efter en, skapades ytterligare några Radiobuttons som 
grupperades. Dessa placerades i frames längre fram i Score. För att ta sig mellan de 
olika frågorna gjordes framåt- och tillbaka-knappar med hjälp av Pushbuttons.  
 
I den här testversionen gjordes även försök med en konfrontation. Ett moviescript 
skrevs som registrerade svaren från varje fråga i en lista innan den gick vidare till 
nästa fråga. Efter sista frågan så jämfördes svaren med information i en propertylist 
där fotografierna låg. Om man till exempel svarade att gärningsmannen hade brunt 
hår så hämtades slumpvalda fotografier med brunhåriga personer och även 
fotografiet på den riktiga gärningsmannen. Här skulle rätt brottsling pekas ut. Efter 
konfrontationen skapades en resultatsida. Här visades antalet rätt besvarade frågor, 
även om man pekat ut rätt gärningsman eller inte. De svåraste 
programmeringsproblemen var nu lösta och det var dags att börja titta på designen 
igen. 
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2.1.3 Bakgrundsbild  
En snygg bakgrundsbild som skulle fungera genom hela spelet var det viktigaste att 
få till först. Inte förrän Strix godkänt den kunde arbetet med spelets slutgiltiga version 
påbörjas ordentligt. För att göra bakgrundsbilden användes programmet Adobe 
Photoshop. Bakgrundbildens storlek har den storlek som spelet kommer att ha när 
det öppnas i ett nytt fönster från Efterlysts hemsida. Den storlek som bestämdes var 
640*480 pixlar. Då kan även de som har väldigt låg upplösning på sin skärm se hela 
spelet och för de med hög upplösning kommer spelet att ligga i ett smidigt litet 
fönster.  
 
Det var nu dags att jobba vidare på idén med en beige bakgrund med en vinröd ram. 
Till att börja med hämtades den vinröda och den beiga färgen från Efterlysts 
hemsida. För att göra allt lite roligare än bara en ram med en ruta i, så gjordes en 
färgövergång i den vinröda ramen till en mörkare vinröd nere i högra hörnet. Den 
beiga rutan blev skuggad genom att svarta linjer ritades under och till höger om rutan. 
Från en reklamruta på Efterlysts hemsida kom idén att kapa det ena hörnet på den 
beiga rutan.  
 

 
 
Figur 1: Spelets bakgrundsbild  
 
Själva grunden till spelet var nu klar, bara någon form av rubrik saknades. Logotypen 
Efterlyst kommer ifrån Strix och efter att ha ändrat den till passande storlek och lagt 
på rätt färger placerades den i det övre vänstra hörnet. Nu var bakgrundsbilden redo 
att visas upp för produktionsbolaget. Visserligen skulle även spelets namn finnas 
med längst upp på bilden, men eftersom namnet inte var bestämt än fick det vänta. 
Strix tyckte om bakgrundsbilden och bestämde snabbt att spelets namn skulle vara 
Vittnesträning. I Adobe Photoshop och i 3D Studio Max gjordes några olika rubriker 
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med spelets namn, som Strix sedan fick välja mellan. Rubrikerna var skapade med 
lite olika färger och teckensnitt. Favoriten gjordes i 3D Studio Max och var i samma 
blågråa färg som Efterlysts hemsidas textrutor. Bakgrunden var nu helt komplett och i 
figur 1 ser ni resultatet. Nästa sak att ordna med var filmen till spelet. 
 

2.1.4 Filmer 
Vid det här laget hade Strix ordnat den första brottsfilmen. Det blev genast problem 
eftersom filmen var på 37 Mb. Om man inte har en väldigt snabb uppkoppling så tar 
det alldeles för lång tid att ladda ner en så stor fil. Efter att ha diskuterat problemet 
med Strix bestämde ansvariga på bolaget att de ville erbjuda så många som möjligt 
att spela spelet vilket självklart också innebär att se filmerna. Men att komprimera 37 
Mb så pass mycket att det går tillräckligt fort för en vanlig modemanvändare att ladda 
ner är i princip omöjligt. Men för de som använder ADSL och uppkopplingar med 
liknande uppkopplingshastighet ville de erbjuda en mindre film med sämre kvalitet 
och sen låta de med snabb uppkoppling eller de som kan tänka sig att vänta länge 
medan filmen laddas att få se den stora filmen med mycket bra kvalitet.  
 
Till komprimeringen användes programmet Adobe Premiere. Några olika sätt att 
komprimera på testades. Dels användes olika kompressorer som till exempel 
Sorenson Video. Sen testades också olika storlekar på filmen, olika antal frames per 
sekund och olika hög kvalitet. Även på ljudet lyckades filmens storlek minska en hel 
del. Efter ett antal försök slutade det hela med en film på 7 Mb som hade hyfsad 
kvalitet för att vara så pass liten och skulle fungera att använda i spelet. I och med 
detta var alla förberedelser klara och det var dags att börja designa det riktiga spelet. 
 

2.2 Design av spelet 
Allting var nu förberett för att påbörja det som skulle bli den slutgiltiga versionen av 
spelet. Därför skapades en ny Directorfil och bakgrundsbilden lades in, fast med 
rubrikerna utklippta. Dessa lades istället in som egna bilder ovanpå bakgrundsbilden 
bland annat på grund av att logotypen, Efterlyst, skulle fungera som en knapp med en 
länk till Efterlysts hemsida. 
 
Exakt hur spelet skulle börja var ännu inte bestämt, så därför lämnades några frames 
lediga precis i början av spelet för att det senare skulle kunna göras något roligt i 
spelets inledning. Med utgång delvis från den första testversionen byggdes spelet 
upp på liknande sätt med text, knappar och film. Först en text där man får välja 
uppkopplingshastighet och sen en text där man får välja vilken film man vill se (även 
om det än så länge bara finns en film i spelet). Som planerat lades det in två olika 
filmer med olika hög kvalitet. Sen användes den andra testversionen som hjälp för att 
göra själva förhöret. Den innehöll redan färdig kod för Radiobuttons och för hur 
svaren skulle registreras i en lista.  
 
Förhörsfrågorna som nu hade kommit från Strix stämde inte riktigt överens med 
lösningen i den andra testversionen där förhörets svar påverkade vilka fotografier 
som skulle visas vid konfrontationen. Det skulle inte vara till någon nytta med den 
lösningen eftersom ingen av frågorna handlade om gärningsmännens utseende på 
det viset. Däremot var det två gärningsmän i filmen vilket gjorde konfrontationen lite 



TEKNISKA HÖGSKOLAN I LINKÖPING                                                      2002-09-27 
Campus Norrköping 
Interaktiv vittneskonfrontation – Utvecklandet av ett Director-spel för Internet 
Hannah Brorsson och Ingrid Jacobsson 
 

 7

annorlunda. Detta löstes genom att ha två olika konfrontationer där en gärningsman 
pekas ut åt gången. Eftersom förhörsfrågorna nu inte skulle påverka konfrontationen 
så kunde det lika gärna vara samma fotografier som alltid visades. Varje 
konfrontation består av sex olika fotografier med en Radiobutton placerad under varje 
fotografi. Dessa Radiobuttons är grupperade och på så sätt går bara ett fotografi att 
välja. 
 
Efter konfrontationen gjordes det precis som i testversionen en resultatsida. Här 
skulle användarens antal rätta svar vid förhöret, antal rätt utpekade gärningsmän, 
användarens totala poängsumma och slutligen fotografier på vilka de rätta 
gärningsmännen var visas. Exakt hur den här resultatsidan skulle se ut var inte 
bestämt, utan till att börja med gjordes en ganska enkel design. Längst ner på sidan 
lades det i alla fall två knappar. En ”spela igen” knapp som kör om spelet från början 
och en ”avsluta” knapp. Strix hade kommit med önskemål om eftertexter innehållande 
bland annat namnen på de som gjort filmerna. Dessa eftertexter rullar förbi när man 
klickat på ”avsluta”. Men dessa båda knappar, precis som alla andra knappar i spelet, 
behövde snyggas till ordentligt. 
 

2.2.1 Knappar 
Hittills hade bara Directors egna knappar använts i spelet. Men de Pushbuttons som 
finns med i Director är väldigt enkla och inte alls särskilt snygga eller professionella . 
Däremot är det smidigt att använda dem som prototyper till att börja med eftersom de 
går fort att skapa. Pushbuttons är rundade rektanglar med en svart ram som man kan 
skriva text i. Liksom med Radiobuttons använder man Tool Palette för att skapa dem. 
Men för att få snyggare och personligare knappar kan man importera egna bilder till 
Director och ge dem lingokod så de fungerar som knappar. Självklart gjordes detta till 
spelet. Eftersom det skulle finnas så många knappar i spelet så var det viktigt att de 
hade en snygg och tydlig design som framförallt Strix var nöjda med. Därför gjordes 
några olika typer av knappar som de kunde välja bland.  
 
Till en av knapparna användes den vanligaste knappen på Efterlysts hemsida som 
utgångspunkt, en knapp bestående enbart av vinröd text följt av två pilar, som blir 
rosa när musen dras över den, se figur 2. 
 

           
 
Figur 2: Första knapp förslaget 
 
Ett problem med denna var att det skulle se lite konstigt ut med pilarna efter texten 
när det till exempel stod resultat eller avsluta istället för nästa. Dessutom kändes den 
liten och otydlig. 
 
En annan knapp som gjordes var också bara tänkt att användas under själva 
förhöret, eftersom den enbart bestod av pilar, se figur 3. Med den skulle man kunna 
ta sig till både nästa och föregående fråga i förhöret, precis som det var tänkt från 
början att man skulle kunna göra. Men då vittnesfrågorna var formulerade som de var 
fanns ingen möjlighet att låta spelaren hoppa fram och tillbaka i frågorna då de skulle 
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avslöja en hel del information om till exempel hur många brottslingar det var och så 
vidare. Liksom föregående knapp blev den här också rosa vid överdragning. 
 

           
 
Figur 3: Andra knapp förslaget 
 
Precis som med den förra knappen så skulle det behövas någon lite annorlunda 
variant av den här för att använda till knapparna utanför förhöret. Då det inte skulle 
ges möjlighet för användaren att gå bakåt i spelet var det ingen mening med att ha 
bakåt pilen förhöret och utan den var knappen inte lika snygg. 
 
Till nästa knapp kom också idén från Efterlysts hemsida. På några fåtal ställen på 
hemsidan har de en beige knapp med text på. En liknande knapp gjordes, fast med 
annan färg, storlek och med en skugga under och till höger om. Först var det tänkt att 
den skulle vara i samma vinröda färg som ramen på bakgrundsbilden. Men eftersom 
den färgen är ganska mörk och texten skulle vara i svart blev det svårt att tyda vad 
som stod. Men genom att ändra färgens luminans uppstod en ljusare variant av den 
vinröda färgen. Med denna färg gjordes två bilder, en som visade hur knappen skulle 
se ut i normala fall och en som såg intryckt ut, som skulle ersätta den vanliga när 
musen dras över. För att få knappen att se intryckt ut togs helt enkelt bara skuggan 
bort. Figur 4 visar denna knapp, både med och utan skugga. 

 
           

 
Figur 4: Tredje knapp förslaget 

 
Det enda felet med den här knappen var att färgen nästan skar sig mot den mörkare 
vinröda i ramen, vilket såklart mest är en smaksak. En annan idé var att ha en knapp i 
samma färg som den blågrå färgen som användes till spelets namn. Därför gjordes 
precis samma knapp fast i den färgen istället för att testa om det fungerade bättre. 
Hur detta blev kan ni se i figur 5. 
 

           
 

Figur 5: Spelets slutgiltiga knappar 
 

Den sista knappen kändes bäst, eftersom den hade en design som fungerade på alla 
ställen i spelet, och dessutom var den snygg och tydlig. Men alla, utom den andra, 
skickades ändå upp till Strix som fick göra det slutgiltiga valet. De föredrog också den 
sista, så det fick bli den blågrå knappen. 
 
I samband med att knapparna skulle visas upp för Strix, var det också lägligt att visa 
upp spelet, så långt som det var gjort vid denna tidpunkt. Eftersom Directorfilen nu 
var för stor för att skicka med e-mail, var det bättre att lägga upp den på en hemsida 
istället. Därför sparades den om som en Shockwave film istället. 
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2.2.2 Shockwave 
Att spara spelet som en Shockwave film gick utan några större problem. Fast när den 
sen spelades från hårddisken första gången så visades inte filmerna. Det kom upp ett 
felmeddelande som sa att en Quicktime 3 Xtra krävdes. Filmerna var i 
Quicktimeformat eftersom det är det filmformat som stöds bäst i Shockwave. Men i 
Xtras-mappen under Director låg en Qt3-mapp precis som det skulle. Efter mycket 
läsning om Quicktime i Shockwave och ännu mer funderande kring vad som kunde 
vara fel hittades till slut lösningen. I Director kan man gå in under 
Modify>Movie>Xtras och kryssa i ”Download if needed” för en särskild Xtra. När detta 
gjordes för Quicktime-Xtra, så fungerade Shockwave filen som den skulle från 
hårddisken. 
 
Det borde nu bara vara att lägga upp Shockwave filen och de båda filmerna (filmer 
kan inte inkluderas i en Shockwave utan måste läggas upp separat) på en hemsida 
så skulle allt fungera. Men det gjorde det inte. När spelet kördes hoppades filmerna 
bara över, utan att ens ett felmeddelande dök upp. Det verkade som filen aldrig hann 
uppfatta att filmerna fanns innan den gick vidare till nästa frame. Misstankar uppstod 
om att det kunde ha att göra med att filmerna inte var nerladdade i förväg och att de 
aldrig hann börja laddas ner. Men det var bara att börja söka information om 
Quicktime i Shockwave en gång till. På Macromedias hemsida hittades slutligen 
lingokod för att låta en film laddas ner någon frame innan det är dags för den att 
spelas upp. När denna kod lagts till och anpassats efter spelet fungerade allt som det 
skulle även när spelet kördes från Internet. Så nu var allt klart för att låta Strix titta på 
det på hemsidan och säga vad de tyckte om arbetet så långt. 
 
När Strix hade fått se spelet bad de om ett telefonmöte för att prata om fortsatt jobb 
med spelet. Eftersom tiden började bli knapp bestämdes att det inte fanns tid till att 
lägga in fler filmer i spelet, utan att det viktigaste just nu var att få till en snygg design. 
Produktionsbolaget hade några önskemål, bland annat om en highscore-lista, som 
endast skulle göras om det blev tid över. Annars var de nöjda med allt och tyckte att 
idéerna om förbättring av utseendet var bra. Det första som skulle förbättras var att 
ordna en inledning till spelet. 
 

2.2.3 Spelets inledning 
Under hela arbetets gång fanns det funderingar i bakgrunden kring hur spelet skulle 
börja. Tidigt framkom det att en presenterande text av spelet skulle vara med, men att 
det gärna fick vara med något roligt precis innan denna text kom fram. Några 
funderingar rörde sig om någon form av animation. Under samtalet med Strix 
bestämdes att en animering skulle bli bra. Denna skulle göras i 3D Studio Max. 
Många funderingar kom nu kring olika saker som har med vittnen, brott och straff att 
göra och på vad som skulle kunna bli en rolig animation. Det slutade med skapandet 
av en fotboja.  
 
Idén var att det skulle rycka i dess kedja, som om någon försökte gå sin väg, men 
kulan höll honom tillbaka. För att få en lite bättre känsla, byggdes en 
fängelseliknande miljö upp runt fotbojan. Här lades det på en tegelstens-map på 
väggarna och en cement-map på golvet. Kulan fick en metall-map för att se mer 
trovärdig ut. För att få till den riktiga fängelsekänslan gjordes också ett gallerfönster. 
Nu var själva bakgrunden till animeringen klar och den kan ni se i figur 6. 
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Figur 6: Startscenen 
 
Nästa steg var att animera fotbojan. Genom att flytta och rotera länkarna i kedjan blev 
det en rörelse som såg ut som om någon ryckte i den icke synliga änden av den. 
Efter att ha gjort två sådana ryckningar utan att låta själva kulan flytta sig märkbart, 
avslutades animeringen med att hela kulan for iväg åt höger vid den tredje 
ryckningen.  
 
Hela bilden ovan skulle aldrig kunna gå att göra till en film utan att den skulle bli 
alldeles för stor. Istället gömdes först fotbojan och en bakgrundsbild gjordes av 
resten. Sen gjordes gif-bilder av hela animeringen. I dessa bilder klipptes det nedre 
högra hörnet ut. Genom att spela in en Action i Photoshop som klippte ut hörnet, 
behövdes detta bara göras en gång och sen bestämma att samma sak skulle utföras 
på samtliga bilder. Sen användes Adobe ImageReady för att skapa en gif-film av gif-
bilderna. Denna film komprimerades i Premiere och sparades som en Quicktime 
istället. 
 
Eftersom utseendet på fotbojan hade blivit snyggt och eftersom alla sidor i spelet som 
bara innehöll ren text och en knapp behövde snyggas till, verkade det som en bra idé 
att klippa ut och lägga på ett genomskinligt beigt lager på fotbojan och låta den ligga 
som bakgrund till all text. Ett exempel på hur det kan se ut med fotbojan som 
bakgrund visas i figur 7. 
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Figur 7: Fotbojan som bakgrundsbild  

 
Nu var det bara den presenterade texten, som skulle visas efter animeringen, som 
saknades för att spelets inledning skulle vara klar. Den gjordes snabbt, genom att 
bara lägga in fotbojan, en textruta och en startknapp. Efter inledningen var framen 
innan filmen nästa sak som behövde förbättras. 
 

2.2.4 Innan film 
Som nämnts tidigare så skrevs det lingokod för att hela filmen ska laddas ner innan 
den börjar visas. På några datorer kan det ta ganska lång tid innan nerladdningen är 
färdig. För att användaren då inte ska tro att spelet har hängt sig eller något annat 
konstigt så är det inlagt en textrad där som talar om för spelaren att vänta medan 
filmen laddas ner. Men eftersom det är väldigt långtråkigt att sitta och titta på enbart 
en stillastående textrad, behövdes det något som gjorde väntan lite roligare. Det fick 
bli en enkel, liten animering. Så än en gång kom 3D Studio Max till användning. På 
grund av att den här animeringen ska visas för att det är tråkigt att vänta medan en 
film laddas, så fick inte den här också bli för stor för att kunna laddas snabbt. Därför 
skapades väldigt lätt en liten film bestående av tre bollar som en efter en växer sig 
större, se figur 8. 

 

 
 
Figur 8: Animerade bollar 
 
Animeringen gjordes sedan till en liten Quicktime film som går väldigt snabbt att 
ladda ner. Eftersom det för vissa användare kommer att ta väldigt lång tid medan 
brottsfilmen laddas, och animeringen med bollarna går väldigt fort att visa, har det 
under Cast Member Properties för animeringen, under Options, kryssats i Loop. Så 
nu spelas animeringen upp om och om igen tills brottsfilmen är färdigladdad. 
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Efter det här, såg allting, fram till och med förhöret, bra ut. Men just själva förhöret var 
ganska tråkigt och behövde snyggas till en del ur design synpunkt. 
 

2.2.5 Förhör 
Till att börja med fanns bara tre Radiobuttons med svarsalternativet bredvid och en 
fråga ovanför på förhörssidorna. Det såg alltså ganska tråkigt och enkelt ut. En idé 
var att det istället skulle se ut som om frågorna och svaren stod på ett papper. Därför 
kontaktades polisen med en förfrågan om det fanns speciella formulär som de 
använde vid vittnesförhör. Det fanns och de var villiga att lämna ut ett sådant. Först 
gjordes ett försök med att skanna formuläret för att kunna använda det i spelet. Men 
det blev ganska suddigt och dålig kvalitet. Dessutom passade det inte riktigt med 
bland annat formen och upplägget på det för att det skulle se snyggt ut i spelet. Det 
var då bättre och enklare att göra ett liknande formulär på egen hand. Då kunde 
dessutom utseendet anpassas så att det skulle passa bra till det tänkta syftet i spelet.  
 
En bild skapades med samma bakgrundsfärg och form som den beiga rutan som 
hela tiden finns i mitten av spelet. För att få det hela att påminna om ett papper 
gjordes fyra svarta cirklar i vänsterkanten motsvarande hålen i ett vanligt papper. Sen 
med hjälp av polisens formulär byggdes en sida upp som liknade originalet så mycket 
som möjligt. I figur 9 kan ni se hur det blev. 
 

 
 

Figur 9: Förhörssidan 
 
Samma text skrevs på ungefär samma ställe och det gjordes avgränsande linjer och 
små rutor. Sen kryssades också några av rutorna i och namnet på förhörsledaren 
blev ifyllt. Längst ner där det är tänkt att vittnets berättelse ska stå passade det bra att 
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lägga in frågan och svarsalternativen. Men först kändes hela sidan rörig och det tog 
ett tag innan man upptäckte själva frågan. Därför ändrades ljusheten på hela bilden, 
utom på frågan och svaren, för att de skulle framträda tydligare. Nu såg det mer ut 
som ett förhör och gav ett professionellare intryck. Det enda som var kvar att förbättra 
och snygga till nu var resultatsidan. 
 

2.2.6 Resultatssida 
Som nämnts tidigare så behövdes det något mer för att göra redovisningen av 
resultaten roligare. Detta var något av det sista som gjordes. Istället för att alla 
resultat hoppade fram samtidigt, ändrades upplägget så att antalet rätt vid förhöret 
och antalet rätt vid konfrontationerna rullar fram uppifrån respektive nerifrån samtidigt 
och möts på mitten. Sen försvinner de med dissolve -effekt och användarens totala 
antal poäng kommer fram istället.  
 
Egentligen hade allting nu visats som skulle visas utom fotografierna på de rätta 
gärningsmännen. Men för att användaren helt säkert ska hinna uppfatta och ta till sig 
sina resultat tycktes det vara bäst att allting står med en gång till och att det står kvar 
tills användaren själv klickar sig vidare. Alla textfälten lades därför med en gång till 
samtidigt som de rätta gärningsmännens fotografier visas. Allting på den sista 
resultatsidan kommer fram med reveal down-effekt, utom knapparna som bara visas 
efter att det andra dykt upp på sidan. Ett exempel på hur resultatsidan kan se ut vid 
ett visst antal poäng ser ni i figur 10. 
 

 
 
Figur 10: Resultatssidan 
 
Efter detta var denna sida också klar, förutom att det är fel fotografier. Tyvärr har det 
skett något missförstånd på Strix, så de fotografier som ska finnas med i den 
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slutgiltiga versionen av spelet, blev inte tagna när de skulle och kan därför inte vara 
med i spelet, inte än i alla fall.  
 
Ni har nu fått ta del av hur spelet skapades och vidare ska ni få läsa om hur det 
fungerar. 
 

3 Så fungerar spelet (frame efter frame) 
För att få en god uppfattning och hur spelet fungerar rent tekniskt, följer här en 
beskrivning av vad som händer i varje frame genom hela spelet från det att spelet 
startas tills det att det avslutas. 
 

3.1 Start 
Det första som händer när Vittnesträning spelas är det som står först i moviescriptet. 
(Moviescriptet i sin helhet kan ni se i bilaga nr 1) Först skapas de globala variablerna 
som kommer att användas i koden, se lingokod 1.  
 
global gAnswerList, gFragan, gAlt1, gAlt2, gAlt3, q, gAnswer2List, gnumright, 
gnumright2 
 
Lingokod 1: Definition av globala variabler 
 
Detta är variabler som kommer att användas och anropas från flera olika handlers. 
Om man inte anger att en variabel är global, utan bara använder samma namn på 
variabler i olika handlers, kommer det inte att räknas som samma variabel, utan vara 
helt egna. Varje handler är som en egen liten värld och en lokal variabel tillhör endast 
den handler som den står i och ingen annan. Vill man att det är samma variabel som 
tillhör mer än en handler gör man den alltså global genom att skriva global framför. 
Det går att definiera variabeln som global inuti en handler, men då måste detta göras 
för varje handler som använder sig av den. Därför är det smidigare att göra som det 
är gjort här och placera global-kommandot utanför alla handlers. 
 
Efter att dessa variabler är skapade kommer du till handlern on startMovie (lingokod 
2). Som namnet säger så sker allt som står i on startMovie så fort programmet körs 
igång.  
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on startMovie 
  gAnswerList = [] 
  gAnswer2List = [] 
  gFragan = [] 
  gAlt1 = [] 
  gAlt2 = [] 
  gAlt3 = [] 
  gFragan = ["Hur många var gärningsmännen?", "Hur var gärningsman nr 1 klädd?", 
"Hur var gärningsman nr 2 klädd?", "Hur gamla tror du gärningsmännen var?", "Hur 
långa uppskattar du att gärningsmännen var?", "Vad hade gärningsmännen för 
vapen?", "Vad låg bredvid vapnet?", "Vad hängde i backspegeln på gärningsmännens 
bil?", "Vad hade den ena gärningsmannen för skor?", "Vilken bil åkte 
gärningsmännen iväg med?", "Vad hade flyktbilen för registreringsnummer?"] 
  gAlt1 = ["1", "Vit Adidas jacka och blåjeans", "Grön luvtröja i fleece och vita byxor",  
"14-17 år ", "170-175 cm", "pistol och järnrör", "nycklar och kalender", "Lila 
Wunderbaum", "Svarta skinnskor", "Silverfärgad SAAB 900", "MLB 812"] 
  gAlt2 = ["2", "Vit Adidas jacka och vitgrå militärbyxor", "Svart ylletröja och svarta 
byxor", "18-23 år", "175-180 cm", "kniv och pistol", "plånbok och nycklar", "Lila 
tärningar", "blå-vita träningsskor", "Silverfärgad Toyota Corolla", "KLM 282"] 
  gAlt3 = ["3", "Militärgröna militärbyxor och grå Adidas jacka", "Grå fleecetröja och 
mörkblå jeans", "23-28 år", "180-190 cm", "basebollträ och pistol", "plånbok och kniv", 
"Grön Wunderbaum", "Svarta träningsskor", "Silverfärgad Opel Ascona", "MBO 136"] 
end 
 
Lingokod 2: startMovie handler 
 
Först anges det att några av de redan skapade variablerna är listor. Detta görs 
genom att skriva ett likhetstecken och två hakparenteser efter variabelnamnet. Det 
hänger ihop med att innehållet i en lista alltid skrivs innanför hakparenteser. När det 
är klart vad som är listor skapas innehåll till fyra av dem. Det är dessa listor som 
innehåller frågorna och alternativsvaren till förhöret senare. För att ange vad listorna 
ska innehålla gör man på samma sätt som när man definierade dem som listor, med 
skillnaden att man skriver något innanför parenteserna. Med kommatecken skiljs de 
olika placeringarna i listorna från varandra. Citationstecknen runt meningarna anger 
att det är vanlig text som inte ska ha någon betydelse ur programmerings synvinkel. 
Nästa stora sak som sker i spelet är att animationen med fotbojan ska visas. 
 

3.2 Animering 
När handlern on startMovie är avklarad börjar Vittnesträning att spelas på riktigt och 
markören börjar flytta sig framåt i Score. Det första som händer är att animeringen 
ska laddas ner helt till användaren innan den börjar visas. Det sker med hjälp av två 
olika koder. Den första av de koderna är placerad två frames innan själva 
animeringen och hur den ser ut visas i lingokod 3 och 4. 
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on exitFrame 
  myStartPreloadingLinkedMedia 
end 
 
Lingokod 3: exitFrame handler för myStartPreloadingLinkedMedia  
 
on myStartPreloadingLinkedMedia 
  global myNetID, myURL 
  set myURL = "http://www.student.itn.liu.se/~ingja345/spelet/kulfilmbra2.mov" 
  set myNetID = preloadNetThing(myURL) 
end 
 
Lingokod 4: myStartPreloadingLinkedMedia handler 
 
Det som händer är att handlern myStartPreloadingLinkedMedia anropas när 
markören ska lämna framen (on exitFrame). I denna handler skapas två globala (de 
kan användas i andra handlers också) variabler, myNetID och myURL. Sen 
definieras myURL som sökvägen till var animering ska laddas ner från och myNetID 
sätts till att ladda ner myURL, alltså den animerade filmen, med hjälp av kommandot 
preloadNetThing. 
 
Den andra koden är placerad i nästkommande frame, det vill säga framen precis 
innan animeringen och dess utseende kan ni se i lingokod 5 och 6. 
 
on exitFrame 
  myWaitForLinkedMediaDownload 
end 
 
Lingokod 5: exitFrame handler för myWaitForLinkedMediaDownload 
 
on myWaitForLinkedMediaDownload 
  global myNetID, myURL 
  if netDone(myNetID) = FALSE then 
    go to the frame 
  else if netError() = "OK" then 
    set the fileName of member "kulfilmbra2" to myURL 
    go to the frame + 1 
  end if 
end 
 
Lingokod 6: myWaitForLinkedMediaDownload handler 
 
Här anropas handlern myWaitForLinkedMediaDownload vid exitFrame. Samma 
globala variabler som i förra koden finns med även här. Med hjälp av kommandot 
netDone kollar if-satsen om filmen är färdigladdad. Är den inte det så ska markören 
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stanna kvar i samma frame (go to the frame), annars ska den Cast som filmen ligger 
i, byta namn till myURL, vilket innebär att den nerladdade filmen placeras där man 
valt att filmen ska ligga. Sen ska markören gå vidare en frame (go to the frame + 1), 
vilket innebär att den går till framen där filmen börjar spelas upp. 
 
I animeringens sista frame ligger det en tempoändring, wait for cue point, där filmens 
slut är angett som cue point, så att markören inte går vidare förrän hela animeringen 
har visats. Det som markören ska gå vidare till är presentationssidan. 
 

3.3 Presentationssida 
När animeringen är klar går spelet vidare till sidan med den presenterande texten. 
Här finns ingen svår lingokod utan bara en enkel kod för att markören ska stanna 
kvar i framen tills den får någon annan information. Denna kod visas i lingokod 7. 
 
on exitFrame 
  go to the frame 
end 
 
Lingokod 7: exitFrame handler för presentationssidan 
 
Denna kod återanvänds flera gånger under spelets gång, oftast i väntan på 
knapptryckningar.  
 
På den här sidan finns det också en knapp för att börja spela. Till den här knappen är 
det skrivet en kod, se lingokod 8, 9 och 10. Det här är också en kod som används 
flera gånger senare i spelet. Till nästan alla andra knappar i spelet är denna kod 
kopierad. Men att använda exakt samma kod skulle inte fungera utan tre stycken 
ändringar har fått göras i koden varje gång den har tilldelats en ny knapp. Annars 
skulle fel bild ha visats i knappens ställe och efter knapptryckning skulle markören ha 
hamnat på fel ställe i spelet. 
 
on mouseEnter me 
  sprite(me.spriteNum).member = member("borjai" ) 
end 
 
Lingokod 8: mouseEnter handler för presentationssidan 
 
on mouseLeave me 
  sprite(me.spriteNum).member = member("borjaskugga") 
end 
   
Lingokod 9: mouseLeave handler för presentationssidan 
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on mouseUp 
  go to marker ("hastighet") 
end 
 
Lingokod 10: mouseUp handler för presentationssidan 
 
Det första som står i koden (on mouseEnter) känner av i vilken sprite knappens bild 
ligger och när musen dras över knappen byts den spriten ut mot en annan bild 
(borjai). Detta gör att knappen ser annorlunda ut när musen är över den, den ser 
intryckt ut. Det andra som händer (on mouseLeave) är att knappens bild byts tillbaka 
till ursprungsbilden om musen dras bort från knappen igen. Slutligen står det kod för 
vad som händer när knappen blir nertryckt (on mouseUp). Då går markören till 
markern som getts namnet hastighet. Det är där som användaren ska välja med 
vilken kvalitet filmen ska spelas upp. 
 

3.4 Val av filmkvalitet och film 
På den sida som ligger under markern hastighet finns det också bara text och 
knappar. Det är här som användaren får välja vilken kvalitet på brottsfilmen han vill 
se. Därför innehåller sidan text som förklarar att den ena filmen är mer komprimerad 
än den andra och sen finns där en knapp för de med hög uppkopplingshastighet och 
en för de med låg. Dessa knappar har liknande kod som det som beskrivits tidigare. 
Vid klick (on mouseUp) på de här knapparna kommer man till markern hog respektive 
lag. Dessa sidor är lika enkla som föregående med text, knapp och nästan samma 
kod. Här är det tänkt att man ska välja vilken film man vill se, men än så länge 
innehåller spelet bara filmen Mackrån, vilket därmed är den enda knappen man kan 
trycka på. Denna knapp tar användaren vidare till två frames innan själva filmen. 
 

3.5 Brottsfilm 
När Vittnesträning har spelats så här långt är det dags för själva brottsfilmen att visas. 
Eftersom det tidigare var problem med att få filmen att hinna börja spela innan 
programmet gick vidare till nästa marker så ordnades det med hjälp av lingokod så att 
hela filmen laddas ner innan den börjar spelas upp. Hur denna kod ser ut och 
fungerar har redan visats i samband med texten om den animerade filmen i början av 
spelet, lingokod 3 och 4. Precis som där ligger det en kod två frames innan själva 
filmen och en kod i framen precis innan. Den enda skillnaden i koden är filmens 
namn. Men denna film är, oavsett vilken kvalitet man har valt att se, betydligt större 
än animation och tar därför också längre tid att ladda ner. Så därför visas även här 
animeringen med de tre bollarna, medan filmen hämtas. 
 
Så fort brottsfilmen har laddats hem till användaren går markören vidare till den frame 
där filmen är placerad. Här fungerar allting nästan likadant som med den animerade 
fotbojan i början. Det är inlagt en wait for cue point här också. Filmen är över 1 min 
lång, så om det inte hade varit i-klickat att markören ska stanna kvar i samma frame 
tills filmen är klar så hade filmen fått placeras över väldigt många frames för att den 
skulle hinna spelas upp. Det hade varit väldigt klumpigt och tagit onödigt mycket 
plats. När filmen har spelats klart ska markören inte hamna på nästkommande frame 
i Score på grund av att de båda filmerna med olika kvalitet ligger placerade efter 
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varandra i Score och endast en av dem ska visas. Därför ligger det en enkel liten kod, 
lingokod 11, för filmens frame, så att markören hamnar på samma sida efter filmen, 
oberoende av vilken kvalitet på film som visata. 
 
on exitFrame 
  go to marker("forhor1") 
end 
 
Lingokod 11: exitFrame handler för filmsidan 
 
Detta bara talar om att markören vid framens slut, det vill säga när filmen är 
färdigspelad, hoppar fram till den marker som heter forhor1. Allting fungerar precis 
likadant för de båda olika stora filmerna och efter båda kommer man alltså till första 
sidan i förhöret, forhor1. 
 

3.6 Förhör 
Sidan forhor1 är väldigt lik sidan med presenterande text, sidan där man väljer 
uppkopplingshastighet och sidan där man ska välja film. Det ligger alltså bara text 
och en knapp på den. Text som kallar användaren till ett förhör hos polisen. Men i 
koden för knappen finns ett undantag till förutom att namnet på knapparnas bilder är 
annorlunda och att markören ska gå till en annan marker. I handlern on mouseUp 
(lingokod 12) är det inlagt en extra rad. 
 
on mouseUp me 
  forstaFragan(me) 
  go to marker ("F 1")   
end 
 
Lingokod 12: mouseUp handler för första förhörsidan 
 
Den extra raden (forstafragan(me)) kallar på en handler som heter forstaFragan. 
Detta sker när man klickar på knappen, det vill säga vid on mouseUp. Handlern 
forstaFragan ligger i moviescriptet och ser ut som visas i lingokod 13. 
 
on forstaFragan 
  member("Fraga").text = gFragan[1] 
  member("Alt1").text = gAlt1[1] 
  member("Alt2").text = gAlt2[1] 
  member("Alt3").text = gAlt3[1] 
end 
 
Lingokod 13: forstaFragan handler  
 
Det som händer i den här koden är att den Cast member som är döpt till Fraga och 
som är en text member, tilldelas den text som står på position 1 i listan gFragan. Det 
är alltså den första förhörsfrågan som står där. Cast membern Fraga är redan 
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utplacerad på scenen, på den plats där frågan ska stå under förhöret. Detta innebär 
att det som står på position 1 i gFragan (Fråga 1) kommer att skrivas ut på rätt ställe 
på scenen när nu spelet går vidare. Samma sak kommer att ske för de tre 
svarsalternativen (Alt1, Alt2 och Alt3). När denna handler är klar kommer man tillbaka 
till koden för knappen på forhor1 sidan. På raden under forstaFragan står det att 
markören ska gå till marker F 1, så det gör den nu. 
 
När markören kommer till F 1 byts den beiga bakgrunden ut mot det vittnesformulär 
som vi tidigare skapat, se figur 9. Det har lösts genom att byta ut bakgrundsbilderna i 
Score. Frågan och de tre svarsalternativen till första frågan visas nu på grund av det 
som nyss beskrivits för handler forstaFragan. 
 
På den här sidan användes de första Radiobuttons, som har ganska komplicerade 
script och kräver därför en del förklaring. 
 

3.6.1 Radiobuttons 
De Radiobuttons som används i förhöret ligger placerade till vänster om de tre 
svarsalternativen. Varje Radiobutton har en egen kod och hur den ser ut i sin helhet 
kan ni se i bilaga 2. Först i koden deklareras två properties, se lingokod 14, som 
sedan definieras i handlern on getPropertyDescriptionList (lingokod 15). 
 
property pState, pGroupList 
 
Lingokod 14: Definition av properties 
 
on getPropertyDescriptionList me 
  list = [:] 
  addProp list, #pState, [#comment: "Initial State", #format: #boolean, #default: FALSE] 
  addProp list, #pGroupList, [#comment: "Group List", #format: #list, #default: [11,12,13]] 
  return list 
end 
 
Lingokod 15: getPropertyDescriptionList handler 
 
Ett behavior är en objektorienterad programmeringsmetod, vilket innebär att både 
program och data är lagrat på samma ställe. Programmet är en handler åt ett 
behavior medan datan är variablerna som används i ett behavior. Det är dessa 
variabler som kallas properties. I koden ovan finns två properties, pState som 
kontrollerar om knappen är on eller off och pGroupList som bestämmer vilka knappar 
som ingår i gruppen av Radiobuttons. Property-kommandot är skrivet längst upp i 
koden på grund av att de ska användas i mer än en handler. I handlern on 
getPropertyDescriptionList skapas först en propertylist där sedan properties och 
information om dem läggs till. Det anges att pState är en boolean (on eller off) och att 
den ska vara satt till off (False) vid start. pGroupList definieras som en lista och den 
listan ska från början innehålla de tre Radiobuttons som är placerade i sprite 11, 12 
och 13. Handlern avslutas sedan med return list som ser till att nya värden returneras 
från listan när den har uppdaterats. 
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Nästa sak som står med i Radiobutton koden är vad som ska hända med knappen 
när markören precis har kommit till den frame där den ligger. Detta sker i en on 
beginSprite handler, som ni kan se i lingokod 16.  
 
on beginSprite me 
  if pState then turnMeOn(me) 
  else turnMeOff(me) 
end 
 
Lingokod 16: beginSprite handler 

 
If-satsen tittar i pState för att se om knappen ska vara on eller off, det vill säga om 
default är true eller false. Om det är true anropas on turnMeOn (lingokod 17) och i 
annat fall anropas on turnMeOff (lingokod 18), som är de båda nästkommande 
handlers i koden. 
 
on turnMeOn me 
  pState = TRUE 
  sprite(me.spriteNum).member.hilite = TRUE 
  repeat with i in pGroupList 
    if i <> me.spriteNum then 
      sendSprite(sprite i, #turnMeOff) 
    end if 
  end repeat 
end 
 
Lingokod 17: turnMeOn handler 

 
Handlern on turnMeOns uppgift är att göra den aktuella knappen vald och de övriga 
knapparna icke valda. Det gör den genom att först sätta pState till true (om den inte 
redan är det) och sen byta ut den member där den icke i-klickade knappen (bara en 
tom cirkel) finns mot en i-klickad knapp (en cirkel med en svart prick i). SpriteNum är 
numret på den sprite som den aktuella Radiobutten finns på. Sedan repeteras en if-
sats genom hela pGroupList (alla knapparna i gruppen). Den kollar om spritens 
nummer är större eller mindre än den aktuella spritens nummer, vilket i så fall betyder 
att det är en av de andra knapparna i gruppen. Om den är det så skickas det 
information till den knappens sprite att den ska gå igenom handlern on turnMeOff. 
 
on turnMeOff me 
  pState = FALSE 
  sprite(me.spriteNum).member.hilite = FALSE 
end 
 
Lingokod 18: turnMeOff handler 
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Det som händer i on turnMeOff är att den aktuella knappen sätts till att inte vara vald 
(alltså off), genom att pState blir false och spriten blir den knapp som saknar en svart 
prick i cirkeln. 
 
Nästa handler i koden påverkar vad som händer när man med musen klickar i 
knappen. Det är en enkel och vanlig on mouseUp handler, och hur den ser ut kan ni 
se i lingokod 19. 
 
on mouseUp me 
  turnMeOn(me) 
end 
 
Lingokod 19: mouseUp handler för radiobuttons 
 
Det enda som sker är att on turnMeOn anropas och vad som händer i den handlern 
är redan förklarat, knappen blir i-klickad. 
 
Den sista handler som står med i koden för en Radiobutton är on selected (lingokod 
20). Just den här koden använder aldrig själv denna handler, men däremot anropas 
den från moviescriptet.  
 
on selected me 
  repeat with i in pGroupList 
    if sprite(i).pState = TRUE then return i 
  end repeat 
end 
 
Lingokod 20: selected handler 
 
När on selected anropas från moviescriptet repeteras en if-sats genom alla sprites i 
pGroupList. If-satsen kontrollerar för varje sprite om pState är true. När den hittat en 
sprite där pState är true så returnerar den numret på den spriten. Det som händer är 
alltså att handlern kollar upp vilken av de tre knapparna i gruppen som är vald för 
tillfället. 
 
Förutom Radiobuttons så finns det också en nästaknapp med på varje förhörssida, 
och även dessa kräver en del förklaring. 
 

3.6.2 Nästaknapp 
Nu har koden som finns för varje Radiobutton gåtts igenom. Men förutom 
Radiobuttons finns det också en nästaknapp på den här sidan. Den har samma typ 
av kod som alla andra knappar förutom att handlern on mouseUp ser lite annorlunda 
ut. Exakt hur den ser ut visas i lingokod 21. 
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on mouseUp me 
  nextQuestion(me) 
end 
 
Lingokod 21: mouseUp handler för nästaknappen 
 
Här står inte med något go to marker som det gjort för alla knappar hittills. Istället 
anropas en handler, on nextQuestion, från moviescriptet. Denna handler kan ni se i 
lingokod 22. 
 
on nextQuestion 
  recordAnswer 
  go next 
  visaFraga 
end 
 
Lingokod 22: nextQuestion handler 
 
Det första som händer i on nextQuestion är att en annan handler, on recordAnswer 
(lingokod 23), anropas. Sen står det go next  vilket innebär att markören ska hoppa 
fram till nästkommande marker. Efter att den gjort det anropas handlern visaFraga 
(lingokod 24). 
 
on recordAnswer 
  q = word 2 of the framelabel 
  q = value(q) 
  a = sendSprite(sprite 11, #selected) 
  a = a - 10 
  setAt gAnswerList, q, a 
end 
 
Lingokod 23: recordAnswer handler 
 
Förhöret innehåller 11 olika frågor, vilket också innebär 11 olika sidor. För varje sida 
har markern döpts till ”F x”, där x är numret på den aktuella frågan. Det som händer 
först i on recordAnswer är att q tilldelas numret på x (x är word 2 of the framelabel). 
Nästa rad gör om q till en siffra istället för ett ord. Allt detta görs för att få reda på 
vilken fråga det är som besvaras för tillfället.  
 
Nästa sak som sker är att on selected (en handler i Radiobutton koden) anropas för 
sprite 11 (den första Radiobutton). Sen kollar on selected handlern upp vilken av de 
tre knapparna som är vald. Numret på den sprite (den knapp) som är vald tilldelas a. 
Eftersom knapparna är placerade i sprite 11-13 så dras det bort 10 från a för att få en 
siffra från 1-3 istället. Det motsvarar då svarsalternativ 1-3. Sedan läggs det här 
svaret till i en av de globala listorna, gAnswerList, för att sparas där. Detta görs med 
hjälp av setAt kommandot. Det fungerar så att det första som står, gAnswerList, 
anger i vilken lista värdet läggs, q anger på vilken position i listan som värdet ska stå 
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och a anger själva värdet som ska läggas till. Att ha med på vilken position i listan 
värdet ska placeras och inte bara låta värdena placeras som de kommer efter 
varandra hade varit mycket användbart om det funnits en tillbakaknapp som det var 
tänkt från början, eftersom svaren då inte skulle komma i rätt ordning ifall användaren 
valde att gå bakåt och ändra ett redan givet svar. 
 
on visaFraga 
  q = word 2 of the framelabel 
  q = value(q) 
  member("Fraga").text = gFragan[q] 
  member("Alt1").text = gAlt1[q] 
  member("Alt2").text = gAlt2[q] 
  member("Alt3").text = gAlt3[q] 
end   
 
Lingokod 24: visaFraga handler 
 
De första två raderna i on visaFraga fungerar precis likadant som i handlern on 
recordAnswer. De är bara till för att kolla vilken fråga markören är på, så att rätt fråga 
visas. De andra fyra raderna är nästan likadana som de som beskrevs för handlern 
on forstaFragan på forhor1 sidan innan själva förhöret börjat. Enda skillnaden är att 
det står ett q i parenteserna efter gFragan och de tre svarsalternativen. Dessa rader 
placerar ut frågan och svarsalternativen på scenen (stage). Nu är det q som ser till att 
rätt fråga hamnar på rätt sida, eftersom q inom parentesen avgör vilken position i 
listan som ska hämtas. 
De koder som nu beskrivits för Radiobuttons och nästaknappen är samma igenom 
hela förhöret, ända fram till sista frågan, sida F 11. Här finns ingen nästaknapp utan 
istället en knapp som det står ”avsluta förhör” på. 
 

3.6.3 Avsluta förhör 
Koden på avsluta förhör-knappen är av samma typ som för alla andra knappar i 
spelet. Först innehåller den två handler, on mouseEnter och on mouseLeave , för att 
knappen ska se intryckt ut när muspekaren befinner sig över den, precis som alla 
andra knappkoder. Sedan har den en avslutande on mouseUp handler också, vilken 
visas i lingokod 25. 
 
on mouseUp me 
  finishedTest(me) 
  go to marker ("text1") 
end 
 
Lingokod 25: mouseUp handler för avslutaknappen 
 
Precis som tidigare on mouseUp handlers är den inte särskilt svår att förstå. En 
annan handler, on finishedTest, anropas från moviescriptet. När den handlern är 
avklarad ska markören gå vidare till markern text1. Handlern on finishedTest är inte 
heller speciellt märkvärdig, som ni kan se i lingokod 26. 



TEKNISKA HÖGSKOLAN I LINKÖPING                                                      2002-09-27 
Campus Norrköping 
Interaktiv vittneskonfrontation – Utvecklandet av ett Director-spel för Internet 
Hannah Brorsson och Ingrid Jacobsson 
 

 25

on finishedTest 
  recordAnswer 
end 
 
Lingokod 26: finishedTest handler 
 
Det enda som händer är att handlern on recordAnswer anropas och vad som händer 
där har redan beskrivits. 
 
När markören tagit sig förbi hela förhöret kommer den istället till den första 
konfrontationen. 
 

3.7 Konfrontationer 
Markören befinner sig nu på sidan text1. Här har formulärpappret ersatts med den 
vanliga bakgrunden igen. På denna sida finns text inför konfrontationen och en knapp 
för att ta sig till konfrontation nr 1. Koden för knappen innehåller inget utöver det 
vanliga för knappkoderna i spelet och behöver ingen egen förklaring. Den leder som 
sagt bara vidare till den första konfrontation, sidan som heter bilder1. 
 
På bilder1 ligger det 6 stycken Radiobuttons, en under varje fotografi. På sidan finns 
också en kort text, en knapp till nästa konfrontation och självklart de sex 
fotografierna. Hur det här ser ut visas i figur 11. 
 

 
 

Figur 11: Konfrontationssida 
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Dessa sex Radiobuttons har blivit tilldelade en precis likadan kod som de 
Radiobuttons som användes under förhöret. Därför är det ingen mening med att visa 
deras kod här. Konfrontation2knappen har också samma kod som tidigare knappar 
haft, bara on mouseUp ser något annorlunda ut, vilket ni kan se i lingokod 27. 
 
on mouseUp me 
  nextKonf(me) 
  go to marker ("bilder2") 
end 
 
Lingokod 27: mouseUp handler för konfrontation 2 knappen 
 
Innan markören ska gå vidare till bilder2 (den andra konfrontationen) anropas on 
nextKonf (lingokod 28) från moviescriptet. 
 
on nextKonf 
  bildAnswer 
end 
 
Lingokod 28: nextKonf handler 

 
Det enda som handlern on nextKonf gör är att anropa följande handler, on bildAnswer 
(Lingokod 29). 
 
on bildAnswer 
  b = sendSprite(sprite 11, #selected) 
  b = b - 10 
  add gAnswer2List, b 
end 
 
Lingokod 29: bildAnswer handler 
 
Denna handler fungerar på samma sätt som de tre sista raderna i handlern on 
recordAnswer. En förfrågan om vilken knapp som är i-klickad skickas till koden för 
sprite 11, det vill säga till den översta Radiobutton i den aktuella framen. Där avgör 
handlern on selected vilken knapp som är vald och b tilldelas dess spritenummer. 
Sen drar vi bort 10 från b för att få ett värde från 1-6. Resultatet läggs till i listan 
gAnswer2List med add kommandot, som bara fyller på värden efter varandra så att 
värdets position i listan inte behöver anges. 
 
Nu har markören kommit till den andra konfrontationen, sidan bilder2. Den ser ut 
precis som den första konfrontationen förutom att det är andra fotografier som visas. 
Dessutom ligger där en resultatknapp istället för en konfrontation2knapp. Denna 
knapps kods sista handler ser ut som visas i lingokod 30. 
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on mouseUp me 
  resultatTest(me) 
  go to marker ("resultat") 
end 
 
Lingokod 30: mouseUp handler för resultatknappen 
 
Även här anropas en handler, on resultatTest (lingokod 31), från moviescriptet, innan 
markören får gå vidare till nästa marker som är resultat. 
 
on resultatTest 
  bildAnswer 
  computeResults 
  bildResults 
  totalResults 
end 
 
Lingokod 31: resultatTest handler 
 
Precis som i on nextKonf anropas on bildAnswer för att ta reda på vilket fotografis 
Radiobutton som är vald så att resultatet kan sparas i gAnswer2List. Men här 
anropas ytterliggare 3 handlers. Den första av dem är on computeResults (lingokod 
32) som beräknar antalet rätt svar från förhöret. 
 
on computeResults 
  correct = member("Correct Answers").text 
  gnumright = 0 
  repeat with j = 1 to correct.line.count 
    if value(correct.line[j] = gAnswerList[j]) then 
      gnumright = gnumright + 1 
    end if 
  end repeat 
  member("Results").text = "Du svarade rätt 
på"&&gnumright&&"av"&&correct.line.count&&"möjliga frågor i vittnesförhöret." 
end 
 
Lingokod 32: computeResults handler 

 
Först skapas en variabel, correct, som går in i en Cast member med namnet Correct 
Answers och hämtar det som står där. Correct Answers innehåller en tabell med de 
rätta svaren från förhöret. Det är helt enkelt siffror mellan 1 och 3 som står uppradade 
efter varandra. Sen skapas en variabel till, gnumright, som tilldelas värdet 0. Efter det 
går en if-sats igenom hela correct (som nu innehåller listan med de rätta svaren), 
position efter position, och jämför värdet med det värdet som har exakt samma 
position i gAnswerList (som innehåller de värden som användaren svarat). Det är j 
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som hela tiden anger den aktuella positionen. Om det skulle visa sig att värdet i 
correct vid någon position är detsamma som värdet i gAnswerList, då har användaren 
svarat rätt på den frågan och gnumright, som ska ange antalet poäng sen, ökas med 
1. Till sist går handlern in i Cast membern Results, som från början är en tom 
textruta, och lägger till en textrad som säger hur många rätta svar man fick av hur 
många möjliga under förhöret. Det är då värdet för gnumright som anger antalet rätt 
svar. Sen anger correct (correct.line.count) antalet möjliga rätt, det vill säga antalet 
frågor. 
 
Nästa handler som anropas från on resultatTest är on bildResults (lingokod 33). Här 
beräknas antalet rätt utpekade gärningsmän under konfrontationerna. 
 
on bildResults 
  correct2 = member("Correct 2 Answers").text 
  gnumright2 = 0 
  repeat with j = 1 to correct2.line.count 
    if value(correct2.line[j] = gAnswer2List[j]) then 
      gnumright2 = gnumright2 + 1 
    end if 
  end repeat 
  member("Results2").text = "Du pekade 
ut"&&gnumright2&&"av"&&correct2.line.count&&"möjliga personer." 
end   
 
Lingokod 33: bildResults handler 

 
Det är bara variablernas och Cast membernas namn som skiljer från handlern on 
computeResults. Det händer alltså samma saker här och allt fungerar på samma sätt. 
En ny textrad skapas som innehåller antalet rätt och antalet möjliga rätt vid 
konfrontationerna. 
 
Den sista handler som on resultatTest kallar på är on totalResults (lingokod 34). Det 
är här som användarens sammanlagda poäng beräknas. 
 
on totalResults 
  total = gnumright + (gnumright2*3) 
  member("Results3").text = "Du fick sammanlagt"&&total&&"poäng av 17 möjliga." 
end 
   
Lingokod 34: totalResults handler 
 
Det är tänkt att varje rätt svar vid förhöret ska vara värt 1 poäng och att varje rätt 
utpekad gärningsman ska vara värd 3 poäng. Eftersom gnumright innehåller antalet 
rätt från förhöret och gnumright2 antalet rätt från konfrontationerna, så är det bara att 
ta gnumright2 multiplicerat med 3 och addera det med gnumright så får man den 
totala poängsumman, som här kallas total. Detta resultat är sedan inkluderat i en 
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textsträng som placeras i Cast membern Results3. Efter detta är konfrontationerna 
klara och det är dags för resultaten att visas upp. 
 

3.8 Resultatssida 
När alla dessa handlers är avklarade tar resultatknappen oss vidare till markern 
resultat. Vid denna marker syns först ingenting. Textraden till förhörsresultatet 
(Results) är gömd längst upp på sidan, ovanför den beiga bakgrunden och bakom 
den vinröda ramen. Konfrontationsresultatet (Results2) är gömt på samma sätt fast 
nedanför den beiga rutan. Meningen är att de ska röra sig mot varandra och sedan 
stanna mitt i bilden. Detta är löst med tweening, som innebär att man anger hur något 
ser ut i den första framen och i den sista, så fyller datorn själv i resten. Det finns alltså 
en keyframe i den första framen när textrutorna ligger osynliga utanför den beiga 
bakgrundsrutan. Sen har textrutorna dragits fram och placerats mitt i bilden, flera 
frames senare och där finns sen en ny keyframe. När textrutorna har kommit på plats 
så ska användaren ha en chans att hinna läsa vad som står. Därför är det inlagt en 
tempoändring i den sista framen, en wait 5 seconds, innan markören får gå vidare. 
Det är bara att dubbelklicka i tempokanalen för den frame man vill ha 
tempoändringen i och sen klicka i vilken typ av ändring man vill göra och eventuellt 
som i det här fallet också ange antalet sekunder.  
 
Efter att de fem sekunderna har gått ersätts de båda textrutorna med den textruta 
som talar om användarens totala poängsumma istället (Results3). Till denna 
övergång används en transition som heter Dissolve, Bits. För att göra det 
dubbelklickar man bara i transitionskanalen och väljer en transition och en duration 
för den, alltså hur lång tid den ska vara. I det här fallet är duration satt till 1,5 
sekunder. Även här ligger det en wait 4 seconds för att användaren ska hinna läsa 
texten.  
 
Texten med den totala poängsumman försvinner sen utan någon speciell effekt. 
Istället kommer den slutliga resultatsidan fram som innehåller fyra textrutor, två 
fotografier och två knappar. Texten och bilderna kommer fram med en ny transition, 
Reveal Down med duration 2 sekunder. Att även inkludera knapparna i denna 
transition såg bara konstigt ut. Därför är de istället utplacerade i en frame längre fram 
och syns inte förrän hela transitionen är klar. Där dyker de upp som vanligt utan 
någon effekt.  
 
Till den knapp som det står ”Spela igen” på står det bara go to frame 1 i handlern on 
mouseUp. Det gör att markören hoppar tillbaks till spelets allra första frame och 
börjar om med allting från början. Till den andra knappen, avslutaknappen, står det 
go to marker (”slut”) i on mouseUp. I övrigt ser de båda knapparnas kod ut som alla 
andra knappars kod har gjort. 
 
Vid slut markern börjar eftertexter rulla fram underifrån. Detta är också gjort med 
tweening precis som med resultattexten tidigare. Enda skillnaden är att vid end 
keyframen här har texten hunnit rulla ut utanför den beiga rutan igen. På spelets 
absolut sista frame när ingenting längre syns i den beiga rutan, ligger det en kort sista 
lingokod, som visas i lingokod 35. 
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on exitFrame 
  quit 
end 
 
Lingokod 35: exitFrame handler för spelets sista frame 
 
Det är tänkt att spelet ska stängas ner och försvinna av denna kod. Det fungerar när 
spelet körs i Director och när man gör en projector av spelet, men inte när det är en 
Shockwave fil.  
 
Trots att hela spelets uppbyggnad och kodning nu har beskrivits, så räcker det nog 
inte riktigt för att någon icke insatt ska kunna arbeta vidare med spelet utan en 
manual. 
 

4 Manual 
På ett tidigt stadium av examensarbetet bestämdes gemensamt att en manual skulle 
utarbetas. Anledningen är att Strix själva ska kunna lägga till en brottscen till den 
redan existerande spelapplikationen. 
 
Manualen har skrivits om ett antal gånger för att få den så lättförståelig som möjligt. 
Det har också gjorts en hel del olika versioner av spelet som medfört att manualen 
hela tiden varit under ombyggnad. Den slutgiltiga versionen av manualen är 
uppbyggd i två delar, en design- och struktur del och en teknisk del. Utseendet på 
spelet skapas först och varje frame behandlas var för sig i den ordning som de 
kommer. I den senare delen av manualen ändras de koder som finns i Moviescriptet 
för att slutligen få spelet att fungera. Innan varje frame ska behandlas och skapas 
står en inledande text om vad det verkligen är som ska hända i den kommande 
framen. Efter detta står det hur man ska göra för att sidan ska få det utseende och 
den funktion som den är tänkt att ha. För att förtydliga vad det är som verkligen ska 
göras på datorn har en pil lagts framför det som ska utföras. Manualen i sin helhet 
kan ses i bilaga 3. 
 
När manualen var så gott som färdig bestämdes det att den skulle testas på ett antal 
personer. Testpersonernas uppgift var att prova att lägga in en ny brottscen med allt 
vad det innebär. Detta skulle sedan ge en uppfattning om vad som var bra och dåligt, 
lätt- och svårförståeligt och vilka kunskaper som den kommande användaren var 
tvungen att besitta. Testpersonerna som skulle prova att lägga in en ny 
spelapplikation skulle skilja sig ifrån varandra i hur vana de var att använda sig utav 
datorer och olika programvaror. Den ena gruppen som testades var duktig på datorer 
och besatt stora kunskaper i Director, den andra var duktig på datorer men besatt 
inga kunskaper i programvaran som används och den sista gruppen som testades 
bestod av personer som nästan aldrig arbetat med en dator. De som testades först 
var de som hade mest kunskap, detta gjordes för att det antogs att mycket fel skulle 
upptäckas som var bra att rätta innan de med mindre kunskaper tog sig an manualen. 
Efter varje test har ändringar gjorts. De sista gångerna som manualen testades var 
den så lättförståelig att de med nästan ingen datorvana klarade av att lägga till en 
brottscen utan allt för stora problem. Vad som måste tas i beaktning är att de som 
testades inte ansträngde sig lika hårt som Strix antagligen skulle göra, då de skulle 



TEKNISKA HÖGSKOLAN I LINKÖPING                                                      2002-09-27 
Campus Norrköping 
Interaktiv vittneskonfrontation – Utvecklandet av ett Director-spel för Internet 
Hannah Brorsson och Ingrid Jacobsson 
 

 31

ha stor nytta utav att klara skapandet av en ny brottscen. Det gavs heller inte så 
mycket tid för en testperson som de på produktionsbolaget antagligen skulle lägga 
ned. 
 

5 Problem 
Under arbetet med spelet uppstod en hel del problem. De största av dessa är 
beskriva i detta kapitel. 
 

5.1 Databasen 
Det största problemet under examensarbetet har varit att göra en databas. Det går att 
skapa en databas direkt i Macromedias Director, men ett bättre alternativ om man vill 
ha en mer avancerad databas är att skapa en databas i Access och sedan koppla 
denna med en Xtra till Director. Därför skapades en databas i Access och denna 
skulle kopplas till Director, men då upptäcktes det att det kostade pengar att använda 
den databaskopplingen, ADO, som var intressant att använda. Frågan ställdes till 
Strix om det var okej med dem att betala några tusenlappar för att få en fullgod 
version av ADO. Strix ville då ha utförlig information om vad ADO Xtra var för något. 
Därför börjades information om ADO Xtra sökas på Internet, hos lärare och experter 
på området. 
 

5.1.1 MS Access 
Från början var tanken att använda en Access databashanterare. Beroende på hur 
många besökare som kommer att prova spelapplikationen är det inte säkert att det 
hade varit den bästa lösningen. Fördelen med en Access databas är att den är enkel 
att använda men vid många besökare blir det lång väntetid och då passar det bättre 
att använda en större SQL-server. Då det redan hade utformats en testdatabas i 
Access hade det inte varit svårt att flytta den till en SQL-server senare när vetskap 
funnits om hur stort intresset hade varit för spelet. MS Access databaser har likvärda 
kommandon vid kommunikation som en SQL-server. 
 

5.1.2 ADO Xtra 
ADO var den Xtra som tycktes verka passa ändamålet bäst. ADO står för ActiveX 
Data Objects och det är en teknik som är framtagen utav Microsoft. Syftet med den är 
att kunna koppla sig mot olika typer av datakällor så som relationsdatabaserna MS 
SQL, Oracle och MS Access. Föregångarna till ADO heter DAC och DAO, men den 
nyare anses vara mycket enklare än de två äldre. Med ADO kan du koppla dig till 
vilken databas du vill utan att ändra i koden. ADO är väldigt dynamisk då sidan 
kommer att uppdateras när databasen ändras. Till spelet gjordes en MS Access 
databas som applikationen skulle hämta information ifrån. Tanken var att när spelet 
kom till en vittnesfråga, momentet där databasen tas i bruk, skulle det i koden i ASP-
filen finnas en kallelse på en databas. Då skickar servern en SQL-fråga via ADO till 
databasen. SQL är det vanligaste frågespråket vid databashantering och det var 
också det som kändes mest naturligt att använda då kunskaper om detta redan 
besatts sedan tidigare. 
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Ingen lämplig Xtras hittades som var gratis och det kom heller inget positivt besked 
från Strix att de var villiga att betala. Till sist kontaktades en person som var mycket 
insatt i möjligheterna med Director, Tomas Westin. Han trodde inte att det fanns 
någon gratis Xtra som skulle kunna användas utan tyckte istället att det var bättre att 
försöka göra databasen direkt i Director.  
 

5.1.3 Databas i Director 
Tidspressen var hård då mycket tid lagts ned på att finna information och för att 
kunna presentera en bra lösning med Xtra åt Strix. Därför togs ett beslut att inte spilla 
mer tid på att få ett ställningstagande från Strix och istället började 
informationssökandet i möjligheterna att skapa en databas i Director, vilket gick utan 
några större problem. Databaser i Director skapas som listor, och under ”Så fungerar 
spelet (frame efter frame)”, på sidan 15 visas hur frågorna och svaren vid förhöret 
läggs till i vars en lista. Från denna lista hämtas sen den fråga med tillhörande 
svarsalternativ som ska visas på en viss sida i förhöret. De svar som användaren ger 
under förhöret sparas också i en lista som sen jämförs med en lista innehållande de 
rätta svaren. Så det blev inga vidare avancerade databaser på slutet, bara en massa 
olika listor innehållande olika typer av information. 
 

5.2 Bilder i konfrontationen 
Ett stort problem med att arbeta på distans är att kontakten inte blir densamma som 
om man skulle träffas regelbundet. Layouten har inte varit så problematisk då Strix 
gav sitt förtroende, så den har arbetats fram självständigt med bara några direktiv om 
färgsättning. De har också med jämna mellanrum fått se, bedöma och avgöra vilken 
av flera olika layouter som de föredrog. På första mötet i Stockholm diskuterade 
samtliga med varandra grundligt så att en gemensam bild över hur spelets tekniska 
bitar skulle fungera, arbetades fram. Samtliga trodde antagligen att alla andra måste 
veta precis hur man själva menade efter alla målande beskrivningar som gjorts om 
hur sidan skulle se ut. Människan fungerar så att vi tror att vi vet hur alla andra 
tänker. Detta har nu i efterhand visat sig att det inte alls stämde, synen på spelet var 
inte alls densamma då det gällde det grundläggande, spelets funktioner, fast en 
gemensam bild försökts att få av det på första mötet med Strix.  
 
Eftersom det tog tid innan filmen från Strix kom antogs det att tydliga ansiktsbilder 
skulle synas. Vittnesfrågorna som finns i förhöret hade heller inte skickats från Strix 
så det gick inte att tyda dem för att upptäcka att det inte fanns några frågor som 
skulle kunna resultera i olika individer vid konfrontationen. Därför utformades en 
teknisk lösning där de olika svaren som angavs i spelet avgjorde vilka personer som 
skulle finnas vid konfrontationen. Denna lösning tog flera dagar att utforma då 
kunskaperna i Directors lingospråk inte var så stora vid tidpunkten.  
 
När Strix till sist filmade scenen som finns i spelet blev det en riktig besvikelse. Inte 
för att filmerna var dåliga, för de var jättefina, utan i stället för att det inte var det 
upplägget som antagits. All den tid som lagts ner på att få tekniken att fungera, så att 
om till exempel brottslingen hade gröna ögon och blont hår skulle endast personer 
med något utav dessa signalement finnas med i konfrontationen, var oanvändbar. 
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Tekniken bestod i att först göra en lista för varje person med dess signalement, vilken 
hårfärg och ögonfärg den personen hade och dess tillhörande id-nummer. 
 
on startMovie 
  gAnswerList = [] 
  person = [] 
  person[1] = [#nr:1, #eye:2, #hair:1] 
  person[2] = [#nr:2, #eye:3, #hair:3] 
  person[3] = [#nr:3, #eye:3, #hair:2] 
  person[4] = [#nr:4, #eye:1, #hair:3] 
  person[5] = [#nr:5, #eye:3, #hair:3] 
end 
 
Lingokod 36: startMovie handler för databas testet 
 
I handlern on bildResults ser man efter ifall första personens ögon eller hår matchar 
det svar som vittnet har angivit i förhöret. Stämmer det placeras personens nummer i 
en ny lista. Till sist gjordes också en randomfunktion så att det inte alltid blev de 
första personerna som kom med ifall signalementet stämde in på många utav 
bilderna. 
 
on bildResults 
  temp = []   
  repeat with p = 1 to person.count 
    if getProp(person[p], #eye) = gAnswerList[1] or getProp(person[p], #hair) =     
gAnswerList[2] then 
      Add temp, p 
    end if 
  end repeat 
  lista = [] 
  repeat while (temp.count > 0) 
    r = random(temp.count) 
    add lista, temp[r] 
    deleteAt temp, r 
  end repeat 
  repeat with c = 5 to lista.count 
    if lista[c]= 7 then 
      setAt lista, 2, 7 
    end if 
  end repeat 
 
Lingokod 37: bildResults handler för databas testet 
 



TEKNISKA HÖGSKOLAN I LINKÖPING                                                      2002-09-27 
Campus Norrköping 
Interaktiv vittneskonfrontation – Utvecklandet av ett Director-spel för Internet 
Hannah Brorsson och Ingrid Jacobsson 
 

 34

Ovan (i lingokod 36 och 37) syns den kod som fanns i spelet innan och som 
förhoppningsvis kommer till nytta i någon av de kommande filmerna, ifall fortsatt 
arbete med spelet görs. 
 

5.3 Formatet på brottscenerna  
Scenen som finns i spelet har Strix filmat. Då den mottogs var den så stor att bara 
personer med riktigt bredband skulle kunna spela Vittnesträning. Komprimering av 
filmerna gjordes därför till den lägsta kvalitetsnivån som kunde åstadkommas utan att 
scenen för den skull blev allt för dålig. Trots detta är filmen allt för stor för 
modemanvändare.   
 

5.4 Manualen 
Då manualen skapats under en lång tid har det medfört en hel del extra arbete då 
nya versioner skapats av spelet som inte stämt överens med manualen. Om mer tid 
funnits hade det varit mycket lättare att skapa manualen när hela spelet var färdigt. 
Eftersom det sista i spelet gjordes bara någon dag innan arbetet skulle vara slutfört 
hade det då inte funnits någon möjlighet att testa den på ett antal personer, därför var 
den tvungen att skapas vid sidan av spelet. 
 

6 Vidarearbetning på spelet 
En utförlig manual har utarbetats så att Strix ska ha möjlighet att lägga till filmer med 
samma upplägg som den film som redan finns i spelet. Manualen har också testats 
på ett antal försökspersoner så att den är så utförlig så att personer som inte besitter 
så mycket kunskaper i Director ändå ska kunna lägga till en extra scen. En manual 
kan alltid göras bättre. Ett sätt hade varit att testa ännu fler personer och be dem 
svara på frågor och själva komma med bättre lösningar. 
 
Då de på Strix har haft det stressigt under våren har samarbetet blivit lidande. 
Filmerna har inte kommit i tid och det har heller inte bekräftats om vissa layouter varit 
till belåtenhet. Dessutom har de riktiga fotografierna till konfrontationen fortfarande 
inte ordnats. Helst skulle ett fortsatt arbete på spelet göras då det finns mycket som 
skulle kunna förbättras. För det första finns det i dagsläget bara en filmscen i spelet 
fast det finns tre stycken färdiga filmer att lägga in och bearbeta, men detta fanns det 
inte tid till att göra då filmerna skickades så sent.  
 
Strix har en önskan om att det ska finnas en highscore lista. Den informationen kom 
först två dagar innan arbetet skulle vara färdigt så det var också något som inte 
kunde göras på grund av att tiden inte räckte till. Det skulle vara roligt om det blev ett 
sådant slut i spelet då det ökar intresset för att spela om man har ett mål att uppnå. 
Om mer arbete kommer att utföras på spelet är detta något som kommer att 
prioriteras. 
 
De tre filmer som finns i dagsläget är mycket stora filer på över 35Mb. Fast filmerna 
är komprimerade är de för stora för att kunna ses av modemanvändare. Om det blir 
fler filmer än de tre som redan är inspelade skulle det vara bra ifall de var i mindre 
format så personer med modem också kan spela Vittnesträning. 



TEKNISKA HÖGSKOLAN I LINKÖPING                                                      2002-09-27 
Campus Norrköping 
Interaktiv vittneskonfrontation – Utvecklandet av ett Director-spel för Internet 
Hannah Brorsson och Ingrid Jacobsson 
 

 35

7 Resultat 
Spelet består av fyra olika moment, det ska börja med att ett brott begås och därefter 
ska vittnet bli kallat till förhör. Då frågorna har besvarats får användaren se en 
vittneskonfrontation och till sist kommer resultatet om hur många rätt användaren 
hade på förhörsfrågorna och vid konfrontationerna. 
 
Arbetet började med informationssökning, planering och skissande på spelets 
utseende. Strix hade på förslag att sidan skulle vara nästan likadan som den redan 
existerande hemsidan. Men det var inte så bra att det skulle se bara nästan likadant 
ut och istället bestämdes det att det skulle göras en egen design, men färgsättningen 
skulle vara densamma som på den existerade hemsidan.  
 
Vid arbetets början bestämdes det att det första som skulle göras var de tekniska 
bitarna. I den första testversionen testades olika delar av Director. Det bestämdes 
också att Radiobuttons var det bästa valet av knapp att använda vid svar på 
vittnesfrågorna, då man bara kan välja ett alternativ bland många. I den andra 
testversionen skrevs en egen lingokod till alla Radiobuttons. Varje knapp ingår i en 
grupp av Radiobuttons. I denna testversion provades dessutom en konfrontation där 
svaren från vittnesförhöret var avgörande för vilka personer som skulle finnas med i 
konfrontationen.  
 
Då de mest väsentliga tekniska bitarna testats och fungerade, skapades en snygg 
bakgrundsbild som finns med genom hela spelet. Bakgrundsbilden består av en 
vinröd ram med färgövergång, en beige ruta i mitten som är skuggad och har ett 
kapat hörn, logotypen och spelets namn, Vittnesträning. Logotypen för programmet 
är länkad till Efterlyst hemsida. Det skapades flera olika knappar med olika layouter, 
Strix bestämde sedan att en blågrå knapp med skugga var den mest funktionella.  
 
Spelets inledning utspelas i en fängelseliknande miljö där det ser ut som om någon 
rycker i en fotboja. I animeringen finns en wait for cue point inlagd, för att inledningen 
inte ska ta upp för mycket plats i Score. Då det tar lite tid innan filmerna har laddats 
ner och kan börja spelas har det utformats en sida med tre bollar och en text där det 
står att filmerna laddas ner. Då man kommer fram till förhöret finns det ett liknande 
formulär som finns vid ett riktigt vittnesförhör. På resultat sidorna rullar antalet rätta 
svar på förhörsfrågorna och konfrontationerna in på sidan. På sista sidan syns 
slutligen alla resultat och de rätta brottslingarna. 
 
Från början var det tänkt att det skulle göras en databas där signalementen på de 
olika personerna i konfrontationen skulle finnas tillsammans med fotografi och ett id-
nummer. Detta blev ett stort problem då det visade sig att databaskopplingen, ADO 
som var tänkt att användas kostade pengar. Istället skapades då en databas direkt i 
Director.  
 
Då det tog lång tid innan förhörsfrågorna och brottsfilmerna kom från Strix, var redan 
en teknisk lösning utformad som sedan inte skulle komma till användning. Tekniken 
gick ut på att svaren i förhöret angående signalementet på gärningsmännen avgjorde 
vilka personer som skulle visas i konfrontationen. Detta kanske kan vara till nytta 
senare om vidare arbete på spelet utförs. 
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7.1 Avslutande tankar 
Att göra det här examensarbetet har varit både roligt, intressant, lärorikt och 
frustrerande. Det har varit roligt att få utforma en egen design på spelet och hitta på 
ett upplägg för det. Vi har provat våra olika idéer och sett vad som varit snyggast och 
tydligast för användaren rent designmässigt. Under arbetet med Vittnesträning har vi 
också lärt oss mycket. Särskilt om Director och framförallt lingo-programmering, som 
vi knappt hade någon erfarenhet av alls tidigare. Men förutom att vi lärt oss det 
program och den programkod som vi använt mest till projektet, så har vi också lärt 
oss mer om bildbehandling, filmkomprimering och publicering på Internet.  
 
Även om vi är nöjda med vårt arbete och tycker att vi gjort ett bra jobb, som vi lärt oss 
mycket på, så är det mycket som skulle kunna ha blivit bättre. Kontakten med Strix 
har inte fungerat som vi hoppats på och vi är ganska besvikna på att de inte har ställt 
upp som de lovat. Främst gäller det att vi inte har fått fotografierna till 
konfrontationerna. Men om vi bortser från detta så har projektet i huvudsak varit roligt 
och en nyttig erfarenhet. 
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Bilaga 1 - Moviescript 
 
global gAnswerList, gFragan, gAlt1, gAlt2, gAlt3, q, gAnswer2List, gnumright, 
gnumright2 
 
on startMovie 
  gAnswerList = [] 
  gAnswer2List = [] 
  gFragan = [] 
  gAlt1 = [] 
  gAlt2 = [] 
  gAlt3 = [] 
  gFragan = ["Hur många var gärningsmännen? ", "Hur var gärningsman nr 1 
klädd?", "Hur var gärningsman nr 2 klädd?", "Hur gamla tror du gärningsmännen 
var?", "Hur långa uppskattar du att gärningsmännen var?", "Vad hade 
gärningsmännen för vapen?", "Vad låg bredvid vapnet?",  "Vad hängde i backspegeln 
på gärningsmännens bil?", "Vad hade den ena gärningsmannen för skor?", "Vilken bil 
åkte gärningsmännen iväg med?", "Vad hade flyktbilen för registreringsnummer?"] 
  gAlt1 = ["1", "Vit Adidas jacka och blåjeans", "Grön luvtröja i fleece och vita byxor",  
"14-17 år ", "170-175 cm", "pistol och järnrör", "nycklar och kalender", "Lila 
Wunderbaum", "Svarta skinnskor", "Silverfärgad SAAB 900", "MLB 812"] 
  gAlt2 = ["2", "Vit Adidas jacka och vitgrå militärbyxor", "Svart ylletröja och svarta 
byxor", "18-23 år", "175-180 cm", "kniv och pistol", "plånbok och nycklar", "Lila 
tärningar", "blå-vita träningsskor", "Silverfärgad Toyota Corolla", "KLM 282"] 
  gAlt3 = ["3", "Militärgröna militärbyxor och grå Adidas jacka", "Grå fleecetröja och 
mörkblå jeans", "23-28 år", "180-190 cm", "basebollträ och pistol", "plånbok och kniv", 
"Grön Wunderbaum", "Svarta träningsskor", "Silverfärgad Opel Ascona", "MBO 136"] 
end 
 
on forstaFragan 
  member("Fraga").text = gFragan[1] 
  member("Alt1").text = gAlt1[1] 
  member("Alt2").text = gAlt2[1] 
  member("Alt3").text = gAlt3[1] 
end 
 
on nextQuestion 
  recordAnswer 
  go next 
  visaFraga 
end 
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on recordAnswer 
  q = word 2 of the framelabel 
  q = value(q) 
  a = sendSprite(sprite 11, #selected) 
  a = a - 10 
  setAt gAnswerList, q, a 
end 
 
on visaFraga 
  q = word 2 of the framelabel 
  q = value(q) 
  member("Fraga").text = gFragan[q] 
  member("Alt1").text = gAlt1[q] 
  member("Alt2").text = gAlt2[q] 
  member("Alt3").text = gAlt3[q] 
end   
 
on finishedTest 
  recordAnswer 
end 
 
on nextKonf 
  bildAnswer 
end 
 
on bildAnswer 
  b = sendSprite(sprite 11, #selected) 
  b = b - 10 
  add gAnswer2List, b 
end 
 
on resultatTest 
  bildAnswer 
  computeResults 
  bildResults 
  totalResults 
end 
 
on computeResults 
  correct = member("Correct Answers").text 
  gnumright = 0 
  repeat with j = 1 to correct.line.count 
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    if value(correct.line[j] = gAnswerList[j]) then 
      gnumright = gnumright + 1 
    end if 
  end repeat 
  member("Results").text = "Du svarade rätt 
på"&&gnumright&&"av"&&correct.line.count&&"möjliga frågor i vittnesförhöret." 
end 
 
on bildResults 
  correct2 = member("Correct 2 Answers").text 
  gnumright2 = 0 
  repeat with j = 1 to correct2.line.count 
    if value(correct2.line[j] = gAnswer2List[j]) then 
      gnumright2 = gnumright2 + 1 
    end if 
  end repeat 
  member("Results2").text = "Du pekade 
ut"&&gnumright2&&"av"&&correct2.line.count&&"möjliga personer." 
end   
 
on totalResults 
  total = gnumright + (gnumright2*3) 
  member("Results3").text = "Du fick sammanlagt"&&total&&"poäng av 17 möjliga." 
  end 
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Bilaga 2 – RadioButton script 
 
property pState, pGroupList 
 
on getPropertyDescriptionList me 
  list = [:] 
  addProp list, #pState, [#comment: "Initial State", #format: #boolean, #default: FALSE] 
  addProp list, #pGroupList, [#comment: "Group List", #format: #list, #default: [11,12,13]] 
  return list 
end 
 
on beginSprite me 
  if pState then turnMeOn(me) 
  else turnMeOff(me) 
end 
 
on turnMeOn me 
  pState = TRUE 
  sprite(me.spriteNum).member.hilite = TRUE 
  repeat with i in pGroupList 
    if i <> me.spriteNum then 
      sendSprite(sprite i, #turnMeOff) 
    end if 
  end repeat 
end 
 
on turnMeOff me 
  pState = FALSE 
  sprite(me.spriteNum).member.hilite = FALSE 
end 
 
on mouseUp me 
  turnMeOn(me) 
end 
 
on selected me 
  repeat with i in pGroupList 
    if sprite(i).pState = TRUE then return i 
  end repeat 
end 
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Bilaga 3 – Manual 
Manualen är uppbyggd i två delar, en design- och struktur del och en teknisk del. 
Utseendet på spelet skapas först och varje frame behandlas var för sig i den ordning 
som de kommer. I den senare delen av manualen ändras de koder som finns i 
Moviescriptet för att slutligen få spelet att fungera. Innan varje frame ska behandlas 
och skapas står en inledande text om vad det verkligen är som ska hända i den 
kommande framen. Efter detta står det hur man ska åstadkomma sidan att får det 
utseendet och den funktionen som den är tänkt att ha. För att förtydliga vad det är 
som verkligen ska göras på datorn har en pil lagts framför det som ska utföras. 
 

Skapa spelets design- och struktur 
Med spelet följer två färdiga knappar utan text, en med och en utan skugga. Du ska 
nu skriva dit namnet du valt att döpa din scen till på knappen i Photoshop. 
 

Öppna Photoshop. Nu får du skriva dit namnet på knappen. Spara bilden som 

en gif.  

 
Nu ska du importera knapparna till Director. Du ska se till att knapparna syns i spelet 
genom att dra knapparna från Cast till Score. Du behöver bara bry oss om den 
skuggade knappen. Knappen utan skugga behöver du aldrig dra från Casten utan 
bara skriva om koden som visas i lingokod 1, för att få den rollover-effekt som du ska 
använda den till. Sist i koden ska du också ändra så att den nya filmen börjar spelas 
vid nedtryckning utav knappen.  
 

Gå in i Cast, se figur 1 för att förstå hur Cast är uppbyggt. 

 
Figur 1: Casten är grupperade efter innehåll, just nu ser du knappar-Casten men det finns också 
Internal-, Radiobuttons-, bilder-, script- och textcast 
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Klicka sedan uppe i det vänstra hörnet, nu får du se en rullista med de 

gruppnamn som Cast blivit uppdelade i. Klicka på knappar Casten. Markera 

den första helt tomma rutan. Högerklicka och välj import, leta rätt på de 

nyskapade knapparna med scenens namn, klicka sedan på Bitmap Image 

som format, tryck sedan OK på nästa uppkommande ruta. 

 
 

Markera den knappen med scenens namn som ska föreställa vara skuggad. 

Dra iväg med den till Score, till nästa lediga kanal i frame 25. Dra ihop så att 

knappen bara ryms i en frame. Se figur 2 om du är osäker på de uttryck som 

används här. 

 
Figur 2: Här visas det hur Score ser ut och de termer som du måste kunna för att lägga in ett nytt spel. 
 

Högerklicka nu på spriten, kanal 5 frame 25, som hör till filmen Mackrån, gå in 

på script. Markera innehållet och kopiera, högerklicka vidare på den nya 

knappen som du dragit till Score, klicka på script och klistra in koden där. Nu 
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ska bara det kod som du klistrat in synas i scriptet. Se lingokod 1 ifall du 

känner dig osäker på vad som ska finnas med. 

 
on mouseEnter me 
  sprite(me.spriteNum).member = member("mackrani" ) 
end 
 
on mouseLeave me 
  sprite(me.spriteNum).member = member("mackranskugga") 
  end 
   
on mouseUp 
  go to marker ("s1hog") 
end 
 
Lingokod 1: Script som gör att du får en rollover-effekt och som gör att du flyttar till en viss marker vid 
nedtryckning utav musen. 
 

För att få rollover-effekten måste du byta mackrani och mackranskugga i koden 

mot de nya namnen på knapparna, nya filmens namn. Ändra också  s1hog till 

sxhog (x = nummer på den scen du skapar).  

 
Nu ska du göra exakt samma sak för den komprimerade filmen. Se punkten ovan för 
att få en tydligare beskrivning ifall minnet sviker! 
 

Markera den knappen med scenens namn som ska föreställa vara skuggad. 

Dra iväg med den till Score, till nästa lediga kanal i frame 30. Dra ihop så att 

knappen ryms i en frame. Högerklicka nu på spriten, kanal 5 frame 30, som 

hör till filmen Mackrån, gå in på script. Markera innehållet och kopiera, 

högerklicka vidare på den nya knappen som du dragit till Score, klicka på 

script och klistra in koden där. Ändra mackrani och mackranskugga mot de nya 

namnen på knapparna, nya filmens namn. Ändra också s1lag till sxlag (x = 

nummer på den scen du skapar).  

 
Vissa saker som den beiga inner rutan, ramen, efterlystloggan och spelets namn ska 
följa med under hela den nya filmen. 
 

Dra ut innehållet i kanal 1 och 17-19 i Score så de blir hundra frames längre. 
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Nu ska en ny marker skapas för att få spelet att hoppa dit, till markern där du senare 
ska lägga filmen som ska spelas upp. Du ska också kopiera ett framescript som gör 
att filmen som du senare ska importera laddas upp. 
 

Ställ dig i det vita marker-fältet, se figur 2 om du är osäker, 5 frame efter den 

sista i spelet och klicka med musen. Det kommer då att stå ”New marker”, 

skriv där sxhog (x = nummer på den scen som du skapar). Kopiera hela 

framescriptet i scriptkanalen, se figur 2, som finns i frame 33 och klistra in det i 

sxhog-markerns scriptkanal Högerklicka nu på framescriptet som finns i 

scriptkanalen och skriv dit namnet på den nya filmen istället för mackran.mov. 

 
set myURL = ”http://www.student.itn.liu.se/~ingja345/spelet/mackran.mov” 
 
Lingokod 2: Anger vilken film som ska laddas ner och varifrån det ska göras 
 
Du ska nu hoppa fram en frame och kopiera ytterligare ett framescript från den redan 
existerande filmen. Du ska också kopiera några frame för att få en text som säger till 
spelaren att den måste vänta en stund innan den får se filmen. 

 
Kopiera framescriptet i scriptkanalen i frame 34 och placera det precis efter 

sxhog-markern i scriptkanalen. Ändra i koden från mackran till namnet på 

Casten med den nya filmen. 

 
set the fileName of member "mackran" to myURL 
 
Lingokod 3: Placerar filmen i Casten 
 

Kopiera sprite 3 och 4 i frame 34 och klistra in dem i samma kanal fast i den 

frame du arbetar i. 

 
Nu ska du kopiera det sista framescriptet för den högupplösta filmen. Det är också på 
tiden att du lägger in din film! När du sett till att den nya filmen spelas måste du också 
göra så att filmen stannar upp i den frame du lägger filmen, tills den spelats färdigt. 
 

Högerklicka i framescriptet i den frame du precis har placerat filmen, och skriv: 
 
on exitFrame 
  go to marker("forhorscenx") 
end 
 
Lingokod 4: Flyttar markören till markern forhorscenx 
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(x = nummer på den scen du skapar). Ställ dig i nästa lediga ruta i Internal 

Cast, högerklicka och tryck på ”importera”, välj sedan filmen du ska lägga in. 

Dra den nyimporterade filmen från Cast till Score och placera den i framen du 

arbetar i, sprite 3. Dra ihop filmen så att den ryms i en frame. Dubbelklicka nu i 

tempokanalen i den frame där filmen är placerad. Klicka i Wait for Cue point 

och välj Cue point end, klicka sedan på OK. 

 
Nu ska du göra samma sak med den komprimerade filmen. Först ska du skapa en ny 
marker för att få spelet att hoppa dit, till markern där du senare ska lägga filmen som 
ska spelas upp. Du ska också kopiera ett framescript som gör att filmen som du 
senare ska importera laddas upp. 
 

Ställ dig i det vita marker-fältet, se figur 2 om du är osäker, 3 frame efter den 

sista i spelet och klicka med musen. Det kommer då att stå ”New marker”, 

skriv där sxlag (x = nummer på den scen som du skapar). Kopiera hela 

framescriptet i scriptkanalen, se figur 2, som finns i frame 38 och klistra in det i 

sxlag scriptkanal. Högerklicka nu på framescriptet som finns i scriptkanalen 

och skriv dit namnet på den nya filmen istället för mackranliten.mov. 

 
set myURL = ”http://www.student.itn.liu.se/~ingja345/spelet/mackranliten.mov” 
 
Lingokod 5: Anger vilken film som ska laddas ner och varifrån det ska göras 
 
Du ska nu hoppa fram en frame och kopiera ytterligare ett framescript från den redan 
existerande filmen. Du ska också kopiera några frame för att få en text som säger att 
spelaren måste vänta en stund innan den får se filmen. 
 

Kopiera framescriptet, finns i scriptkanalen, i frame 39 och placera den precis 

efter sxlag-markern i scriptkanalen. Ändra koden från mackranliten till namnet 

på Casten med den nya filmen. 

 
set the fileName of member "mackranliten" to myURL 
 
Lingokod 6: Placerar filmen i Casten 
 

Kopiera sprite 3 och 4 i frame 39 och placera dem i samma kanal fast i den 

frame du arbetar i. 

 
Nu ska du kopiera det sista framescriptet för den komprimerade filmen. Det är också 
på tiden att du lägger in din film! När du sett till att den nya filmen spelas måste du 
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också göra så att filmen stannar upp i den frame du lägger filmen, tills den spelats 
färdigt. 
 

Högerklicka i framescriptet i den frame du precis har placerat filmen, och skriv: 
 
on exitFrame 
  go to marker("forhorscenx") 
end 
 
Lingokod 7: Flyttar markören till markern forhorscenx 
 
 (x = nummer på den scen du skapar). Ställ dig i nästa lediga ruta i Internal 

Cast, högerklicka och tryck på ”importera”, välj sedan filmen du ska lägga in 

och OK. Dra den nyimporterade filmen från Cast till Score och placera den i 

framen du arbetar i, sprite 3. Dra ihop filmen så att den ryms i en frame. 

Dubbelklicka nu i tempokanalen i den frame där filmen är placerad. Klicka i 

Wait for Cue point och välj Cue point end, klicka sedan på OK. 

 
Nu ska du skapa en marker som gör att spelet förs vidare när filmen är slut. Du ska 
också lägga in fotbojan som en bakgrundsbild och en text som kallar oss till förhöret. 
För att spelet sedan ska kunna gå vidare måste du lägga in en förhörsknapp. Denna 
knapp ska ha en rollover-effekt och vid nedtryckning ska spelet förflytta sig till 
förhöret. 
 

Ställ dig i det vita marker-fältet, se figur 2 om du är osäker, 5 frame efter den 

sista markern i spelet och klicka med musen. Det kommer då att stå ”New 

marker”, skriv där forhorscenx (x = nummer på den scen som du skapar). 

Kopiera hela framescriptet som du finner i scriptkanalen,frame 45 och klistra in 

i scriptkanalen i den frame du arbetar i. Kopiera kanal 3 och 4 i frame 45 och 

placera dem i samma kanal fast i den frame du arbetar i. Dra också ner 

forhorskugga som du finner i knappar-Casten till kanal 9 i samma frame. 

Högerklicka nu på spriten, kanal 5 frame 45, som hör till filmen Mackrån, gå in 

på script. Markera innehållet och kopiera, högerklicka vidare på den nya 

knappen som du dragit till Score, klicka på script och klistra in koden där. Byt 

forstaFragan till xforstaFragan (x = nummer på scenen du skapar) och F1 till 

Fx 1 (F = fråga, x = nummer på scenen som du skapar, 1 = fråga nummer ett). 

Tänk på att det måste vara mellanslag mellan Fx och 1. Se lingokod 8 om du 

är osäker. 
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on mouseUp me 
  forstaFragan(me) 
  go to marker ("F 1")   
end 
 
Lingokod 8: Anropar handlern forstaFragan och tar markören till markern F 1 
 

Knappen måste ha en viss position för att den ska följa den struktur som finns 

på de existerande knapparna. Se figur 3 var man ändrar positionerna. 

 

 
Figur 3: I Score kan de olika knapparna, bilderna och texterna bland annat ändra placeringen och 
bakgrundsfärgen på Stagen. 
 

Forhorskugga ska ha position: l = 459, r = 561, t = 381, b = 400 
 
För att föra spelet vidare behöver du en ny marker, Fx 1. Vid förhörsfrågorna ska du 
lägga in en annan bakgrundsbild som ska likna den riktiga pappersblankett som 
används vid ett vittnesförhör. Frågorna och de olika svarsalternativen som du senare 
ska skriva ska få sin position på Stage och knapparna som anger vilket alternativ 
spelaren tycker stämmer ska också placeras ut. Sist ska du också skapa en knapp 
som för dig vidare i spelet. 
 

Ställ dig i det vita marker-fältet, se figur 2 om du är osäker, 5 frame efter den 

sista markern i spelet och klicka med musen. Det kommer då att stå ”New 

marker”, skriv där Fx 1 (x = nummer på den scen som du skapar). Tänk på att 

det måste vara mellanslag mellan Fx och 1. Kopiera hela framescriptet som du 

finner i scriptkanalen i framen innan och klistra in i scriptkanalen du arbetar i. 

Dra forhorpappertest1 som finns i Internal Cast till kanal 2, låt den vara tre 

frame lång. Öppna text Casten. Markera nästa helt tomma ruta och klicka 

uppe i Directors verktygsfält på text Window-symbolen. Skriv Fragascenx i den 

tomma rutan längst upp i mitten. Skapa fyra likadana Cast som den du just 

gjort och döp de tre resterande till Alt1scenx, Alt2scenx och Alt3scenx. Dra 

dessa Cast, i den ordning som du gjort dem, under den nya markern i kanal 3-

6. Dra ihop varje alternativ så var och en ryms i en frame. Positionerna som 
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frågan- och svarsalternativen ska ha ändras genom att du längst upp i Score 

ändrar vissa värden. Här följer också vilka värden de olika alternativen ska ha. 

 
 

 

Fragascenx ska ha position: l = 130, r = 600, t = 285, b = 302 

Alt1scenx ska ha position: l = 150, r = 520, t = 320, b = 337 

Alt2scenx ska ha position: l = 150, r = 520, t = 340, b = 357 

Alt3scenx ska ha position: l = 150, r = 520, t = 360, b = 377 

 
Kopiera nu hela spriten i frame 50, kanal 11 och klistra in i kanal 11 i den 

frame du arbetar i. Gör likadant med spriten i kanal 12 och 13 och klistra in i 

respektive kanal i framen du arbetar i. Sist ska du dra ner forhorskugga från 

knappar Cast till Score och lägga i kanal 9. Dra ihop knappen så att den ryms i 

en frame. Högerklicka nu på spriten i kanal 9 frame 50 och kopiera koden. 

Klistra sedan in koden på samma sätt för den nya knappen. Byt nextQuestion 

till nextQuestionscenex (x = nummer på den scenen du skapar) i det 

inklistrade scriptet. 

 
on mouseUp me 
nextQuestion(me) 
end 

 
Lingokod 9: Anropar handlern nextQuestion 
 

Knappen måste ha en viss position för att den ska följa den struktur som finns 

på de existerande knapparna. Se figur 3 var man ändrar positionerna. 

Forhorskugga ska ha position: l = 459, r = 561, t = 381, b = 400 

 
Nu kommer ett antal frame att se likadana ut som den föregående designmässigt, 
inte tekniskt men det kommer du till senare. Därför ska du upprepa det kommande 
momentet så många gånger att Fx:s nummer är lika med antalet frågor som ska vara 
med i förhöret. Skapa därför först de antal marker som du behöver och kopiera sedan 
det som ska finnas med i den speciella markern. 
 

Fx 1 betyder att detta är första frågan, ställ dig nu fem frame längre fram och 

skapa en ny marker med namnet Fx 2 och fortsätt så lika många gånger som 

du har antal frågor. Döp dem till Fx 3, Fx 4 och så vidare. Dra nu ut innehållet i 
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kanal 2 till och med sista markern. Kopiera hela framescriptet i scriptkanalen, 

kanal 3-6, 9 och 11-13 ifrån markern innan och klistra in i alla frame där du har 

skapat markers utom den sista. I sista framen ska du bara kopiera 

framescriptet i scriptkanalen, kanal 3-6 och kanal 11-13. Till kanal 9 ska du 

istället dra ner Casten avslutaforhorskugga som finns i knappar Casten. Dra 

ihop knappen så den ryms i en frame. Högerklicka nu på spriten, kanal 9 frame 

100, som hör till filmen Mackrån, gå in på script. Markera innehållet och 

kopiera, högerklicka vidare på den nya knappen som du dragit till Score, klicka 

på script och klistra in koden där. Öppna nu detta script som du precis klistrat 

in i din sista frame, ändra där text1 till text1scenx  

 
on finishedTest 
recordAnswer 
go to frame "text1" 
end 

 
Lingokod 10: Anropar finishedTest handlern och tar markören till markern text1  
 

Knappen måste ha en viss position för att den ska följa den struktur som finns 

på de existerande knapparna. Se figur 3 var man ändrar positionerna. 

Avslutaforhorskugga ska ha position: l = 459, r = 561, t = 381, b = 400 

 
 
Nu ska du skapa en marker som gör att spelet förs vidare när vittnesfrågorna är över. 
Du ska också lägga in fotbojan som en bakgrundsbild och en text som kallar spelaren 
till en vittneskonfrontation. För att spelet sedan ska kunna gå vidare måste du lägga 
in en konfrontationsknapp. Denna knapp ska ha en rollover-effekt och vid 
nedtryckning ska spelet förflytta sig till konfrontationen. 
 

Ställ dig i det vita marker-fältet, se figur 2 om du är osäker, 5 frame efter den 

sista i spelet och klicka med musen. Det kommer då att stå ”New marker”, 

skriv där text1scenx (x = nummer på den scen som du skapar). Kopiera hela 

framescriptet från framen du arbetade i nyss. Kopiera kanal 3 och 4 i frame 

105 och placera dem i samma kanal fast i den frame du arbetar i. Dra också 

ner konf1skugga som du finner i knappar Casten till kanal 9 i samma frame. 

Dra ihop knappen så den ryms i en frame. Högerklicka nu på spriten, kanal 9 

frame 105, som hör till filmen Mackrån, gå in på script. Markera innehållet och 

kopiera, högerklicka vidare på den nya knappen som du dragit till Score, klicka 
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på script och klistra in koden där. Endast det som du klistrade in ska synas i 

scriptet. Öppna nu detta script som du precis klistrat in i din sista frame, ändra 

där bilder1 till bilder1scenx. 

 
Nu ska du skapa en ny marker som för dig vidare i spelet. Du ska sedan importera de 
fotografier som ska vara med i vittneskonfrontationen och ge dem rätt placering i 
spelet. Du ska också placera ut knappar så att vittnet kan peka ut den eller de 
skyldiga. Du behöver också en inledande text som förklarar vad det är du ska göra. 
Sist ska du också ha en knapp som för dig vidare i spelet. Vilken knapp du ska ha 
beror på ifall du behöver mer än en konfrontation. Antalet konfrontationer beror på 
hur många gärningsmän det var vid det begångna brottet. I varje konfrontation är det 
med sex personer och endast en är den rätta. Ska det vara mer än en konfrontation 
behöver du ytterligare en konfrontationsknapp som för dig vidare i spelet. Om det inte 
ska vara en konfrontation till ska du istället ha en resultatknapp. 
 

Ställ dig i det vita marker-fältet, se figur 2 om du är osäker, 5 frame efter den 

sista i spelet och klicka med musen. Det kommer då att stå ”New marker”, 

skriv där bilder1scenx (x = nummer på den scen som du skapar). Kopiera hela 

framescriptet från framen du arbetade i nyss. Klicka på bilder Casten och 

markera den första helt tomma rutan. Högerklicka och välj import, leta fram rätt 

bild, klicka sedan på Bitmap Image som format, tryck sedan OK. Dra sex 

stycken utav dessa Cast, i den ordning som du importerade dem, under den 

nya markern i kanal 3-8. Se till att ett fotografi ryms i en frame. Positionerna 

som fotografierna ska ha ändras genom att du längst upp i Score ändrar vissa 

värden. Se figur 3 om du är osäker. Här följer också vilka värden de olika 

alternativen ska ha. 

 
Bild 1 ska ha position: l = 113, r = 213, t = 118, b = 218 

Bild 2 ska ha position: l = 263, r = 363, t = 118, b = 218 

Bild 3 ska ha position: l = 413, r = 513, t = 118, b = 218 

Bild 4 ska ha position: l = 113, r = 213, t = 258, b = 358 

Bild 5 ska ha position: l = 263, r = 363, t = 258, b = 358 

Bild 6 ska ha position: l = 413, r = 513, t = 258, b = 358 

 
Kopiera sprite 10-16 i frame 110 och placera dem i samma kanal fast i den 

frame du arbetar i just nu. 

 
Vid ytterligare en konfrontation skapar du en ny konfrontationsknapp. 
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Dra knappen konf2skugga som finns i knappar Casten till kanal 9 i den frame 

du arbetar. Högerklicka nu på spriten, kanal 9 frame 110, som hör till filmen 

Mackrån, gå in på script. Markera innehållet och kopiera, högerklicka vidare på 

den nya knappen som du dragit till Score, klicka på script och klistra in koden 

där. Öppna nu detta script som du precis klistrat in i din sista frame, ändra där 

bilder2 till bilder2scenx. 

 
Ifall det inte ska finnas någon ytterligare konfrontation skapar du en 

resultatknapp. 

 
Dra knappen resultatskugga som finns i knappar Casten till kanal 9 i den frame 

du arbetar. Dra ihop knappen så att den ryms i en frame. Högerklicka nu på 

spriten, kanal 9 frame 115, som hör till filmen Mackrån, gå in på script. 

Markera innehållet och kopiera, högerklicka vidare på den nya knappen som 

du dragit till Scoren och klistra in scriptet där. Öppna nu detta script som du 

precis klistrat in i din sista frame, ändra där resultatTest(me) till 

resultatTestscenx(me). 

 
on mouseUp me 
  resultatTest(me) 
  go to marker ("resultat") 
end 

 
Lingokod 11: Anropar handlern resultatTest och tar sen markören till markern resultat 
 

Oavsett knapp ska den ha placeringen som följer: 
 

Knappen ska ha position: l = 459, r = 561, t = 381, b = 400 
 
Den följande punkten ska bara göras ifall det ska vara mer än en konfrontation 
 

Ställ dig i det vita marker-fältet, se figur 2 om du är osäker, 5 frame efter den 

sista i spelet och klicka med musen. Det kommer då att stå ”New marker”, 

skriv där bilder2scenx (x = nummer på den scen som du skapar). Klicka på 

bilder Casten och markera den första helt tomma rutan. Högerklicka och välj 

import, leta fram rätt bild, klicka sedan på Bitmap Image som format, tryck 

sedan OK. Dra sex stycken utav dessa Cast, i den ordning som du 
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importerade dem, under den nya markern i kanal 3-8. Se till att ett fotografi 

ryms i en frame. Positionerna som fotografierna ska ha ändras genom att du 

längst upp i Score ändrar vissa värden. Här följer också vilka värden de olika 

alternativen ska ha. 

 
Bild 1 ska ha position: l = 113, r = 213, t = 118, b = 218 

Bild 2 ska ha position: l = 263, r = 363, t = 118, b = 218 

Bild 3 ska ha position: l = 413, r = 513, t = 118, b = 218 

Bild 4 ska ha position: l = 113, r = 213, t = 258, b = 358 

Bild 5 ska ha position: l = 263, r = 363, t = 258, b = 358 

Bild 6 ska ha position: l = 413, r = 513, t = 258, b = 358 

 
Kopiera sprite 10-16 i frame 110 och placera dem i samma kanal fast i den 

frame du arbetar i just nu. 

 
Vid ytterligare en konfrontation skapar du en konfrontationsknapp.  
 

Dra knappen konf2skugga som finns i knappar Casten till kanal 9 i den frame 

du arbetar. Högerklicka nu på spriten, kanal 9 frame 110, som hör till filmen 

Mackrån, gå in på script. Markera innehållet och kopiera, högerklicka vidare på 

den nya knappen som du dragit till Score och klistra in scriptet där. Öppna nu 

detta script som du precis klistrat in i den sista frame, ändra där bilder2 till 

bilder2scenx. 

 
Ifall det inte ska finnas någon ytterligare konfrontation skapar du en resultatknapp.  
 

Dra knappen resultatskugga som finns i knappar Casten till kanal 9 i den frame 

du arbetar. Högerklicka nu på spriten, kanal 9 frame 115, som hör till filmen, 

Mackrån, gå in på script. Markera innehållet och kopiera, högerklicka du på 

den nya knappen som du dragit till Score, klicka på script och klistra in scriptet 

där. Öppna nu detta script som du precis klistrat in i din sista frame, ändra där 

resultatTest(me) till resultatTestscenx(me). 

 
on mouseUp me 
  resultatTest(me) 
  go to marker ("resultat") 
end 
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Lingokod12: Anropar handlern resultatTest och tar sen markören till markern resultat 
 

Oavsett knapp ska den ha placeringen som följer: 
 

Knappen ska ha position: l = 459, r = 561, t = 381, b = 400 
 
Nu ska du se till så att bakgrunderna på texter, knappar, och bilder blir transparanta.  
 

Markera kanal 3-13 från marker forhorscenx till och med den sista markern. 

Gå längst upp i Score och ändra bakgrundsfärgen till Background 

Transparent. Se figur 2 ifall du känner dig osäker var du hittar fältet. 

 

För att spelet ska veta om användaren svarat rätt på frågorna eller inte så behövs det 
ett facit som du ska göra nu. 
 

Ställ dig i den första tomma rutan i Internal Casten och klicka på textvertyget 

längst upp i Director. Cast membern som du nu skapar ska döpas till Correct 

Answersscenx (x = nummer på den scen du skapar). I själva textrutan ska du 

sen skriva de rätta svaren till förhörsfrågorna. Du skriver helt enkelt en lista 

med en siffra mellan 1 och 3 på varje rad. Siffran du skriver motsvarar vilket 

alternativ som är det rätta till respektive fråga. Det du skriver på första raden är 

alltså svaret till första frågan och så vidare. Du skriver lika många rader, med 

en siffra på varje, som det finns frågor i förhöret. 

 
Spelet ska också avgöra om användaren har pekat ut rätt gärningsmän, så därför ska 
du nu göra ett liknande facit för att kunna avgöra det också. 
 

Ställ dig i den första tomma rutan i Internal Casten och klicka på textvertyget 

längst upp i Director. Cast membern som du nu skapar ska döpas till Correct 2 

Answersscenx (x = nummer på den scen du skapar). I själva textrutan ska du 

sen skriva de rätta gärningsmännens placeringar i Score. Du skriver helt 

enkelt en lista med en siffra mellan 1 och 6 på varje rad. Siffran du skriver 

motsvarar vilket alternativ som är det rätta till respektive konfrontation. Om det 

bara ska vara en konfrontation, så ska du bara skriva en siffra. Det du skriver 

på första raden är alltså svaret till första konfrontationen och så vidare. Du 

skriver lika många rader, med en siffra på varje, som det finns konfrontationer i 

förhöret. 
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Skapa spelets tekniska del 
Nu ska du gå in och lägga till en del programkod för att få spelet att fungera. Det 
kommer att vara mycket kopiera och klistra in och sedan bara ändra vissa namn som 
finns. 
 

Klicka på script Casten. Dubbelklicka på första rutan som heter movie. Skriv till 

gFraganscenx, gAlt1scenx, gAlt2scenx, gAlt3scenx efter globel längst upp i 

koden. Se lingokod 13 om du känner dig osäker på hur det ska se ut. 

 
global gAnswerList, gFragan, gAlt1, gAlt2, gAlt3, q, gAnswer2List, gnumright, 
gnumright2, gFraganscenx, gAlt1scenx, gAlt2scenx, gAlt3scenx 
 
Lingokod 13: Definierar globala variabler 
 
Nu ska du lägga till de frågor som ska ställas till vittnet i spelet. Du kopierar delar av 
den kod som finns i handlern startmovie. Alla handler som finns börjar med on och 
slutar med end, efter on står namnet på handlern, i detta fall startMovie. 
 

Kopiera det som står i handlern startMovie, från gFragan = [] till och med det 

som står precis innan end, se lingokod 14 om du känner dig osäker. Kopiera in 

detta precis innan end i samma handler.  

 
on startMovie 
gAnswerList = [] 
gAnswer2List = [] 
gFragan = [] 
gAlt1 = [] 
gAlt2 = [] 
gAlt3 = [] 
gFragan = ["Hur många var gärningsmännen? ", "Hur var gärningsman nr 1 
klädd?",¬ "Hur var gärningsman nr 2 klädd?", "Hur gamla tror du gärningsmännen 
var?", ¬ "Hur långa uppskattar du att gärningsmännen var?", "Vad hade 
gärningsmännen för vapen?",¬ "Vad låg bredvid vapnet?", "Vad hängde i 
backspegeln på gärningsmännens bil?", ¬ "Vad hade den ena gärningsmannen för 
skor?", "Vilken bil åkte gärningsmännen iväg med?", "Vad hade flyktbilen för 
registreringsnummer?"] 
  gAlt1 = ["1", "Vit Adidas jacka och blåjeans", "Grön luvtröja i fleece och vita byxor", ¬ 
"14-17 år ", "170-175 cm", "pistol och järnrör", "nycklar och kalender", "Lila 
Wunderbaum", "Svarta skinnskor", "Silverfärgad SAAB 900", "MLB 812"] 
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  gAlt2 = ["2", "Vit Adidas jacka och vitgrå militärbyxor", "Svart ylletröja och svarta 
byxor", "18-23 år", "175-180 cm", "kniv och pistol", "plånbok och nycklar", "Lila 
tärningar", "blå-vita träningsskor", "Silverfärgad Toyota Corolla", "KLM 282"] 
gAlt3 = ["3", "Militärgröna militärbyxor och grå Adidas jacka", "Grå fleecetröja och 
mörkblå jeans", ¬ "23-28 år", "180-190 cm", "basebollträ och pistol", "plånbok och 
kniv", "Grön Wunderbaum", ¬ "Svarta träningsskor", "Silverfärgad Opel Ascona", 
"MBO 136"] 
end 
 
Lingokod 14: Definierar listor och vad listorna ska innehålla 
 

Ändra namnen på det inklistrade, de som börjar på g, så att varje ord slutar på 

scenx (x = namnet på den scen som du skapar). Skriv också in de nya 

frågorna som ska finnas med vid förhöret. Tänk på att det måste finnas ””- 

tecken runt varje fråga och svar, efter varje fråga och svar ska det vara ett 

mellanslag och mellan varje fråga ska det vara ett komma. Se lingokod 15 om 

du känner dig osäker. 

 
gFraganscenx = ["Skriv första frågan? ", "Skriv andra frågan?",¬ 
"Skriv tredje frågan?", " och så vidare?", ¬ 
"och så vidare?", " och så vidare?",¬ 
" och så vidare?", " och så vidare?", ¬ 
" och så vidare?", " och så vidare?", " och så vidare?"] 
gAlt1scenx = ["svaret på första frågan alternativ ett", " svaret på andra frågan 
alternativ ett ", ¬ 
" svaret på tredje frågan alternativ ett ", "och så vidare", "och så vidare", "och så 
vidare", "och så vidare",¬ 
"och så vidare", "och så vidare", "och så vidare"] 
gAlt2scenx = ["svaret på första frågan alternativ två ", " svaret på andra frågan 
alternativ två ",¬ 
" svaret på tredje frågan alternativ två ", "och så vidare", "och så vidare", "och så 
vidare", "och så vidare",¬ 
"och så vidare", "och så vidare", "och så vidare"] 
gAlt3scenx = ["svaret på första frågan alternativ tre ", " svaret på andra frågan 
alternativ tre ", ¬ 
" svaret på tredje frågan alternativ tre ", "och så vidare", "och så vidare", "och så 
vidare", "och så vidare", ¬ 
"och så vidare", "och så vidare", "och så vidare"] 
 
Lingokod 15: Definierar vad de nya listorna ska innehålla 
 
Du ska nu kopiera handlern nextquestion. 
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Kopiera hela handlern nextquestion och placera den sist i hela moviescriptet, 

alltså allra sist i koden. Se lingokod 16 ifall du känner dig osäker på vad som 

innefattar hela handlern. 

 
on nextQuestion 
recordAnswer 
go next 
visaFraga 
end 
 
Lingokod 16: Anropar handlern recordAnswer, går sen vidare till nästa marker och anropar till sist 
handlern visaFraga 
 

Ändra så att följande ord slutar på scenx(x = nummer på den scen som 

skapas) nextquestion och visaFraga på alla ställen i det nyinklistrade koden. 

 
Nu ska du kopiera en handler till och ändra lite i den också. 
 

Kopiera hela handlern visaFraga och placera den sist i hela moviescriptet, 

alltså allra sist i koden. Se lingokod 17 ifall du känner dig osäker på vad som 

innefattar hela handlern. 

 
on visaFraga 
q = word 2 of the framelabel 
q = value(q) 
member("Fraga").text = gFragan[q] 
member("Alt1").text = gAlt1[q] 
member("Alt2").text = gAlt2[q] 
member("Alt3").text = gAlt3[q] 
end  

 
Lingokod 17: Visar rätt fråga och svarsalternativ i rätt frame 
 

Ändra så att följande ord slutar på scenx (x = nummer på den scen som 

skapas), visaFraga, Fraga, Alt1, Alt2 och Alt3, på alla ställen i den 

nyinklistrade koden. Gör nu precis likadant för handlern forstaFragan. Alltså 

kopiera och lägga till scenx efter samma ord. 

 
Du ska nu kopiera handlern resultatTest. 
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Kopiera hela handlern resultatTest och placera den sist i hela moviescriptet, 

alltså allra sist i koden. Se lingokod 18 ifall du känner dig osäker på vad som 

innefattar hela handlern. 

 
on resultatTest 
  bildAnswer 
  computeResults 
  bildResults 
  totalResults 
end 
 
Lingokod 18: Anropar alla handler som beräknar resultat 
 

Ändra så att resultatTest, computeResults och bildResults slutar på scenx (x = 

nummer på den scen som skapas). 

 
Nu ska du kopiera handlern computeResults. 
 

Kopiera hela handlern computeResults och placera den sist i hela 

moviescriptet, alltså allra sist i koden. Se lingokod 19 ifall du känner dig osäker 

på vad som innefattar hela handlern. 

 
on computeResults 
  correct = member("Correct Answers").text 
  gnumright = 0 
  repeat with j = 1 to correct.line.count 
    if value(correct.line[j] = gAnswerList[j]) then 
      gnumright = gnumright + 1 
    end if 
  end repeat 
member("Results").text = "Du svarade rätt 
på"&&gnumright&&"av"&&correct.line.count&&"möjliga frågor i vittnesförhöret." 
end 

 
Lingokod 19: Beräknar resultat från förhöret 
 

Ändra så att Correct Answers, slutar på scenx (x = nummer på den scen som 

skapas) och döp om handlern till computeResultsscenx. 

 
Nu ska du bara kopiera en handler till och ändra lite i den sedan är du helt färdig!!!! 
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Kopiera hela handlern bildResults och placera den sist i hela moviescriptet, 

alltså allra sist i koden. Se lingokod 20 ifall du känner dig osäker på vad som 

innefattar hela handlern. 

 
on bildResults 
  correct2 = member("Correct 2 Answers").text 
  gnumright2 = 0 
  repeat with j = 1 to correct2.line.count 
    if value(correct2.line[j] = gAnswer2List[j]) then 
      gnumright2 = gnumright2 + 1 
    end if 
  end repeat 
  member("Results2").text = "Du pekade    
ut"&&gnumright2&&"av"&&correct2.line.count&&"möjliga personer." 
end  

 
Lingokod 20: Beräknar reultat från konfrontationerna 
 

Ändra så att Correct 2 Answers, slutar på scenx (x = nummer på den scen 

som skapas) och döp om handlern till bildResultsscenx. 

  




