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Sammanfattning 
Vi gjorde ett frågespel på Internet åt ett företag som heter Nallegruppen & Co. 
Programmet vi använde för att göra detta var Macromedia Flash 8. Denna rapport 
beskriver hur vi gick tillväga för att lösa denna uppgift. 
 
 
 
Abstract 
Nallegruppen & Co sells different products and has some management support over the 
Internet. In a near future they will open a game site on the Internet for their customers. 
They needed help with development of a quiz that should contain questions about 
products the company offers. 
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1 Förord 
 
Denna rapport handlar om vårt examensjobb åt företaget Nallebudet & Co i Kalmar. Vi 
blev av detta företag ombedda att utveckla ett frågespel på Internet som handlar om deras 
produkter.  
Till vår hjälp har vi haft Daniel Spikol från institutionen MSI på Växjö universitet, och 
Hanne Lindqvist från Nallebudet & Co.  
 
Vi vill tacka Daniel Spikol för hans hjälp och support under hela arbetets gång, samt 
Hanne Lindqvist för tillhandahållande av information och support till uppgiften. 
 
 
 
Växjö universitet, 2006 
Mats Karlsson och Johan Andersson 
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2 Företagspresentation 
Nallebudet & Co är samlingsnamnet för tre e-handelsföretag: Nallebudet, Diary Dreams 
och Sagopalatset. Företaget började som Nallebudet i december 2004, då var Hanne 
Lindqvist ensam om att jobba där. Ett år senare startades de två andra företagen och 
samlingsnamnet för de tre blev Lucy Develin, som senare kom att heta Nallebudet & Co. 
Företaget har i dagsläget tre medarbetare. Nallebudet & Co hyr också ut butikslösningar 
till andra e-handelsföretag. De har även en konsultverksamhet med fokus på 
projektledning och e-handel. Till sin hjälp för detta samarbetar de med två konsultföretag. 
Navicomnetwork som ansvarar för all teknik samt CASEDESIGN som skapar all deras 
design. 
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3 Bakgrund och syfte 
 
Vi blev tillfrågade att utveckla ett internetbaserat frågespel. Detta frågespel skulle 
innehålla frågor om olika företag som ska finnas på en framtida samlingsplats för företag 
på internet. Tanken är att lucydevelin.com (Nallebudet & co hemsida) ska bli 
samlingsplatsen.  
På sidan kommer det även att finnas en länk till en spelhall. I denna spelhall ska vårt 
frågespel finnas, med frågor om de olika företag som finns på samlingsplatsen. 
Nallebudet & Co ville att användare som klarat av spelet kan registrera sig för att kunna 
vara med i utlottningen av olika priser varje månad. 
Meningen med spelet och spelhallen är att användare som surfar runt på hemsidan ska 
kunna ha roligt samt få mer insikt i vad företagen säljer och tillverkar.  
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4 Utförande 
 
4.1 Val av programspråk 

Det första vi gjorde var att fundera över vilket programspråk vi skulle använda oss av för 
att utveckla programmet. För att bestämma detta surfade vi runt på nätet och såg hur 
andra liknande frågespel utvecklats. Eftersom vi inte hade några krav från företaget vilket 
programspråk spelet skulle skrivas i, beslutade vi oss för att skriva det i Flash. Detta 
programspråk hade även de flesta andra liknande frågespel på Internet skrivits i.  
Vi valde Flash för att det kändes relativt lättlärt och smidigt. Eftersom vi inte kunde 
någonting om detta programspråk från början var vi tvungna att lära oss allting från 
grunden. Alternativet hade varit att skriva det i ett programspråk som vi kunde (java, C# 
mm), men vi hade då ändå behövt lära oss nya saker eftersom vi inte har sysslat med 
denna typ av uppgift i något annat språk vi lärt oss. 
 
 
4.2 Programspråket Flash 
Vi använde oss av den senaste versionen av Flash, Flash 8 Proffesional.  
 
4.2.1 Uppbyggnaden av bilder i Flash 

Flash använder sig av vektorgrafik. Denna typ av grafik är definierad av linjer och 
kurvor, exempelvis används radien för att definiera en cirkel. En av de stora fördelarna 
med att använda sig av vektorgrafik istället för till exempel bitmappgrafik är att man kan 
förstora och förminska bilder utan att de försämras i kvalitet. En annan är att illustrationer 
som är gjorda med hjälp av vektorgrafik tar mindre lagringsutrymme. 
När man visar bilden på skärmen är den vektoriserade bilden delvis omvandlad till 
punkter, detta eftersom bildskärmen visar en bild med hjälp av punkter eller pixlar. Både 
vektoriserade och bitmappbilder visas alltså på samma sätt på skärmen men representeras 
på olika sätt i datorn. 
Nackdelarna med att använda sig av vektorgrafik är att det inte är särskilt bra till bilder 
med stor variation och detaljrikedom, exempelvis fotografier, samt att bilden måste 
konverteras till rastergrafik innan den kan ritas upp på skärmen. 
 
4.2.2 Hur Flash fungerar 

En animering som är skapad i Flash är uppbyggd av ett antal olika scener (frames) där 
varje sida av en scen utgör en del av animeringen. Man bygger upp varje scen med olika 
bilder eller animeringar som man själv har skapat i Flash eller importerat från en fil. När 
man sedan har skapat så många scener man vill ha sätter man samman dem till en 
animation. För att kunna se den färdiga animeringen krävs att användaren har Flash, det 
finns även några andra olika filformat man kan göra om filen till för att kunna se den i 
andra program. 
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4.2.3 Biblioteken i Flash 

Alla bilder och figurer man skapar i Flash ska konverteras till symboler, dessa symboler 
sparas i ett bibliotek. Du kan sedan använda symbolen i flera olika scener så kallade 
”förekomster”. Man kan sedan editera de olika förekomsterna utan att ändra original 
symbolen. Flash har även ett eget bibliotek med bland annat färdiga knappar och ramar. 
När man skapar en ny figur och konverterar den till en symbol för att lägga till i 
biblioteket får man tre olika alternativ på hur man vill att symbolen ska sparas, 
MovieClip, Button eller Graphic. Symboler som sparas som MovieClip används oftast 
om det är en bild eller figur som ska ändas med tiden. Button används för att markera 
knappar och Graphic används när man har grafik som ska vara konstant och inte ändras. 
 
4.2.4 Lager (Layers) 
Lager används i Flash för att underlätta arbetet med alla olika objektet. När man arbetar 
på ett lager kan man endast ändra de objekt som finns på det lagret. Fördelarna med att 
arbeta med olika lager är att man underlättar konstruktionen av nya blider samt undviker 
att ändra befintliga figurer som ligger på andra lager. Det rekomenderas att man  
använder ett lager för att lagra actionscripts, i detta lager finns det inga bilder eller figurer 
utan bara scripts. 
 
4.2.5 Tidslinje (Timeline) 

En av de viktigaste komponenterna i Flash är tidslinjen. Det är denna man arbetar med 
när man skapar animeringar. Tidslinjen består av bildrutor så kallade frames, varje frame 
motsvarar en scen i animeringen. Det är med hjälp av tidslinjen tillsammans med de 
actionscripts man skapat i de olika lagren som gör att man får rörelse i animeringen. 
 
4.2.6 Händelser (Actionscripts) 
Actionscript är namnet på språket som används i programmet Flash. Språket är nu uppe i 
version 2, version 3 beräknas kunna släppas i samband med Flash 8.5. Actionscript är i 
grunden baserat på Javascript. 
För att det ska bli någon rörelse i de bilder man har skapat behöver man lägga till 
actionscripts till sina objekt. Dessa scripts kan man antingen välja att lägga i objektet 
direkt eller genom actionlagret hänvisa till objektet. 
Actionscripts är inte databasbaserade men man kan lätt koppla dem till PHP och XML, 
olika chattar och multiplayerspel kan även skapas i Flash med hjälp av ActionScript. 
  
4.2.7 Rörelseinterpolering (Motion tweens) 

Filmerna i Flash byggs upp av bildrutor (frames). Ju fler rutor som används desto längre 
blir filmen. Animering kan bara ske mellan minst två nyckelbildrutor (keyframes). När 
man animerar använder man symboler som kan bestå av t ex objekt och bitmappbilder. 
Rörelseinterpolering innebär att man placerar ett objekt i den första nyckelbildrutan och i 
nästa keyframe ändrar du positionen på den. Flash skapar sedan de bildrutor som krävs 
för att symbolen ska göra en förflyttning. 
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4.3 Konstruktion av spelet 

Vi började med att göra en specifikation som innerhöll de krav företaget hade satt upp för 
spelet, samt hur vi planerade att utföra arbetet. Specifikationen innehöll även en tidsplan 
som beskrev vad vi skulle göra varje vecka (Se Billaga 1). 
 
4.3.1 Föreberedelse inför uppgiften 

Eftersom vi inte hade några större kunskaper om Flash från början fick vi ägna de två till 
tre första veckorna åt att lära oss programmet. Till vår hjälp hade vi böcker och olika 
tutorials på Internet. 
Vi började med att skapa mindre flashprogram för att komma in i hur Flash fungerar, 
dessa program bestod till mestadels av enklare frågor som när man svarde på dem kom 
vidare till nästa frame för att få reda om om man svarat rätt på frågan. När vi kände oss 
lite säkrare började vi även konstruera olika knappar samt variabler för att kunna räkna 
poäng på de frågor man svarat på. 
 

 
Figur 1. Ett av de första enkla testprogrammen  

 
4.3.2 Grafisk uppbyggnad 
Det första lagret som skapades var bakgrundslagret, detta skulle finnas med för varje 
frame genom hela spelet. Bakgrunden utvecklades med hjälp av de verktyg som finns i 
Flash. 
Nästa steg i den grafiska uppbyggnaden var att skapa svarsknappar. De knappar som 
skulle motsvara svarsalternativen skulle göras enkla, de skapades genom att rita en färgad 
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cirkel samt lägga till en färg och glow (en slags ljuseffekt), det vill säga att när man tog 
muspekaren över knappen ändrade till en något ljusare färg och när man klickade på den 
började den lysa. För dessa objekt skapades ett separat lager som kallades ”interactions”. 
Vi skapade sedan de andra knappar som skulle finnas i programmet, såsom knappar för 
att starta spelet eller registrera sin mailadress. Alla dessa knappar skapades på samma sätt 
genom att först skapa en enkel rektangel med rundade kanter. Det lades sedan till olika 
funktioner för hur knappen skulle se ut när man tryckte ner den. Dessa knappar 
programmerades i deras egna script. 
 
4.3.3 Uppbyggnad av lager 
För att få enklast möjliga översikt över spelet konstruerades 5 olika lager: 

• Actions – I detta lager placerades endast scripts. 
• Labels – Håller reda på vilka frames som tillhör en viss händelse, detta för att 

göra det lättare i script programmeringen. 
• Interactions – Alla objekt som ska utföra en händelse s.k. ”action”, t ex. alla 

knappar 
• Text – All text, t ex. frågorna. 
• Background – All grafik som ska vara konstant under hela spelet. 

 
 

 
Figur 2. Placering av lager 
 
 
4.3.4 Variabler och scripts 
När vi byggt upp alla lager som vi tänkt oss var det dags att lägga till scripts till de objekt 
som skulle ha någon typ av funktion i spelet. Flertalet av de scripts som gjordes 
placerades i actionlagret då det är lättare att ha översikt över programmet samt att det är 
enklare att gå in och ändra i koden än om man programmerar varje objekt för sig. För att 
texten i action lagret inte skulle bli allt för stor programmerades även några av knapparna 
i deras eget action script.  
För att kunna ge knapparna kommandon via actionscriptet så måste varje knapp ges ett så 
kallat instance name alternativt ett variabel namn, skillnaden mellan dem är hur de 
hänvisas till i actioscripten. Vi använde oss av instance name. 
De poäng användaren lyckas samla ihop sparades som en egen variabel, score, denna 
deklarerades i första actionframen men syns inte förrän i sista framen. Varibeln följer 
med genom hela spelet och uppdateras varje gång användaren svarar på en fråga. 
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4.4 Koppling mellan spelet och XML 
För att inte ha samma frågor i spelet varje gång det körs, används en XML-fil som 
innehåller ett antal olika frågor. Dessa frågor slumpas fram varje gång man startar upp 
spelet. 
 
4.4.1 XML (Extensible Markup Language) 
XML används för flera saker, i vårt program används det för lagring av data, i detta fall 
lagring av frågor och svar.  
XML:s syntax kan liknas vid HTML, med hjälp av taggar som berättar när ett element 
börjar och slutar. Skillnaden är att i XML får man namnge sina taggar själv. Inom dessa 
taggar kan man även ha något attribut för just den taggen. Dessa taggar är ett sätt att 
gruppera information till olika noder. Noderna är hierarkiska, vilket betyder att noderna 
kan ha andra noder inom dom (barn till noder). Om två noder har samma ”förälder”, 
kallas de syskon.  
 
4.4.2  XML och övriga scripts i programmet 

Som synes i koden (Bilaga 2) används <quiz> i början och indikerar att allt som står 
mellan dessa taggar, tillhör vårat spel. Varje fråga med tillhörande svar har en egen 
<item> tag, frågorna och svaren är alltså ”syskon”. För att veta vilket av svaret som är 
rätt, finns ett attribut inom den answer taggen, correct=”y”.  
För att frågorna i spelet ska kunna infogas från XML-filen, skapas ett script i den första 
framen (se Bilaga 3) som läser in hela XML-filen och plockar ut 10 slumpmässigt valda 
frågor.  
För att kunna spara de valda frågorna skapas en array, randItems, som tar in tio 
slumpmässigt valda nummer (som sedan plockas ut som frågor och svar). För att hålla 
reda på hur många frågor som finns i XML-filen implementeras en variabel ”i”. 
Därefter väljs tio slumpmässigt valda nummer mellan noll och totalt antal frågor som 
finns i filen, samma nummer förekommer inte två gånger.  
Här finns även tre olika funktioner: isSet(num), isCorrect(qi,ai) och getItem(qNbr). Den 
första används när man väljer ut de tio frågorna, om en fråga (egentligen nummer) redan 
finns i arrayen, väljs inte denna igen. Den andra, isCorrect(qi,ai), används för att se om en 
fråga är rätt eller inte, är den rätt har den ett attribut som heter ”correct” och denna är lika 
med ”y”. Den tredje används för att lättare få fram ett ”item” och dess position. T ex 
getItem(2) returnerar det tredje itemet (första itemet är 0), i XML-filen är detta frågan; 
 ”Vad kostar frakten på SagoPalatset?” med tillhörande svar.  
 
 

4.5 Hur programmet fungerar 
Det första spelet gör när man startar upp det är att läsa in den XML-fil som ska finnas på 
webbservern. Finns inte denna kommer spelet inte att fungera som det ska, istället för 
frågor och svar kommer det stå ”undefined” där frågorna och svaren egentligen skulle stå. 
Man får sedan upp en välkomstskärm som välkomnar användaren till spelet. Här har man 
två alternativ, antingen kan man välja att börja spelet eller avsluta. Väljer man avsluta så 
kommer spelaren direkt till sista framen där man tackar spelaren för önskat intresse och 
länkar till företagets hemsida, här finns även en knapp där man kan välja att spela ändå 
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ifall man ångrar sig. Väljer man däremot att börja spela kommer man till en slags 
huvudframe, ”_quizQ” som upprepas tio gånger. Det är i denna frame frågorna läses in 
från XML-filen. Koden för varje knapp i denna frame ser ut på följande sätt:  

 
Figur 3. Script för hämtning av frågor 
 
Här hämtas frågorna varje gång den upprepas med hjälp av funktionen getItem. De olika 
childNodes 0, 1, 2, 3 och 4 representerar frågan (0) och de fyra svaren (1-4). Allt som står 
innan ”.text” är det instance name varje fråge- eller svarsruta har. Att det är så många 
(t.ex. ans1_mc.a1.ans1) variabler innan .text beror på det sätt vi använde oss av när vi 
gjorde de olika motion tweens för alla frågor och svar. Det finns även en variabel som 
räknas upp för varje gång man tryckt på någon knapp, qNbr. Denna används för hämtning 
av item i arrayen från första sidan. När qNbr räknat upp till tio avslutas quizen, och man 
går till ”_regist” som är den frame där man registrerar sin e-mail. Nr.text är en text som 
syns på skärmen där det står vilken fråga man är på. 
Alla gotoAndPlay-funktioner är en slags rörlig bild (motion tween) för hur svaren 
kommer in på skärmen. Detta för att få lite ”liv” i spelet, se bildexempel nedan. 
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Figur 4. Här ser man en tween där texten i första keyframen är utanför spelet och i den andra är den  
på rätt plats. Vad flash gör här är att när man gör den till en tween kommer texten att rulla 
in från höger in till mitten. 

 
Flash kollar för varje knapp om svaret man angett är det riktiga, med hjälp av 
isCorrect(item nummer, svar). Svarar användaren rätt räknas score-variabeln upp med ett. 
 
4.6 Lägga till och editera frågor 
För att göra det enkelt för administratören, konstruerades ett program i C# (Bilaga 4) där 
man läser in den existerande XML-filen. När filen är inläst kan man enkelt skriva och 
lägga till frågor till filen. 
När man startar programmet läser det från XML-filen in alla items som objekt. Om man 
lägger till en fråga sparas även denna som ett objekt. Klickar man på spara knappen 
skrivs hela filen om. Hur det hela ska skrivas till filen finns i funktionen toString.  
 
4.7 Registrering av användare 
När tio frågor är besvarade får användaren upp en ruta där han ser sin poäng och två fält 
där han ombeds att fylla i sitt namn och e-mail adress om personen vill vara med i 
utlottningen av olika priser från företagen. Om personen har fått full poäng skickas ett 
mail till administratören som innehåller spelarens uppgifter.  
För att mailet ska kunna skickas iväg till administratören används en php-fil (Bilaga 5) 
som som läser in de uppgifter som användaren har lämnat i Flash till tre olika variabler 
(score, name och email) och skickar dem vidare till den e-mail adress adminstratören valt 
att använda. 
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5 Slutord 
Det färdiga programmet fungerar enligt de krav som Nallegruppen & Co hade. Vi har 
bara provat spelet i vår testmiljö där det fungerar utan några komplikationer. Då vi haft 
ont om tid har vi inte hunnit testa det hos Nallegruppen ännu. 
 
På grund av tidsbrist hann vi inte med att skapa en databas som skulle innhålla alla frågor 
samt ta emot de mail-adresser som skickas från användare om de har klarat spelet (fått 
full poäng). Det hade så klart varit mer gynnsamt och enklare för företaget om de kunde 
ändra och lägga till frågor hos deras egen databas. Framförallt hade det varit lättare 
eftersom de då inte hade behövt hålla reda på den XML-fil som nu finns, vilken är helt 
avgörande för att spelet ska fungera. Företaget har dock haft överseende med detta och är 
helt nöjda med den alternativa lösningen vi kom upp med. 
 
Tanken från början var att skapa två olika spel men efter några veckors arbete insåg både 
vi och företaget att det skulle bli ont om tid. Hade vi haft större kunskap om Flash innan 
tror vi dock inte detta hade varit några som helst problem, eftersom Flash egentligen inte 
är speciellt svårt. Det svåra med Flash så här i efterhand är egentligen att få programmet 
att bli snyggt, scripten som används är väldigt enkla. Att få spelet snyggare är också det 
vi skulle kunna förbättra. Spelet är för närvarande väldigt enkelt och har egentligen inte 
många extra funktioner. Det skulle se snyggare ut med fler animeringar och motion 
tweens.  
 
Vi hittade ingen funktion för att ändra vem mailet var ifrån i php-filen. Det skulle vara 
mer logiskt om det stod att det t ex var från ”Quiz vinnare” istället som det är nu ”www”. 
 
I övrigt stötte vi inte på några större problem under arbetets gång. Det som var det största 
hindret var att det tog längre tid än väntat att komma in i Flash och hur det fungerar. 
 
Delvis har vi haft nytta av de programmerings kunskaper vi lärt oss tidigare men vi har 
även fått lära oss en hel del nya saker om scriptprogrammering och datorgrafik. 
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Bilaga 1 - Planering 
 
 
 
Bakgrund 
Vi fick i uppgift att konstruera ett Internet baserat frågespel. Spelet skulle läggas upp på 
deras hemsida, spelet ska fungera som tidsfördriv när man surfar runt på Internet men 
även ge kunden information om de produkter som företaget säljer. 
 

Krav från företaget: 
• Enkel design, lätt att förstå 
• Det ska vara möjligt att lägga till nya frågor 
• Frågorna ska slumpas ut varje gång man startar spelet 
• De användare som lyckas få max poäng ska få vara med i utlottningen av 

olika priser, de ska kunna registrera sin e-mail 
 
 
Planering 
Val av program plattform för att utveckla spelet: Valet föll på Flash 8 Professional. 
För att skapa en så enkel lösning som möjligt med frågorna och hur de lagras väljer vi att 
använda oss av XML. Frågorna ska skrivas och sparas i filen för att sedan kunna läsas in 
av Flash.  
Registrering av användare, de användare som lyckas får max poäng och väljer att 
registrera sig så skickas ett mail till företaget som innehåller, poängen, namn samt e-mail 
adress. Vi bestämde oss för att det är upp till företaget sen att bestämma om till vem/vilka 
som ska ha pris och hur ofta dessa priser ska delas ut. 
 
Veckoplanering 

• v.14-15 träff med företaget om hur spelet ska se ut 
• v.15-17 införskaffande av information samt börja gör lite enklare testprogram 
• v.17-18 design av bakgrunden samt knappar ska vara klara 
• v.19 all script i Flash skall vara klar 
• v.20 bygga xml-filen och infoga den i Flash dokumentet 
• v.21 fixa små saker i programmet samt göra klar reg. av användare 
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Bilaga 2 – XML-Dokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16



Bilaga 3 – Import av XML-filen till Flash 
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Bilaga 4 – C# program för inläsning och editering av frågor 
 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data; 
using System.IO; 
using System.Xml.Schema; 
 
namespace XMLGenerator 
{ 
 /// <summary> 
 /// Summary description for Form1. 
 /// </summary> 
 
 public class Form1 : System.Windows.Forms.Form 
 { 
  private System.IO.FileStream infil; 
  private System.Windows.Forms.TextBox textBox1; 
  private System.Windows.Forms.TextBox textBox2; 
  private System.Windows.Forms.TextBox textBox3; 
  private System.Windows.Forms.TextBox textBox4; 
  private System.Windows.Forms.TextBox textBox5; 
  private System.Windows.Forms.Button button1; 
  private System.Windows.Forms.RadioButton radioButton1; 
  private System.Windows.Forms.RadioButton radioButton2; 
  private System.Windows.Forms.RadioButton radioButton3; 
  private System.Windows.Forms.RadioButton radioButton4; 
  private System.Windows.Forms.Label label1; 
  private System.Windows.Forms.Button button2; 
  private ArrayList lines = new ArrayList(); 
  private int currentQ = 0; 
  private System.Windows.Forms.Button button3; 
  private System.Windows.Forms.Button button4; 
  /// <summary> 
  /// Required designer variable. 
  /// </summary> 
  private System.ComponentModel.Container components = null; 
 
  public Form1() 
  { 
   // 
   // Required for Windows Form Designer support 
   // 
   InitializeComponent(); 
    
   // 
   // TODO: Add any constructor code after 
InitializeComponent call 
   // 
    
  } 
 
  /// <summary> 
  /// Clean up any resources being used. 
  /// </summary> 
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  protected override void Dispose( bool disposing ) 
  { 
   if( disposing ) 
   { 
    if (components != null)  
    { 
     components.Dispose(); 
    } 
   } 
   base.Dispose( disposing ); 
  } 
 
  #region Windows Form Designer generated code 
  /// <summary> 
  /// Required method for Designer support - do not modify 
  /// the contents of this method with the code editor. 
  /// </summary> 
  private void InitializeComponent() 
  { 
   this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.textBox3 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.textBox4 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.textBox5 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.radioButton1 = new 
System.Windows.Forms.RadioButton(); 
   this.radioButton2 = new 
System.Windows.Forms.RadioButton(); 
   this.radioButton3 = new 
System.Windows.Forms.RadioButton(); 
   this.radioButton4 = new 
System.Windows.Forms.RadioButton(); 
   this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.button2 = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.button3 = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.button4 = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.SuspendLayout(); 
   //  
   // textBox1 
   //  
   this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(40, 
16); 
   this.textBox1.Name = "textBox1"; 
   this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(416, 
20); 
   this.textBox1.TabIndex = 0; 
   this.textBox1.Text = "Q"; 
   //  
   // textBox2 
   //  
   this.textBox2.Location = new System.Drawing.Point(40, 
56); 
   this.textBox2.Name = "textBox2"; 
   this.textBox2.Size = new System.Drawing.Size(416, 
20); 
   this.textBox2.TabIndex = 1; 
   this.textBox2.Text = "A1"; 
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   //  
   // textBox3 
   //  
   this.textBox3.Location = new System.Drawing.Point(40, 
80); 
   this.textBox3.Name = "textBox3"; 
   this.textBox3.Size = new System.Drawing.Size(416, 
20); 
   this.textBox3.TabIndex = 2; 
   this.textBox3.Text = "A2"; 
   //  
   // textBox4 
   //  
   this.textBox4.Location = new System.Drawing.Point(40, 
104); 
   this.textBox4.Name = "textBox4"; 
   this.textBox4.Size = new System.Drawing.Size(416, 
20); 
   this.textBox4.TabIndex = 3; 
   this.textBox4.Text = "A3"; 
   //  
   // textBox5 
   //  
   this.textBox5.Location = new System.Drawing.Point(40, 
128); 
   this.textBox5.Name = "textBox5"; 
   this.textBox5.Size = new System.Drawing.Size(416, 
20); 
   this.textBox5.TabIndex = 4; 
   this.textBox5.Text = "A4"; 
   //  
   // button1 
   //  
   this.button1.Location = new System.Drawing.Point(280, 
160); 
   this.button1.Name = "button1"; 
   this.button1.Size = new System.Drawing.Size(80, 24); 
   this.button1.TabIndex = 5; 
   this.button1.Text = "Lägg till"; 
   this.button1.Click += new 
System.EventHandler(this.button1_Click); 
   //  
   // radioButton1 
   //  
   this.radioButton1.Location = new 
System.Drawing.Point(24, 56); 
   this.radioButton1.Name = "radioButton1"; 
   this.radioButton1.Size = new System.Drawing.Size(16, 
16); 
   this.radioButton1.TabIndex = 6; 
   this.radioButton1.Text = "radioButton1"; 
   this.radioButton1.Click += new 
System.EventHandler(this.radioButton1_Click); 
   //  
   // radioButton2 
   //  
   this.radioButton2.Location = new 
System.Drawing.Point(24, 80); 
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   this.radioButton2.Name = "radioButton2"; 
   this.radioButton2.Size = new System.Drawing.Size(16, 
16); 
   this.radioButton2.TabIndex = 7; 
   this.radioButton2.Text = "radioButton2"; 
   this.radioButton2.Click += new 
System.EventHandler(this.radioButton2_Click); 
   //  
   // radioButton3 
   //  
   this.radioButton3.Location = new 
System.Drawing.Point(24, 104); 
   this.radioButton3.Name = "radioButton3"; 
   this.radioButton3.Size = new System.Drawing.Size(16, 
16); 
   this.radioButton3.TabIndex = 8; 
   this.radioButton3.Text = "radioButton3"; 
   this.radioButton3.Click += new 
System.EventHandler(this.radioButton3_Click); 
   //  
   // radioButton4 
   //  
   this.radioButton4.Location = new 
System.Drawing.Point(24, 128); 
   this.radioButton4.Name = "radioButton4"; 
   this.radioButton4.Size = new System.Drawing.Size(16, 
16); 
   this.radioButton4.TabIndex = 9; 
   this.radioButton4.Text = "radioButton4"; 
   this.radioButton4.Click += new 
System.EventHandler(this.radioButton4_Click); 
   //  
   // label1 
   //  
   this.label1.Location = new System.Drawing.Point(104, 
168); 
   this.label1.Name = "label1"; 
   this.label1.Size = new System.Drawing.Size(56, 16); 
   this.label1.TabIndex = 10; 
   this.label1.Text = "0"; 
   //  
   // button2 
   //  
   this.button2.Location = new System.Drawing.Point(376, 
160); 
   this.button2.Name = "button2"; 
   this.button2.Size = new System.Drawing.Size(80, 24); 
   this.button2.TabIndex = 11; 
   this.button2.Text = "Spara"; 
   this.button2.Click += new 
System.EventHandler(this.button2_Click); 
   //  
   // button3 
   //  
   this.button3.Location = new System.Drawing.Point(160, 
160); 
   this.button3.Name = "button3"; 
   this.button3.Size = new System.Drawing.Size(56, 24); 
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   this.button3.TabIndex = 12; 
   this.button3.Text = ">>"; 
   this.button3.Click += new 
System.EventHandler(this.button3_Click); 
   //  
   // button4 
   //  
   this.button4.Location = new System.Drawing.Point(40, 
160); 
   this.button4.Name = "button4"; 
   this.button4.Size = new System.Drawing.Size(56, 24); 
   this.button4.TabIndex = 13; 
   this.button4.Text = "<<"; 
   this.button4.Click += new 
System.EventHandler(this.button4_Click); 
   //  
   // Form1 
   //  
   this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 
13); 
   this.ClientSize = new System.Drawing.Size(480, 206); 
   this.Controls.Add(this.button4); 
   this.Controls.Add(this.button3); 
   this.Controls.Add(this.button2); 
   this.Controls.Add(this.label1); 
   this.Controls.Add(this.radioButton4); 
   this.Controls.Add(this.radioButton3); 
   this.Controls.Add(this.radioButton2); 
   this.Controls.Add(this.radioButton1); 
   this.Controls.Add(this.button1); 
   this.Controls.Add(this.textBox5); 
   this.Controls.Add(this.textBox4); 
   this.Controls.Add(this.textBox3); 
   this.Controls.Add(this.textBox2); 
   this.Controls.Add(this.textBox1); 
   this.Name = "Form1"; 
   this.Text = "Lägg till och editera frågor"; 
   this.Load += new 
System.EventHandler(this.Form1_Load); 
   this.ResumeLayout(false); 
 
  } 
  #endregion 
 
  /// <summary> 
  /// The main entry point for the application. 
  /// </summary> 
  [STAThread] 
  static void Main()  
  { 
   Application.Run(new Form1()); 
  } 
 
   
  private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   infil = new 
FileStream("quiz.xml",FileMode.OpenOrCreate); 
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   StreamReader r = new 
StreamReader(infil,System.Text.Encoding.UTF8); 
   string s = ""; 
   string[] t = new string[5]; 
   int i = 0; 
   int c = 0; 
   r.ReadLine(); 
   r.ReadLine(); 
   while(true) { 
    s = r.ReadLine(); 
    //Console.WriteLine("s: " + s);  
    if(s == null || s.Equals("</quiz>")) 
     break; 
    if(i==5)  
    { 
     lines.Add(new Question(t[0], t[1], t[2], 
t[3], t[4], c)); 
     i=0; 
    } 
                int beg = s.IndexOf(">"); 
    if(s.ToCharArray(beg-1,1)[0] == '\"')  
    { 
     //Console.WriteLine("c: " + i); 
     c = i; 
    } 
    int end = s.LastIndexOf("<"); 
    //Console.WriteLine("beg: " + beg + " - end: " 
+ end); 
    if(beg<end)  
    { 
    
 //Console.WriteLine(s.Substring(beg+1,end-beg-1)); 
     t[i] = s.Substring(beg+1,end-beg-1); 
     i++; 
    } 
     
   } 
   if(lines.Count > 0)  
   { 
    //Console.WriteLine(lines[0]); 
    showQuestion(0); 
    button1.Text = "Ändra"; 
    button4.Enabled = false; 
   }  
   else  
   { 
    label1.Text = currentQ + " (" + lines.Count + 
")"; 
    textBox1.Text = "Skriv ny fråga"; 
    textBox2.Text = "Skriv svar ett"; 
    textBox3.Text = "Skriv svar två"; 
    textBox4.Text = "Skriv svar tre"; 
    textBox5.Text = "Skriv svar fyra"; 
    radioButton1.Checked = false; 
    radioButton2.Checked = false; 
    radioButton3.Checked = false; 
    radioButton4.Checked = false; 
    button3.Enabled = false; 
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    button4.Enabled = false; 
   } 
   r.Close(); 
  } 
 
 
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs 
e) 
  { 
   if(button1.Text.Equals("Lägg till"))  
   { 
    if(radioButton1.Checked)  
    { 
     lines.Add(new Question(textBox1.Text, 
textBox2.Text, textBox3.Text, textBox4.Text, textBox5.Text, 1)); 
    }  
    else if(radioButton2.Checked)  
    { 
     lines.Add(new Question(textBox1.Text, 
textBox2.Text, textBox3.Text, textBox4.Text, textBox5.Text, 2)); 
    } 
    else if(radioButton3.Checked)  
    { 
     lines.Add(new Question(textBox1.Text, 
textBox2.Text, textBox3.Text, textBox4.Text, textBox5.Text, 3)); 
    } 
    else if(radioButton4.Checked)  
    { 
     lines.Add(new Question(textBox1.Text, 
textBox2.Text, textBox3.Text, textBox4.Text, textBox5.Text, 4)); 
    } 
    button3.PerformClick(); 
   }  
   else  
   { 
    ((Question)lines[currentQ]).Quest = 
textBox1.Text; 
    ((Question)lines[currentQ]).Answer1 = 
textBox2.Text; 
    ((Question)lines[currentQ]).Answer2 = 
textBox3.Text; 
    ((Question)lines[currentQ]).Answer3 = 
textBox4.Text; 
    ((Question)lines[currentQ]).Answer4 = 
textBox5.Text; 
    if(radioButton1.Checked)  
     ((Question)lines[currentQ]).CorrNo = 1; 
    else if(radioButton2.Checked)  
     ((Question)lines[currentQ]).CorrNo = 2; 
    else if(radioButton3.Checked)  
     ((Question)lines[currentQ]).CorrNo = 3; 
    else if(radioButton4.Checked)  
     ((Question)lines[currentQ]).CorrNo = 4; 
   } 
  } 
 
  private void radioButton1_Click(object sender, 
System.EventArgs e) 
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  { 
   radioButton1.Checked = true; 
   radioButton2.Checked = false; 
   radioButton3.Checked = false; 
   radioButton4.Checked = false; 
  } 
 
  private void radioButton2_Click(object sender, 
System.EventArgs e) 
  { 
   radioButton1.Checked = false; 
   radioButton2.Checked = true; 
   radioButton3.Checked = false; 
   radioButton4.Checked = false; 
  } 
 
  private void radioButton3_Click(object sender, 
System.EventArgs e) 
  { 
   radioButton1.Checked = false; 
   radioButton2.Checked = false; 
   radioButton3.Checked = true; 
   radioButton4.Checked = false; 
  } 
 
  private void radioButton4_Click(object sender, 
System.EventArgs e) 
  { 
   radioButton1.Checked = false; 
   radioButton2.Checked = false; 
   radioButton3.Checked = false; 
   radioButton4.Checked = true; 
  } 
 
  private void button2_Click(object sender, System.EventArgs 
e) 
  { 
   FileStream s = new 
FileStream("quiz.xml",FileMode.OpenOrCreate); 
   StreamWriter w = new StreamWriter(s, 
System.Text.Encoding.UTF8); 
   w.Write("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" 
?>\n<quiz>\n"); 
   for(int i=0;i<lines.Count;i++) 
   { 
    w.Write(lines[i]); 
   } 
   w.Write("</quiz>"); 
   w.Close(); 
  } 
  private void button3_Click(object sender, System.EventArgs 
e) 
  { 
   button4.Enabled = true; 
   showQuestion(++currentQ); 
    
   if(currentQ+1 > lines.Count)  
   { 
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    button1.Text = "Lägg till"; 
    button3.Enabled = false; 
   } 
  } 
 
  private void button4_Click(object sender, System.EventArgs 
e) 
  { 
   showQuestion(--currentQ); 
   button3.Enabled = true; 
 
   if(button1.Text.Equals("Lägg till")) 
    button1.Text = "Ändra"; 
   if(currentQ == 0)  
    button4.Enabled = false; 
  } 
   
  private void showQuestion(int qid)  
  { 
   if(qid+1 > lines.Count)  
   { 
    label1.Text = qid+1 + " (" + lines.Count + ")"; 
    textBox1.Text = "Skriv ny fråga"; 
    textBox2.Text = "Skriv svar ett"; 
    textBox3.Text = "Skriv svar två"; 
    textBox4.Text = "Skriv svar tre"; 
    textBox5.Text = "Skriv svar fyra"; 
    radioButton1.Checked = false; 
    radioButton2.Checked = false; 
    radioButton3.Checked = false; 
    radioButton4.Checked = false; 
   }  
   else  
   { 
    label1.Text = currentQ+1 + " (" + lines.Count + 
")"; 
    textBox1.Text = ((Question)lines[qid]).Quest; 
    textBox2.Text = ((Question)lines[qid]).Answer1; 
    textBox3.Text = ((Question)lines[qid]).Answer2; 
    textBox4.Text = ((Question)lines[qid]).Answer3; 
    textBox5.Text = ((Question)lines[qid]).Answer4; 
    switch(((Question)lines[qid]).CorrNo)  
    { 
     case 1:  
      radioButton1.Checked = true; 
      radioButton2.Checked = false; 
      radioButton3.Checked = false; 
      radioButton4.Checked = false; 
      break; 
     case 2:  
      radioButton1.Checked = false; 
      radioButton2.Checked = true; 
      radioButton3.Checked = false; 
      radioButton4.Checked = false; 
      break;  
     case 3:  
      radioButton1.Checked = false; 
      radioButton2.Checked = false; 
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      radioButton3.Checked = true; 
      radioButton4.Checked = false; 
      break;  
     case 4:  
      radioButton1.Checked = false; 
      radioButton2.Checked = false; 
      radioButton3.Checked = false; 
      radioButton4.Checked = true; 
      break;  
 
    } 
   } 
  }  
 } 
 public class Question  
 { 
  private string Q; 
  private string A1; 
  private string A2; 
  private string A3; 
  private string A4; 
  private int CorrectNr; 
 
  public Question(string Qe, string An1, string An2, string 
An3, string An4, int Corr)  
  { 
   Q = Qe; 
   A1 = An1; 
   A2 = An2; 
   A3 = An3; 
   A4 = An4; 
   CorrectNr = Corr; 
  } 
 
  public string Quest { 
   get { return Q; } 
   set { Q = value; } 
  } 
 
  public string Answer1  
  { 
   get { return A1; } 
   set { A1 = value; } 
  } 
 
  public string Answer2  
  { 
   get { return A2; } 
   set { A2 = value; } 
  } 
 
  public string Answer3  
  { 
   get { return A3; } 
   set { A3 = value; } 
  } 
 
  public string Answer4  
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  { 
   get { return A4; } 
   set { A4 = value; } 
  } 
 
  public int CorrNo  
  { 
   get { return CorrectNr; } 
   set { CorrectNr = value; } 
  } 
 
  public override string ToString()  
  { 
   return "\t<item>\n\t\t<question>" + Q + 
"</question>\n\t\t<answer" + ((CorrectNr == 1)?" correct=\"y\">":">") + 
A1 + "</answer>\n\t\t<answer" + ((CorrectNr == 2)?" 
correct=\"y\">":">") + A2 + "</answer>\n\t\t<answer" + ((CorrectNr == 
3)?" correct=\"y\">":">") + A3 + "</answer>\n\t\t<answer" + ((CorrectNr 
== 4)?" correct=\"y\">":">") + A4 + "</answer>\n\t</item>\n"; 
  } 
  
 } 
} 
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Bilaga 5 – PHP fil för registrering av mail  
 
<?php 
// variabler inlästa från Flash 
$named =$_POST['name']; 
$email =$_POST['email']; 
$score =$_POST['score']; 
 
//mail till administratör 
$sendTo = "hanne@nallebudet.se"; 
$subject = "quiz winners"; 
 
// header information  
$headers = "From: ". $name . "<" . $email .">\r\n"; 
 
// lägg till reply-to 
$headers = "Reply-To: " . $email . "\r\n"; 
 
// information som mailet ska innehålla 
$message = $score."\r\n".$email."\r\n".$name; 
 
// när variablerna är definerade kan de inkluderas i mail funktionen vilket medför att de 
//kan skickas till administatören 
echo "$sendTo<br>", "$subject<br>", "$message<br>", "$headers<br>"; 
mail($sendTo, $subject, $message, $headers); 
 
$total="&total=$headers"; 
echo "$total"; 
 
?> 
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Bilaga 6 – Det kompletta spelet 
 
CD-skiva innehållande hela progammet och tillhörande filer 
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