Sabrine Lassen – 1. semester – Hold B – 30.10.15
Link:
http://sabrinemedia.com/kea/uge42animation/index.html

Historien:
Pige på gynge
Pige ser fugl.
Pige stiller sig på jorden ser op.
Pige rækker hånd op
Forgrening: hop eller hop ikke 
Fugl flyver ned.
Fugl griber pige.
De flyver væk.
Titel.
Kreditering.

Fugl flyver væk.
Pige bliver ked af det.
Fjer daler ned.
’click fjer til pige  fjer kommer over til pige.
Pige får vinger.
Pige flyver.
Titel.
Kreditering.

Overordnet sekvensdiagram

Siden vises
siden vises

Pige gynger
Efter x antal sek
Fugl flyver rundt

Fugl flyver
Fugl animation færdig
Pigen ved fuglen

Pige stiller sig på jorden
Undertekst: ”What’s that”
Click for at komme videre
Hoppe valg

Undertekst: ”I can’t reach, should I jump?”
ja

Hop

Hop?

nej

Hop ikke

Fugl flyver væk

Pige hopper griber fat i fugl de
flyver væk

Fugl fløjet væk
Pigen græder

Pige græder
titel

Titel ”free as a bird

Efter x antal sek
Fjer daler ned

Fjer daler ned

Titel færdig
kreditering

kreditering

‘click’ på fjer
Fjer til pige

Fjeren flytter over til pige
Fjer ani færdig
Pige får vinger

Pige får vinger

Detaljeret sekvensdiagram
Siden vises
siden vises

Start anim: Pige gynger
Start lyd: gynge
Start lyd: baggrundsmusik/skov
Efter x antal sek
Fugl flyver rundt

Start sprite anim: fugl flyver
Start lyd: fugle basken
Fugl animation færdig
Fugl i træ

Fugl sætter sig i træ
Stop lyd: fugle basken
Fugl placeret i træ evt. timeout
Pigen og gynge stopper

Stop anim: pige gynger
Undertekst: ”What’s that”
Efter x antal sek
Pigen ved fugl

Pige stiller ved jorden
Click på fugl
Hånd op

Start anim: ræk hånd op
Undertekst: ”I can’t reach, should I jump?”
To knapper ‘jump’ don’t jump’
Jump

Hop

Start anim: pige hopper
Pige hop færdig
Flyve med fugl

Don’t

Hop ikke

Start anim: fugl flyver væk
Start lyd: fugle basken
Fugl fløjet væk
Pigen græder

Start anim: fugl flyver væk med pige
Start lyd: fugle basken

Stop lyd: fugle basken
Start anim: pige græder
Start lyd: gråd

Titel

Titel ”free as a bird

Efter x antal sek
Fjer daler ned

Start anim: Fjer daler ned

Titel færdig
Kreditering

kreditering

‘click’ på fjer
Fjer til pige

Fjeren flytter over til pige
Stop lyd: gråd
Pige får fjer
Pige får vinger

Start anim: Pige får vinger

