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Sammanfattning 
 
Detta är en rapport som beskriver utförandet av ett datortekniskt examensarbete på Örebro 

universitet. Mer specifikt handlar den om hur två studenter utvecklat ett datorspel som ett 

bidrag till Swedish Game Awards, en tävling för spel utvecklade utan inblandning av 

kommersiella företag. Spelet, titulerat ”Winds of Kahlara”, är skrivet för PC och låter 

deltagarna spela mot varandra över nätverk i en 3D-värld. Det grafiska temat är fantasy 

och spelarna använder sig av bland annat magiska förmågor för att döda sina motståndare. 

Själva utvecklingen har tagit mer än ett år då spelets komplexitet har krävt omfattande 

teknisk efterforskning och grafisk formgivning. 

 

Abstract 
 
This is a report that describes the implementation of a computer technical examination 

project at Örebro University. More specifically it is about how two students have 

developed a computer game as an entry for Swedish Game Awards, a competition for 

games developed without interaction from commercial companies. The game, titled 

“Winds of Kahlara”, is written for PC and lets the participants compete against each other 

over a network in a 3D environment. The graphical theme is fantasy and the players utilize 

among other things magical abilities to kill their opponents. The development itself has 

taken more than a year since the complexity of the game has required extensive technical 

research and graphical designing.  
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Förord 
 
Det har varit ett enormt privilegium att få förverkliga våran dröm som hängivna gamers, 

att verkligen få skapa vårat eget spel. Vi är tacksamma för denna möjlighet och Örebro 

Universitets stöd för vårat möjligen mindre akademiska arbete. Vi vill rikta speciell 

tacksamhet mot alla de lärare som inspirerat oss att tro på vår idé, alla kurser som givit oss 

den grundläggande kunskap som krävs för att möjliggöra något så komplext som ett spel.  

 

Det är nog lätt för en genomsnittlig datoranvändare att ta många saker för givet i ett 

program, och kanske inte minst ett spel. Det är nog lätt att tro att datorspelsutveckling är 

en oseriös syssla för amatörprogrammerare med för mycket tid. Om det inte går att 

övertyga en sådan person annorlunda så är det mest synd att den personen inte kan inse 

vilken fantastisk resa det är att skapa ett spel.   
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1 Inledning 

1.1 Syfte 
 
Från våran sida sett har det huvudsakliga syftet varit att ha roligt. Det kan låta 

oprofessionellt, men vi anser att ett spel varken kan eller bör göras utan att det finns en 

önskan om att skapa något roligt. Det har varit roligt, men utmaning är också en drivande 

kraft och vi har strävat efter att sätta våra kunskaper på prov och skapa något storslaget 

(för två personer med vår erfarenhet). Vi har använt oss av de kunskaper och den 

inspiration som Örebro Universitet givit oss under åren och bedrivit en hel del 

efterforskning utöver studieplanen och just den här passionen har varit ett tydligt tecken på 

att vi gjort något som varit rätt för oss. Vi har levererat en färdig spelprodukt som krävt 

kännedom om de flesta ämnen som studieplanen bjudit på, och om inte det är ett bra avslut 

på en universitetsstudie, då kan man fråga sig vad som är. 

1.2 Bakgrund 
 
Vi pratade redan sommaren 2009 (ett år innan examensarbetets avslut) om att ställa upp i 

Swedish Game Awards med ett spelbidrag som examensarbete, främst eftersom det var en 

sådan ypperlig möjlighet att verkligen få skapa ett eget spel. I det tidigaste skedet var vi 

bestämda att det skulle utspela sig i en omslutande 3D-värld. Temat skulle vara fantasy 

eftersom vi ansåg att det vara lättast att göra färgrikt och länge bollade vi idéer om olika 

sätt vi kunde göra det till ett rollspel för en spelare. David hade gjort efterforskningar om   

programmeringsplattformen DirectX 9 sedan ett tag tillbaks och gjorde en del tester för att 

se hur vi bäst kunde uttrycka våra visioner i en spelmotor. 

 

Strax innan slutet på 2009 hade vi en hel del konceptmaterial för ett spel där man var en 

lönnmördande magiker och ett program för skapande av 3D-världar (world editor) var 

nästan färdigt. Så en kväll när vi diskuterade hur vi skulle påbörja processen att bygga lösa 

3D-modeller så berättade David om en gammal spelidé som han lagt åt sidan på grund av 

att den verkat för komplex att utveckla då den skulle kräva en nätverkskomponent. Vid det 

tillfället resonerade vi att det nog ändå skulle vara mindre krävande att utveckla en sådan 

än att utforma allt spelinnehåll som ett story-baserat spel kräver. Snart nog var vi igång att 

ta fram den grafiska tonen för ”Kahlara”, den värld där vårat nya spel skulle komma att 

utspela sig.  
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1.3 Swedish Game Awards 
 
Swedish Game Awards är en tävling för indie-utvecklare av spel. Ordet ”indie” är en 

förkortning för ”independent” vilket syftar på att personerna är oberoende av 

kommersiella företag. Det är en av tävlingens regler att bidragen inte får ha någon som 

helst anknytning till ett företag, inte ens ekonomisk sponsring. Tävlingen började som ett 

mindre projekt från ett student-drivet entrepenörskap på KTH (Kungliga Tekniska 

Högskolan) i Stockholm och har hållits en gång per år sedan dess. Det finns ingen gräns 

för hur många som får vara med i ett deltagande lag så länge som inga andra regler 

överträds. Spelbidragen måste kunna köras på ett av de större operativsystemen för datorer 

eller på en tillgänglig tv-spelskonsol och även användning av redan existerande 

spelmotorer är tillåten. 

 

Under årens gång har tävlingen delats in i olika kategorier av spel som bedöms separat. 

Exempel på dessa är spel för webben, spel för mobiltelefoner och ”Serious Games” som 

omfattar sådana spel som i första hand har ett lärande eller produktivt syfte. Alla andra 

spel faller inom den omfattande kategorin och alla kategorier döms utifrån fyra aspekter; 

innovation, nöje, utförande och marknadspotential. Dessa ligger utspridda över armarna på 

en kors-liknande graf och ju högre poäng ett bidrag får på varje arm, desto större blir ytan 

av den fyrkant som utgörs av poäng-punkterna. Det är den totala ytan på denna fyrkant 

som utmärker den sammanlagda poängen för ett bidrag och formen säger ganska tydligt på 

vilket sätt ett bidrag är mest lyckat. 

 

Från början till slut av tävlingen hålls ett antal evenemang av organisationen. Inledelsevis 

besöks flera universitet och högskolor i landet av representanter som berättar om tävlingen 

och vad som hänt tidigare år. De håller även en s.k. ”workshop” i Stockholm där 

deltagarna kan berätta om sina idéer för erfarna spelutvecklare så att de kan få lite tips och 

råd om hur de ska fortfölja dem. Efter att alla spelbidrag lämnats in och bedömts av juryn 

hålls en stor ceremoni där alla vinnande bidrag presenteras och priser delas ut. 

 

Bidragen år 2010 varierade starkt från 2D ”sidescrollers” till äventyrsspel i 3D och många 

lag hade 15 personer eller mer involverade. Vi var de enda deltagarna från Örebro 

universitet men även förra året deltog studenter från Örebro. Deras bidrag hette ”Project 

Xerus” och var utvecklat i 2D-miljö med Microsoft XNA.  
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1.4 Mål och planering 
 
Det egentliga riktiga kravet från universitetets sida var att skapa ett spelbidrag värdigt för 

Swedish Game Awards. Vi fick inga strikta riktlinjer att följa utan hade friheten att själva 

sätta våra mål, något vi var enormt glada för. Detta gav oss möjligheten att verkligen 

skapa ett spel enligt våra egna önskemål, både vad gällde vår egen spelsmak och önskemål 

om tekniker att använda. Vi diskuterade ganska livligt om olika element som skulle vara 

kul att ha med och resonerade om vilka som var rimliga att faktiskt implementera. Det 

hela resulterade i en lista ordnad efter hur viktiga saker var för själva slutprodukten. De 

mest grundläggande kraven var som följer: 

 

• 3D-grafik 

• Fantasymiljö 

• Gerillastridsföring 

• Nätverksorienterat lagspel 

• Modifierbara spelarprofiler 

 

Eftersom vi var bara två personer föll det sig ganska naturligt att dela upp arbetet för ett 

spel så att en skötte programmeringen och den andra den grafiska utformingen. David tog 

hand om det förstnämda och Miika med sina nyskaffade kunskaper tog itu med att ge 

Kahlara grafisk karaktär. På konceptuell nivå har vi samarbetat till största del. David må 

ha haft en del envisa synpunkter om vissa saker men i det långa loppet har vi varit 

överrens om såväl mekanik som utseende. 

 

Vad gällde just mekaniken så hade vi båda två en ganska grundläggande ide som var starkt 

färgad av succéspelet World of Warcraft som vi båda spelat intensivt. Vi gillade många 

saker med kontrollen i det spelet och hela den visuella representationen kändes väldigt 

naturlig. Den högst önskade slutprodukten skulle ta dessa bra komponenter och slå 

samman med ett annat populärt spel, eller snarare ett mod för ”Warcraft 3”, känt som 

”DotA”. Visionen var en värld fylld med såväl mänskliga spelare såväl som datorstyrda 

vilket skulle ge en stark känsla av action och krig, men vi började snart inse att spelet nog 

började kräva mer av oss än vi skulle hinna leverera. 
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För att lösa detta listade vi ner de spelelement som skulle kräva speciell uppmärksamhet 

och ordnade dem enligt hur viktiga de var för den slutgiltiga produkten. När så en tidsplan 

utformats blev vi tvungna att säkra produktionen av vissa saker och därmed sålla ut andra. 

Just de datorstyrda spelarna blev tyvärr nedprioriterade på grund av sin komplexitet och 

den trots allt lilla betydelse de hade för spelets funktionalitet. En hel del finesser var redan 

implementerade och testade i och med world editorn såsom den fysiska världen med 

terräng och utsmyckande objekt. 

 

En annan sak som tyvärr kom i skymundan var ljud i spelet. Först och främst så insåg vi 

att vi inte hade den tid som behövdes för att implementera en klass för detta, integrera i 

spelmotorn och sedan skapa alla nödvändiga ljud-filer. Även om det hade varit ett mycket 

trevligt och stimulerande element i spelet så ansåg vi att det inte var nödvändigt för att det 

skulle gå att spela. Därför hamnade det långt ner på vår prioritetslista och i slutändan blev 

det inte heller implementerat i det färdiga spelet. 

 

Med alla dessa krav och specifikationer satte vi ihop tidsscheman för våra respektive 

arbetsuppgifter varje vecka. Det var betydligt lättare att planera vad Miika skulle göra 

eftersom hans uppgifter var mer påtagliga, vanligtvis handlade det om 3D-modeller som 

skulle göras klara, med eller utan animation. Davids programmeringsuppgifter var svåra 

att planera på grund av hur nya problem och behov kunde dyka upp kontinuerligt, men på 

det stora hela handlade det om att implementera nya klasser.  



 

2 Metoder: verktyg och 
 

2.1 ”Fysiska” spel-element
 
För att lagra data om spel-världen på ett sätt som både var logisk att designa och 
manipulera med programkod så delade vi in den i mindre element 
 
 
 

 

2.1.1 Bana 
 

Den omsvepande modulen för en bana i spelet som i

element i en miljö. 

 

 

Figur 1: Ägande-hierarki för element i

2 Metoder: verktyg och data 

element 

världen på ett sätt som både var logisk att designa och 
manipulera med programkod så delade vi in den i mindre element (se figur 1

Den omsvepande modulen för en bana i spelet som innehåller data om alla grafiska 

 

rarki för element i spel-världen 

9 

världen på ett sätt som både var logisk att designa och 
figur 1). 

 

nnehåller data om alla grafiska 
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2.1.2 Terräng 
 

Terrängen är grundläggande på mer än ett sätt. Den är det första element vi designar när vi 

börjar skapa en bana. Först av allt ritas en s.k. ”height map” (Luna 2003), en kvadratisk 

gråskalekarta i fågelperspektiv över banan. Detta är ett effektivt sätt att lagra data eftersom 

det blir små bild-filer där färgvärdet på varje pixel läses av spelmotorn och tolkas som ett 

höjd-värde i 3D-rymden. På detta vis bildas ett två-dimensionellt fält av punkter som 

slutligen vävs samman med polygoner, och resultatet är en grafisk representation av 

marken. 

 

För att få marken att se mer realistisk ut används ”texturer”, bilder av sådant som man kan 

förväntas se på marken som till exempel gräs och grus. Dessa texturer skapas av oss på ett 

sätt som gör att de kan läggas sida vid sida utan att man ser några skarvar där de möts. 

Man hade kunnat använda en enda stor textur för hela markplanet men det skulle kräva 

enormt hög resolution för att se bra ut, och på så vis ta upp väldigt mycket lagringsminne. 

Vad vi gjorde för att lösa detta på ett snyggt sätt var att använda ytterligare en gråskalebild 

i lägre resolution som beskriver var i terrängen gräs respektive grus ska målas ut. 

 

2.1.3 Doodad 
 

”Doodad” är ett namn vi valde att använda för statiska 3D-objekt i spelet, d.v.s. stilla 

objekt utan animationer. Dessa skulle komma att utgöra den mer utmärkande delen av 

omgivningen i banorna. 

 

2.1.4 Skybox 
 
En ”skybox” är ett speciellt 3D-objekt som används för att ge illusionen av en atmosfär i 

en spelvärld. De flesta spel använder sig av ett sådant objekt även om det inte alltid är just 

en kubisk form på den, halv-sfärer kan ge mer realistiska resultat. På sätt och vis kan det 

klassas som en teknik eftersom det inte är en speciellt verklig representation av ett 

medium som himmel och moln. När man texturerar insidan av en skybox med ett bild-

panorama känns det dock väldigt verkligt att betrakta den inifrån. 
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2.2 Färdiga hjälpmedel 
 
Innan vi verkligen satte igång med arbetet var vi tvugna att bestämma oss för en 

uppsättning program och programmeringsspråk som fungerade tillsammans. En av de 

mest avgörande faktorerna var att vi behövde ha skelett-animerade modeller, d.v.s. 

modeller vars animationer lagras som transformationer av ”ben” inuti modellen. Detta 

gjorde att våra bästa alternativ för ett bibliotek i 3D-programmering var DirectX 9 och 

XNA. Trots att båda erbjuder i stort sett lika bra stöd för detta valde vi att använda 

DirectX 9 på grund av den extra frihet det innebär att använda ett bibliotek av lägre nivå. 

Det fanns även möjlighet att välja att använda antingen C++ eller C# då DirectX 9 är 

tillgängligt för båda plattformar, men av samma skäl som tidigare valde vi det mer 

primitiva C++. 

 

DirectX har ett eget modellformat (.x) som håller definition för både form, texturering och 

animering för en modell och detta ansåg vi skulle passa våra ändamål perfekt. Ett problem 

var dock att det var svårt att hitta ett modelleringsprogram som kunde exportera till det 

formatet. Vi letade länge och fann att 3ds max hade den bästa kapaciteten för detta genom 

ett fristående plugin från Pandasoft. För de humanoida modeller vi skulle behöva tillverka 

valde vi även att använda ett mindre program som gör det lättare att skapa ordentliga 

textur-mappningar, UVLayout från Headus. Själva texturerna skulle vi göra i Adobe 

Photoshop eftersom det var det ritprogram som vi båda hade mest erfarenhet med. 

 

Vissa saker i spelet skulle vi behöva tillverka egna verktyg för att kunna bearbeta på ett 

praktiskt sätt men de färdiga program vi bestämde oss för att använda var följande: 

 

• Microsoft DirectX 9 

• C++ 

• Autodesk 3ds Max 2009 

• Headus UVLayout 

• Adobe Photoshop  
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2.3 World Editor 
 
Vi eftersträvade att arbeta så modulärt som möjligt, med lösa data-komponenter som lätt 

kunde ändras och bytas ut om det behövdes. Av denna anledning ville vi inte behöva 

designa hela miljöer i modellerings-programmet, utan skapa dess lösa objekt enskilt för att 

sedan placera ut dem i spel-världen och lagra datan om detta i en separat fil. För att 

åstadkomma detta skrev vi vårat eget program för placering av doodads i spel-världen, en 

s.k. ”world editor”. Detta program skulle ladda en redan befintlig terräng och sedan 

presentera alla doodads tillgängliga i data-basen i en lista där man kunde plocka dem för 

att måla ut i terrängen. Vi implementerade ordagrant en metod för att måla ut valda objekt 

genom att klicka på marken eftersom detta kändes som det mest intuitiva sättet att ge nya 

objekt en initial position. Därefter kunde man manipulera deras orientering genom att först 

markera dem och sedan använda verktyg för translation, rotation och skala. Dessa verktyg 

hade alla varsin visuell manipulator, en s.k. ”gizmo” med greppbara axlar man kunde dra i 

för att ändra de markerade objektens orientering på den givna axeln (se figur 2). 

 

 

 

Figur 2: World Editor med träd markerat och translations-verktyg aktivt 
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En sak som vi implementerade i ett senare skede var ett s.k. ”gitter”, ett fönster där man 

kunde mata in under och övre värden för alla typer av transformationer så värden från 

dessa slumpades för nya objekt man målade ut. Detta gjorde det lättare för oss att skapa 

oording på ett mindre energikrävande sätt, och detta var behövligt inte minst på grund av 

att vi skapade en natur-miljö som inte får se för regelbunden ut. En annan bra sak var att vi 

kunde hindra träd från att råka sticka upp ur marken genom att ge dem en statisk 

förskjutning på Y-axeln. 

 

Med hjälp av detta program kunde vi enkelt designa våra banor och se dem utvecklas i 

realtid och det gjorde det även möjligt för oss att bedöma hur pass krävande de blev för 

datorn. Längst ner i fönstret skrevs det ut information om hur lång tid varje varv i 

programmet tog (FPS) och hur många doodads och hur stor del av terrängen som målades 

i ett givet perspektiv. Detta gjorde det lättare att anpassa banan så att den faktiskt skulle bli 

spelbar på en genomsnittlig dator. 

 

När så vi kände att en bana var färdig kunde vi spara datan för denna i form av en binär fil. 

Denna innehöll i all enkelhet index och transformationer för alla doodads i scenen som en 

lång lista, 38 byte per doodad, som sedan kunde läsas av spelmotorn eller laddas om av 

world editorn ifall något behövde ändras ytterligare. 
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2.4 Data-hantering 
 
Lagring och laddning av data var faktiskt något av det första vi  gjorde efterforskningar 

om för projektet. Även om det egentligen hade fungerat bra att ladda data direkt från 

foldrar i programmets rot-mapp så hade vi en stark vilja att vara lite mer ”professionella”. 

Det både skulle se snyggare ut, hindra att spelets innehåll avslöjades för spelare och 

naturligtvis göra det svårare att fuska genom att ändra på det. 

 

Vad vi valde att använda i slutändan var ett vanligt zip-arkiv, av flera skäl. Först och 

främst hade vi kommit över ett smidigt program-bibliotek kallat Zlib som möjligjorde 

läsning av zip-arkiv under programkörning. Vidare gjorde detta att vi kunde manipulera 

våra databaser väldigt enkelt med redan befintliga program som WinRAR, mycket likt 

Blizzard Entertainments MPQ-filer. Slutligen så drog vi även nytta av det faktum att zip-

arkiv av naturen komprimerar sina innehåll vilket gjorde att data-storleken minskades. 

En nackdel med att använda zip-arkiv var att de inte har egna register att läsa av med 

programkod. Detta fick vi lösa genom att helt enkelt skapa våra egna register i klartext och 

lägga i varje arkivs rot. Dessa register måste ha specifika namn som förväntas finnas av 

spelmotorn, och dessutom fick vi bestämma oss för en textuell struktur för själva 

innehållet så att det kunde parsas under programkörning.  

 

För doodads som vi förväntade oss behöva stora mängder av så delade vi in dem så gott 

det gick i logiska folder-hierarkier. Varje folder associerades med ett siffer-värde i 

registret så att en doodad kunde indexeras på följande vis: X-X-X-X-X. Detta gjorde att vi 

kunde ha godtyckliga namn på varje doodad utan att det påverkade sättet de lagrades på. 

Indexet skulle lagras binärt med doodad-data och då den bestod av 5 st short int blev det 

en summa på 10 byte per doodad. Det kunde kanske tyckas en aning överflödigt men vi 

ville vara säkra på att undvika problemkällor i ett tidigt stadium och öppna möjligheter för 

oss med sorteringen. 
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2.5 GUI (Graphical User Interface) 
 
Ett grafiskt användar-gränssnitt var obligatoriskt för att låta spelare på ett intuitivt sätt 

interagera med spelet. För våra ändamål skulle det behövas både en titel-skärm med meny 

och ett HUD (Heads Up Display) att visa ovanpå själva spel-skärmen. Såsom det mesta 

annat i spelet önskade vi implementera detta på ett modulärt sätt som gjorde det möjligt 

för oss att ändra på saker allteftersom vi arbetade. 

 

Vi tog oss ett tag att fundera hur man kunde koncentrera den viktigaste funktionaliteten till 

en anpassningsbar modul. Saker som sprites, genererade fonts (Luna 2003), textboxar och 

knappar kunde vi inkapsla i en klass CGUIComponent och sedan initiera den olika 

beroende på vad en GUI-komponent var ämnad för. Vad som inspirerade oss att göra på 

det här sättet var huvudsakligen den stil Java använder. Detta innebar även att 

instansieringen av alla komponenter var driven av hård kod och inga lösa data-filer. 

Att vi var tvungna att hantera uppstädning av eventuella pekare samt fall när programmet 

måste återställas under körning bidrog ytterligare till att det blev en väldig massa kod samt 

ansvar för programmeraren att se till att ingen komponent missats. Trots den relativa 

klumpigheten i våran implementering var vi ändå nöjda, GUI-klassen uppfyllde våra 

behov utmärkt och vi lyckades konstruera allt vi behövde för gränssnittet med den. 

 

  

Figur 3: Exempel på dialog i huvudmenyn 



16 
 

3 Metoder: programstruktur och egna språk 
 

3.1 Spelmotorns arkitektur 
 
En erfarenhet vi fått av att ha skrivit world editorn för spelet var att det kunde vara svårt 

att avgöra i förväg precis hur många klasser som skulle kunna behöva implementeras. Det 

finns förstås ett antal grundläggande skäl att hålla strukturen för ett program så enkelt som 

möjligt. Saker som läsbarhet, modularitet, minskad risk för fel samt snabbare 

programkörning är sådant man kan tänka sig i första hand. För vår del var det även viktigt 

att programkoden var rörlig så att nya klasser smidigt kunde integreras i redan existerande 

kod utan att märkbart ändra på några resultat. 

 

På grund av hur DirectX är funtat så fick vi använda oss av windows-programmering för 

att konstruera det underliggande fönstret för programmet, både visuellt och mekaniskt. Vi 

bäddade in denna funktionalitet i en klass CApplication som också skulle komma att 

fungera som roten för programmets klass-hierarki. Den skulle fungera som den lägsta 

nivån i motorn och lagra, manipulera och fläta samman klasser med mer specialiserade 

uppgifter. Grafik, input (inmatning genom mus och tangentbord) och timer är exempel på 

grundläggande funktionalitet som inkapslades av sådana klasser. 

 

Alla klasser instansierades genom pekare både för att förebygga en del problem med 

minnesstorlek, göra dem mer tillgängliga till flera komponenter samt som ett sätt för att 

avgöra om en instans existerar eller ej. I efterhand har vi insett att vi nog slarvade till det 

lite genom att tillåta en grad av osäkra pekare och därmed skapa ett behov att testa dem 

ofta (genom att undersöka om de har NULL-värden eller ej). Detta är till viss del även ett 

resultat av vårat val att programmera i C++ miljö och inte C# som lägger mindre ansvar på 

programmeraren att hålla ordning på referenser. En sak vi gjorde för att minska risken för 

manuella fel med pekare var att vi använde en grundläggande struktur för alla klasser på 

följande vis: 

 

BOOL Initialize() 

void Release() 

void Update() 

void Render() 
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Utöver en konstruktor och destruktor ”garanterade” vi att alla klasser skulle ha dessa 

metoder med undantag av sådana som inte hade något behov att renderas. I konstruktorn 

såg vi alltid till att nolla en klass medlemsvariabler (inklusive pekare). Destruktorn 

använde sig alltid av metoden Release() där det var definerat hur klassen skulle släppa alla 

allokerade värden, vi valde att göra detta till en egen metod ifall man skulle vilja nollställa 

en klass-instans utan att förstöra den helt. Initialize kallas alltid efter att en klass 

instansierats och därmed fått konstruktorn körd. Den returnerar ett sanningsvärde 

beroende på om den lyckats i sitt försök att förbereda olika saker för klassen. Normalt sett 

använde vi detta värde för att avgöra om vi skulle förstöra instansen. I ett sådant fall skulle 

pekaren också nullas och andra metoder som skulle försöka använda den skulle märka av 

detta och antingen bara skippa den eller undvika att göra vissa saker. 

 

Update() och Render() är metoder som kallas cykliskt under programmets körning. 

CApplication har en lös funktion WinMain() som är utgångspunkten för alla windows-

applikationer och därmed förväntas finnas för att programmet ska vara körbart. I denna 

skapas och initieras först en instans av CApplication, och när detta är klart träder 

funktionen in i en loop som både lyssnar på speciella windows-meddelanden och kallar på 

Update() och Render() för instansen. Denna loop maler på fram tills dess ett meddelande 

av typen WM_QUIT hörs, vilket är en indikation på att fönstret stängts. 

 

Varje gång Update() och Render() kallas för CApplication så kallar klassen i sin tur på 

motsvarande metoder för alla instansierade klasser som den äger. Detta är en egenskap 

som gäller för i princip alla andra klasser och det bidrar till trädliknande funktionsanrop 

som försäkrar att saker som existerar och är av relevans ska behandlas kontinuerligt. 

Update() tar i regel hand om beräkningar och uppdatering av data med avseende på tid och 

andra omständigheter i programmet och Render() är som namnet antyder den metod som 

hanterar en klass-instans vid rendering. Detta kan omfatta saker som att ställa in s.k. 

render states i DirectX, att välja vilket material och textur som ska användas etc. 
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Allt i spelet som behövs för att representera 3D-miljöer hålls samman av en klass CScene. 

Detta inkluderar såväl kamera som alla fysiska 3D-objekt, och CScene underhåller dessa 

både genom att kalla på deras egna uppdateringsmetoder och genom att manipulera dem 

baserat på spelarens inmatningar. Just inmatning genom tangentbord och mus hanteras av 

en klass CInput som lagras i CApplication och skickas i form av en referens till alla andra 

klasser med behov av dess information. På samma sätt fungerar CTimer som i all enkelhet 

håller reda på hur mycket tid som passerar mellan varje varv i programmet. Denna 

information är viktig för att hålla programkörningen synkroniserad eftersom den hastighet 

programmet körs i beror på en dators kapacitet i ett givet ögonblick. CGraphics och 

CNetwork hanterar precis det man kan förvänta sig från namnen. 

 

För att återgå till ämnet felhantering så använde vi oss även av en speciell klass CError 

som användes av alla klasser för att rapportera när fel uppstått. Den designades som en 

s.k. ”singleton”, vilket innebär att den endast kan och skall instansieras en enda gång i 

programmet. Vi ansåg att det inte fanns någon som helst anledning att ha mer än en 

instans av en sådan klass eftersom den skulle ha som uppgift att skriva ut rapporten i ett 

text-dokument och det skulle vara problematiskt om flera instanser försökte göra detta 

samtidigt. Dessutom ville vi garantera att det fanns en instans av denna klass på en nivå 

högre än CApplication, då även denna skulle kunna misslyckas med något. 

 

 

  

CMainMenu CApplication CHUD 

CInput CGraphics CScene CTimer CNetwork 

CCamera CMap CPlayer 

CTerrain CDoodad CPlayerModel 

CDoodadModel 

Figur 4: Ägande-hierarki för stora klasser 
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3.2 Effektivisering 
 
Effektivisiering är essentiellt i alla stora program, men i spel med starkt dynamiskt 

innehåll och realtidsrendering är det extra viktigt för att ge spelaren en så behaglig 

användarupplevelse som möjligt. Genom att reducera den tid det tar mellan varje varv i 

spelets huvud-loop höjs antalet bilder som presenteras varje sekund och detta gör 

naturligtvis att spelupplevelsen känns mer realistisk. Långsam bilduppdatering inte bara 

förstör inlevelsen utan kan även vara direkt irriterande när spelaren inte hinner reagera på 

vad som händer mellan stillbilderna. Effektivisering är även en direkt teknisk säkehet, 

man vill inte riskera att minnet belastas onödigt hårt för i värsta fall kan det bli fullt och 

spelet kraschar helt. 

Det första som verkade uppenbart för oss att det skulle kräva effektivisering var doodads. 

På grund av den mängd doodads som skulle behöva hanteras samtidigt var det viktigt att 

det inte tog för mycket tid att behandla varje individuell instans. Ett flertal tekniker 

användes för att effektivisera dessa och några av dessa användes även på terrängen. 

 

3.2.1 Sparsam modellering 
 

För alla 3D-modeller i överlag var det ett viktigt första steg att planera meshens struktur 

under själva modelleringsfasen för att hålla nere antalet polygoner. Polygoner som med 

säkerhet inte skulle synas, exempelvis botten på ett träds stam, togs bort helt. Även 

storleken på texturen valdes med avseende på modellens komplexitet och genomsnittlig 

storlek i scenen. 

 

3.2.2 Återanvändning av modeller 
 

De allra flesta doodads skulle med säkerhet förekomma flera gånger i en och samma scen 

så det var bara onödigt att behöva ladda om deras modell en gång för varje individuell 

instans. Vad vi gjorde för att lösa detta var att implementera ett slags bibliotek som 

initieras i början av programmets körning och lagrar en instans av varje modell i spelet. 

När en doodad initieras frågar den biblioteket efter sin modell. Skulle den inte vara laddad 

än så ordnas detta, och sedan returneras en referens till denna för att användas när det är 

dags för rendering. 
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3.2.3 Frustum culling 
 
Frustum culling är en teknik där man representerar kamerans synfält som en volym, en 

slags pyramid stympad med två plan som representerar den nära och bortre gränsen för 

synlighet (se figur 5). Denna volym är enklast uttryckt som 6 st plan, alla vända med sin 

upp-sida inåt, och vad den används till är att avgöra om en doodad i scenen faktiskt är 

synlig för kameran. Genom att testa för varje plan om en doodad är under eller ovan planet 

kan man enkelt avgöra om den befinner sig inom volymen, endast om den är ovanför alla 

plan är detta sant. Något av det bästa med hela processen är att man endast behöver testa 

fram tills det visar sig att doodaden ligger under ett av planen, det är en direkt indikation 

om att den är utanför frustumet och testet är då färdigt. 

 

Frustum culling sker en gång för varje varv i spelets huvud-loop och resultatet är en lista 

med referenser till doodads som är inom frustumet. Denna används huvudsakligen vid 

rendering för att förhindra att icke synliga doodads renderas, den grafiska pipelinen i 

DirectX 9 tar i sig inte hänsyn till detta vilket annars bidrar till redundans. 

 

 

  
Figur 5: Princip för frustum culling 

Kamera Vy-frustum 
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3.2.4 Face culling 
 
Det finns tre cullnings-metoder att rendera en individuell polygon; medurs, moturs och 

ingen cullning. För en sluten mesh utan transparens finns det ingen anledning att rendera 

polygonens båda sidor och den grafiska pipelinen i DirectX är i grund inställd att endast 

rendera polygonernas framsidor. I regel defineras en polygons framsida som den sida som 

blir när man följer dess vertexar i moturs ordning längs kanten och därmed är det moturs 

cullning som är det vanligaste alternativet. Ett undantagsfall när man nästan alltid vill 

culla medsols är för en skybox som omsluter scenen. För modeller med transparent textur 

såsom lövverk på träd vill man helst visa båda sidor av polygonerna för att det inte ska se 

tomt och orealistiskt ut. 

Som det förmodligen framgår här så är face culling en viktig teknik men man kan vilja 

använda sig av fler av de olika metoderna för olika modeller och delar av modeller. Vad vi 

gjorde för att lösa detta var att använda diffuse-komponenten i en subsets material för att 

lagra värden som sedan kunde läsas av motorn vid rendering. Detta kunde då ställas in 

under själva modelleringsfasen genom att ge den gröna färg-komponenten värden 

antingen 0 för ingen cullning och 255 för motsols cullning. På detta vis kunde vi altså ha 

träd med en solid stam som cullades motsols och sedan ett lövverk helt utan cullning. 

3.2.5 Spatial partitionering 
 

Vid vissa tester är det enormt oeffektivt att behöva gå igenom varenda doodad i en scen 

och vad man kan göra för att undvika detta är att indela scenen i mindre celler och sedan 

tilldela dessa de doodads som de omsluter i rymden. Detta görs vid laddning av scenen 

och ett exempel på när det är extra användbart är vid kollisionstest. En sak vi vet med oss 

att vi missade var att många doodads tillhör mer än 1 cell volymmässigt och på grund av 

att vi inte tog hänsyn till detta misslyckas vissa kollisionstest i spelet.  
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3.3 Ability 
 
Vi förstod i ett tidigt stadium att abilities (spelarnas förmågor) skulle kräva en ganska 

invecklad klass för att erbjuda den dynamik vi skulle behöva. Av den anledningen sköts 

utvecklingen av just den klassen upp ett bra tag och när det var dags att påbörja designen 

fick vi först fundera på hur vi ville att de mest grundläggande förmågorna skulle fungera. 

För det första ville vi att de skulle vara starkt konditions-beroende så att det blev mer 

intressant, konsistent och balanserat att använda dem i spelet. Offensiva förmågor skulle 

kräva att man först hade en fientlig spelare markerad och sedan skulle det ofta behöva 

testas om man var inom räckvidd och om man hade tillräckligt med energi. 

 

Bara på 5 förmågor vi ansåg mest nödvändiga kom vi fram till en uppsjö nödvändiga 

karaktärsdrag så vi bestämde oss för att konstruera ett skript-språk i klartext som vi kunde 

använda för att designa förmågorna. Vi skulle använda oss av nyckelord i en textfil som 

programmets parser kunde känna igen, en serie ”komponenter” för varje förmåga, och 

sedan kunna lägga till mer specifika argument som den associerade med dessa. På detta 

vis kunde vi instansiera en klass CAbility med grundläggande saker som namn, tooltip 

o.s.v, och sedan tilldela den en serie komponenter som kördes allt eftersom Update() 

kallades. Om en komponent returnerade false skulle förmågan avbrytas och ett 

felmeddelande presenterades för användaren, annars malde den på tills alla komponenter 

var körda och förmågan nått sitt mål. 

  Figur 6: Exempeltext ur ”AbilityRegister.txt” 

Fireball 

{ 

     Cost: 20 

     CastTime: 2 

     MaxRange: 20 

     Tooltip: "Launches a ball of fire at the enemy, 

     doing 30 damage upon impact" 

     Icon: "FireballIcon.png" 

     Effect 

     { 

          TargetIsEnemy 

          TargetIsAlive 

          TargetIsInRange 

          SetAnimation( "ReadySpell", "Repeat" ) 

          NoMove( "2" ) 

          SetAnimation( "LaunchSpell", "Once" ) 

          Passive 

          Projectile( "Fireball" ) 

          Damage( "30" ) 

     } 



23 
 

4 Metoder: fysik och tekniker 
 

4.1 Kollisionshantering 
 
Till en början ansåg vi att det var en lägre prioritet att implementera hantering av kollision 

mellan fysiska objekt i spelmotorn. Eftersom spelvärlden skulle vara en öppen skogsmiljö 

resonerade vi att det var viktigare av estetiska skäl än funktionella så det var bättre att mer 

nödvändiga funktionaliteter togs itu med först. För att säkra att projektet verkligen skulle 

hinna bli klart räknade vi även kallt med att detta kanske i värsta fall inte skulle hinnas 

implementeras alls. Det visade sig dock så småningom att vi fick tid över och så började vi 

fundera på vad motorn skulle behöva för grad av kollisionshantering. Mellan objekt som 

inte skulle komma att röra på sig var det givet att detta inte skulle behöva behandlas. 

Däremot rörliga objekt, såsom spelarkaraktärer, skulle behöva testas åtminstone mot alla 

stilla objekt. Kameran bedömde vi att det skulle räcka med att vi testade mot terrängen 

samt världens omslutande skybox, mest som en estetisk finess. 

 

4.1.1 Spelarkaraktär – terräng 
 
Just mot terrängen var det enkelt att hantera kollisioner i och med att terräng-klassen redan 

hade en funktion för att beräkna dess höjdnivå i en given koordinat. Varje spelares 

position i 3D-rymden kunde användas för att först avgöra inom vilken triangel i terrängens 

mesh spelaren befann sig, och sedan beräkna vilket värde på y-axeln detta skulle 

representera om XZ-koordinaten projicerades ner i triangelns plan. 

 

Detta värde kunde sedan användas för att försäkra att spelarens position aldrig gick under 

terrängen. Här kunde man ha passat på att implementera mer realistisk fysik genom att låta 

spelarens y-position reduceras med en ökande faktor såsom ett fallande objekt accelererar 

enligt gravitationskonstanten. Vi valde dock att göra det enkelt för oss och reducera den 

med 10 enheter per sekund då spelarna varken skulle komma att kunna hoppa eller stå på 

fysiska objekt andra än själva terrängen. 
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4.1.2 Spelarkaraktär – doodads 
 
Vi ville försäkra att kollisionstest mot en doodad inte skulle bli allt för arbetssamt för 

spelmotorn då test mot många doodads skulle kunna behöva göras även efter bortsortering 

av onödiga tester. Samtidigt var vi beslutna att redan från början implementera teknik som 

inte var allt för generisk och möjliggjorde mer dynamiska tester om en doodad hade mer 

komplex form. Uppenbarligen kunde vi inte göra genomskärningstest direkt mot en 

doodads mesh då ökande komplexitet i modellen skulle göra testet tyngre arbetsmässigt 

och en stor del av meshens polygoner skulle kunna testas i onödan. Att representera en 

doodad som en mer primitiv geometrisk volym skulle vara mer effektivt, men den fick inte 

vara för primitiv och generisk då detta skulle ge väldigt förutsägbar och potentiellt felaktig 

blockering. 

 

Vad vi valde att göra i slutändan var att kombinera båda koncepten. Primitiva 

representationer av modellerna skulle användas, men de skulle formas av oss själva under 

modelleringsfasen för varje doodad. Detta gav oss enorm kontroll att utnyttja andra former 

än rätblock men utan att behöva använda onödiga mängder polygoner. För att hjälpa 

spelmotorn urskilja dessa delar av en doodad-modell gav vi just kollisions-meshar 

särkskilda materialvärden under modelleringsfasen. När så en modell laddades av motorn 

skulle den avläsa materialet för varje ”subset”, dvs varje fristående mesh i modellen, och 

avgöra enligt färgvärdena om denna subset skulle användas under kollisionstest. Ett värde 

annat än 0 på röd för materialets diffuse-komponent skulle antyda att det det var ett 

kolliderande subset. Därmed hade vi även möjligheten att inte inkludera sådana subsets i 

modellerna för doodads som inte borde kollidera alls, såsom exempelvis buskar. 

 

När en doodad-modell laddas av motorn undersöker den för varje subset om den har 

blockerande karakteristik och om så är fallet bygger den upp en lista av dess polygoner 

samt deras tillhörande normal-vektorer. Denna lista gör det snabbt och enkelt att komma 

åt relevant data när spelarens rörelse-vektor ”velocity” ska testas mot en doodad. Eftersom 

velocity används direkt för att uppdatera spelarens position genom addition till den 

aktuella positionen så är den praktisk att använda för kollisionshantering. Genom att testa 

om den penetrerar någon av polygonerna i kollisionsmeshen för en doodad får vi reda på 

om spelarens nästa position skulle vara inom meshen och den kan i så fall justeras för att 

förhindra att detta sker (se figur 7).  
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DirectX 9 har en inbyggd funktion för att göra ett sådant test, D3DXIntersectTri(). Den tar 

emot de 3 vertex-koordinater som representerar en polygon i 3D-rymden samt en stråle 

som ska den ska testas emot och returnerar antingen sant eller falskt beroende på om 

penetrering skedde eller inte. Vi valde att helt enkelt nolla velocity helt när kollision 

uppstår, detta gör att spelaren aldrig kan stryka längs med ett objekt om rörelseriktningen 

skiljer mindre än 90 grader från normalen på en potentiellt kolliderande polygon. Det är 

inte en helt snygg lösning, men den är i varje fall pålitlig. 

 

 

 

 

4.1.3 Kollision med kamera 
 
För att förhindra att kameran skulle kunna hamna under marken och förstöra illusionen av 

realism i spelet lät vi testa den mot terrängen på samma sätt som spelarkaraktärer. Av 

samma anledning valde vi att forcera den att stanna inom banans skybox. Kollision med 

doodads valde vi att strunta i eftersom vi ansåg att det i de flesta fall inte var störande om 

kameran befann sig inuti en doodad. De flesta polygonerna för en doodad renderas endast 

från ena hållet och därmed skymmer de inte sikten för en kamera som redan trängt in i 

meshen. Det hade varit mycket mer betydelsefult att förhindra skymd sikt om spelet hade 

haft inomhusmiljöer med trånga utrymmen.  

Figur 7: Spelare på väg att kollidera med doodad 
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4.2 Kamera 
 
Sedan vi skapat world editorn hade vi en kamera-klass som var first person-orienterad, 

d.v.s att man svängde runt synområdet som om det var ens egen blick (Luna 2003). Den 

kunde röra sig fritt i 3D-rymden som om den flög och den enda egentliga begränsningen 

den hade var att den inte kunde tippas mer än 89 grader upp och ner. Detta var för att 

förhindra ett fenomen kallat”gimbal lock” vilket är ett tillstånd när ett objekt orienterat 

med ”Euler-vinklar” förlorar sin matematiska konsistens. Ett sätt att lösa detta hade kunnat 

vara att använda s.k. ”kvaternioner”, en metod som använder komplexa tal för att komma 

runt problemet. Vi nöjde oss dock med att låsa rotationsvinkeln eftersom det ändå inte 

fanns något att vinna i att ge kameran full rotationsfrihet och därmed låta den kunna vara 

upp-och ner. 

 

För spelmotorns del behövde vi ytterligare en kameratyp som kunde rotera runt en 

intressepunkt, nämligen spelaren. För att åstadkomma detta utökade vi den redan 

befintliga kameran, som redan hade två metoder för att ”tippa” och ”gira” fritt, och lade 

till motsvarande metoder för att uträtta detta givet att den måste ha fokus på spelarens 

position. Uträkningarna som måste göras är relativt invecklade och fastän DirectX 9 har 

ett stort bibliotek av såväl grundläggande matematiska funktioner som speciella kamera-

funktioner fick vi reda ut de längre räkne-processerna på egen hand. 

 

Vi valde att låta kamerans rörelse styras med musen då man håller högerknappen 

nertryckt. Detta var något vi själva var starkt vana vid efter att ha spelat liknande spel, 

inte minst World of Warcraft, och vi var säkra på att det gav tillräcklig frihet för spelaren 

att använda tangentbordet till mer avancerade kontroller. 
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4.3 Nätverk 
 
Beslutet att göra spelet nätverksorienterat togs förhållandevis sent i designprocessen. 

Vi tänkte ursprungligen göra det för en person och låta story och planlagda händelser vara 

den huvudsakliga drivkraften. Sedan slog det oss att det kanske var mer värt att ta itu med 

våra bristande kunskaper om nätverksprogrammering än att behöva lägga en massa tid på 

att skapa extra story-material och utveckla skriptstyrda ”events”. Det vi kunde om 

nätverksprogrammering  vid det laget var sådant vi lärt oss under en kurs i språket Java 

och det visade sig att de kunskaperna var näst intill tillräckliga för att ta itu med Winsock, 

ett nätverks-API för C-språken. 

 

Vi utvecklade flera mindre test-applikationer för att gradvis se hur ett program med våra 

behov kunde sättas ihop. I de första testen använde vi primitiva konsol-baserade program 

för att slå upp en server som kunde vidarebefordra text-meddelanden från anslutna 

klienter. Detta omformades så att serialiserad data kunde skickas och mottagas ordentligt 

och så snart vi även listat ut hur vi skulle döda parallella programtrådar på ett säkert sätt 

ansåg vi att vi att kraven hade uppfyllts. All funktionalitet paketerades snyggt och fint i en 

klass CNetwork som hade funktionalitet både för en server och en klient, därmed skulle 

man inte behöva starta en separat applikation när man ville serva en match i spelet. Vi 

valde att använda UDP-protokoll eftersom det i allmänhet är att föredra för spel då det är 

snabbare än TCP. Att UDP inte har samma garanti att leverera datapaket var inget 

problem då vi räknade med att behöva skicka speldata med en ganska jämn frekvens.  

 

Förutom meddelanden som begäran om att ansluta och tillhörande svarsmeddelanden från 

servern så använde vi oss av en väldigt statisk meddelandetyp för spelardata. Den 

innehåller all data om en spelare som inte går att förutsäga utan vetskap om spelarens 

input från tangentbord eller mus och skicka automatiskt till servern en gång var 50e 

millisekund. Genom att avläsa den första byten i meddelandet kan servern av göra om det 

är ett meddelande av den typen och i så fall vidarebefordra den till alla andra anslutna 

klienter. Denna metod gav en väldigt ”hackig” uppdateringseffekt och vi insåg att detta 

mycket smidigt kunde lösas genom att låta alla klienter interpolera andra spelare mellan 

uppdateringarna. Dock valde vi att köra på den höga uppdateringsfrekvensen då detta såg 

förhållandevis bra ut och vi redan hade lagt ner tillräckligt mycket tid på 

nätverkskomponenten och behövde fortsätta med andra delar av spelet. 



28 
 

I figur 8 beskrivs förloppet över nätverket då en klient ansluter till en server. Steg 3 och 4 
reptereras kontinuerligt fram tills dess uppkopplingen bryts. 
 
 

  

Steg 1: En klient skickar begäran till servern om att få ansluta. 

Värd Klient 1 

Steg 2: Servern godkänner begäran, reserverar ett numeriskt index för klienten och 
skickar tillbaks både detta och den använda kartans namn. 

Värd Klient 1 

Msg: KNOCK 

Steg 3: Klienten skickar ett meddelande med uppdaterad data om sig själv till servern.  

Värd Klient 1 

Steg 4: Servern delar ut den uppdaterade datan till andra anslutna klienter som 
använder denna för att uppdatera sina lokala representationer av spelaren. 

Värd Klient 2 

Msg: WELCOME 
Arg1: Klient-index 
Arg2: Kartans namn 

Msg: PLAYERUPDATE 
Arg1: Klient-index 
Arg2: Spelar-data 

Msg: PLAYERUPDATE 
Arg1: Klient-index 
Arg2: Spelar-data 

Figur 8: Meddelandeflöde 
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5 Metoder: modellering 
 
Här berättar Miika Pasma om den kreativa processen spelets 3D-modeller genomgått. 
 

5.1 Koncept 
 
Vid modelleringen av träden så fanns det en liten idé över hur de skulle se ut, men det 

fanns inte någon ritad bild på hur de verkligen skulle se ut. 

Idéen var att det skulle vara en skog som tillät gerilla-stridsförning, rätt så tät. Bland de 

första idéerna så var planen att de skulle vara en blandskog med både löv- och barrträd, 

och några buskar. Jag skissade lite på hur träden faktiskt skulle se ut. David tyckte till och 

vi valde de träden som var optimala att skapa, och nu fanns det några riktlinjer att jobba 

efter. 

 

5.2 Modellering av träd 
 
3D-modeller utgörs av en serie "vertexar", punkter i 3d-rymden, som knyts samman med 

linjer för att bilda ”polygoner” och flera polygoner bildar en trådmodell (mesh). Vi tyckte 

dock att just ordet polygoner är väldigt tvetydigt, då de kan ha olika mängder med kanter. 

Därför valde vi att alltid prata om ”tris” som är en tre-sidig polygon, då det är den 

vanligaste byggstenen i spel. 

 
Målet med träden var att inte överstiga 300 tris, och jag försökte att alltid ha detta i åtanke. 

Vid modellering av det första trädet så skapade jag en cylinder med 10 sidor, och 

konverterade denna till en ”editable poly” där jag kunde manipulera den ner på vertex- 

nivå. När jag var nöjd med den initiala formen så anslöt jag vertexar på toppen så att det 

fanns möjlighet för mitt nästa steg i processen. I detta steget så arbetar jag på polygon- 

nivån för att skjuta ut (extrude) grenar till trädet, i detta stadiet så hoppar jag mellan 

vertex- och polygonnivån för att rätta till och ändra skala/position/rotation på grenarna, för 

att få en bra form på dem som påminner om konceptbilden jag tidigare ritat. När stammen 

och grenarna har rätt form så går jag in för att reducera antalet polygoner som finns i 

modellen, detta oftast genom att skala ihop vertexarna i ändarna på grenarna för att sedan 

svetsa dem samman (weld). Jag tar även bort polygonen som är på undersidan av 

stammen, då den aldrig kommer att synas. 
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Den sista delen i modelleringen av trädet är att ge den sitt lövverk och eventuella kvistar, 

så jag lägger till nya plan som separata objekt och placerar dessa på ställen där jag tycker 

att de skulle passa in. Det första trädets krona är skapad med hjälp av en sfär, något som 

jag inte kommer göra om då det inte blir speciellt naturligt. 

 

5.3 UV-karta 
 
En UV-karta är en metod där man plattar till modellen man skapat för att sprida ut dess 

polygoner över en kvadratisk yta. Denna kan sedan sparas som en mall-bild som man kan 

använda då man ritar själva texturen för modellen. 

 
När modellen var klar var det tid att skapa en UV-karta för den så att jag kunde lägga till 

en textur. I det första trädet så lyckades jag vara väldigt oeffektiv i planeringen av UV-

kartan. Då jag hade använt mig av trianglar för formen av kronan så blev det svårt att få 

till jämna övergångar, och man kunde lätt se skarvarna som blev. 

I ett senare träd så använde jag mig igen av trianglar, men jag lyckades bättre då jag 

kombinerande det med plan som kunde täcka skarvarna. 

 

5.4 Textur 
 
Texturer är bilder som man klär modeller med för att ge dem färg och djup (Ahearn 2006). 

På detta vis kan man ge dem god definition utan att behöva lägga till onödiga polygoner. 

 
Vi hade redan från början sagt att vi ville ha en färgstark stil på våran värld, så med detta i 

åtanke så började processen att skapa texturerna. Efter en del undersökning om hur man 

kan lätt få till en bra bark-textur så gjorde jag en kombination av penslar och filter i 

Photoshop för att få till den variant som vi tyckte skulle passa in i våran värld. Denna 

första texturen blev riktigt bra och det fick bli en grund till framtida träd, med lite 

modifikation. Själva trädkronan skulle ha glipor och öppningar mellan bladen för att se 

mer naturlig ut. Detta gjordes genom att först måla ut riktlinjer för hur alla blad låg, för att 

sedan färglägga den. Jag fick skapa en speciell pensel för att måla ut alla blad, och jag fick 

sätta min artistiska sida till för att få till ett djup bland bladen. 
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5.5 Modellering av Alv 
 
Detta var den mest komplicerade delen av modelleringen som skulle göras, och även 

första gången jag någonsin gjort det. Jag delade upp processen i 2 delar, för att sedan 

smälta dem samman i en och samma modell. Vår initiala plan var att de animerade 

modellerna inte skulle överstiga 1500 tris, detta visade sig vara rätt så svårt att få till utan 

någon tidigare erfarenhet, så slutresultatet blev 3000 tris. Under hela modelleringen så 

arbetade jag med halvor, för att sedan bara kunna lägga på en symmetri linje och skapa en 

exakt speglad kopia (Andrew 2009). När jag modellerade alven så hade jag ett plan i 

bakgrunden med konceptbilden som jag kunde modellera efter. 

 

5.6 Ansikte 
 
Detta var nog det svåraste med modellen och jag fick börja om ett par gånger för att få ett 

dugligt resultat. Något man ska tänka på när man ska modellera ett ansikte är ”edge flow”, 

och undvika att använda sig av något annat än 4-hörniga polygoner för att undvika 

oönskade deformationer. Även om vi inte skulle ha några animationer i ansiktet och 

därmed deformera det, så gick jag in för att inte ha några trianglar. 

 

Vårat koncept för alven var att det inte skulle påminna allt för mycket om alver i andra 

spel, våra alver skulle vara grövre och mer maskulina. Så när jag valde ansiktsmodellen 

för alven så bestämde jag mig för en person med riktigt bred och väldefinierad käklinje. 

När jag hade hittat en person som hade denna käke så började jag rita ut edge flow, 

riktlinjer för hur jag sedan skulle lägga ut mina polygoner (se figur 9). I de första 

versionerna av ansiktet så blev det väldigt onödigt många polygoner, så det slutade med 

att jag fick göra om det 3 gånger för att till sist få en version där jag var nöjd. 

 

  



32 
 

Det färdiga ansiktet var inte anpassat för animering med tal och ansiktsreaktioner men det 

är lätt att lägga till lite extra polygoner för att det skall fungera. Det är även lätt att lägga 

till en munhåla i ansiktet utan att bryta ”edge flow”. 

 

 

 

  

Figur 9: Modellering av ansikte 
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5.7 Kropp 
 
Medan jag jobbade med ansiktet så påbörjade jag outlines på kroppen, jag valde en väldigt 

atletisk modell (se figur 10) och gjorde honom lite bredare över axlarna. Jag började med 

en cylinder för att forma torson och höften. Sedan så skapade jag nya cylindrar för armar 

och ben och formade dem efter konceptbilden. Basen för händerna skapade jag av en kub, 

och fingrarna gjorde jag av 6-hörniga cylindrar. I efterhand så kunde fingrarna haft färre 

sidor för en lägre antal polygoner. 

 

Något som jag märkte i den färdiga produkten var att jag skulle lagt till mera polygoner 

där kroppen skall deformeras (armbågar, axlar) för att animationerna skall passa bättre. 

 

 

 

 
  

Figur 10: Referensbild för modellering av kropp 
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5.8 UVLayout 
 
När hela alven var ihopsydd så exporterade jag den till en .obj fil, för att sedan kunna 

importera det till UVLayout (Andrew 2009), ett program vi valt för att skapa UV-kartan 

för våra mera komplexa modeller. Med hjälp av UVLayout så kan man klippa upp 

modeller för att sedan kunna automatiskt platta till dem, med hjälp av ”stretch”. 

Nackdelen med UVLayout är att programmet lätt fastnar i en loop, vilket var väldigt 

frustrerande. Men jag lyckades till slut få ett bra upplägg på det hela. När jag var klar med 

UVLayout så sparade jag det som en .obj-fil och importerade det till 3ds Max. I Max så 

lade jag på en ”unwrap UV” på modellen för att modifiera nere på vertex/polygon-nivå 

och optimera ytan och spegla saker som skulle se likadana ut som händer, fötter och 

ögonen. Dessa separerade jag från huvudet i Max och skalade upp för att få bättre 

resolution. Jag speglade inte kroppen eftersom jag inte ville att man lätt skulle se att den 

var speglad ända ner på texturen. 

 

 

  

Figur 11: Färdig textur för alvens 3D-modell 
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5.9 Animering och Biped 
 
För att kunna animera våra modeller så använde vi oss av biped. Det är ett verktyg som 

skapar ett skelett som man kan modifiera antal länkar i (se figur 12). Länkarna kan även 

modifieras i storlek och position. När man har modifierat bipeden så att den passar 

modellen, så börjar man processen för att länka vertexarna i modellen till bipeden. 

 
Sättet jag hade poserat alven på gjorde det väldigt lätt att få bipeden att passa i modellen, 

det var väldigt få vertexar som inte fastnade i grund till benen. Jag lyckades få till det rätt 

så bra i händerna också. Väldigt få av vertexarna behövdes modifieras för att inte ha för 

många beroenden, det vill säga att ett annat finger rörde på sig när man böjde på ett annat. 

Huvudet fick modifikationen ”rigid vertex”, så att de inte skulle bli någon deformation i 

käke och näsa när man roterade på huvudet. Jag lät även hela håret få denna modifikation, 

så att det skulle hänga med huvudet bättre. 

 

 

 
  

Figur 12: Alv-modell riggad med biped 
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6 Resultat 
 
Vi är i överlag nöjda med den slutgiltiga produkten. Med tanke på några av våra 

ogynnsamma förutsättningar såsom antalet medverkande och de omfattande 

efterforskningarna som krävdes så uppnådde vi våra mål väl enligt oss själva. 

 

Spelet har kunnat köras på flera datorer med olika förutsättningar såsom operativsystem, 

drivrutiner och hårdvara utan att krascha eller uppföra sig konstigt. Det går att skapa nya 

spelbara banor i editorn och de läses problemfritt av spelmotorn. Även nya förmågor kan 

utformas och manipuleras, och allt detta är en del av vår grundtanke om att bereda väg för 

öppna möjligheter redan från början istället för att skapa problematiska restriktioner. 

 

Det krävs dock ganska omfattande vetskap om hur motorn vill ha vissa datafiler med dess 

data för att det ska fungera. I många fall så förväntar sig motorn att kunna hitta filer med 

vissa namn och speciella nyckelord i textfiler som till exempel register för databaserna. En 

manual skulle kunna skrivas för att faktiskt göra spelmotorn med tillgänglig för personer 

som har intresse att skapa eget spelmaterial till den.  

 

Många saker i motorn har arbetats om flera gånger för att förbättras och kan ännu 

omarbetas för att bli bättre och effektivare. På det stora hela har vi tagit hänsyn till så 

mycket effektivisering som vi kunnat tänka oss, men det är uppenbart att många moderna 

spel med mer avancerad grafik flyter på bättre än vårat spel. Vi är dock i de flesta 

avseenden nöjda med själva utseendet, då vi medvetet strävade efter en relativt simpel 

grafik men med mycket färg.  



37 
 

6.1 Komma igång med spelet 
 

6.1.1 Installation 
 
Winds of Kahlara kräver inte någon installation i sig självt men du behöver ha de senaste 

drivrutinerna för Microsoft DirectX 9 installerade på din dator. Detta kan ordnas på ett 

bekvämt sätt genom att ladda ner och installera det paket som finns tillgängligt på följande 

webbsida: 

http://www.softwarepatch.com/windows/directx.html 

 

I och med den version som släppts Februari 2010 är filen en 104 MB av formatet .exe och 

mer detaljerade instruktioner kan hittas på samma webbsida. 

 

6.1.2 Skapa en profil 
 
Med drivrutinerna installerade borde du nu kunna starta spelet. Winds of Kahlara körs 

alltid i fönster-läge så att du kan ändra storleken på fönstret som det passar bäst för dig. 

Den första skärmen presenterar dig med ett meny-val. Vad du behöver göra innan du kan 

börja spela är att skapa en profil som kan fungera som din identitet och spelkonfiguration. 

 

För att göra detta, klicka först på knappen ”Profile”. En ny skärm visas där du kan 

manipulera alla profiler du skapat. Om det här är första gången för dig är listan troligtvis 

tom, så nästa steg blir att klicka på knappen ”New Profile”. Detta kommer att presentera 

dig med ett formulär där du kan skriva in ett valfritt namn och en lista med förmågs-ikoner 

som du kan dra från listan till de tomma hålen under. Du kan bara plocka 5 förmågor så 

välj med varsamhet, och ordningen du lägger dem kommer att påverka i vilken ordning de 

visas i spelet och likaså deras knappar på tangentbordet. 

 

När du är nöjd med din profil, tryck på knappen ”Done”. Du kommer märka att det namn 

du valde för din nya profil nu syns i listan. Klicka först på det och sedan knappen ”Set 

Profile”. 

  



 

 

 

6.1.3 Starta en match 
 

Eftersom Winds of Kahlara är ett multiplayer

spelare via ett lokalt nätverk (LAN). För att starta en match måste en person 

den så att de andra kan ansluta till den.

 

För att bli värd för en match, k

kommer låta dig välja en karta i listan genom att klicka på den, och du måste dessutom 

välja ett port-nummer som inte är blockerat av en brandvägg. När du känner dig bekväm 

med inställningarna, klicka på k

 

Om någon annan redan har blivit värd för en match kan du ansluta till den genom att 

trycka på knappen ”Join Game” och sedan skriva in hans lokala IP

han valde att använda när han bl

vara med i matchen. 

 

Figur 13: Val av profil 

  

Eftersom Winds of Kahlara är ett multiplayer-spel behöver du ha en anslutning till andra 

spelare via ett lokalt nätverk (LAN). För att starta en match måste en person 

den så att de andra kan ansluta till den. 

För att bli värd för en match, klicka på knappen ”Host Game”. Skärmen som visas då 

kommer låta dig välja en karta i listan genom att klicka på den, och du måste dessutom 

nummer som inte är blockerat av en brandvägg. När du känner dig bekväm 

med inställningarna, klicka på knappen ”Start” och efter en stund visas spel

ågon annan redan har blivit värd för en match kan du ansluta till den genom att 

trycka på knappen ”Join Game” och sedan skriva in hans lokala IP-adress och den port 

han valde att använda när han blev värd. Klicka på knappen ”Connect” och du borde snart 

 

Figur 14: Skapande av profil
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6.1.4 Spela spelet 
 

I Winds of Kahlara finns det två motspelande lag och för att kunna spela måste du först 

välja att vara med i. Genom att trycka på ”Tab”

gömma spelets ”poäng-fönster

knapp för att ansluta till vardera av de respektive 

matchen finns det en knapp för detta också.

 

Förmågorna du valde när du skapade profilen visas i 

delen av skärmen. Du kan antingen klicka på ikonerna eller använda de tangentbords

knappar de motsvarar på 1 till 5 (inte numpad

att aktivera dem. Precis ovanpå aktionspanelen finns en låda med din personliga spelar

status. Den är färgad beroende på ditt val av lag och visar ditt namn, hälsa 

energimätare. Närhelst din hälsa tar slut kommer du att dö och bli återupplivad in

ditt lags bas. Energi förbrukas genom att använda ”abilities” men olikt hälsa återställs det 

med tiden. 

 

Figur 15: Bli värd för en match

  

t två motspelande lag och för att kunna spela måste du först 

välja att vara med i. Genom att trycka på ”Tab”-knappen på tangentbordet kan du visa och 

fönster” som visar statistiken för en pågående match. Det finns en 

knapp för att ansluta till vardera av de respektive lagen, men om du hellre bara observerar 

matchen finns det en knapp för detta också. 

du valde när du skapade profilen visas i ”aktionspanelen” i den undre vänstra 

delen av skärmen. Du kan antingen klicka på ikonerna eller använda de tangentbords

knappar de motsvarar på 1 till 5 (inte numpad-knapparna på tangentbordets högra sida)

att aktivera dem. Precis ovanpå aktionspanelen finns en låda med din personliga spelar

status. Den är färgad beroende på ditt val av lag och visar ditt namn, hälsa 

energimätare. Närhelst din hälsa tar slut kommer du att dö och bli återupplivad in

Energi förbrukas genom att använda ”abilities” men olikt hälsa återställs det 

n match Figur 16: Anslut till en v
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, men om du hellre bara observerar 
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energimätare. Närhelst din hälsa tar slut kommer du att dö och bli återupplivad inom kort i 

Energi förbrukas genom att använda ”abilities” men olikt hälsa återställs det 

: Anslut till en värd 
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De flesta förmågorna kräver att du har ett mål markerat först. Genom att klicka på en 

spelare, inklusive dig själv, kommer du att markera honom och hans status-låda kommer 

att visas strax ovanför din egen. På detta sätt kan du anvämnda destruktiva förmågor mot 

dina fiender, gynnsamma förmågor på dina allierade, och det team som når 20 poäng först 

vinner ! 

 

 

 

 

6.1.5 Kontroller 
 

Höger Mus-knapp (håll ner) – Rörelse av kameran 

W – Gå framåt 

S – Gå bakåt 

A – Gå i sidled åt vänster 

D – Gå i sidled åt höger 

1-5 (inte numpad-knapparna) – Använda förmågor 1-5 som de visas i gränssnittet 

Tab – Visa/dölj poäng-fönstret 

H – Visa/dölj gränssnittet i en match  

Figur 17: Pågående match I spelet 
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6.2 Resultat i tävlingen 
 
Vårat bidrag blev inte nominerat, förmodligen mycket på grund av det kunde vara svårt att 

upprätta uppkoppling mellan spelare över nätverket. Vi fick ett mail från juryn i Swedish 

Game Awards där de berättade att de inte kunnat ansluta till varandra och frågade om vi 

kunde bidra med några ytterligare tips om hur detta kunde lösas. Vi svarade med alla de 

lösningar vi själva kunde tänka oss men en sak vi själva kan tänka oss det berodde på var 

att de skrev att de testat det på Windows 7. Detta var det enda operativsystem vi själva 

inte testat det på och vi hade till och med valt att behålla äldre operativsystem som 

Windows XP eftersom det stod i informationen om tävlingen att bidrag för PC måste vara 

körbara åtminstone på det operativsystemet. 

 

Vi kan bara anta att juryn inte hade mer tid att testa spelet och därför inte kunde bedöma 

det och det är förståeligt med så många bidrag som de har att testa under några dagar. Vad 

vi är lite besvikna på däremot är att de inte försökte kontakta oss via telefon och förstås att 

de inte informerade oss om vilket operativsystem som faktiskt skulle användas under 

testningen. Detta är dock inget som sänker vår belåtenhet med själva projektet. Vi visste 

att det skulle bli hård konkurrens från bidrag med många fler deltagare och att vi tog stora 

risker med teknik som vi var osäkra på. I slutändan fullbordade vi ett projekt som var 

utmanande för oss och det är tillräcklig belöning.  
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7 Diskussion och slutsats 
 
Vad som kan sägas direkt om själva arbetsprocessen är att den hade varit mycket mer 

effektiv om vi inte hade behövt göra så pass omfattande efterforskningar samtidigt som 

den fortskred. Detta kanske kan ses som en negativ slutsats, men sanningen är ju att vi inte 

hade kunnat nå våra önskemål om slutresultatet på något annat sätt. 

 

Planeringen var väldigt rörlig, speciellt på programmeringssidan, och det är intressant i 

sig. Vad vi fått lära oss om just programutveckling på företag är hur väl planerande olika 

kodkomponenter för ett program måste vara för att slutresultatet ska nås på ett bra sätt. 

Vad som gjort att det fungerat för oss att arbeta så pass impulsivt är förstås att vi varit bara 

två personer, varav en jobbat med programmeringen. Om vi hade haft fler personer 

involverade i projektet hade det förmodligen gått snabbare, men just eftersom planeringen 

styrts en del av samtidig efterforskning så kan det tänkas att vi hade optimala 

omständigheter trots allt. 

 

Problem vi stött på har kunnat lösas mycket med hjälp av forum på internet såsom 

GameDev.net, det har avhjälpt något som verkligen kunnat ligga i vägen för projektet - 

okunskap. Det är värt att nämna att den färdiga spelprodukten förmodligen hade både gått 

snabbare att utveckla och att den hade varit mer stabil om vi använt oss av 

programmeringsplattformar av högre nivå än DirectX 9 och C++. Microsoft XNA hade 

varit ett bra alternativ, men det finns ingen som helst ånger bakom beslutet som fattades, 

då hela processen bjudit på en hel del erfarenhet med de mer grundläggande aspekterna av 

spel-programmering.  
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9 Appendix 
 

9.1 Konceptbilder 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 

Bild 1: Design för demon-ras 

Bild 2: Design för alv-ras 


