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Sammanfattning 
Vi beskriver i denna rapport hur vi, som två studenter vid Örebro universitet, utvecklade ett 

nätverksbaserat action-spel för datorer i Windows-miljö som sedan var med och tävlade i 

nordens största spelutvecklar-tävling, Swedish Game Awards. I spelet, som vi döpt till Battle 

of Life, tar sig spelaren an en farlig och oförlåtande värld och måste slåss mot andra spelare 

för att överleva.  

 

Vi förklarar i denna rapport hur vi, under tio veckors tid, utvecklar ett spel från grunden och 

vilka verktyg och metoder vi använde oss av för att genomföra uppgiften. Vi beskriver 

projektets mot- och framgångar samt hur vi löste de problem vi kom i kontakt med under 

utveklingens gång. Vi går in djupare på varför vi gjorde vissa designbeslut och hur de 

påverkade vårt slutliga resultat. Avslutningsvis diskuterar vi om utveklingsprocessen och 

spelets eventuella framtid, både från vårt eget perspektiv som utvecklare men även från ett 

samhällsenligt perspektiv.    

 

Abstract 
In this report we describe how we, as two students at Örebro University, developed a network 

based action-game for computers in windows-environment that later competed in 

Scandinavia’s largest game developer competition, Swedish Game Awards. In the game, that 

we named Battle of Life, the player take on a dangerous and unforgiving world and have to 

fight against other players to survive. 

 

We explain in this report how we, during ten weeks, develop a game from the beginning and 

what tools and methods we used to complete the task. We describe the projects setbacks and 

successes and how we solved the problems we encountered during the development. We 

describe deeper why we made some of our design decisions and how it affected the end result. 

Finally we discuss the development process and the games potential future, both from our 

own perspective as developers but also from the society’s point of view.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Swedish Game Awards  

Swedish Game Awards [1] (SGA) är en spelutvecklartävling för studenter i hela Sverige. 

Tävlingen är idag Sveriges största i sin kategori och under 2012 var det 90 bidrag som tävlade 

i fyra olika kategorier: bästa mobilspel, bästa innovation, bästa seriösa spel och årets spel. 

Tävlingen skapades 2002 av studenter på Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Tävlingen 

hette från början KTH Game Awards och startade som ett delprojekt till organisation Excitera, 

en studentdriven entreprenörskapsförening vars mål är att skapa intresse för företagande och 

kommersialisering av forskningsresultat. Ett år senare startades mobilapplikationstävlingen 

Excitera Mobile Awards, en tävling för mobilapplikationer.  Tävlingen slogs ihop med KTH 

Game Awards och bildade Swedish Game Awards. Organisationen är icke-vinstdrivande och 

finansieringen är hanterad genom partnerskap med flera olika företag som har koppling till 

system och spelutveckling. Med hjälp av spelbidrag kan organisationen hålla sig vid liv och 

företagen kan hitta duktigt folk till marknaden. SGA har nu funnits i 11 år och har presenterat 

många stora titlar som har etablerat sig på spelmarknaden. År 2008 vann spelet Magicka, som 

skapats av Arrowhead och blev en stor hit runt om i hela världen och hade i januari 2012 sålt 

över 1.3 miljoner kopior [2]. Året efter vann Stunlock Studios som även de blivit världskända 

med sitt actionfyllda onlinespel Bloodline Champions. Spelet har för tillfället en stadig 

spelarbas som kontinuerligt växer och hade redan vid sin beta 2010 över 100 000 spelare [3].  

 

 

1.2 Projekt 

Vi har utvecklat och skickat in ett spelbidrag till SGA, där har vi skapat ett actionfyllt 

överlevnadsspel där du ska överlista både miljö och motståndare. Spelaren får välja en av tre 

färdiga karaktärer som han sedan kan använda och slåss med i en stor multi-player arena, där 

det primära målet är att bli den sista överlevande krigaren. 

 

Vi har använt oss av ett simpelt inloggningssystem där spelaren inte behöver ett befintligt 

konto för att spela. När inloggningen sker skriver spelaren in ett användarnamn och ansluter 

till servern. Väl ansluten så placeras användaren i en huvudlobby där det finns möjlighet att 

välja en av karaktärerna, chatta med andra användare samt gå med i eller skapa ett spelrum. 

Varje karaktär har olika specialförmågor som hjälper spelaren på olika sätt. Utöver dessa 

specialförmågor har varje vapen i spelet sin egna karakteristiska egenskap. Detta gör att det 

inte känns monotont att spela med samma karaktär igen. 

 

Spelet utspelar sig i en skog. Där finns det ett rikt utbud av föremål som spelaren kan 

interagera med. Genom att interagera med föremål kan spelaren få tillgång till resurser som 

gör det möjligt att till exempel tillverka vapen eller tända en lägereld. I skogen finns, förutom 

nämnda föremål, även djur. Kaniner gömmer sig i buskar och flyr från spelare. Spelare har 

möjlighet att jaga kaninerna för att sedan kunna ta vara på deras päls och kött för att överleva.  

En spelsession innehåller upp till 20 spelare. Det finns där möjlighet att gruppera upp sig, 

men eftersom endast en spelare kan vinna så gäller det att vara på sin vakt. 
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1.2.1 Inspiration 

Under vår planering och konceptutveckling inspirerades vi till största del av tre spel: Don’t 

Starve, Bloodline Champions och Guild Wars 2. Dessa tre spel har bra implementationer av 

ett eller flera element som vi använde i vårt spel.  

 

Don’t Starve är ett överlevnadspel med unik känsla och en intressant grafisk stil. Spelet 

använder sig av platta objekt för att representera världen och fokuserar helt på att spelaren ska 

överleva genom att hitta mat och undvika mörkret som täcker världen när natten kommer. 

Vårt spel använder sig av liknande grafisk teknik som Don’t Starve genom att ha en platt 2D 

värld där objekt roterar runt x-axeln och y-axeln och är alltid riktade mot kameran. Många 

problem som vi hade med vår grafiska stil kunde jämföras med detta spel för att se hur de löst 

dem. De problem som kunde uppstå var till exempel hur vi skulle visualisera bilder i 2D-plan 

utan att de skulle kännas platta. Det vi saknade från Don’t starve var att vi inte kunde spela 

tillsammans med andra spelare. Dessutom ansåg vi att tempot i spelet kunde bli väldigt lågt.  

 

Ett actionfyllt multiplayer-spel (som även vunnit SGA) är Bloodline Champions. Vi tog 

inspiration från deras skicklighetsbaserade stridsystem där varje attack landar där spelaren 

siktar. Vanligt i mindre skicklighetsbaserade spel är att spelaren markerar vilket mål som ska 

attackeras och träffar målet automatiskt. Eftersom vårt spel byggde på en vision av ”Survival 

of the fittest” så ansåg vi att varje spelares enskilda skicklighet skulle ha stor betydelse. 

 

Vårt stridssystem inspirerades även av Guild Wars 2 som använder sig av ett system där varje 

karaktär har ett antal fördefinierade attacker beroende på vilket vapen som används. Där är det 

också möjligt att undvika attacker genom att slänga sig åt sidan till kostnad av energi. Vi 

ansåg att konceptet av att kunna undvika attacker var nödvändigt för att få den typ av spel vi 

ville ha. Att det är vapnet som bestämmer vilka attacker du får göra var en annan del som vi 

ansåg skulle ge vårt spel mycket mer variation. Vår implementering var dock väldigt 

annorlunda. Istället för att begränsa karaktären till vissa vapen, som Guild Wars 2, ansåg vi att 

alla spelare oavsett klass skulle kunna använda alla vapen. Varje vapen innehåller endast en 

speciell attack till skillnad från Guild Wars 2 där majoriteten av karaktärens egenskaper utgörs 

av vapnet. 
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1.3 Syfte 

SGA har som syfte att stimulera utvecklingen av nya idéer inom både det mobila och 

stationära området. De vill att utvecklingen av bidrag ska uppmuntra studenter till kreativt 

tänkande och företagsamhet. Bidragen bedöms därför efter spelidén och hur idén har 

verkställts samt möjlighet till kommersialisering.  

 

Vårt syfte med detta projekt är att göra en produkt som kan publiceras och senare användas 

som referens inom spelindustrin. Vi vill med detta spel skapa en bra grund för att kunna 

etablera oss på den marknad som vi vill arbeta inom. I detta kapitel beskriver vi de krav som 

vi behöver uppfylla för att kunna göra ett spel som vi sedan kan tävla med i SGA. 

1.3.1 Krav ifrån SGA 

SGA tar varje år emot ungefär 100 bidrag som ska bedömmas mellan olika kategorier. För att 

göra bedömningen av alla dessa spel möjlig har de fastställt vissa krav på de bidrag som 

skickas in. Dessa krav är obligatoriska för arbetet. 

 

 En spelbar demo som kommer underhålla domarna i minst fem minuter. 

 Spelet får inte tidigare ha publicerats av någon förläggare. 

 Minst tre bilder och en beskrivning på cirka 200 ord om spelet. 
 

1.3.2 Våra egna krav 

För att skapa ett spel som vi stolt kunde presentera för tävlingens domare behövde vi även 

fastställa våra egna krav. Dessa krav representerar de mål som vi själva vill uppnå till slutet av 

projektet. 

 

 Minst 1 spelbar karta. 

 En fysikmotor som klarar av mjuka 2D-kollisioner mellan cirklar, kvadrater och linjer. 

 Tillfredställande när- och långstridssystem. 

 En animationsmotor som klarar av att animera 2D-sprites med interpolering på 
förflyttning och rotation. 

 Fungerande nätverkspel. 

 Minst 8 olika vapen. 

 Minst 1 specialattack på varje vapen. 

 Minst 3 olika stammar. 

 Minst 4 unika förmågor att välja ifrån ett talangträd för varje stam.  

 En ljusmotor som klarar av att visuellt visa dag- och nattcykel samt ljus från eld. 

 Tillfredställande AI på vilda djur. 

 Minst 4 unika områden på kartan. 

 Minst 1 emote-animation. 
 



 

  8 (47) 

2 Metoder och verktyg 

I detta kapitel beskriver vi de olika metoder och verktyg som vi har använt och arbetat med 

under projektets gång. Vi förklarar varför vi valde att använda just dessa metoder och verktyg 

samt hur vi använde dem. 

 

2.1 Metoder 

Vi har skrivit spelet i C# och använde oss av Microsoft XNA [4] vilket innehåller en samling 

verktyg som har underlättat spelutvecklingen i Windows-miljön. Vi har även använt oss av 

Lidgrens nätverksbibliotek [5], som har förenklat nätverksprogrammeringen. 

Utvecklingsmetodiken vi har arbetat med påminner om XP-modellen (extrem 

programmering). Vi har kontinuerligt testat programmet manuellt och med hjälp av unit-tester. 

 

2.1.1 Extrem Programmering 

Vi valde systemutvecklingsmetodiken extrem programmering som bygger på att planering, 

testning och utförande görs simultant för att ständigt få fram körbara iterationer av 

programmet.  

 

Tanken med XP-modellen är, som Kent Beck [6] förklarar, att frekvent skapa körbara 

versioner av systemet och kontinuerligt testa dessa versioner. Detta gör processen smidig och 

eventuella ändringar blir lättare att implementera. Beck jämför XP-modellen med den äldre 

vattenfallsmodellen som bygger på att dela upp projektet i faser. Vattenfallsmetoden börjar 

med att först analysera hela projektet in till minsta detalj. Först när hela analysen är klar 

påbörjas andra steget. Då designas hela systemet efter analysens resultat. Här bestäms vilka 

funktioner och klasser som kommer behövas i systemet. När designen är klar implementeras 

allt på en och samma gång. Först efter att implementeringen är klar har man sin första körbara 

version av projektet. Till sist utförs tester av hela systemet. Denna metod har lite plats för 

ändringar och kräver att utvecklarna har en exakt bild av slutprodukten redan i början av 

utveklingsstadiet. Till skillnad ifrån vattenfallsmodellen vänder XP-modellen på processen. 

Efter en kort analys över systemet sker design, implementering och test samtidigt i små 

iterationer. Utvecklingen sker i nuet och tar inte hänsyn till framtiden. En av grundprinciperna 

i extrem programmering är att endast implementera det som behövs för stunden.  

 

Några karakteristiska egenskaper för XP-modellen som vi hade stor användning av var 

parprogrammering och gemensamt ägarskap. Parprogrammering betyder att två personer 

arbetar tillsammans på en dator och diskuterar samtidigt som en av dem skriver koden. Den 

som skriver koden kan fokusera helt på att utföra uppgiften medan den som sitter bredvid 

aktivt kommenterar och diskuterar förbättringar samtidigt som han försöker förutse framtida 

problem. Att två personer sitter med samma kod kan kännas onödigt men enligt Alistair 

Cockburn och Laurie Williams[7] ger parprogrammering bättre design med simplare kod. De 

menar på att även om tiden som spenderas vid parprogrammering är lite mer än vid 

individuell programmering, gav parprogrammering i genomsnitt 15 % mindre defekter i 

koden. Tiden det skulle ta att hitta och lösa dessa defekter är större än den extratid som 

spenderas när två personer skriver koden. 

 

Genom att använda mycket parprogrammering fick vi automatiskt ett gemensamt ägarskap av 

nästan hela projektet eftersom båda var med och skrev mycket av koden. Ett gemensamt 

ägarskap av koden betyder att alla projektdeltagare har kännedom om alla projektets olika 
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delar [6]. Detta är viktigt för att hela teamet ska kunna programera i alla delar i koden. För oss 

var det vitalt att båda hade kunskap om hela koden då det var lättare att lösa problem när vi 

kunde diskutera eventuella lösningar tillsammans. Det underlättade också att vem som helst 

kunde åtgärda de buggar som dök upp, direkt när de upptäcktes.  

 

2.1.2 Unit-test 

Ett unit-test är en metod för att testa individuella delar av källkoden. I samband med att 

källkoden skrivs, skapas varje test. Unit-testen kan sedan snabbt testa alla olika situationer ett 

kodstycke kan användas på. 

 

Vi använde ingen extern mjukvara för att göra våra unit-tester utan skrev våra egna klasser 

som i sin tur kördes varje gång projektet startdes i debug-läge. Om ett fel hittades kastades ett 

undantagsmeddelande (exception) som innehöll nödvändig information för att åtgärda det 

som gick fel. 

 

Unit-testning underlättar felhantering av kod som kan köras på många olika sätt. Det gör det 

säkrare att refaktorisera kod eftersom tester av modulen sker hela tiden. Om en refaktorisering 

skulle påverka modulen på ett sådant sätt att den skulle fungera annorlunda skulle ett unit-test 

säga till vad som var fel direkt. Med unit-tester kan man reducera buggar eftersom de hittas så 

fort de uppkommer. De nackdelar vi har upplevt med att implementera tester är att de tar lång 

tid att göra ett korrekt test.  

 

Ett område där vi kände att ett unit-test var nödvändigt var i Inventory-klassen. Denna klass 

hanterar användningen av spelarens utrustning, vapen och föremål. Varje föremål kan stacka i 

olika mängder, möbleras om, tas bort och läggas till. Inventory-klassen kan också bli full och 

ska då inte ta emot fler objekt. Med alla dessa funktioner som interagerar med varandra var 

risken för fel stor. Vi kände att extra säkerhet krävdes och gjorde då ett unit-test. I och med att 

nya föremålstyper skapas hela tiden var det nödvändigt att använda unit-tester för att nya 

buggar snabbt skulle hittas om någonting inte fungerade som det var tänkt.  

 

2.1.3 XNA 

Microsoft XNA [4, 8] ramverket kan ses som en utbyggnad av .NET Framework med många 

extra klasser för att underlätta spelprogrammering för , Xbox 360 och Windows Phone 7. Det 

tar hand om grundläggande strukturer och funktionalitet som annars skulle innefatta mycket 

repetitivt arbete att implementera. Det innefattar till exempel inläsning av bilder, ljud och 

fonter.  

 

I vårt projekt använde vi oss av namnrymderna Framework, Audio, Content, Graphics och 

Input. Alla namnrymder härstammar från Framework som i sin tur innehåller de väsentliga 

klasserna för grunden i ett XNA-spel. De klasser vi använde oss av i Framework var 

BoundingFrustum, Game, GameTime, GraphicsDeviceManager och MathHelper.  

 

BoundingFrustum-klassen definierar ett frustum, som är ett geometriskt objekt som liknar en 

pyramid med avhuggen topp. Vi använde klassen för att avgöra vilka av våra grafiska objekt 

som var innanför kameran.  

 

Game är huvudklassen för alla XNA spel och innehåller fem viktiga funktioner för att 

strukturera upp ett spel. Första funktionen Initialize är till för att initiera de tjänster och 
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innehåll som inte är relaterade till grafik. Andra funktionen LoadContent är till för att ladda in 

resurser som bilder, ljud, effektfiler. Tredje funktionen UnloadContent används för att frigöra 

de resurser som lästs in. Fjärde funktionen Update tar hand om all uppdatering av logik, som 

fysik, inmatning och även uppspelning av ljud. Femte funktionen Draw är till för all form av 

rendering till skärmen. Till skillnad ifrån update-funktion så kan Game-klassen hoppa över att 

anropa draw-funktionen om spelet körs långsamt. Det säkerställer att update-funktion har 

blivit anropad korrekt antal gånger när spelet väl återhämtat sig. Det är därför viktigt att draw-

funktion inte hanterar någon form av kod som skulle påverka spellogiken. 

 

GameTime-klassen innehåller en timer som hanterar deltatiden, vilket är den tid det tog från 

den senaste uppdateringen. Med deltatiden är det möjligt att beräkna så att rörliga objekt alltid 

förflyttas i korrekt hastighet även om intervallen mellan varje uppdateringsanrop skulle 

variera. 

 

GraphicsDeviceManager tar hand om konfigurationer och hantering av de grafiska i spelet. I 

dess konfigurationer är det till exempel möjligt att ändra upplösningen och ange om spelet ska 

vara i fullskärm.  

 

MathHelper är en statisk klass och innehåller matematiska funktioner samt förberäknade 

värden som vanligtvis används i spel.  

 

I namnrymden Framework finns det även ett antal strukturer vi använde oss av. 

BoundingSphere, är en struktur för att definiera en sfär. Vi placerade denna sfär runt varje 

grafiskt objekt i världen, vilket gjorde det möjligt att avgöra om objektet låg innanför 

kamerans frustum. Color är en struktur som består av fyra flyttal och vi använde den väldigt 

frekvent då en färg och dess alfavärde behövde lagras. Ray är en struktur som innehåller två 

vektorer en startposition och en riktningsvektor. Vi använde den för att omvandla en 

skärmposition till en position i världen. Vi använde oss även av Vector3 och Matrix för att 

beräkna transformationer på objekt. 

 

Den andra namnrymden Audio innehåller klasser för ladda in och manipulera ljud. 

Det klasser vi använde oss av var AudioEngine, AudioEmitter, AudioListener, Cue, 

SoundBank, och WaveBank. AudioEngine är själva ljudmotorn och innehåller metoder för att 

initiera och uppdatera ljud. AudioEmitter representerar en sändare och kan placeras i de 

världsobjekt som ger ifrån sig ljud. Med hjälp av en AudioListener (i vårt fall placerad på 

spelarkaraktären) kan man beräkna avståndet och riktning till objekt som ger ifrån sig ljud. 

Vilket gör att en reducering av ljudet kan ske beroende på avstånd och en 3D-ljudeffekt kan 

appliceras beroende på position. Cue-klassen tar hand om hantering av uppspelning av ett 

specifikt ljud. SoundBank innehåller en samling av alla Cue-objekt och WaveBank innehåller 

alla ljudfiler. 

 

Tredje namnrymden är Content och den innehåller en nödvändig klass, ContentManager. Med 

ContentManager är det möjligt att läsa in texturer, fonter och effektfiler.  

 

Fjärde namnrymden är Graphics och innehåller klasser för att hantera och rita ut grafik. De 

klasser vi använde oss av var: Effect, VertexBuffer, IndexBuffer, GraphicsDevice, SpriteBatch, 

SpriteFont, och Texture2D 

 

Effect-klassen tar hand om en effektfil (shader) som i sin tur innehåller instruktioner till 

grafikkortet skrivna i HLSL (High Level Shader Language). Genom Effect-klassen går det att 
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kommunicera med sin kompilerade effektfil på grafikkortet genom att till exempel byta teknik 

eller sätta parametrar. 

  

VertexBuffer-klassen representera en lista av vertices som skickas till grafikkortet. En vertex 

kan innehålla ett godtyckligt antal attribut. De attribut vi använde i våra vertices var position 

och texturkoordinat. IndexBuffer-klassen beskriver den ordning som verticerna i en 

vertexbuffer ska ritas ut. Med klassen GraphicsDevice går det att rendera ut trianglar genom 

att ange en IndexBuffer och en VertexBuffer. 

 

SpriteBatch är en klass för att rita ut 2D-grafik, vi använde det utöver GraphicsDevice för att 

rita ut våra menyer och användargränssnitt. SpriteFont innehåller data och information om en 

font och kan ritas ut med SpriteBatch. Texture2D representerar en lista av texels (texturpixlar) 

och laddas in med hjälp av ContentManager. En textur kan lagras i minnet på grafikkortet och 

snabbt bytas ut genom att ange en ny texturreferens med Effect-klassen. 

 

Sista namnrymden är Input och innehåller klasser för att hantera inmatning ifrån mus, xbox-

kontroll och tangentbord. Vi använde oss av klassen Keyboard för att ta emot 

tangenttryckningar och klassen Mouse för att identifiera vart på skärmen datormusen befann 

sig samt ifall höger- eller vänstermusknapp var nedtryckt. 

 

2.1.4 Lidgren 

Lidgren [5] är ett nätverksbibliotek för .NET Framework och tillhandahåller ett simpelt API 

för att skicka och ta emot meddelanden mellan klient och server. Alla meddelanden mellan 

klient och server skickas via en UDP-socket. UDP-protokollet är att föredra då det kommer 

till spel eftersom paket skickas snabbare. Nackdelen är dock att det finns en chans att paket 

inte kommer fram, anländer i fel ordning eller blir duplicerade.  

 

Ett meddelande måste ange ett av fem olika leveranssätt för att skicka sina paket. 

Det första är att skicka sitt paket som opålitligt, vilket är som ett vanligt UDP-meddelande. 

Nackdelen är dock att det kan försvinna, bli duplicerat eller anlända i fel ordning. Det andra 

alternativet är att ange meddelandet som opålitligt och sekvenserad. Det kan fortfarande 

försvinna, men Lidgren ser till att paketet inte blir duplicerat och försenade paket kastas bort. 

Tredje alternativet är att ange att meddelandet ska vara pålitligt och onumrerat. Meddelandet 

är garanterat att anlända men ordningen kan variera. Fjärde alternativet är att ange att 

meddelandet ska vara pålitligt och sekvenserad. Det garanterar att vissa meddelanden 

anländer, så ifall ett meddelande skickas så är det garanterat att anlända. Dock ifall två 

meddelanden skickas inom ett kort intervall och de anländer i fel ordning så kastas det sista 

objektet bort. Femte alternativet är att meddelandet ska vara pålitligt och numrerat, så att 

meddelandet är garanterat att anlända och tas emot i rätt ordning. 

 

Lidgren tillhandahåller även funktionalitet för att simulera dåliga nätverksförhållanden. Det är 

till exempel möjligt att ange med hur många procent av alla skickade packet som slumpartat 

ska försvinna eller bli duplicerade. Det är även möjligt att ange förseningar av paket med ett 

slumpartat eller specifikt intervall. Detta är användbart för att simulera hur spelet uppfattas av 

spelare med hög fördröjning. 
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2.2 Verktyg 

Vi har arbetat med datorer i windowsmiljö. Vi har använt Microsoft Visual Studio som 

programutvecklingsmiljö. Vi använde oss av diverse program som finns tillgängligt på skolan 

för att producera bilder och ljud. Ljudet i spelet har vi hämtat ifrån Freesound [9], skapat 

själva eller tillhandahållits av privatpersoner. Licenserna har universitetet och vi själva stått 

för, SGA har inte bidragit med någon licens. 

 

2.2.1 Spriter 

Vi använde ett program som heter Spriter[10] (betaversion 2) för att minimera tiden att skapa 

animationer. Det är ett program som tillåter användaren att skapa 2D-animationer med hjälp 

av en tidslinje och Key frames (nyckelbildrutor). Animationerna sparades i scml-filer, som 

förklaras tydligare i animationsdelen, och utifrån dessa så vart det möjligt att läsa in varje 

animations data till vår animationsmotor. 

 

Spriter är ett program som är under utveckling av BrashMonkey. Spriter finns som både 

gratisversion och en premium-version. Premium-versionen innehåller lite mer funktionalitet, 

till exempel inverterad kinematik. Vi valde att använda gratisversionen då vi inte hade 

användning av inverterad kinematik i våra animationer. I gratisversionen har användaren 

tillgång till framåt-kinematik, som förklaras tydligare i animationsdelen. En animation kan 

byggas upp med hjälp av ett ben-hierarki. Bilderna som skulle animeras fästes på respektive 

ben. Animationen gjordes sedan genom att, vid olika nyckelbildrutor, ändra benens position, 

skalning och rotation. Bilderna som var bundna till benen transformerades enligt sitt förälder-

ben. 

 

 
Figur 1: Arbetsvyn i programmet Spriter 

 

Fördelarna att använda ett redan färdigt animationsprogram var att vi snabbt kunde generera 

många olika animationer med relativt lite arbete. Spriter tillåter att användaren kan se sin 

animation medan den skapas vilket gör att småändringar lätt kan göras för att ge animationen 

ett lenare och bättre resultat. Genom spriters grafiska gränssnitt är det lätt att rotera bilder och 

ben direkt till den tänkta positionen. Spriter tillåter att användaren skapa flera enititer med 

flera olika animationer i samma projekt. Eftersom alla animationer för en entitet ligger 

samlade i samma projekt kunde animationerna lätt kopieras vilket gjorde att nya animationer 

med liknande rörelser inte behövde skapas från grunden.  
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Nackdelarna med programmet var att det inte var färdigt. Spriter är som sagt i ett 

utvecklingsstadium och innehåller därför en mängd olika buggar som försvårar skapandet av 

mer komplexa animationer.  

 

2.2.2 Subversion & TortoiseSVN 

Subversion är ett versionshanteringssystem som gör det lättare för utvecklare att arbeta med 

gemensam kod. Versionshanteringen håller reda på historik och förändringar i ett projekt. Det 

gör det lätt att göra ändringar och arbeta i olika versioner av projektet. Vi valde att använda 

TortoiseSVN [11] som är en Apache Subversion klient. Den implementerar ett grafiskt 

gränssnitt för utforskaren i Windows. Med TortoiseSVN’s gränssnitt kan man snabbt och 

enkelt göra sammanslagningar, lägga till eller ta bort filer från projektet. 

 

Subversion-servern vi använder hanteras av Assembla [12]. Assembla erbjuder 1 GB arbetsyta 

till gratisanvändare. Ett alternativ till SVN-serverhantering är Google Code men de erbjuder 

inte privata arbetsytor, vilket vi värdesatte som viktigt då vi utvecklar en produkt som ska 

vara med i en tävling och eventuellt marknadsföras. Utöver versionshantering hade vi även 

tillgång till kommentar-utskick till våra registrerade epostadresser. Varje gång en 

gruppmedlem registrerade en ny version av projektet skickades informationen om vilka 

ändringar som gjordes och i vilka klasser de skedde i. 

 

2.3 Övriga resurser 

Under test- och justeringsveckorna samlade vi ihop externt folk för att testa vårt spel. De 

personer som vi valde ut att speltesta var till största del erfarna datorspelare eftersom vårt spel 

är baserat på spelarens skicklighet. Vi behövde därför personer som hade vana vid samma typ 

av spel. För att testa inlärningskurvan i spelet använde vi även personer med lägre 

spelerfarenhet.   
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3 Genomförande 

I detta kapitel beskriver vi hur vi skapade spelet. Vi kommer förklara hur vi utförde de större 

delarna i programmet och beskriva hur vi löste problem som vi kom i kontakt med under 

projektets gång. Detta kapitel är inte strukturerat i tidsenlig ordning utan beskriver varje del 

för sig. 

 

3.1 Planering och förberedelse 

För att vi skulle kunna arbeta effektivt och bli klara med ett spel på bara tio veckor var vi 

tvungna att göra mycket planering och prioritering redan innan projektets start. Vi spenderade 

mycket tid tillsammans och byggde upp ett stadigt konceptdokument. Dokumentet innehåller 

allt som vi ville implementera i projektet på hög detaljnivå. Det medförde att vi båda hade en 

tydlig bild av projektets mål. Genom att ha konceptet dokumenterat kunde vi undvika onödiga 

konflikter när vi började med spelet i praktiken. Dokumentet innehöll vilken sorts grafik vi 

skulle använda oss av, vilken stil och känsla vi ville förmedla och framförallt hur spelet skulle 

fungera. Vi gjorde många konceptskisser och en moodboard av spelet för att alla 

projektdeltagare skulle få samma känsla när vi utvecklade spelet.  

 

Det första vi gjorde efter konceptdokumentet var klart, var att diskutera de olika delarna som 

behövde implementeras. Vi skrev upp alla uppgifter som vi skulle behöva göra och allt som vi 

ville göra. Efter att vi hade en stadig grund över alla uppgifter i projektet sorterade vi dem i en 

prioriteringsordning. Vid prioriteringen av uppgifterna angav vi för varje uppgift om de hade 

högt eller lågt värde för projektet samt om de var hög eller låg riska att implementera. 

Uppgifter som var vitala för att skapa ett actionfyllt överlevnadsspel gav vi ett högt värde, 

medan de uppgifter som inte tillförde någongting för spelet eller bara var önskade 

implementationer fick ett lågt värde. Hur hög risk en uppgift fick berodde till viss del på hur 

svårt vi trodde den skulle vara att implementera. Om ingen av oss hade gjort något liknande 

innan fick uppgiften en hög risk. Låg risk var de uppgifter som vi ansåg lätta att 

implementera. 
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Figur 2: Risk och Värde 

 

De uppgifter som hamnade först i vår prioritering var de som hade hög risk och högt värde. 

Exempel på en sådan uppgift var att implementera nätverksstrukturen. Ingen av oss hade 

någon större erfarenhet av nätverksprogrammeringen sen tidigare, men delen är vital för att 

skapa den typ av spel vi ville. De uppgifter som hade låg risk men högt värde kom på andra 

plats i prioriteringen. Större delen av allt innehåll (content) hamnade under denna kategori då 

vi redan hade ett stadigt konceptdokument som beskrev deras funktionalitet. Anledningen till 

varför vi valde att prioritera hög risk framför låg risk var för det första att vi ville bli av med 

riskfaktorn snabbt. Om en bit i projektet inte skulle fungera som vi tänkt kan vi tidigt 

strukturera om och komma fram till en annan lösning. För det andra så kan för mycket 

implementation av uppgifter med låg risk ge ett falskt intryck av att projektet har kommit 

längre i utvecklingen än det egentligen har. Eftersom vi är under tidspress är uppfattningen 

om vart vi befinner oss i utvecklingsprocessen viktig så vi vet utifall vi måste utesluta vissa 

delar i projektet. På tredje plats i prioritetsordningen placerade vi uppgifterna med låg risk 

och lågt värde. Dessa uppgifter var de som vi ansåg skulle vara roliga att ha med i projektet 

men som inte hade någon större påverkan på själva spelet. Partikeleffekterna är ett exempel på 

denna kategori. Sist i prioriteringen hamnade de element som var hög risk och lågt värde. Här 

hamnade uppgifter som till exempel lagring och hantering av användarkonton. Ingen av oss 

hade arbetat med någonting liknande tidigare och de tillförde lite till spelet. Dessa uppgifter 

räknade vi inte med att hinna och kastade bort dem redan vid prioriteringsstadiet.  

Vi använde detta arbetssätt dynamiskt under processens gång. Då projektet utvecklades, 

ändrades vår uppfattning om vissa delar och deras prioritering. Animationer och grafik 

placerades initialt under låg risk, högt värde, men efter att vi arbetat ett tag med programmet 

Spriter insåg vi att riskfaktorn var högre än vi först trott. Dessa uppgifter flyttades då fram i 

prioriteringen med hög risk och högt värde. Vi kom i kontakt med denna metod under en av 

föreläsningarna på SGA Conference som hölls av Dan Thronström som är senior producer på 

Avalanche Studios [1]. 
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3.1.1 SGA Conference 

Som förberedelse inför projektet åkte vi till Stockholm för att delta i SGA Conference 2013. 

Närvarande under konferensen var många företag inom spelindustrin. Där anordnades många 

föreläsningar från företagen och vi hade även möjlighet att ställa frågor till talarna och mingla 

vid deras montrar. Detta var en bra chans att knyta kontakter med andra deltagare och 

potentiella arbetsgivare. Här fick vi bland annat tips från tidigare års SGA-vinnare på hur vi 

kunde strukturera upp vårt arbete för att lättare lyckas i tävlingen. Vi fick också en insyn på 

spelindustrins framtid och vart marknaden är på väg. 

 

3.2 Programarkitektur 

Vi strukturerade upp vårt spelprojekt genom att dela upp det i fyra delprojekt: klient, 

spelbibliotek, lobbyserver och spelserver. Klientprojektet innefattar alla nödvändiga klasser 

för att hantera spelet på klientsidan. Spelbiblioteket är ett bibliotek som vi själva har skapat, 

innehållande klasser som behövdes på både klienten och spelservern. Lobbyservern innehåller 

klasser som hanterar olika spelrum så att spelare kan hitta varandra. En spelserver hanterar 

den spellogik som sker på serversidan. 

 

3.2.1 Spelbiblioteket 

För att fullt ut förstå hur vi tänkte när vi implementerade arkitekturen i klienten och servern 

behöver vi först förklara spelbiblioteket. När vi började implementera en nätverksstruktur 

insåg vi snabbt att både server- och klientprojektet skulle behöva tillgång till samma klasser. 

Istället för att skriva klasserna två gånger valde vi att skapa ett separat projekt som innehåller 

de klasser som båda sidorna kunde ha användning av. Genom att skapa ett separat bibliotek 

undviker vi även ett cirkulärt beroende mellan projekten. Ett cirkulärt beroende är en relation 

mellan två eller fler moduler där båda är beroende av den andra. Klasserna i spelbiblioteket 

kan delas in i fyra kategorier: information, nätverk, fysik och världsgenerering.  

 

Informationskategorin innehåller klasser som beskriver bland annat egenskaper, föremål och 

projektiler.  Dessa klasser innehåller en statisk array med objekt av sin egen klass där varje 

objekt innehåller information om ett speciellt föremål. Med hjälp av enum-värden kan man 

hämta ut den önskade informationen som kan vara hur mycket skada och hur stor räckvidd ett 

vapen har, hur mycket det kostar att skapa ett föremål och hur långt en specifik projektil får 

färdas. Eftersom servern och klienten använde sig av samma informationskälla försäkrades ett 

gemensamt resultat vid användning av samma föremål. Genom att ha all information lagrad 

på samma ställe blev hanteringen av koden mycket lättare för oss som utvecklare då ändringar 

endast behövde göras på ett ställe.  

 

Nätverkskategorin innehåller klasser som beskriver alla nätverksmeddelanden som skickas 

mellan serversidan och klienten. Varje typ av nätverksmeddelande innehåller information om 

hur det ska skrivas och avläsas. När ett meddelande tas emot behöver det avläsas på exakt 

samma sätt som det skrivits för att få ut korrekt information. Detta betyder att både mottagare 

och sändare behöver samma uppsättning av meddelanden för att kunna förstå varandra.  

 

De klasser som finns under fysikkategorin sköter all hantering av kollision mellan fysiska 

objekt i spelvärlden. För att fysiken skulle kunna ske på samma sätt hos servern och klienten 

behövde samma uträkningar genomföras. Både servern och klienten hanterar kollision på 

något sätt och behöver därför komma åt alla kollisionsfunktioner.  
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Världsgenereringskategorin innehåller de klasser som tillsammans genererar världen i spelet. 

Eftersom en värld ska genereras på båda sidorna av nätverket behöver både server och klient 

komma åt dessa klasser. När en GameServer initieras kommer den att ange ett så kallat seed 

som sedan skickas till varje ansluten klient. Servern och klienterna kommer sedan att kunna 

ange samma seed till klassen WorldGenerator för att skapa sin karta. Genom att använda 

samma världsgenerering för både server- och klientsidan kan båda parterna generera samma 

värld. Detta ansåg vi vara en bättre lösning än att låta servern generera en karta och sedan 

skicka all information till varje klient. 

 

3.2.2 Klient 

Idén bakom vår programarkitektur i klientprojektet var att dela upp programmet i olika 

moduler som separerar arbetet och hanterar enskilda delar av systemet. Dessa moduler är 

specialiserade på olika områden och har egna klasser som hanterar uppgifterna på lägre 

nivåer. Tillsammans bildar alla klasser en hierarki där alla klasser ansvarar för sina 

underklassers uppdatering och utritning. Högst upp i hierarkin hittar vi Game som ansvarar 

för uppdateringen av fyra manager-klasser, InputHandler, NetworkManager, ScreenManager, 

och SoundManager (se figur 3).  

 

InputHandler hanterar indata från mus och tangentbord och utlöser ett event varje gång en 

knapp har blivit nertryckt. När knappen sedan släpps upp igen kommer ytterligare event att 

utlösas. Inputhandler är alltid den klass som uppdateras först så att resterande klasser har 

korrekt information om användarens interaktion. Klassen är statisk så att alla delar i 

programmet ska kunna komma åt nödvändig information och skapa delegat som lyssnar på 

musen och tangentbordet. 

 

NetworkManager är grundklassen för nätverkshantering på klientsidan. Den ansvarar för upp- 

och nerkoppling till aktuell server. När en anslutning har upprätthållits kommer 

NetworkManager flytta ansvaret till sina två nätverkshanterare, LobbyNetwork och 

GameNetwork, som i sin tur sköter resterande nätverkskommunikation. LobbyNetwork sköter 

alla meddeande som har med spelets lobby att göra medan GameNetwork hanterar 

meddelanden medan spelet spelas. Lobby- och Spelservern är helt olika serverprogram vilket 

gör att klientens NetworkManager måste vara delad så att den ska kunna kommunicera med 

de olika servrarna på samma gång. Networkmanager är en av typen Singleton vilket betyder 

att det endast kan finnas en instans av objektet. Alla klasser kan hämta denna referens genom 

att anropa NetworkManagers statiska variabel ”Instance”. 

 

ScreenManager innehåller alla fönster i spelet och är grundklassen för allt som kommer att 

visas på skärmen. Klassen ser till att det önskade fönstret laddas in och visas på skärmen samt 

att ladda ur fönster som inte längre syns. De olika fönster som finns tillgängliga är 

LoginScreen, LobbyScreen, LoadingScreen och GameScreen. Dessa klasser hanterar sin 

specifika spelvy och logik.   

 

SoundManager ansvarar för all inläsning och uppspelning av ljudeffekter och musik i spelet. 

SoundManager använder sig till största del av XNA’s SoundEngine för att spela upp rätt ljud 

med lämplig volym beroende på karaktärens avstånd till ljudkällan. Soundmanager är precis 

som NetworkManager av typen Singleton. 
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Figur 3: Hierarki av klasshantering och uppdatering 

 

Figur 3 visar hur hantering och uppdatering sker i grova drag av spelets större komponenter. 

De övre klasserna sköter uppdateringen av sina underklasser och hanterar eventuella instanser 

av dem. Som tidigare nämnts så har varje fönster i ScreenManager sina egna ansvarsområden. 

GameScreen är det fönster som innehåller själva kärnan i spelet, vilket resulterar i att den 

ansvarar för större delen av spellogiken.  

 

Camera är en statisk klass som hanterar vad som ska visas på skärmen. Den innehåller en 

projektionsmatris och en vymatris som hjälper GameScreen att avgöra vad som ska synas på 

skärmen.  

 

EntityManager skapades för att underlätta tillgång och hantering av alla entiteter i spelet. 

Klassen sparar och sorterar objekten så att de uppdateras och ritas ut korrekt. Med hjälp av 

Camera-klassen kan EntityManager avgöra vilka eniteter som för tillfället är synliga och bör 

uppdateras och ritas ut. Entiteter som skapas kommer automatiskt att sparas i EntityManager 

som sedan sköter den grundläggande hanteringen av dem. Detta gjorde att implementeringen 

av nya entitettyper gick väldigt fort och smidigt. Den abstrakta klassen Entity är basklassen 

för alla grafiska objekt i världen. Klassen innehåller ett ID-nummer och entitetens position. 

Objekt som ärver ifrån Entity kan implementera två Interface, IMoveAble och IUseAble. 

EntityManager tar hänsyn till vilka interface som ett objekt har implementerat och hanterar 

dem därefter.  
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Figur 4: Entity-klassens arvshierarki 

 

Figur 4 visar en liten bit av Entity’s arvshierarki. Alla objekt som kommer att ritas ut på 

kartan kommer att ärva från Entity som, i konstruktorn, lägger till sig själv i EntityManager. 

Varje Entity har som sagt möjlighet implementera två interface för att specificera hur den ska 

hanteras av EntityManager.  

 

Alla entiteter som implementerar IMoveAble kommer att kontrolleras innan varje 

utritningstillfälle. Om deras z-position har förändrats kommer de att omplaceras i 

utritningsordningen.  

 

IUseAble implementeras av de entiteter som spelaren kan interagera med. Dessa klasser 

implementerar då tre funktioner, Use, PickUp och Destroy, som anropas av GameNetwork när 

en spelare har interagerat med objektet. Vad EntityManager gör med dessa objekt är att 

placera dem i Hashtabeller med deras id-nummer som nyckel som gör att accessen till 

objekten har tidskomplexiteten O(1). De objekt som implementerar IUseAble implementerar 

också en CollisionCircle som representerar objektet kropp. 

 

CollisionManager hanterar entiteternas kroppar och deras kollisionen på likande sätt som 

EntityManager hanterar entiteter. Det vill säga att när en kropp skapas kommer den 

automatiskt att placeras i CollisionManager som sparar kropparna i ett quadtree som förklaras 

i kapitlet Optimering. 

 

World använder sig av spelbibliotekets WorldGenerator-klass för att initiera en värld på 

klientsidan. WorldGenerator skapar, utifrån ett seed, en lista med världsobjekt som innehåller 

id, position och objekttyp. Därefter anropas EnityManager som initierar dessa objekttyper till 

korrekta entiteter i världen. Vid detta stadie kommer alla objekt hos servern och klienterna 

vara synkroniserade med samma position, typ, läge och idnummer. Detta är det enda tillfället 

som klienten har rättighet att skapa nya objekt. Efter detta skede kommer endast servern 

kunna initiera nya entiteter för att synkroniseringen mellan klienterna ska vara intakt. 

Interface hanterar grafiska klasser som inte hör till själva spelvärlden. Dessa klasser innefattar 

crafting, actionbar, inventory, klocka, informationsfönster och alla överlevnadsmätare. Utöver 

den grafiska utritningen så innehåller varje klass sin egen logik. Interface-klassen ser till att 

initiering, uppdatering och utritning av alla dessa grafiska klasser sker. 
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LightManager hanterar ljuset i världen och bestämmer vilka ljus som ska renderas. Denna 

klass var viktig eftersom vi har ett bestämt antal ljuskällor som får vara synliga på samma 

gång. LightManager ser till att det inte ritas ut flera ljuspunkter på skärmen än det bestämda 

maxantalet. 

 

DayManager kontrollerar dygnscykeln i spelvärlden. Den innehåller information om de fyra 

olika tidpunkter som vi har på våra dygn. Dessa tidpunkter är dag, skymning, natt och 

gryning. Informationen om dessa innefattar deras specifika ljussättning och hur länge varje 

tidpunkt varar i speltid. Klassen innehåller event som utlöses vid varje tidskifte som andra 

klasser kan lyssna på. 

 

3.2.3 Server 

Till skillnad från klienten är båda serverprojekten konsollapplikationer och saknar helt ett 

grafiskt gränssnitt vilket gör dem till väldigt simpla applikationer. Båda projekten innehåller 

en lista med anslutna spelare och en egen variant av en klass som vi döpt till 

NetworkManager. Även om båda varianterna av NetworkManager är separata klasser är de 

väldigt lika. De lyssnar ständigt på inkommande närverksmeddelanden från klienterna och när 

ett meddelande har mottagits kommer det att hanteras. Klassen skapar sedan ett eventuellt 

svar som skickas till de spelare som meddelandet var aktuellt för.  

 

LobbyServerns uppbyggnad utgår från sin instans av NetworkManager. Utöver 

NetworkManager består LobbyServern av klasserna MainLobby, Lobby och PlayerInfo. 

Lobby-klassen innehåller en lista med PlayerInfo-objekt som en behållarklass med 

informationen om en ansluten spelare. Klassen MainLobby ärver från Lobby och innehåller i 

sin tur en lista med Lobby-objekt. Varje Lobby-objekt i denna lista symboliserar den 

GameServer som klienterna sedan kommer ansluta till när spelet startas. Lobbyserverns 

huvudsakliga uppgift är att skapa instanser av GameServer. Detta görs när alla klienter i ett 

Lobby-objekts lista har status ”Ready”. GameServern startas och spelarna som var anslutna 

kopplas till denna server. 

 

 
Figur 5: LobbyServer UML 

 

GameServer utgår precis som LobbyServer från sin egen variant av NetworkManager (se 

figur 5). Den innehåller olika hashtabeller med information om PlayerInfo, Projectile och 

Animal. PlayerInfo klassen liknar den som används av LobbyServern men innehåller även en 

ModifyHandler som talar om spelarens aktuella modifierarstatus. En sådan status kan till 
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exempel vara om spelaren är förgiftad eller om han har en speciell förmåga aktiverad. 

Projectile-klassen håller koll på vilka projektiler som lever i världen och gör då deras 

uträkning.  Animal är en abstrakt klass och håller i grundstrukturen för ett djur, vilket 

innefattar dess position, tillstånd, riktning och en virtuell hjärn-funktion. Djur som ärver ifrån 

klassen Animal kan överskrida hjärn-funktionen och implementera sitt eget beteende. 

 
Figur 6: GameServer UML 

 

3.3 Grafik 

Världen är uppbyggd i en 3D-rymd och består av två typer av grafiska 2D-objekt, vertikala 

och horisontella. Vertikala objekt är så kallade billboards, det vill säga 2D-plan som alltid är 

orienterade mot kameran som förklaras av Eric Lengyel [13]. De horisontella objekten 

kommer alltid att ha orienteringen uppåt, så som marken. Kameran kan visa världen med ett 

av två lägen: Ut zoomat eller in zoomat. I båda lägena kommer kameran alltid ha en riktning 

som är ortogonal mot X-axeln, men har en svag rotationsskillnad runt X-axeln. Positionen på 

kameran baseras på spelarens position och variera beroende på vilket läge kameran har. 

 

Varje objekt ritas ut i världen med hjälp av 4 punkter i 3D-rymden. Eftersom alla objekt i 

världen är fyrkantiga polygoner behöver vi endast ange deras hörn. Polygonerna kommer 

sedan att transformeras enligt kamerans position och rotation samt enligt objektets position i 

världen. Det vill säga att objektet kommer skalas beroende på dess Z-värde. Objektet kommer 

att skalas ner ju längre ifrån kameran de är placerat. Eventuell rotation eller skalning i 

objektet kommer också tas hänsyn till. När de fyra punkternas positioner är bestämda kommer 

två trianglar att ritas ut mellan dem. På dessa trianglar kommer texturen att ligga.   

 

Valet att göra ett 3D-spel med endast billboard var ett gemensamt designbeslut inom gruppen. 

Vi kände att effekten som denna stil skapar var unik och intressant. Allt i världen är målat för 

hand i bildredigeringsprogrammet Photoshop. Många timmar lades ner på att världen skulle 

ha en egen stil och känsla. Vi valde att använda oss av en stiliserad teknik med svarta 

kantlinjer. Alla objekt har också mellan två till fyra färgnyanser. Med dessa nyanser illustrerar 

vi skuggor och ljus. Bilderna som vi skapade är ritade med en isometrisk vy med trasparant 

bakgrund. När de senare placeras i världen ger det en illusion av djup i objektet. Det var 

denna teknik som gjorde att världen inte såg platt ut. De flesta objekten är också uppdelade i 

flera delar för att ge mer rörelse åt världen. Dessa delar ritas var för sig och monteras sedan 

inne i spelet.  
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Figur 7: Buske 

 

Figur 7 visar hur vi delade upp våra objekt i delobjekt. Med animationsprogrammet Spriter, 

som förklaras under rubriken Verktyg, kunde varje delbild placeras ovanpå varandra och 

sedan animeras separat.  

 

En markruta är av typen horisontellt plan och har en textur som är sömlös (seamless). Detta 

betyder att samma textur kan användas kontinuerligt bredvid sig själv utan att en texturkant 

visas (se figur 9). Att ha flera texturer för marken var att föredra då en textur för hela världens 

mark skulle vara opraktisk att ladda in. Alternativet var att ladda in en mindre textur och 

sedan skala den i programmet men att skala en textur till världens storlek hade förstört 

upplösningen radikalt. Utritning av markplan sker alltid innan alla entiterer ritas ut och vi har 

inte använt oss av någon form av klippning mellan planen. Anledning till detta var att vi ville 

kunna rita ut bilder som sträcker sig lägre än markplanet utan att de skar varandra. Alla objekt 

kommer ha en position med ett y-värde på noll och en kollisionscirkel som har sitt center i 

denna position. Genom att låta objektets bilder sträcka sig lägre än y-värdet kunde vi skapa en 

illusion av ett djup i z-axeln då bildens botten inte var bunden till markplanet. 
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Figur 8: Skärning vid markplanet 

 

Figur 8 visar fyra karaktärer med varierande positioner. Karaktär 1 är sättet en karaktär 

representeras i spelet i normalt tillstånd. Här kan vi se att bildens nedre kant stämmer överens 

med karaktärens position i världen utan att problem uppstår mellan objektet och markplanet. 

Karaktär 2 visar hur spelaren kommer att representeras när han stöter spjutet i en riktning 

neråt. Denna karaktär är ritad med samma princip som förgående. Det vill säga att bildens 

nedre kant ligger på Y-värdet noll. Problemet som uppstår är att karaktärens visuella position 

inte stämmer överens med den riktiga positionen. För att lösa detta problem flyttades bilden 

så att den ligger på ett Y-värde som är lägre än noll. Både karaktär 3 och 4 visar exempel på 

detta. Skillnaden mellan dessa karaktärer är att karaktär 3 är visad med klippning vid 

markplanet och karaktär 4 är visad utan klippning. 

 

3.4 Världen 

Spelvärlden är ett slumpmässigt genererat område där spelarna kan interagera med naturen 

eller slåss mot varandra. Världen består av 50x50 markrutor, ett slumpmässigt genererat antal 

objekt av olika typer och en palissad med pålar som inhägnar världen.  

 

Spelvärlden har också ett rikt utbud av objekt som nästan alla är interaktiva på något vis. Som 

vi delade upp världsobjekten har vi fyra huvudtyper: statiska objekt, interaktiva objekt, 

interaktiva objekt med livspoäng och föremål som släppts på marken. De statiska objekten är, 

precis som namnet föreslår, statiska i världen. Dessa objekt kan spelarna inte interagera med. 

Statiska objekt kan fortfarande ha kollision men de kan inte flytta på sig. Exempel på statiska 

objekt är den lilla grästexturen och de stora stenarna. Den andra typen av objekt är interaktiva 

objekt. Objekt som är interaktiva kan spelaren på något sätt påverka. Kvistar, långt gräs och 

buskar räknas till denna kategori. Alla föremål som är interaktiva implementerar interfacet 

IUseAble som beskrivs i kapitlet Programarkitektur. De har då en egen funktion som 

beskriver vad som händer när en interaktion sker. Tredje huvudkategorin är objekt som har 

livspoäng. De fungerar ungefär som vanliga interaktiva objekt fast har ett antal livspoäng som 
försvinner varje gång spelaren interagerar med objektet. När livspoängen når 0 kommer 

objektet att utföra en handling på samma sätt som de andra interaktiva objekten. Den sista 

kategorin, föremål som släppts, är en simplare version av interaktiva objekt. De som skiljer 

dessa åt från resterande objekt är att de kan plockas upp från världen. Vanliga interaktiva 

objekt kan spelaren få resurser ifrån men de kommer alltid att finnas ett spår kvar efter detta 
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objekt. Resurser som spelaren kastar ut i världen kommer att bilda ett släppt föremål. Föremål 

som släpps är en generisk klass som endast ändrar värden beroende på vilket objekt den ska 

visualisera. 

 
Figur 9: Världen  

 

Palissaden av pålar som nämnts tidigare är ett sätt för oss att begränsa världen. Dessa pålar är 

utplacerade i en cirkel runt mitten av arenan. Radien hos denna palissad är något mindre än 

kartans bredd. Detta gjorde vi så att spelare inte ska kunna se världskanten om de står precis 

bredvid palissaden. Dessa pålar är en variant av typen statiska objekt. De som skiljer dessa 

objekt från statiska är att de saknar kollisionskropp helt. Detta kan tyckas motsägelsefullt 

eftersom de är till för att hålla spelaren inne. Problemet var att uträkningen på alla pålars 

kollision påverkade prestandan. Istället har vi en inverterad kollisionscirkel runt hela kartan. 

Denna lösning bytte ut hundratals kollisionsuträkningar mot en enda. 

 

3.4.1 Biomes 

Som tidigare nämnts är världen slumpmässigt genererad och för att vi skulle ha mer kontroll 

på de objekten vi placerar i världen, implementerade vi, vad vi kallar, biomes (ekosystem). 

Vad vi menar med biomes är att världen är uppdelad i olika zoner med olika terrängföremål 

och konstellationer. Varje markruta i världen kommer att tilldelas en specifik biome-typ som 

säger hur mycket av varje terrängobjekt världen får generera inom den rutan. Detta gör att vi 

kan generera skogar och slätter i världen som figur 9 visar.  

 

Kravet vi hade på biomes var att en terrängtyp skulle kunna sträcka sig över flera rutor och 
inte bara generera ett slumpmässigt brus. Vi började därför undersöka olika tekniker vi kunde 

använda oss av. Den första tekniken vi kom i kontakt med var Perlin noise som användas för 

att generera ett slumpmässigt fortgående brus [14]. Tekniken används ofta inom spel då den 

kan skapa olika typer av brus beroende på vilka värden man initierar funktionen med. Med 

denna teknik är det lätt att generera naturtrogna texturer eller höjdkartor. Vår tanke var att 

generera en höjdkarta där olika höjdintervaller gav olika terrängtyper (se figur 10). 
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Figur 10: Biome map 

  

Problemet vi hade var att denna funktion endast tog hänsyn till ett fortgående höjdvärde. 

Mellan ett gräsigt område och en skog skulle det alltid finnas ett stenigt område. Dessutom 

kunde vi inte garantera att en skog faktiskt skulle genereras på kartan. Detta resultat var inte 

det vi ville ha, så vi letade efter alternativa lösningar. Tekniken vi slutligen använde oss av 

inspirerades av Worley (cellular) noise. Tekniken bygger på att man placerar ut ett antal 

punkter i en rymd. Därefter hämtas värden beroende på avståndet till närliggande punkter 

[15]. Denna teknik används för att skapa ett brus som är cellbaserat och kan bland annat 

användas till att generera kyrkfönster och stenläggningar. Med denna teknik kunde vi 

garantera att ett specifikt antal av varje biome-typ genereras. Dessutom kan gränserna mellan 

varje biome variera. Sättet vi implementerade funktionen på var att slumpmässigt placera ut 

ett antal punkter, som representerar en specifik biome-typ, på en yta som täckte kartans 

storlek. Därefter kommer varje markruta att kolla vilken biome-typ som är närmst och 

generera rätt terräng.  

 

 
Figur 11: Biome celler 

 

Figur 11 visar hur punkterna först placeras ut i ett rutnät och flyttas sedan slumpmässigt i X 

och Z-led. Varje markruta kan sedan kolla på punkterna och avgöra vilken som är närmast.  

Detta skapar ett mer cellbaserat beteende och uppfyller alla våra krav på biomes. 

 

3.4.2 Djur 

Djur var något vi implementerade väldigt sent i projektet då vi redan i planeringsfasen 

prioriterade dem lågt. De implementerade djuren är väldigt simpla eftersom vi inte hade något 

behov av bättre AI (artificiell intelligens) då fokusering hamnade på stridsmekaniken mellan 

spelare snarare än mellan spelare och natur. Djuren som vi implementerade är kaninliknande 
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varelser vars enda syfte är att ge föda åt karaktärerna i spelet.  

 

Kaninerna är en väldigt simpel ändlig tillståndsmaskin med två olika aktiva tillstånd, 

sysslolös och flyende. Tillståndet sysslolös kommer inte förändra kaninen på något sätt förrän 

en spelare kommer inom en personlig radie. Då byter kaninen till tillståndet flyende. I detta 

tillstånd kommer kaninen att aktivt söka efter spelarens position, räkna ut åt vilken riktning 

spelaren befinner sig och därefter springa i motsatt riktning. När spelaren kommer utanför 

kaninens säkerhetsradie kommer kaninen byta tillstånd till sysslolös. Vi valde att inte 

implementera kollision på kaninerna för att göra det svårare för spelare att jaga med i tät 

terräng. Då kaninen inte har någon annan funktion i spelet än att vara föda var detta 

tillräckligt för att ge ett tillfredställande beteende. 

 

3.5 Animation 

Animationskapitlet beskriver hur vi använde oss av Spriters genererade SCML-filer för att 

skapa interpolerade animationer. Kapitlet beskriver också hur framåtkinematik och 

interpolation fungerar. 

 

3.5.1 Datastrukturen av en scml-fil 

När animationen har skapats i Spriter kommer programmet att spara den i en scml-fil. Scml-

filen har samma struktur som en xml-fil. Den innehåller data om animationen och vilka bilder 

som används (se bilaga 1 för scml-fil exempel).  

 

Scml-filen innehåller bildernas sökväg (i förhållande till scml-filen), entiteten och dess 

animationer. Animationen innehåller en mainline och en timeline. Mainline innehåller alla 

bilders nyckelbildrutor medan timeline innehåller alla transformationer av bilden vid varje 

keyframe. Transformationerna kan vara rotationer, förflyttningar eller skalningar.  

 

För att hämta information från scml-filerna använde vi oss av klasser i LINQ to XML, som 

finns tillgängligt i namnrymden System.Xml.Linq. Med hjälp av Spriters format-specifikation 

[16] kunde vi skapa en hierarki av klassobjekt i samma struktur som scml-filen var uppbyggd. 

 

3.5.2 Framåt-Kinematik 

Framåt-kinematik är ett sätt att få ut rätt position och rotation på alla leder i en hierarki med 

leder [17]. Förutsatt att vi vet alla ledernas skalning, position och vinkel i dess objektrymd 

kan vi beräkna dess transformation i världsrymden. Genom att multiplicera förälderns 

transformation i världsrymden med nuvarande leds transformation i objektrymden får vi 

nuvarande leds transformation i världsrymden. Förälderns transformation i världsrymden kan 

vi beräkna på samma sätt. Denna rekursiva process fortsätter tills vi kommer till en led med 

redan kända värden i världsrymden (se figur 12).  
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Figur 12: Framåt-kinematik 

3.5.3 Interpolation och transformation 

Varje keyframe innehåller bildobjekt och bones som innehåller sina egna transformationsdata. 

Transformationsdata innefattar bilden eller benets rotation runt z-axeln, position, skalning och 

pivot. Varje keyframe innehåller även data om vilka bilder som är kopplade till eventuella ben 

samt vilka ben som är kopplade till andra förälder-ben. Dessutom sparas vilken tid i 

millisekunder keyframen ligger i tidslinjen och används för att veta när och hur länge data ska 

interpolera. 

 

En animation börjar med att läsa all data ifrån alla keyframes i turordning och beräknar 

bildens transformation utefter dess egna transformationsdata samt förälderns data. Utifall 

föräldern i sin tur har en egen förälder kommer även dessa transformationsdata tillföras. Detta 

utförs i ett rekursivt anrop tills all data har inräknats. När alla keyframes är uträknade kommer 

de ligga sparade i en array där animationen sedan kan hämta ut data för interpolationen.  

 

När en animation spelas upp kommer varje bildobjekten att interpoleras mellan dess 

närliggande keyframes. Vid varje uppdateringstillfälle kommer animationen hämta ut den 

interpolerade datan genom att ange ett värde mellan 0 och 1, beskrivet i figur 13 där V1 är 

förgående keyframe, V2 är nästa keyframe och f är det genererade värdet mellan 0 och 1.  

 

  

 
Figur 13: Linjär Interpolation 

 

Den totala tiden för hur länge en interpolation ska ske i sekunder får vi ut genom att 

subtrahera nästa keyframe’s tid med nuvarande keyframe’s tid och dividera skillnaden med 

1000. Värdet f hämtas genom att dividera pågående tid med den totala tiden. Med detta värde 

bestämmer vi hur mycket av varje keyframe’s transformationsdata som ska användas för varje 

bildobjekt. 

 

V = V1 * (1 - f) + V2 * f 



 

  28 (47) 

3.6 Fysik 

Spelvärlden är visuellt en 3D värld, men fysiken sker endast på ett 2D plan, markplanet. 

Marken är ett horisontellt plan med y-värde 0. Eftersom marken är platt och saknar 

höjdskillnader vet vi att alla objekt i världen kommer att vara på y-position 0. Gravitation och 

kollision mot marken har därför försummats då den inte behövs. Istället rör sig alla objekt på 

2 dimensioner och har endast kollision på x- och z-axeln. 

 

Kollisionen som sker i spelet är kollision mellan två eller flera cirklar. Vi valde att alla 

kollisionsentiteter skulle ha en cirkulär kollisionsyta för att skapa ett mjukt djup till våra 

annars platta billboard-objekt. Själva kollisionen detekteras enkelt med att räkna ut om 

avståndet mellan två objekt är mindre än deras sammanlagda radie. Uträkningen kan lätt ske 

med hjälp av Pytagoras sats. Men precis som Graeme Pollard [18] beskriver i sin artikel kan 

upprepad användning av kvadratroten ge onödigt tidstillägg i uträkningen. Därför valde vi en 

lösning där kvadratroten helt enkelt var försummad. Avstånden mellan objektens X- och Z-

positioner räknas ut i varsin variabel. Om dessa två variabler i kvadrat är mindre än den 

sammanlagda radien i kvadrat har vi en kollision.  

 

 
Figur 14: Kollision mellan två cirklar 

 

När en kollision sker kommer båda kropparna att stötas ifrån varandra. I uträkningen kollar vi 

de kolliderande objektens massor samt avståndet mellan dem. Ju närmare objekten har 

kommit varandra desto hårdare kommer de att stötas ifrån varandra och beroende på 

skillnaden i massa hos objekten kommer kraften från kollisionen att fördelas olika. 

 

3.7 Nätverk 

I början av arbetet ville vi underlätta för oss med nätverksprogrammering genom att endast ha 

en server som klienterna sedan anslöt sig direkt till. Alla beräkningar skedde på klienten och 

serverns uppgift var endast att skicka en klients förändring och handlingar till de andra 

klienterna. Problemet som uppstod var dock att en klient utförde vissa beslut som inte var 

rättvisa mot övriga klienter, till exempel som att avgöra om en spelar blev träffad eller 

lyckades undvika ett slag. 

 

Ett alternativ till klientbaserad nätverksstrukturer är att låta servern ta hand om alla 

uträkningar. Detta betyder att klienterna endast skickar sin inmatning till servern som sedan 

sköter alla uträkningar med alla spelare samtidigt [19]. Denna struktur skulle lösa vårt 

problem med att klienternas versioner kunde säga olika saker. En nackdel med denna metod 

är att innan spelaren gör en handling måste ett meddelande skickas till servern, servern ska 

bearbeta meddelandet och sedan skicka tillbaka om klienten har tillåtelse att utföra den tänkta 

handlingen. Detta skulle resultera i en kort försening i varje knapptryckning.  

 

Ett sätt att motverka denna försening är att använda client side prediction [19]. Detta betyder 

att både servern och klienten gör uträkningar, men servern kommer alltid ha auktoritet. Precis 

 
Distance_X = Position2.X – Position1.X; 
Distance_Z = Position2.Z - Position1.Z; 
radii = radie1 + radie2; 
 
(Distance_X * Distance_X) + (Distance_Z * Distance_Z) < radii * radii; 
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som med en klientbaserad struktur beräknar klienten alla kollisioner och rörelser direkt när 

kommandot ges. Ett meddelande skickas sedan till servern som gör samma uträkningar som 

klienten precis gjort och svarar sedan med den korrekta uträkningen. Klienten kan då rätta 

sina data mot serverns för att se om uträkningen skedde korrekt. Denna lösning ser till att alla 

klienter har samma uträkningar, samtidigt som den tar bort fördröjningen av att vänta på 

tillåtelse från servern. Enligt Yahn W. Bernier [20] används client side prediction, som sagt, 

för att eliminera lagg på klientsidan men innebär också mycket arbete att implementera. Han 

menar även på att låta klienten sköta förflyttning av spelaren är ett bra alternativ om 

nätverkssystemet är slutet och man kan lita på klienterna.  

 

När vi tog beslutet om hur nätverksstrukturen skulle designas tog vi hänsyn till tre punkter: 

konflikter, fusk och lagg. Med konfliter syftar vi till exempel till de problem som skulle 

uppstå när klienter interagerar med samma objekt samtidigt. Fusk sker då klienten skickar in 

falska uppgifter, om till exempel position, till servern. Lagg kan betyda två saker. Antingen 

syftar det på fördröjningen mellan två nätverk, så kallat latens, eller så syftar det på datorns 

kapacitet att utföra de beräkningar som krävs, så kallat fps (frames per second). När vi pratar 

om lagg i samband med nätverket så syftar vi till latens. Det vi prioriterade högst var att 

förhindra konfliker där objekt dupliceras och spelare är oense om deras interaktion med 

varandra. Den andra prioriteringen var att minimera lagg över nätverket. Det sista som 

prioriterades var fusk.  

 

Utefter dessa prioriteringar kom vi fram till att servern skulle ha auktoritet övar alla 

interaktioner som påverkade mer än en klient. Dessa innefattar bland annat stridssystemets 

kollisionsuträkningar, lägga till och ta bort föremål i världen, projektiler, djur och 

dygnscykeln. Vi ansåg att dessa uträkningar behövde vara synkroniserade mellan alla klienter.  

 

Spelarens position och kollision mot världen räknas ut på klientsidan eftersom direkta 

konflikter inte kunde ske mellan olika klienter. Att göra uträkningen på serversidan skulle inte 

vara någon fördel och det skulle dessutom kunna generera lagg. Med denna lösning skulle det 

dock vara möjligt för klienter att fuska, men som vi nämnde tidigare prioriterade vi detta lågt. 

Vi ansåg att domarna på SGA inte skulle modifiera klienten på något sätt då de testade spelet. 

 

3.7.1 Utritning av motspelare 

För att rita ut motspelare behöver klienten veta vilken position, riktning och tillfällig handling 

varje specifik motspelare har. Denna information kommer från de andra klienterna via 

servern. Detta medförde dock vissa problem. Eftersom utritningen av världen hos varje klient 

sker 60 gånger per sekund behöver varje klient ange sin tillfälliga information till alla andra 

lika ofta för att ge ett exakt resultat. Detta var väldigt opraktiskt då nätverket blev överbelastat 

väldigt fort med meddelanden som innehöll liknande eller samma information. Vi beslöt oss 

för att begränsa utskicket av dessa informationsmeddelanden genom att endast skicka 

meddelanden när spelarens information har ändrats samt att minska intervallen till 30 utskick 

per sekund, men detta medförde ett annat problem. Karaktärens rörelser kunde upplevas som 

hackiga. 

 

Det finns två grundläggande metoder att bestämma vart andra spelare ska ritas ut [20]. Det 

första sättet är extrapolation som betyder att varje klient förutspår vart motspelarna kommer 

att befinna sig beroende på deras latens, position och riktning. Genom att göra bra antaganden 

på vart spelare kommer befinna sig i nästa steg kan varje klient påbörja en interpolation mot 

den tänkta nya positionen. Nackdelen med denna metod är att det är svårt göra bra antaganden 
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eftersom spelares rörelser inte är förutsägbara. Om en plötslig rörelseändring sker under 

någorlunda dåliga nätverksförhållanden kommer det att se ut som att motspelare springer i en 

riktning medan han befinner sig på en annan. 

 

Den andra metoden är vanlig interpolation mellan två kända positioner. Fördelen att bara göra 

en vanlig interpolation är att det alltid ser bra ut. Motspelare kommer inte att upplevas ha 

hackiga rörelser men positionen kommer alltid vara släpande. Vad detta betyder är att vi 

påbörjar interpolationen först när vi vet slutpunkten vilket gör att motspelare alltid kommer 

visas med deras förgående position. Dock kommer fördröjning knappt vara märkbar då 

servern skickar ut en spelares position 20 gånger per sekund vid rörelse. Vilket gör att en ny 

position kommer in var 50:e millisekund. Vi valde dock att interpolationen skulle ske i 100 

millisekunder för att undvika hackande rörelse ifall ett positionsmeddelande inte skulle 

komma fram.   

 

3.7.2 IMessage 

För att underlätta skapandet av nya medelanden implementerade vi ett Interface (IMessage) 

som innehåller deklarationer av metoder och attribut (properties) för ett nätverksmeddelande 

som figur 15 visar. 

 

Funktionerna skriver och läser nätverksmeddelanden medan 

variablerna säger vilken typ av meddelande som skickas och hur 

det ska skickas. Att ha både Decode och Encode på sammas plats i 

koden gjorde att vi direkt fick en bra översikt och det var lätt att 

undvika eventuella fel. Genom att implementera ett interface för 

varje meddelande kunde de behandlas generellt vid avläsningen. 

Genom att alltid ange MessageType som första byte i varje 

meddelande kunde vi behandla varje meddelande med rätt funktion. 

 

 
Figur 15: IMessage 
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3.8 Partikelsystem 

Partikelsystemet [21] består av två delar varav den första delen är själva partiklarna och den 

andra är en emitter. En emitter kan skapas och uppdateras hos ett objekt där man vill ha en 

partikeleffekt. Emittern kan sedan skapa partiklar med olika egenskaper. Partiklarna är egna 

entiteter som endast känner till sig själva. Hur varje partikel ska bete sig sköts av varje enskild 

partikel med sina egna datatyper. Vi använde oss utav partikelsystemet för att visualisera en 

projektils bana, skapa rök, fallande löv vid integration med buskar och vid förmågor som 

påverkade spelaren som till exempel vid återhämtning av liv. 

 

   
Figur 16: Fallande löv 

 

3.8.1 Partikel 

Varje partikel innehåller egenskaperna partikeltyp, position, storlek, rotation, 

rotationshastighet, riktningshastighet, och livslängd. Egenskaperna av en partikel kan anges 

när partikeln skapas men även från en separat funktion. Vid varje uppdateringstillfälle 

förflyttar sig partikeln med sin riktningshastighet och roterar med sin rotationshastighet. Den 

uppdaterar sedan sin riktningshastighet och rotationshastighet beroende på sin partikeltyp. Det 

sista som görs i uppdateringen är att minska livslängden och kontrollera att partikeln inte är 

död. Om livslängden är under noll kommer en flagga, som säger att partikeln är död att sättas. 

 

För att löven ska se ut som löv gav vi dem tre olika texturer som de kommer att variera 

mellan (se figur 16). Vid varje uppdateringstillfälle subtraherade vi lövens hastighet på Y-

axeln med 0.02. Detta skapar en svag kraft som drar lövet neråt vilket ger illusionen av att 

löven är lätta objekt som påverkas av gravitation. Partikelns hastighet på X- och Z-axeln 

kommer att divideras med 1.05. Detta gör att lövet kommer bromsa in men aldrig ändra 

riktning. Detta gör vi för att simulera luftmotståndet. Varje lövpartikel kommer även initieras 

med en slumpmässig storlek och rotationshastighet som gör att löven inte ser lika dana ut 

även om vi endast använder tre olika texturer. För olika partikeltyper används som sagt olika 

uppdateringsfunktioner. Eldpartiklarna har till exempel en negativ gravitation vilket gör att de 

flyger uppåt istället för att falla mot marken som löven. 

 

3.8.2 Emitter 

En emitter är objektet som skapar partiklarna. Emitter innehåller data om vilken typ av 

partiklar den ska ge ifrån sig, på vilket sätt den ska ge ifrån sig dessa, hur många partiklar den 

ska skapa vid varje uppdateringstillfälle och till sist om den är aktiv eller inte. En emitter kan 

när som helst ändra på sina variabler för att ett objekt endast ska behöva ett emitterobjekt men 

samtidigt kunna hantera olika typer av partiklar. 
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Vid varje uppdateringstillfälle kommer det specifika antalet partiklar av den specificerade 

typen att genereras. När själva genereringen sker kommer emitterklassen kolla igenom en lista 

som innehåller alla partiklar som skapats. Om en död partikel hittas kommer denna partikel 

att återanvändas. Då anger emitter-objektet partikelns nya information och tar bort flaggan 

som anger att partikeln är död. Om alla partiklar i listan saknar flaggan, betyder det att den 

redan används och en helt ny kommer att skapas och läggas i listan med alla partiklar. Denna 

metod kallas Objekt pooling och förklaras i kapitlet om optimering.  

 

Som tidigare nämnts så har varje partikeltyp sin egen metod för att uppdatera. På liknande sätt 

innehåller emitterklassen en uppdateringsfunktion för olika sätt att ge ifrån sig partiklar. Till 

exempel har buskens emitterklass initierats som typen Leaf. Varje partickel som genererass 

kommer då hanteras enligt generateLeaf-funktionen. Den kommer att ange en relativt hög 

hastighetsvektor på X- och Z-axeln och en svag hastighet uppåt på Y-axeln. Eftersom löven 

kommer att påverkas kraftigt av luftmotståndet på X- och Z-axeln behöver denna hastighet 

initialt vara väldigt stor så löven hinner förflytta sig en bit ut från busken. Även 

rotationshastighet, storlek, och vilken av de tre texturerna lövet ska ha anges i denna funktion.  

 

3.9 Ljus 

Ett alternativ till implementation av ljuset i spelet skulle varit att använda XNA’s BasicEffect-

klass. Klassen erbjuder möjligheten att lägga på en diffus färg på objekt för att illustrera 

mörker och det finns även till gång till tre riktade ljus. Det går dock inte att placera ut 

punktljus, vilket vi ansåg nödvändigt för att illustrera lägereld. Vi valde därför att skriva vår 

egen shader i HLSL (High Level Shader Language) för att kunna hantera punktljus. En shader 

är en serie programinstruktioner som beskriver för grafikkortet hur saker ska renderas. De två 

typerna av shaders vi använde oss utav var vertex shader och pixel shader. Vertex shadern 

körs för varje vertex och kan förändra egenskaper som position, färg och texturkoordinat i 

vertex. Den grundläggande uppgiften för vertex shadern dock är att transformera geometri till 

skärmkoordinater så pixel shadern kan rastrera en bild [22]. Pixeln shadern tillämpas för varje 

pixel som renderas till skärmen och tar emot interpolerade vertex-data. I pixeln-shadern anges 

färgen för varje pixel och det är möjligt att producera ett stort utbud av effekter, som till 

exempel ljusberäkning för varje pixel.  

 

Tre vanliga tillvägagångssätt för att implementera ljus i realtid är Single-Pass lighting, Multi-

Pass lighting och Deferred Shading [23]. Vi valde att implementera Single-Pass lighting då 

det var enkelt att införa. Med Single-Pass lighting så appliceras alla ljuskällor i samma shader 

som renderingen av ett objekt sker. Nackdelen med metoden är dock att endast ett litet antal 

ljuskällor kan visas på skärmen samtidigt, eftersom det finns en begränsning över hur många 

instruktioner som får ske på en shader. På grund av begräsningen av antalet ljus så kan det 

vara svårt att hantera vilka ljus som ska renderas och vilka som ska utelämnas. För oss var 

nackdelarna inte så avgörande eftersom vi inte behövde rendera ett större antal ljus på 

skärmen. De objekt som gav ifrån sig ljus var till exempel en lägereld och dess ljus täckte upp 

större delen av skärmen. 

 

Ett annat alternativ för att hantera flera ljus skulle vara att införa Multi-Pass lighting. 

Skillnaden gentemot Single-Pass lighting är att man istället loopar igenom varje ljus och de 

objekt som påverkas av ljuset renderas ut. Nackdelen är att objekt ritas ut flera gånger och i 

värsta fall blir komplexiteten antalet ljus multiplicerat med antalet objekt. Dock skulle det 

vara möjligt att hantera flera ljus på skärmen, men på en bekostnad av upprepande 
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instruktioner. 

 

Deferred Shading är en teknik vi fick tips om från vår handledare för att hantera stora 

mängder ljuskällor på skärmen. Tekniken bygger på att först rendera ut en scen med dess 

nödvändiga information till texturer (render targets). Information som sparas kan vara 

position (eller bara djup), diffusa färg och normalvärde. Denna samling av texturer kallas för 

geometribuffer/G-Buffer [24]. Efter att scenen är sparad i en G-Buffer renderas varje ljus ut 

med en viss begränsad form som representerar dess volym (till exempel en sfär för ett 

punktljus). I pixel shadern avläses därefter de geometriska värdena från lämplig position G-

Buffern och används för att beräkna rätt ljussättning för varje pixel. Fördelen med Deferred 

Shading är att värsta fall komplexiteten endast blir antal objekt plus antal ljus. Nackdelen är 

dock att det är väldigt svårt att hantera transparanta objekt och tekniken tar upp en stor del 

VRAM (Video Random Access Memory). 

 

Vi påbörjade en implementation av Deferred Shading i spelet, men eftersom vi ansåg att vår 

tidigare version av ljushantering med Single-Pass lighting uppfyllde vår visuella vision så 

beslutade vi att inte prioritera den delen. 

 

3.10 Optimering 

Två avgörande optimeringar vi implementerade var Object pool pattern och Quadtree. 

Anledning att vi införde object-pooling var för att undvika att spelet skulle låsa sig en kort 

period då garbarge-collectorn tog bort döda objekt. Med ett Quadtree kunde vi få ner 

komplexiteten för kollisionsdetektering ifrån O(n
2
) för n objekt till O(n log n) [25]. Vilket var 

nödvändigt då spelet inte gick att starta med en kollisionsdetektering på O(n
2
). 

3.10.1 Object Pool Pattern 

Partikelsystemet och projektiler använder sig av tekniken Object Pool Pattern [26]. Poängen 

med Object Pool Pattern-strukturen är att undvika onödig konstruktion och destruktion av 

objekt av samma eller liknande typ. Istället för att alltid skapa nya objekt och kasta dem när 

de är klara använde vi oss av en objekt-pool där alla objekt sparas. När en användare sedan 

begär ett objekt kommer systemet i första hand att återanvända de döda objekten som ligger i 

objekt-poolen. Anledningen till varför man inte vill skapa och förstöra objekt är att det oftast 

tar längre tid än att återanväna gamla minnesallokeringar.  

3.10.2 Quadtree 

Med över 20 000 kollisionsobjekt i världen så var vi tvungna att hitta en lösning som 

minimerade antal kollisionstester. Den första självklara lösningen var att endast rörliga objekt 

testades emot andra objekt, vilket förbättrade prestandan avsevärt då majoriteten av objekten i 

världen är statiska. Dock var vi inte tillsfredställda med lösningen så vi bestämde oss för att 

implementera ett Quadtree som skulle ta hand om våra kollisionsobjekt. 

 

Quadtree [25] är en datastruktur väldigt likt ett binärt träd, men istället för att en nod har två 

barn så har noden fyra. Varje nod representerar en region som täcker en viss del av 

spelvärlden, där rotnoden täcker hela. Varje nod har en lista över de objekt som är innanför sin 

region. Om ett antal objekt i listan överskrider ett specifikt värde så kommer noden att dela 

upp sin region i fyra nya noder. Objekten i listan kommer därefter förflyttas till den nod vars 

region den är innanför. Ifall ett objekt inte fullt får plats i en region sparas det i föräldern. De 

potentiella objekten för kollision kan därefter hämtas från de noder vars region skär med en 

angiven rektangel. 
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3.11 Användargränssnitt 

Enligt oss ska ett användargränssnitt i ett spel vara intuitivt, snyggt, enhetligt och ge respons. 

Med dessa punkter menar vi att spelaren lätt ska förstå vad han/hon ska göra för att komma 

framåt i programmet. Användaren ska inte hamna i oönskade situationer. Upplevelsen av att 

använda vårt program ska vara bra. Det ska se bra ut och hålla samma enhetliga stil genom 

hela programmet. Användaren ska förstå vad som händer när en handling utförs. 

 

3.11.1 Inloggning 

Inloggningsskärmen är det första som användaren kommer i kontakt med när programmet 

körs. Här ges det första intrycket av systemet och skärmen behöver direkt visa vad 

användaren ska göra. Wilbert O. Galitz [27] menar på att första interaktionen med ett program 

har stor påverkar på användarens fortsatta syn på programmet. Han föreslår att minimerar 

barriärer och snabbt orienterar användaren. När Wilbert tar upp dessa punkter pratar han i 

första hand om en webbsidas första intryck men vi anser att samma punkter är användbara för 

alla typer av användningsområden. 

 

Den inloggningsskärm som vi implementerade har en bild på spelets värld och karaktären för 

att snabbt ange en identitet på programmet. Till höger i skärmen finns en ruta som inte tillhör 

världen. I denna finns en inmatningsruta och en text ”Username” (användarnamn), Under den 

finns en stor knapp med texten ”Login”. Användaren kan snabbt se vad som ska göras för att 

komma vidare. 

 

 
 

Figur 17: Inloggningsskärmen 
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3.11.2 Inlärning 

Som tidigare nämnts är det viktigt att användaren snabbt förstår hur programmet ska 

användas. I ett spel som vårat, som innehåller många olika spelelement, är det svårt att 

beskriva dessa direkt för spelaren på ett bra sätt.  

 

Olika spel har använt sig av olika tekniker när de har försökt att lära spelaren att använda 

programmet. Vissa spel använder sig av särskilda inlärningsbanor som är skilda från 

omvärlden och instruerar användaren vad som ska göras. Spelaren kan inte avancera i spelet 

utan att följa instruktionerna. Detta fungerar bra för stora spel men kan bli ineffektiva och 

rentutav irriterande när spelen är mindre. Vissa mindre komplexa spel ger därför spelarna 

frihet att utforska själva vad som ska göras. Spelet Braid, till exempel, använder sig endast av 

antydningar i bakgrunden hur spelaren ska gå tillväga. Dessa antydningar kan vara pilar eller 

tangentknappar som är inarbetade i världen [28]. 

 

Eftersom vårt mål var att skapa en demo som ska kunna underhålla SGA domarna i fem 

minuter hade vi inte så mycket tid att lära dem alla spelets funktioner. Vi tog då beslutet att 

lära spelaren medan spelet spelades. När spelaren ansluter till servern placeras han i en lobby 

där han får välja vilka talanger han ska använda. Vår initiala idé var att låta användaren välja 

fyra egenskaper från ett träd. Då skulle användaren kunna skapa många olika kombinationer 

av alla talanger vi har att erbjuda. Vi tog istället beslutet om att begränsade användarens 

valmöjligheter genom att skapa tre redan förutbestämda karaktärer för att användaren inte 

skulle behöva lära sig alla egenskaper på en gång. Vi har istället en kort informationstext som 

beskriver varje karaktär och visar de fyra egenskaper spelaren har tillgång till. Manualer är 

mest effektiva när användaren har en specifik fråga [28]. Därför implementerade vi en 

informationsruta som innehåller nödvändig informationstext om en specifik del. Denna ruta 

visas först när spelaren, av egen nyfikenhet, håller musen över en enskild egenskap.  

 

När ett spel sedan startas kommer anslutningen till servern och genereringen av kartan ta lite 

tid. Vi behövde därför implementera någon form av laddningsskärm. Detta är viktigt för att ge 

spelaren en uppfattning om vad som händer. Vi beslöt oss för att här ge spelaren en 

introduktion till det grafiska gränssnitt som kommer att användas under spelet med hjälp av 

korta informationstexter som pekar på respektive del. Även kontrollerna visas med hjälp av en 

bild på tangentbordet och musen med kort information om vilka knappar som kan användas 

till vad. Detta fönster visas så länge laddningen inte är klar och sedan tills spelaren klickar på 

valfri knapp. 

 

Väl inne i spelet så har spelaren tillgång till samma informationsruta som användes i lobbyn. 

Detta betyder att en kort beskrivning visas så fort spelaren håller musen över en specifik del i 

sitt gränssnitt.  

 

Inlärningsprocessen är tänkt att fungera på så sätt att spelare ges frihet att utforska världen och 

bekanta sig med sina kontroller. När spelaren kommer i kontakt med ett världsobjekt som kan 

interageras med visas en subtil informationstext som beskriver handlingen som kan utföras 

och säger vilken knapp som spelaren ska tycka på för att göra handlingen. Här lär sig spelare 

att man kan interagera med objekt. De flesta objekten i världen är av typen som spelaren kan 

plocka upp. Dessa objekt interpoleras till spelarens väska vilket visar att spelaren kan hålla i 

flera saker samtidigt och var objekten tar vägen. 
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Efter ett kort tag kommer det att börja bli mörkt vilket antyder att natten är på väg. Vi visar då 

ett meddelande som säger just detta och uppmanar spelaren att skapa en eld. Till detta 

meddelande visas en pil som rör sig upp och ner ovanför tillverkningsrutan för att skapa eld.  

Spelare lär sig då att det finns ett crafting-system och att spelet innehåller en dag och 

nattcykel. 

 

3.11.3 Kontroller 

För att göra en normal förflyttning av spelarkaraktären valde vi att använda 

tangentbordsknapparna W, A, S och D. Som Kostas Gkikas, Dimitris Nathanael och Nicolas 

Marmaras [29] beskriver har dessa tangenter blivit allt vanligare inom moderna spel. Det 

gjorde i sin tur att spelaren snabbt kunde förstå och känna sig bekväm i kontrollerna. Ett 

alternativ till ”WASD”-tangenterna var att använda piltangenterna, men eftersom musen 

används kommer hantering av förflyttningstangenterna att ske med vänsterhanden. Problem 

uppstod då piltangenterna ligger på högersidan av tangentbordet. Dessutom hade vi många 

spelarförmågor och tekniker som behövde egna användningsknappar. ”WASD”-tangenterna 

ligger bättre till i förhållande till andra knappar vilket gör att spelaren inte behöver flytta 

handen för att göra olika saker i spelet. Genom att klicka på mellanslagstangenten utför 

karaktären en rullning i den riktning som spelaren tittar åt. Tangenten är stor och lättåtkomlig 

med tummen från ”WASD”-tangenterna vilket gör att man lätt kan välja vilken riktning man 

vill rulla.  

 

För användningen av spelarförmågor valde vi nummertangenterna: 2, 3, 4 och 5. Tangenterna 

ligger nära förflyttningstangenterna, vilket gör att man kommer åt alla tangenter med små 

fingerrörelser. Detta var vitalt då spelet innehåller moment där spelaren är tvungen att agera 

snabbt. För att använda vapnets specialteknik använda vi nummertangenten 1. Precis som de 

andra förmågorna behövde denna tangent ligga nära förflyttningstangenterna eftersom den 

skulle behöva användas snabbt men också frekvent. 

 

När spelaren kommer i närheten av ett interaktivt objekt i världen kommer F-tangenten att 

kunna användas för att interagera med föremålet. 

 

 
Figur 18: Kontroller i spelet 

 

För att göra en vanlig attack kan spelaren klicka på vänster musknapp. Karaktären kommer då 

utföra attacken i den riktning som musen är i förhållande till karaktärens position. Vänster 

musknapp används dock inte bara till attacker utan har flera olika funktioner beroende på 
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musens position och spelarens tillstånd. Om muspekaren befinner sig inom spelarens 

actionbar kommer vänster musknapp att användas till att klicka på knappar och välja crafting-

föremål och föremål ifrån väskan. Höger musknapp har även den flera funktioner beroende på 

tillståndet. Den kan normalt användas till att gå med, spelkaraktären kommer då gå mot den 

riktning som musen befinner sig. Vi la in denna altenativa förflyttning för att kunna röra sig i 

360 grader vilket inte var möjligt med endast fyra riktnings-tangenter. Höger musknapp 

används också till att avbryta pågående event så som att flytta saker från spelarens väska eller 

avbryta en förmåga. Exempel: Spelaren vänsterklickar på ett föremål i sin väska för att flytta 

det till världen. Halvvägs in i utförandet bestämmer sig spelaren för att avbryta handlingen 

och klickar på höger musknapp. Föremålet åker då tillbaka till spelarens väska.  

 

K-tangenten används för att stänga av och sätta på möjligheten att klicka på interaktionstexten 

som visas när spelaren står bredvid ett interaktivt objekt. 
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4 Resultat 

Vi fick ihop en spelbar demo till Swedish Game Awards som var stabilt och kunde leverera 

över fem minuter underhållning. I det här kapitlet kommer vi beskriva lite tydligare hur spelet 

fungerar och vårt resultat i SGA. 

4.1 Spela spelet 

I början av en spelsession kommer alla spelare börja innanför ett individuellt staket. När alla 

spelare har anslutit till servern kommer en nedräkning att starta. När nedräkningen har räknat 

ner kommer alla spelares staket att splittras och spelaren är fri att attackera motspelare eller 

utforska världen. 

 

Målet med spelet är helt enkelt att överleva till siste man. Vilket sätt man väljer att göra det på 

är upp till var och en. Till sin hjälp har varje spelare tillgång till föremål, egenskaper och 

vapen.  

 

4.1.1 Stridssystemet 

Som tidigare nämnts ville vi att stridssystemet skulle vara skicklighetsbaserat och varierande. 

För att lösa detta studerade vi hur tidigare spel har gjort för att få liknande system. Ett sätt att 

lösa detta på var att inte ha någon target-funktion. Med detta menar vi att spelaren alltid måste 

sikta själv när en attack utförs. Ett annat krav var att spelare skulle kunna undvika attacker 

som motspelare utför mot dem.  

 

Grundkonceptet med stridssystemet är att varje spelare har fyra förmågor som ger olika 

förmåner i en spelsession. Dessa kan variera från att förbättra spelarens vapen till att ge 

spelaren olika attacker. Varje vapen som spelaren kan använda har en unik specialattack som 

endast är åtkomlig när spelaren håller i respektive vapen. Spelaren har alltså fem olika typer 

av egenskaper som kan utnyttjas för att besegra sina motståndare.  

4.1.2 Föremål och tillverkning 

Spelet innehåller ett stort utbud med objekt och föremål som spelaren kan använda sig av 

under spelets gång (se bilaga B & C). Dessa föremål kan bland annat användas som mat eller 

som tillverkningsmaterial för att skapa vapen eller eld. 

 

Med tillverkningssystemet kan spelaren kombinera olika material för att skapa ett annat. Detta 

görs genom att vänsterklicka på en av crafting-ikonerna längst ner till vänster i spelarens 

actionbar. För att spelare ska kunna veta vad som behövs för att tillverka ett specifikt föremål 

använde vi oss av informationsrutor som beskrevs kapitlet Inlärning. Rutan visar information 

om föremålet som kan skapas samt hur mycket av varje resurs som behövs för att skapa det. 

När ett föremål skapas kommer resurserna som behövdes för tillverkningen att förbrukas och 

det skapade föremålet kommer att placeras i spelarens väska.  

4.1.3 Egenskaper 

Eftersom egenskaperna är så annorlunda från varandra var det svårt att göra någonting 

generellt. Vissa egenskaper behövde endast ändra på en variabel medan andra behövde hela 

klasser för att fungera. Alla egenskaper kodades därför mer eller mindre separat. Så som vi 

försökte strukturera upp egenskaperna var att dela in dem i tre grova kategorier, passiv, toggle 

och aktivering. 

De passiva egenskaperna är egenskaper som konstant ger spelaren någon form av fördel. 
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Dessa egenskaper använder sig i grunden av en flagga som säger om spelaren har en speciell 

passiv egenskap. Effekten av egenskapen beräknades sedan utspritt i koden beroende på vad 

egenskapen gjorde. 

 

Toggle-egenskaperna påminner om de passiva med skillnaden att spelaren själv får välja 

huruvida egenskapen ska vara av eller på. Dessa egenskaper ger en större fördel än de passiva 

men kostar någonting att använda. 

 

Egenskaper som spelaren kan aktivera utlöser ofta någon form av handling där spelaren kastar 

saker eller hoppar fram i luften. Dessa egenskaper är de som krävde mest arbete eftersom de 

var tvungna att ta hänsyn till mer element än den enskilda spelaren. Varje egenskap hade även 

en controlCharacter-funktion som bestämde hur karaktären fick röra sig. 

Detta var en viktig del i aktiveringsegenskaperna då handlingen som utlöses kunde vara i flera 

uppdateringar. Utan denna funktion kunde karaktären avbryta sin egenskap av misstag genom 

att göra någonting annat. 

 

Innan en spelsession får varje spelare som sagt välja en av tre befintliga uppsättningar med 

egenskaper. Varje uppsättning ger spelaren fyra olika egenskaper som fokuserar på olika 

områden för att hjälpa spelaren att överleva i världen och besegra sina motspelare. Dessa tre 

kategorier är Strid, uthållighet och kunskap (se bilaga D).   

 

Stridkategorin är riktad till de spelare som föredrar fartfylld action. Stridsegenskaperna har få 

egenskaper som är inriktade på överlevnad och fokuserar nästan helt på att göra skada och 

hitta motspelare för att snabbt kunna ta bort konkurransen. Spelare som är stridsorienterade 

kan bland annat se i mörkret och har chans att göra dubbel skada med sina vanliga attacker. 

 

Uthållighetskategorin är inriktad på mobilitet och uthållighet. En spelare med denna 

uppsättning egenskaper genererar energi och hälsa mycket bättre än andra spelare. De som är 

uthålliga har bland annat egenskapen att kunna springa snabbare. Att springa snabbt kostar 

dock energi, men med mat i magen kan uthållighetsorienterade spelare generera energi 

snabbare än vanligt.  

 

Kunskapskategorin är inriktad på utforskning och överlevnad men har även egenskapen att 

tillverka starka gifter som kan användas offensivt. Om rätt ingredienser hittas kan dessa 

spelare dränka sitt närstridsvapen i gift vilket i sin tur gör att motspelare som blir träffade av 

attacker från detta vapen kommer bli förgiftade. Spelare som är kunskapsorienterade kan även 

göra motgift till sig själva utifall de själva skulle bli utsatta för förgiftning. 

4.1.4 Vapen 

Som nämndes tidigare har varje vapen en special attack för att göra spelet mer varierande (se 

bilaga E). De vapen som kan användas skapar spelaren via sitt crafting-system och/eller hittar 

i världen.  

 

Innan ett vapen har hittas har karaktären bara sina nävar att försvara sig med. Vi har dock 

räknat knytnävarna som en vapentyp, vilket betyder att även nävarna har en specialattack. 

Denna specialattack är ett hårdare slag som implementerar vår knockBack-funktion som 

slungar iväg motspelaren. Så som den är implementerad är att en hastighets vektor placeras på 

den träffade motståndarkaraktären. Efter varje uppdatering minskar denna vektor och saktar in 

spelaren. Under tiden som spelaren är påverkad av en knockBack-effekt kommer han inte 

kunna röra sig.  
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Det simplaste av de vapen som karaktären kan placera i sin utrustning är en vanlig sten. 

Stenar kan hittas över allt i världen och har en specialteknik som implementerar 

kastfunktionen. Detta innebär att spelaren slungar iväg stenen i önskad riktning. Stenen 

kommer försvinna ifrån spelarens utrustning och färdas en kort sträcka framåt. Efter att en 

specificerad sträcka har nåtts kommer stenen att tappa höjd och dala ner mot marken. När 

stenen har nått sitt mål kommer den att skapa ett världsobjekt som återigen går att plocka upp. 

Denna effekt ger en kontinuerlighet då alla objekt som kastas förblir där de landar.  

 

Träklubban är ett av de vapen som spelaren kan tillverka själv. För att göra detta krävs tre 

stockar. Träklubban har ett starkt vanligt slag och en ännu starkare specialattack. Karaktären 

hoppar upp i luften och slår ner klubban i marken. Denna specialattack implementerar 

knockBack-funktionen precis som det vanliga slaget och har dessutom en helt egen animation.  

 

Ett av de farligaste vapnen vi implementerade är svärdet. Svärdet går inte att tillverka och 

finns endast i två upplagor under varje spelsession. Dessa svärd kan hittas i mitten vilket gör 

dem svåra att få tag på eftersom alla vill åt dem. Svärdets specialattack implementerar 

controlCharakter-funktionen som nämndes tidigare. Karaktären slungas fram och utför en 

snurrattack som anger tre attacker under den tid som karaktären snurran. När snurren är igång 

har karaktären möjlighet att röra på sig men kan inte avbryta snurren.  

 

Spjutet kan tillverkas precis som klubban, men av tre långa pinnar och en sten. Spjutet har 

längre räckvidd än de flesta vapnen och innehar en specialattack som har ännu längre 

räckvidd. Karaktären stöter då spjutet framåt och attackerar, flera upprepade gånger, under en 

kort tid.  

 

Kniven är ett kastvapen och implementerar, precis som stenen, kastfunktionen. Knivens 

specialattack innebär att karaktären kastar alla sina knivar i en kon framför sig. Detta innebär 

förstås att spelaren samtidigt förlorar alla sina knivar.  

 

Sista vapnet som vi har implementerat är bumerangen. Det är ett kastvapen som kommer 

tillbaka till karaktären efter att den har kastats. Den implementerar en enklare kastfunktion 

som inte innehåller metoden som tar bort föremålet när de kastats eller timern som säger att 

föremålet ska förlora höjd. Bumerangen flyger i luften tills den har nått sitt mål. Då kommer 

den att lokalisera sin ägare och flyga tillbaka. Bumerangen har möjlighet att träffa två gånger. 

En gång på vägen ut och en gång på tillbakavägen. Specialattacken kan endast aktiveras när 

bumerangen är i flykt. Spelaren kan då välja en ny orientering för bumerangen. Detta gör den 

till ett pricksäkert vapen då spelaren kan kontrollera dess rörelse. Med specialattacken 

aktiverad kommer den att kunna träffa upp till fyra gånger på ett kast. 

4.2 Speltester 

För att komma fram till vårt slutgiltiga resultat var vi naturligtvis tvungna att kontinuerligt 

testa produkten med utomstående människor. Varje måndag hade vi speltestning med fyra 

personer för att hitta eventuella buggar och områden som behövde förbättringar. De som 

speltestade hade tidigare erfarenhet av action spel och vi kunde fokusera på att balansera 

spelets olika talanger och vapen. Vi kunde därefter justera programmet i små steg för att göra 

det bättre och roligare att spela. Vi hade även testpersoner som inte har tidigare erfarenhet av 

actionspel. Vi insåg då att inlärningskurvan var väldigt brant och bestämde oss därför för att 

lägga mer tid på inlärningen. 
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Under sista veckan av projekttiden lyckades vi samla ihop 11 personer från olika delar av 

världen för att testa det slutliga resultatet och eventuella nätverksproblem. Testet var väldigt 

lyckat och vi upptäckte inga problem med latens. Dessutom fick vi väldigt god kritik från alla 

spelare. 

4.3 Resultat i SGA 

Vi skickade in vårt bidrag i tid tillsammans med våra tre utvalda bilder och en beskrivning 

som förklarar spelets mål och kontroller samt hur man installerar det. Under testningsperioden 

kunde vi se på vår server att domarna testade spelet. Speltestet höll på i ungefär femton 

minuter. Vi blev dock tyvärr inte nominerade, men vi är nöjda med det resultat vi lyckades 

åstadkomma under tio veckor.  



 

  42 (47) 

5 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi det slutresultat som vi kom fram till. Vi jämför projektet med 

kursens krav och de mål som vi initialt fastställt. Vi diskuterar även den etiska aspekten på 

projektet. Slutligen beskriver vi våra egna slutsatser av att arbeta med detta spelprojekt och 

diskuterar sedan projektets potential till fortsatt utveckling. 

5.1 Etik inom datorspel 

I och med att nya spel ständigt skapas så skapas det även nya förhållningsätt om vad som får 

och inte får göras.  

 

5.1.1 Våld 

Våld inom dataspel är en länge diskuterad fråga och många anser att våldsamma spel kan 

påverka barn och ungdomar negativt. Varför är det så stor fokus på våldet inom just spel? Vad 

som gör att våld i just spel är värre än till exempelvis våld i film, är för att våldet är interaktivt 

[30]. Det är användaren som utför våldet till skillnad från i till exempel en film där tittarna 

endast är åskådare.  

 

Catharsis hypotesen betyder att personer kan släppa ut sin aggression genom att utföra 

handlingar fysiskt eller i fantasin. Genom att utöva våld inom spel släpper användaren ut sin 

ilska i spelvärlden och behöver därför inte agera aggressivt i vardagslivet.  Enligt denna 

hypotes skulle våld inom spel vara en förebyggande faktor mot aggressivt beteende. Craig 

Andersson och Nicholas Carnagey [31] förklarar att våldsamma spel kan orsaka ett aggressivt 

beteende hos spelaren. De beskriver också att spel där våld belönas ökar våldsamma 

handlingar och tankar hos användaren. 

 

I vårt spel är det primära målet att överleva och inte att döda sina motståndare. Vi erbjuder 

alternativa vägar till vinsten där spelare inte behöver döda sina motspelare. Vi har dessutom 

siktat på att inte visualisera karaktärerna i spelet på ett realistiskt vis, vilket gör att våldet i 

spelet inte kan förknippas med verkligheten på samma sätt. Vi tror att barn kan se skillnad på 

fiktion och verklighet, vår stiliserade grafik underlättar detta ytterligare. 

 

5.2 Uppfyllande av kursens mål 

Arbetet har gett oss fördjupad kunskap inom projektplanering och spelprogrammering. Vi har 

lärt oss att var självkritiska och att fokusera på det som är viktigast för projektets 

framskridning.  Vi insåg snabbt att vi var tvungna att kapa vissa bitar av projektet eftersom 

tiden inte skulle räcka till. Anpassningar var tvungna att göras utefter alla ändringar som 

gjorts så att de fungerade utan den borttagna delen. De delar som vi tog bort var 

inloggningssystemet, 3 spelbara raser blev 1, talent-tree, vissa unika områden, 

karaktärsskapande, djurlivet blev inte så omfattande som vi hade tänkt.   
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5.3 Uppfyllande av projektets krav 

I detta kapitel jämförs vårt slutliga resultat med de mål som vi bestämde i början av projektet. 

Vi bedömer hur väl vi klarade att uppfylla kraven som SGA fastställt och diskuterar varför 

vissa av våra egna mål inte genomfördes. 

5.3.1 Krav från SGA 

Kraven som SGA hade på ett bidrag som skickades in var att kunna spela i fem minuter, spelet 

fick inte publicerats, och en 200 ord text som beskrev spelet. Vi lyckades få ihop ett körbart 

spel som inte än publicerats. När vi skickade in vår demo skrev vi en kort beskrivning av 

spelet. Vi kunde senare avläsa från serverkoden att SGA domarna spelade i femton minuter.  

 

Med detta anser vi att kraven som SGA ställde på bidraget var godkända. 

 

5.3.2 Våra egna krav 

De kraven vi satte i början av projektplanen visade sig vara svåra att uppnå på den lilla tid vi 

hade och vissa delar var medvetet borttagna då projektet utvecklades i en annan riktning. Vi 

känner ändå att vi han med de mål som vi behövde nå för att få ett roligt och spelbart 

multiplayer-spel. 

 

En spelbar karta var det krav som stod först prioriteringslistan och ett av de första kraven vi 

gjorde klart. Då kraven för detta mål var väldigt abstrakta ansåg vi att så länge en värld kunde 

genereras var målet uppnått. Dock var vi inte nöjda med att endast kunna generera en platt 

värld med enstaka objekt utplacerade så fortsatte vi att implementera ett flertal objekt och 

zoner. Vi implementerade även ett biome-system som genererar en lite intressantare karta.  

Fysikmotorn som vi planerade innehöll många funktioner som vi slutligen inte behövde. Den 

färdiga motorn klarar av kollisioner mellan cirklar bra. Vi implementerade funktioner för linje 

mot cirkel, men det visade sig att vi endast behövde kollision mellan två cirklar. Vi bestämde 

oss därför för att inte implementera kollision mot rektanglar som vi tidigare sagt att vi skulle. 

Stridssystemets krav var också de väldigt abstrakta. Vi är nöjda med de resultat som vi har 

eftersom vi finner det roligt att själva spela spelet. Vi har även fått god respons från de folk 

som har speltestat.  

 

Animationsmotorn klarar av de krav som vi satte på den. Vi kan förflytta, rotera och skala 2D 

bilder och interpolera mellan deras olika lägen.  

 

Nätverksspel fungerar så länge du har internetanslutning och en server igång som kan hantera 

klienternas meddelanden.  

 

Vapen i spelet består av 7 olika typer. Knytnäve, sten, träklubba, svärd, spjut, kastkniv och 

bumerang varav alla har en speciell förmåga. Efter detta utbud ansåg vi att stridssystemet var 

tillfredställande och bestämde oss för att prioriterade andra uppgifter. 

 

Stammarna visade sig vara det mest tidskrävande i hela projektet. Vi beslutade att endast 

fokusera på en stam eftersom det tog väldigt lång tid att rita animationsbilderna för varje 

vapen och dess specialförmågor. Stammen vi valde att göra har animationer för alla 

egenskaper och vapen. 
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Förmågorna som vi har kan listas inom tre typer. Strid, uthållighet och kunskap. Alla dessa 

typer innehåller 4 unika egenskaper.  

 

Ljusmotorn klarar av att hantera en dag och nattcykel samt 21 ljuskällor på skärmen 

samtidigt. 

 

Den AI som implementerades var simpel men tillfredställande. Vi implementerade en bra 

grund för att lätt kunna göra mer avancerade djur i världen.  

 

Unika områden finns, men de har inte de unika egenskaper som vi initialt tänk. Små dammar 

med vatten är exempel på ett sådant område. Världens mittpunkt räknas även som ett unikt 

område då vi genererar all terräng vid mitten för hand.   

 

5.4 Slutsatser 

Med tanke på den tid som fanns att genomföra projektet på så hade det varit positivt att 

begränsa oss i arbetsuppgifter, genom detta hade vi kunnat lägga mer tid på enskilda uppgifter 

för ett bättre slutresultat. Detta resulterade i att vi ofta implementerade en del väldigt simpelt 

och gick vidare till nästa del. På sättet vi arbetade fick vi mycket implementerat men vi 

offrade kvalitet. Istället skulle vi ha tagit åt oss mindre projekt och implementera alla delar 

mer avancerat. 

 

Användningen av Spriter hade sina för och nackdelar. Den inbyggda kinematiken i 

programmet gjorde att animationerna som skapades såg väldigt bra ut och det gick fort att 

skapa en len animation med relativt lite ansträngning. Programmet hade dock vissa brister 

gällande mer komplicerade animationer så som karaktären. Spriter är som sagt under 

utveckling, vilket betyder att programmet kraschade frekvent. Detta var inget problem så 

länge mindre animationer gjordes men vid längre och mer avancerade animationer blev det 

problematisk. 

 

Hade vi varit medvetna om att Spriter skulle innebära så pass mycket redundant arbete hade 

vi antagligen valt att använda något annat program. 

 

5.5 Projektets utvecklingspotential 

Det finns väldigt stor potential till vidarutveckling av vårt spel då vi har byggt upp en bra 

grund för alla initiala idéer, som inte implementerades, och utökningen av innehåll.  

En av idéerna som inte genomfördes var karaktärsskapning. Våra planer var att låta spelarna 

ha möjlighet att skapa sina egna hjältar från olika stammar. Varje stam skulle ha tillgång till 

sitt eget talangträd med unika förmågor som spelare kan specialisera i. Istället för att ha tre 

låsta karaktärer skulle vi få mängder med olika kombinationer av spelbara hjältar. Dessutom 

tänkte vi lägga till skapandet av karaktärens utseende. Där skulle man bland annat kunna välja 

kön på karaktären. Detta var vår initiala tanke, men hann som sagt inte skapa mer än en 

spelbar karaktär. Denna ändring skulle bidra till ett mer könsneutralt spel där både kvinnliga 

och manliga karaktärer var spelbara. 

 

Djur är någonting som skulle förbättra spelupplevelsen drastiskt. Då det var ont om tid hade 

vi endast möjlighet att implementera ett djur, men grunden är lagd och det enda som krävs för 

att implementera flera djur är mer tid. 
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  Bilaga A 

 

Scml-fil 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<spriter_data scml_version="1.0" generator="BrashMonkey Spriter" generator_version="b1"> 
    <folder id="0"> 
        <file id="0" name="BerryPlantEmpty.png" width="400" height="400"/> 
        <file id="1" name="BerryPlant.png" width="400" height="400"/> 
    </folder> 
    <entity id="0" name="entity_000"> 
        <animation id="0" name="IdleBerry" length="1000"> 
            <mainline> 
                <key id="0"> 
                    <object_ref id="0" timeline="0" key="0" z_index="0"/> 
                </key> 
                <key id="1" time="501"> 
                    <object_ref id="0" timeline="0" key="1" z_index="0"/> 
                </key> 
            </mainline> 
            <timeline id="0" name="BerryPlant"> 
                <key id="0" spin="0"> 
                    <object folder="0" file="1" x="-200" y="400"/> 
                </key> 
                <key id="1" time="501" spin="0"> 
                    <object folder="0" file="1" x="-200" y="388.744821" scale_y="0.971897"/> 
                </key> 
            </timeline> 
        </animation> 
        <animation id="1" name="Use" length="600" looping="false"> 
            <mainline> 
                <key id="0"> 
                    <object_ref id="0" timeline="0" key="0" z_index="0"/> 
                </key> 
                <key id="1" time="300"> 
                    <object_ref id="0" timeline="0" key="1" z_index="0"/> 
                </key> 
                <key id="2" time="303"> 
                    <object_ref id="0" timeline="0" key="2" z_index="0"/> 
                </key> 
                <key id="3" time="390"> 
                    <object_ref id="0" timeline="0" key="3" z_index="0"/> 
                </key> 
                <key id="4" time="450"> 
                    <object_ref id="0" timeline="0" key="4" z_index="0"/> 
                </key> 
                <key id="5" time="600"> 
                    <object_ref id="0" timeline="0" key="5" z_index="0"/> 
                </key> 
            </mainline> 
            <timeline id="0" name="BerryPlant"> 
                <key id="0" spin="0"> 
                    <object folder="0" file="1" x="-200" y="400"/> 
                </key> 
                <key id="1" time="300" spin="0"> 
                    <object folder="0" file="1" x="-200" y="603.860877" scale_y="1.509016"/> 
                </key> 
                <key id="2" time="303" spin="0"> 
                    <object folder="0" file="0" x="-200" y="601.822268" scale_y="1.503926"/> 
                </key> 
                <key id="3" time="390" spin="0"> 
                    <object folder="0" file="0" x="-200" y="394.052879" scale_y="0.985151"/> 
                </key> 
                <key id="4" time="450" spin="0"> 
                    <object folder="0" file="0" x="-200" y="570.196611" scale_y="1.42496"/> 
                </key> 
                <key id="5" time="600" spin="0"> 
                    <object folder="0" file="0" x="-200" y="421.291601" scale_y="1.053163"/> 
                </key> 
            </timeline> 
        </animation> 
    </entity> 
</spriter_data> 
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World Objects 
 

Object Name Interactive Description Picture 

Berry Plant Yes Gives 5 Berries items. 

 
Big Rock No - 

 
Border Fence No - 

 
Bush Yes 10% chance to spawn a rabbit on first interaction. 

 
Campfire No Emits light. 

 
Destructable 

Fence 

Yes Hold off players from certain areas. Breaks after 10 

hits.  
Grass No - 

 
Mushroom Yes Gives 1 Purpletop, 1 Magecap or 1 Mushroom item 

 
Poison Cloud No Poison all players inside its radius. 

 
Pond Yes Quench thirst and refills equipped water bags. 

 
Small Tree Yes Breaks after 10 hits, Gives 1 Stick item. 

 
Tall Grass Yes Gives 1 Tall Grass item. 

 
Tree Yes Breaks after 10 hits, Gives 3 Logs items. 

 
Twigs Yes Gives 1 twig item. 

 
Water Leaf Yes Quench thirst. 

 
Weed Plant Yes Gives 1 weed item. 
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Items 
 

Item Name Used for Received from Picture 

Berry Eating, Antidote Berry plants 

 
Boomerang Weapon Found in world, 

Crafting (3 Tall Grass, 1 Log)  
Club Weapon Found in world, 

Crafting (3 Logs)  
Fur - - 

 
Knife Weapon Found in world, 

Crafting(1 Stone, 1 Twig)  
Leather Crafting material Rabbits  

 
Log Crafting material Trees 

 
Magecap Eating Mushrooms (need Mushroom 

Knowledge to receive it)  
Meat Eating Rabbits 

 
Mushroom Eating (50% chance to poison 

player) 

Mushroom   

 
Purpletop Eating (Poisonous), Antidote,  

Poison Weapon, Poison Cloud 

Mushrooms (need Mushroom 

Knowledge to receive it)  
Spear Weapon Found in world, 

Crafting(1 Stone, 3 Sticks)  
Stick Crafting material Small Trees 

 
Stone Weapon, Crafting material Spear and Knife 

 
Sword Weapon Found in world 

 
Tall Grass Crafting material Tall Grass 

 
Twig Crafting material Twigs 

 
Water bag 

(Empty) 

- Crafting(2 Leather, 3 Tall 

Grass)  
Water bag (Full) Quench thirst Found in world, An empty 

water bag refilled at a pond.  
Weed - Weed Plants 
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Abilities 
 

Ability name Description Type Picture 

 

Combat 
Crit Chance The player has a small chance to do double 

damage. 

Passive 

 
Night vision The player can see in the dark. Passive 

 
Toughness The player takes half the damage for 5 seconds. 

Has a 15 seconds cool down. 

Activate  

 
Showdown The player will receive arrows pointing to all 

living players in the world. The arrow will 

scale depending on the distance to the player. 

The effect is up for 5 seconds and has 30 

seconds cool down. 

Activate 

 

 

Endurance 

Good Stomach The player regenerates energy faster when its 

food level is higher than 80%. 

Passive 

 
Regeneration The player uses his energy to regain health 

points. 

Toggle 

 
Sprint The player can choose to run faster at the cost 

of energy. 

Toggle 

 
Adrenalin Rush The player has unlimited energy for 5 seconds. Activate 

 
 

Knowledge 

Mushroom 

Knowledge 

The player can see the difference between good 

(Magecap) and bad (Purpletop) mushrooms. 

Passive 

 
Poison weapon The current weapon becomes poisonous for 5 

seconds at the cost of 2 Purpletops. Dealing 

damage will poison the opponent. 

Activate 

 
Antidote Use an antidote from 1 Berry and 1 Purpletop. 

The ability will remove any poison effect and 

give a poison immunity buff for 5 seconds. 

Activate 

 
Poison Cloud The player can create a cloud of poisonous gas 

at the cost of 3Purpletops. The cloud will give a 

poison effect to every player inside the cloud. 

Point and 

click 
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Weapon Abilities 

 

Name Description Type Picture 

Fist A normal attack is launched with a strong 

knockback effect. 

Activate 

 
Stone The player throws the stone that he holds in his 

weapon equipment.  

Point and 

click 

 
Club The player charges up a powerful attack that 

will deal a lot of damage to opponents within a 

small radius of the player. 

Activate 

 
Sword The player leaps forward a short distance and 

spins three times at the destination. Each lap in 

the spin will hit all players within a small radius 

of the player.   

Point and 

click 

 

Spear Multiple attacks are launched in quick 

succession in front of the player.  

Activate 

 
Boomerang The player may choose to alter the boomerangs 

path mid-air.  

Point and 

click 

 
Knife All knives in the players weapon equipment 

will be thrown at the same time in a cone in 

front of him.  

Point and 

click 

 
 


