
Datateknik C, Examensarbete, 15 högskolepoäng

IMPLEMENTERING AV PHONG-
LJUSSÄTTNING I 2D-SPELMILJÖ

Joel Setterberg och Jonatan Elsgard

Programmet för simulerings- och dataspelsteknik, 180 högskolepoäng

Örebro vårterminen 2014

Examinator: Lars Karlsson

BACHELOR'S DEGREE

Örebro universitet Örebro University
Institutionen för School of Science and Technology

naturvetenskap och teknik  SE-701 82 Örebro, Sweden

701 82 Örebro



Sammanfattning
Under de senaste åren har en ny trend inom spelindustrin uppstått då en stor del av spelen har gått
tillbaka till de tvådimensionella miljöerna som var vanligare i tv-spelens barndom, detta tack vare
att  mobiltelefoner  och  deras  spel  har  tagit  allt  större  plats  på  marknaden  och  de  är  ofta
tvådimensionella  på  grund  av  sin  begränsade  hårdvara.  De  tvådimensionella  spelen  har  enligt
tradition  inte  haft  någon  dynamisk  ljussättning,  utan  de  har  bestått  utav  färdig  grafik  med
förutbestämda intensiteter vilket gör att spelen kan se platta ut. 

Men inom andra områden av spelindustrin, framförallt tredimensionella spel, har utvecklingen av
dynamiska  ljussättningsmetoder  kommit  långt.  Problemet  med  dessa  metoder  är  att  de  kräver
objektens normaler, vilka normalt inte finns tillgängligt i tvådimensionella bilder. 

Idag är mobiltelefonerna kraftfulla och klarar av mycket tyngre beräkningar än vad de gjorde för
bara några år sedan. Därför undersökte vi möjligheten att implementera dynamisk ljussättning i ett
tvådimensionellt spel på androidbaserade mobiltelefoner. För att genomföra detta krävdes också att
vi undersökte metoder för att generera normaler för tvådimensionell grafik.

För  att  ett  fullständigt  spel  skulle  kunna  skapas  så  implementerades  också  saker  som
kollisionshantering, artificiell intelligens och procedurell generering av banor.

Abstract
In recent years, a new trend in the gaming industry has emerged since a large part of the games have
gone back to the two-dimensional environments that were more common in the early days of the
video games history . This is due to mobile phones and their games have taken more and more
space on the market and they are often two-dimensional because of the limited harware. The two-
dimensional games have traditionally never had any dynamic lighting , they have consisted of pre-
made graphics with predetermined intensities , which means that the games may look flat.

But in other areas within the gaming industry, especially three-dimensional games, the evolution of
dynamic lighting techniques have come a long way. The problem with these methods is that they
require the object's normals, which are not normally available in two-dimensional images.

Today mobile phones are powerful and capable of much heavier computations than they did just a
few years ago. Therefore, we examined the possibility of implementing dynamic lighting in a two-
dimensional  games  on  Androidbased  mobile  phones.  To  accomplish  this  it  required  that  we
investigated methods to generate normals for two-dimensional graphics.

In order to create a full game we also implemented features such as collision handling, artificial
intelligence and procedural generation of maps.
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1 Inledning
Vi är två studenter vid Örebro universitet  och har valt  att  som examensarbete göra ett  spel för
Androidbaserade enheter där vi ska applicera dynamisk ljussättning i en tvådimensionell spelmiljö
och i slutändan ha en produkt som uppfyller kraven för att få ställa upp som bidrag i Swedish Game
Awards. Spelet kommer att vara ett, som vi valt att kalla det, ”stay-alive”-spel. Detta just för att
själva  meningen med  spelet  är  att  överleva  så  länge  som möjligt  och  ta  sig  igenom vågor  av
varierande motståndare där svårighetsgraden ökar med tiden.

Projektet  har  sina rötter  i  att  vi  under  en datorgrafikkurs  i  vår  utbildning fick upp ögonen för
ljussättning  i  datorgrafik  och  under  ett  samtal  kom  in  på  om  man  kunde  få  mer  djup  i
tvådimensionell grafik med hjälp av phong-ljussättning. 

I denna rapport beskriver vi den 10 veckor långa processen för vårt examensarbete och tar upp
problematiken vi  stött  på och hur  vi  löst  den,  verktyg och metoder  vi  använt  samt att  vi  ville
fördjupa oss i ljussättningens olika moment. Avslutningsvis kommer vi att föra diskussioner om
spelutvecklingsprocessen, delar som kunde ha gjorts bättre och utvecklats vidare.

Under  förundersökningarna  stötte  vi  på  liknande  projekt  såsom ”SpriteLamp”  och  ”Legend  of
Dungeon” som också har stor grund i dynamisk ljussättning i 2D-miljö [1,2]. Den förstnämnda är
ett exempel på en metod för att generera normaler för hand.

1.1 Motivation

I  dataspelutvecklingens ungdom var spelen tvådimensionella.  De bestod utav lågupplösta bilder
som rörde sig i höjdled och sidled för att representera en värld som spelaren interagerade med.
Allteftersom åren gick och datorerna blev kraftfullare började de tredimensionella spelen bli allt
vanligare,  bilderna  byttes  ut  mot  modeller  uppbyggda av polygoner  och spelen  kändes  alltmer
verkliga. Men några år senare, när datorkraften blev allt starkare, kunde spelen också få med allt
mer sofistikerade ljussättningsmetoder. En populär metod var phong, en approximerad metod för att
beräkna hur ljus beter sig när det träffar ytor. Men i de tvådimensionella spelen kom aldrig den här
grafiska biten med i så stor utsträckning.

På grund av detta har vi valt att försöka ta ett steg framåt för att göra just detta i ett tvådimensionellt
spel, men för Androidenheter som också sätter en vis begränsning på prestandan.

1.2 Projekt

Slutprodukten av detta projekt blev ett spel i genren som vi har valt att kalla ”2D top-down scrolling
shoot 'em up”. Våra ambitioner med spelet var att det skulle vara enkelt att bara starta upp när man
hade  tid  att  spela.  Det  är  inte  ett  spel  man måste  spela  på  i  evigheter,  men trots  detta  är  det
utmanande för den som vill försöka slå rekordet. Man spelar som ett rymdskepp som ska ta sig
igenom vågor av fiendeskepp och undvika att kollidera med eller bli träffad av deras projektiler.
Som hjälpmedel kan man plocka upp ”power-ups” som ger skeppet förbättrade egenskaper i bland
annat hälsa och avfyrningshastighet. Dessa ”power-ups” tappas av fiender som du eliminerar.

För att undvika enformighet i spelet har vi valt att göra delar av spelet procedurellt. Vi har däremot
valt att behålla visa saker i fasta mönster. Det ger spelaren en känsla av variation, men samtidigt
möjlighet att träna sina färdigheter att känna igen dessa mönster.

Tyngden i  projektet  låg  däremot  i  implementationen  av  dynamisk  ljussättning  i  2D,  med flera
ljuskällor. Detta gjordes med hjälp utav Phong-modellen [3]. Fokus låg även på att implementera
simplare  artificiell  intelligens,  ”power-ups”,  kollisionshantering,  fysik  för  projektiler  och  ett
funktionellt användargränssnitt.
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För att få det tekniska djupet i projektet valde vi att göra detta för androidbaserade enheter och då
krävdes  att  implementationen  av  ljussättningen  gjordes  i  OpenGL ES 2.0  [4].  Vanlig  OpenGL
saknar det stöd för mobila enheter som OpenGL ES har. OpenGL ES 2.0 är den version som stöder
de flesta androidenheterna i dagsläget. Till ljussättningen tillkommer dessutom förklaring till teorin
på hur normalerna för detta sker.

I implementationen av AI och ”power-ups” lades mycket fokus på att göra koden modulär för att i
framtiden kunna implementera flera AI och ”power-ups”

Kollisionen är en väldigt simpel implementation av kollisionsboxar runt varje objekt och med hjälp
av dessa boxar testas om deras kanter skär varandra eller inte. Se kapitel 4.4 Kollisionshantering.

För användarvänlighet och -gränssnitt var minsta kravet ett stadigt och smidigt sätt att välja mellan
olika menyer. Detta löstes med en switch-sats som beroende på vilken meny man skulle till ändrade
visningsskärmens tillstånd.

1.3 Syfte

Syftet med projektet är att applicera dynamisk ljussättning i en applikation för en androidbaserad
mobil. Detta gjordes i form av ett single-player spel i 2D ”top-down scroller”-miljö i ”Shoot 'em
up” utförande. Projektet användes senare som ett bidrag till Swedish Game Awards.

1.4 Krav

1.4.1 SGA-krav

• Spelet måste vara helt oberoende, alltså inga sponsorer eller företag involverade.

• Spelet får inte ha varit publicerat tidigare.

• Det måste finnas en spelbar demo på fem minuter.

• Minst tre skärmdumpar måste finnas.

• En beskrivning av spelet på 200 ord ska också finnas.

1.4.2 Våra krav

Hårda krav:

• Plattform: Körbar på Android-baserad enhet (API 8 – 18).

• Genre: 2D top-down scrolling shoot 'em up.

• Kollisionshantering: Simpla geometrier som skär varandra.

• Ljussättning: Dynamisk  i  form  av  Phong  (många  ljuskällor,  t  ex.  från  strålar  och
explosioner.)

• AI: Modulärt system för framtida implementationer av AI.

• ”Power-ups”: Modulärt system för framtida implementationer av ”power-ups”.

• Spelmeny: Organiserad meny i form av en statemachine.

• Beröm: Ge beröm och tack till skaparna av de öppna tillgångar som utnyttjats
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Mjuka krav:

• Fler AI: Implementera in flera AI i det modulära systemet.

• Fler ”power-ups”: Implementera in flera ”power-ups” i det modulära systemet.

• Procedurella banor: Göra banorna procedurellt genererade med hjälp av att slumpmässigt
ändra fiendernas beteende och rörelsemönster.

• Procedurell  AI: Procedurellt  generera  svårighetsgraden  på  AI  baserat  på  spelarens
avancering.
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2 Bakgrund

2.1 Ljussättnings modeller

Det  finns  många typer  av metoder  för  ljussättning  i  grafisk programmering.  Några exempel  är
Phong och Oren-Nayar. En huvudsaklig anledning till att vi valde just Phong är att vi har använt den
förut och den är relativt enkel att implementera. Den kräver inte heller så många uniforma variabler.
Det vill säga, man behöver inte skicka så mycket data till grafikkretsen. Den är inte heller särskilt
kostsam att  beräkna och i  och med att  vi  valde att  göra spelet  för mobiler  så bör vi  hålla ner
prestandakostnaderna. Oren-Nayar [5] är mer exakt, den utgår också från materialet på objekten.
Beroende på vilken yta objektet har så kan man få en mer exakt simulering av hur ljus reflekteras.
Det är dock dyrare att räkna ut och i tvådimensionella bilder så finns det ingen information om
objektens material. 

Phong är en abstraktion av hur ljus beter sig när det träffar en yta. Bui Tuong Phong beskriver i sin
avhandling [3] att Phongs ljussättningsmetod består av följande fyra komponenter:

Den består av fyra delar. Ambient ljus, diffust ljus, speglande ljus och emissivt ljus.

• Ambient: Det ambienta är en kombination av det ambienta ljuset, Ca , och den ambienta
färgen på objektet, La

CaLa

• Diffust: Med det diffusa ljuset kan man beskriva vad som är upplyst genom att ta vinkeln
mellan objektets normal, N⃗ , och ljusets riktning,  V⃗ L . Ju närmare det är noll, desto
mer upplyst är det. Cd är objektets diffusa färg och Ld är ljusets diffusa färg.

∑ (Cd Ld ( N⃗⋅⃗V L))

• Speglande: Det speglande ljuset är precis som det låter. Det är hur ljuset speglas på objektet.
Det räknas ut genom att ta vinkeln mellan reflektionen av ljusets riktning runt objektets
normal, r⃗ L ,  och  åskådarens  riktning,  V⃗ e .  Ju  närmare  denna  vinkel  är  noll,  desto
närmare ljusets färg blir objektet.  C s är den speglande färgen på objektet,  Ls är det
speglande ljusets färg och f är konstanten som bestämmer hur speglande objektet är.

C sLs( r⃗L⋅⃗V e)
f

• Emissivt: Beskriver objektets självlysande förmåga. Det bestäms av en variabel C e som
läggs till i slutresultatet.

När man sätter ihop dessa får man Phongs modell för ljussättning:
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2.2 Ljussättning i tvådimensionella spel

Vi fick idén att försöka oss på ljussättning i två dimensioner när vi såg ett projekt Snake Hill Games
håller på att utveckla [1]. Snake Hill Games är en indie game studio som består av tre anställda. De
såg en nytta i att skapa ett verktyg som kallas ”SpriteLamp”. ”SpriteLamp” är ett verktyg som med
hjälp av något de väljer att kalla ”ljusprofiler” skapar en normalmap. Dessa ljusprofiler är bilder av
objektet  ritade  i  gråskala  med hänseende på  en ljusriktning.  Man måste  ha minst  två av  dessa
”ljusprofiler”. Verktyget kan användas till  många andra ändamål också, men det är just den här
normalmapsberäkningen som är intressant för oss då vi har tänkt oss att jobba på liknande sätt.

Ett annat projekt vi har tittat på är ”Legends of Dungeon” [2]. Detta projekt är mer inriktat på den
praktiska delen i implementeringen vi vill göra då det är ett spel och inte ett verktyg som de har
skapat.  Här  har  de  valt  att  skapa  en gråskalig  bild  som alla  deras  sprites  delar.  Utifrån  denna
gråskala  skapas  en  normalmap  som sedan  används  tillsammans  med  objektets  originaltextur  i
ljussättningsberäkningarna för att få ett tillfredställande resultat.

2.3 Generering av normaler

Det finns färdiga program för att generera normaler till tvådimensionella texturer. Några av dessa är
”SpriteLamp”, som nämts ovan, ”nDo” [6], ”xNormal” [7] och ”Unflattener” [8]. ”SpriteLamp och
”Unflattener” fungerar på så sätt att man själv skapar minst två heightmaps med olika ljusriktningar
för  att  sedan  med  hjälp  av  programmen  skapa  en  normalmap.  Skillnaden  på  dessa  är  att
”Unflattener” är gratis och opensource under BSD-licens [9], medan ”SpriteLamp” är inte gratis
och  har  stängd  källa.  Både  ”nDo”  och  ”xNormals”  är  plugins  som  man  använder  genom
bildredigeringsprogram. Detta ger användaren möjlighet att om man vill rita egna normaler med
verktygen som tillhandahålls. Fördelen med detta är att du kan kolla på resultaten medan du arbetar
och du kan utnyttja miljön av ditt favoritbildredigeringsprogram (om det stöds). En nackdel med
”nDo” är att det är exklusivt till Photoshop [10].

2.4 LibGDX

LibGDX är ett ramverk för spel- och visualiseringsutveckling. Skaparnas mål med systemet är att
det ska fungera även för flera plattformar och ge användarna så mycket kontroll som möjligt. Det
fungerar  på  det  viset  att  man  programmerar  i  något  de  valt  att  kalla  ”kärnprojekt”.  Utifrån
”kärnprojektet” kan man kompilera det till de olika plattformarna som stöds. Varför vi valde just
LibGDX var för att det stöder OpenGL ES 2.0 och ger möjlighet att skapa egna shaders. Det är  vad
som behövs för  att  göra egen ljussättning i  Android.  Andra fördelar  med LibGDX var  just  att
ramverket liknade något vi  jobbat i  tidigare,  huvudspråket var Java och det fungerar över flera
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plattformar,  vilket  har  gett  oss  möjligheten  att  testköra  programmet  i  Windows  under
skapandeprocessen.

LibGDX tillhandahåller det mesta du behöver för att tillverka spel till nästan vilken plattform som
helst och många bra titlar har fötts genom detta ramverk. [11]

2.5 Android

Android är ett operativsystem skapat främst för mobila enheter med pekskärm. Systemet är baserat
på samma kärna som Linux och uppmärksammades direkt vid publicering 2008 när första versionen
kom ut. Idag kan android vara det största mobila operativsystemet i världen och används dessutom
inom television, spel, kameror och annan elektronik [12]. 

I  och med detta uppsving av bärbara enheter så skapades Google Play,  vilket är  en tjänst  som
erbjuder en marknad av applikationer att ladda ner till sin enhet. År 2013 hade Google Play över en
miljon androidapplikationer och över 50 biljoner nerladdningar[13]. Senare samma år uppskattade
man att runt 70 % av applikationsutvecklarna utvecklade till Android[14].

2.6 Swedish Game Awards

Swedish Game Awards (SGA) är en spelutvecklartävling som startades år 2002 av studenter ifrån
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Tävlingen gick då under namnet KTH Game Awards.
När de bytte till  sitt  nuvarande namn år 2004 hade de även slagit ihop tävlingen med Excitera
Mobile Awards (EMA). Grundarna till EMA var också studenter på KTH som ville ha en tävling för
mobila applikationer motsvarande KTH Game Awards. I dagsläget har SGA vuxit och blivit känt
över hela Sverige och oberoende spelutvecklare från hela landet deltar. Pristitlarna har ökat i antal
och täcker olika delar som innefattar spelutveckling så som ”Game of the Year”, ”Best Execution in
Art” och ”Best Technical Execution”. Under åren har de även haft tävlingar runt omkring eventet så
som ”Warmup Competition” och ”Concept Art Challenge” [15].
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3 Metoder och verktyg

3.1 Metoder

Metoden  för  hur  vi  hade  tänkt  genomföra  detta  projekt  var  att  först  se  om  vi  kunde  utföra
normalberäkningen  som  vi  hade  tänkt  oss.  Detta  gjorde  i  Python  2.7  med  hjälp  av
bildmanipuleringsbiblioteket Python Image Library. Vi genererade en heightmap utifrån en textur.
Utifrån denna heightmap beräknades sedan normalerna. När väl normalerna var beräknade var nästa
steg att få spelet körbart i Eclipse och få något grafiskt på skärmen. Detta för att kunna sätta igång
med implementation av ljussättningen.

Parallellt med detta skapades menyer och själva implementeringen av spelkomponenter såsom AI,
”power-ups”, kontroller m.m.

3.1.1 Idén för normalberäkning

Det finns mängder med tillvägagångssätt när man ska göra normaler för ljusberäkning. Eftersom
ingen av oss är grafiker var det åtminstone tre olika alternativ som var tänkbara. Det stod mellan att
hitta fri grafik och rita normalerna själva med externa program, att hitta fri grafik med tillhörande
normaler eller att generera normaler utifrån fri grafik. På grund av tidsbrist och brist på grafiska
skickligheter så föll första alternativet bort tidigt och det beslöts det att vi skulle utgå ifrån fri grafik.
Då vi inte hittade någon fri grafik som passade oss och som hade färdiga normaler, valde vi det sista
alternativet; att generera normaler utifrån den existerande grafiken utan att kräva någon ytterligare
grafisk information.

Normalerna beräknas genom att bestämma avståndet för varje icketransparent pixel till närmaste
transparenta pixel som definition på vår heightmap. Utifrån heightmappen beräknas normalerna.

3.1.2 Procedurell generering av banor

Egenskaperna på motståndarna skall genereras dynamiskt med en allt högre svårighetsgrad allt 
eftersom spelaren avancerar. För att ge en mer intressant spelupplevelse skall olika vågor av 
motståndare få olika beteenden, formationer och förmågor vid varje körning. För att ge spelaren en 
chans att läsa mönster och på så vis kunna förlita sig mer på skicklighet än tur så kommer 
motståndarmönstret för alla nivåer bestämas under första nivån. Detta betyder alltså att alla 
motståndarbeteenden slumpas första nivån och på resterande nivåer är det bara motståndarnas 
förmågor som uppdateras.

Under den första vågen kommer strukturen i de resterande vågorna att skapas genom att slumpas i
switch-sats  mellan  kombinationer  av  rörelsemönster  och  positioner  på  fiender.  Positionerna
representeras  av  en  sträng  där  varje  karaktär  representerar  en  position  på  skärmen.  Se  bild  3.
Rörelsemönstren är kontrollerklasser som man definierar hur man vill. Med hjälp av enums väljs ett
fördefinierat  rörelsemönster.  Se bild 4 för exempel på olika rörelsemönster.  Under första vågen
sparas  rörelsemönster  och  position  i  en  lista  som  sedan  de  resterande  vågorna  hämtar  sin
information från.  Fiendetyp slumpas varje före våg och för att  öka svårighetsgraden ökar deras
unika  krafter,  såsom  starkare  sköld,  ökad  hastighet  och  ökad  projektilhastighet,  beroende  på
nivånumret. Det som också sker för att öka hastigheten i spelet är att intervallet mellan varje våg
minskar allt eftersom nivån ökar. Men det kan aldrig startas en ny våg så länge det finns fiender
kvar från förra vågen.

10



3.2 Verktyg

Redan när vi bestämde oss för att göra ett androidprojekt bestämde vi oss för att använda oss av
programmeringsspråket Java [16],  då detta är det vanligaste språket för just  programmering för
Android.  Vi  hade  dessutom nyligen  stött  på  ramverket  LibGDX,  som är  ett  multi-plattforms-
ramverk, däribland Android, för att programmera i just Java. Andra fördelar med detta var att det
har stöd för OpenGL ES 2.0 [4] och dessutom liknar XNA [17] som är ett ramverk vi har använt oss
av tidigare.

Till  vårt  förfogande hade  vi  dessutom en Windows- och en  Linuxdator  med utvecklingsmiljön
Eclipse [18] installerat samt två androidenheter med olika versioner av Android [19] för testkörning
av projektet.

För att kunna göra ljusberäkningarna behöver man kunna nyttja grafikprocessorns kraft, vi behöver
alltså skriva ett eget shader-program. I och med att spelet skulle kunna köras på mobila plattformar
så valdes OpenGL ES 2.0 som shaderspråk.

Vi har även använt oss av programvaran Gimp [20] för bildredigering och Python IDLE [21] i
kombination vid kodning av normalgeneratorn.

3.2.1 LibGDX

Vi har använt oss av ramverket LibGDX i kombination med utvecklingsmiljön Eclipse. LibGDX är
ett  så  kallat  ”cross-platform”-utvecklingsramverk,  vilket  innebär  att  den  stöder  flera  olika
plattformar.  I  detta  fall  stöds  Windows,  Linux,  Mac  OS  X,  Android,  iOS  och  HTML5.  De
plattformar vi utnyttjar är Windows, Linux och Android. Något som inte många andra ramverk har,
som LibGDX har, är att man programmerar allt i ett och samma så kallat ”kärn-projekt”, men som
sedan vid körning kompilerar till den plattformen man vill testa på. 

Ramverket är från grunden just utvecklat för att ge användarna möjlighet att utveckla spel på ett
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Bild 3: fiendeposition för en våg i strängform

Bild 4: Exempel på olika 
rörelsemönster



flertal plattformar och detta vill skaparna leverera med ett så komplett paket som möjligt. Därför
samarbetas det väldigt mycket med tredjepartstillverkare av bibliotek. Det bibliotek som vi delvis
har valt LibGDX för är just OpenGL-biblioteket. Här har man gett användaren stor möjlighet att
programmera på låg nivå och det öppnar upp möjligheten för oss att skapa våra egna shaders och
implementera våra egna ljuskällor och det är precis den möjligheten vi har utnyttjat.

3.2.2 Eclipse

Eclipse  är  en  utvecklingsmiljön  som  utnyttjar  programspråket  Java  och  det  stöds  av  båda
operativsystemen Linux och Windows vilket var en av anledningara till att vi valde det. Vi kollade
även på det populära java-utvecklingsmiljön NetBeans som också stöder LibGDX, men just av den
anledningen att vi redan var bekanta med Eclipse och att vi upplevde att det fanns mer hjälp att få,
tog vi det alternativet.

Något som senare visade sig nyttigt var utnyttjandet av LogCat [22] som är en debugkonsol för
androidenheter.  LogCat  har  en smart  funktion som kan filtrera  ut  felmeddelanden för specifika
applikationer så att det inte blir för rörigt i konsolen.

3.2.3 Python 2.7

Python är ett objektorienterat högnivåspråk för allmänna ändamål. Det är alltså inte skapat med
någon speciell inriktning mer än att det ska fungera för det mesta. Det är dessutom väldigt portabelt
då det kan köras på de flesta operativsystem.

Det vi använde Python för var enbart att programmera skriptet för genereringen av normalmaps. Vi
titta på att eventuellt skriva i Java, men då vi stötte då på Pytonbiblioteket ”Python Image Library”
(PIL)  [23]  som visade  sig  ha  väldigt  simpla  sätt  att  hantera  bildmanipulering.  Detta  är  också
anledningen till varför vi inte valde senaste versionen av Python, version 3.3. Senaste versionen
med stöd för PIL är Python 2.7.

Vi säger inte att det inte hade gått att göra i Eclipse med Java, men när man skriver korta program
och vill få en överskådlighet över vad som händer i koden är Python väldigt bra.

3.2.4 OpenGL ES

OpenGL är  ett  plattformsoberoende  implementation  som  beskriver  hur  viss  programvara  ska
kommunicera med varandra i syfte att rendera grafik i två eller tre dimensioner. Det finns flera sätt
att  använda OpenGL. Det vanligaste,  och det vi  ska använda det  till,  är  för att  interagera med
grafikkretsen.

Till  skillnad från ”vanlig” OpenGL så är  OpenGL ES en mer lättviktsversion av OpenGL med
inriktning  på  ”Embedded  Systems”  så  som androidenheter.  Det  är  tack  vare  detta  som vi  har
möjlighet att modifiera och skapa shaders samt bestämma vad som ska skickas upp till shadern på
grafikkretsen. 

Det finns flera anledningar till varför vi inte valde den senaste versionen, 3.1, och den största var
just att den inte stöds av så stor del av androidmarknaden. 
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3.2.5 Versionshantering

För att  kunna arbeta kollaborativt  så krävs ett  versionshanteringsprogram. Vi valde att  använda
Apache Subversion [24]. All programkod vi skriver lagrar vi på en server hos Google. Även alla
förändringar som görs lagras på servern, så om två personer skulle skriva i samma fil och det blir en
konflikt så kan utvecklarna gå tillbaka till en tidigare revision för att kunna rätta till problem som
kan uppstå. Fördelen med det här är att inget kan gå förlorat, ingen kan ta bort något. Om något
försvinner så är det bara att ladda ner den senaste revisionen.

Vi  använde  som  sagt  en  Subversion-server  hos  Google.  Google  erbjuder  gratis  servrar  för
utvecklare på sin hemsida code.google.com [25]. Det enda kravet är att utvecklarna använder öppen
källkod, de får dock välja licens. Vi valde att använda GNU GPL v3. [26] GNU GPL är en licens för
öppen källkod som ursprungligen skrevs av Richard Stallman. Mjukvara med den här licensen ska
ha en öppen källkod tillgänglig och innehavaren av mjukvaran ska få läsa, modifiera, förbättra och
vidaredistribuera  källkoden. Vi ansåg att i och med att det här arbetet gjordes i forskande syfte så
skulle resultatet vara tillgängligt för allmänheten att lära sig av, därav valde vi att använda en öppen
licens.

För att kunna kommunicera med servern användes TortoiseSVN under Windows och RabbitVCS
under Linux som båda är program som nås genom operativsystemens filhanterare.

3.3 Övriga resurser

Övriga  resurser  som utnyttjats  är  grafik  från  www.kenney.nl  [27]  under  CC0 [28].  CC0 är  en
förkortning av Creative Commons 0, vilket är en licens där skaparen av bilder, musik och annat
material  tillåter  vem  som  helst  att  använda,  modifiera  och  kopiera  materialet  utan  att  be  om
tillåtelse, även i kommersiellt syfte. Annat material var en font av skaparen Ray Larabie [29] och
musik av användaren ”ShawnDaley” på www.soundcloud.com [30]. Resten av allt ljud skapades
från www.bfxr.net [31] i en 8-bitars-ljudgenerator.
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4 Genomförande och resultat
Här följer beskrivningar på hur vi genomförde projektet och vad de slutgiltiga resultaten blev.

4.1 Normalberäkning

En viktig komponent i ljusberäkning i detta projekt är hur normalerna blir representerade. Detta
görs i en så kallad normalmap. Det finns ett flertal program där ute som hjälper till med att ta fram
denna normalmap, men i detta projekt så tas normalerna fram utan hjälp av externa program. Varför
dessa program inte utnyttjas är för att vi ska utnyttja vår egen metod och samtidigt få en djupare
förståelse av teorin bakom normalberäkningar i normalmappning.

Teorin  för  hur  normalerna ska representera riktning för  en  normal  förklarar  Casey Carlin  i  sin
artikel  om  ljussättning  i  2D.  Casey  beskriver  den  matematiska  teorin  på  följande  vis  -
”Mathematically,  a normal map encodes  a 3D vector that  describes the direction that  pixel  is
facing into the red, green and blue color channels” [32].  De olika färgkanalerna representerar alltså
den XYZ-riktningen respektive pixel är vänd mot.

Processen till en färdig normal börjar med att generera en ”heightmap” som beskriver Z-värdet för
varje pixel. Det finns ett flertal sätt att definiera en heightmap på som t ex ljusintensitet, ett flertal
olika matematiska algoritmer. I vår normalgenereringsmetod har vi valt att definiera heightmappen i
termer av avstånd från aktuell pixel till närmaste kant, det vill säga närmaste transparenta pixel.
Detta skapar en illusion av att interiören på skepp och annan grafik befinner sig högre än kanterna.
För att göra detta använder vi oss av Djikstra's algoritm [33] för att bestämma avståndet.  Utifrån
heightmappen  görs  sedan  en  slutgiltig  konvertering  till  normaler  utifrån  höjdkartan  enligt
traditionella metoder.

För  enkelhets  skull  och  för  att  få  bra  översikt  över  koden  användes  Python  2.7.  Det  externa
biblioteket Python Imaging Library (PIL) importerades för att ge möjlighet till bildmanipulering.
Genomförandet har delats upp i steg för att ge en mer överskådlig syn på hur de olika stegen utförs. 

Första steget är att läsa in en bild och hämta informationen om varje pixel. Därefter skapas en
matris i samma storlek som antalet pixlar på bilden som lästes in. Detta för att varje cell i matrisen
ska  representera  en  pixel  i  normalmappen.  Matrisen  fylls  sedan  med  nollor  där  de  som  i
originalbilden är transparenta pixlar och resterande celler fylls med ett väldigt stort tal. Se bild 5. 

Steg två tittar på varje cell som har ett värde större än noll och med hjälp av minsta granncellen får
den samma värde + 1. Detta måste iterera igenom matrisen två gånger, en gång från varje håll, för
att  resultatet  ska  bli  att  cellernas  värde  ska  öka  med  avståndet  från  en  transparent  pixel.  Nu
representerar denna matris höjden på slutresultatet och är därför Z-värdet. Se bild 6.
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Nästa  steg,  steg  3,  är  att  fylla  en  matris  med  XY-värden.  Detta  i  sig  kommer  att  resultera  i
normalernas  riktning  och  i  kombination  med  förra  matrisen  kommer  vi  att  kunna  generera  en
normalmap. XY-värdena beräknas med normaliserade resultat från kryssprodukten och då behövs
minst två riktningsvektorer. Vektorerna i detta fall är skillnaden mellan granncellerna som ligger
horisontellt och vertikalt mot den aktuella pixeln vi beräknar för. Se bild 7. 

for each pixel{
vector p1 = (pixel.x – 1, pixel.y);
vector p2 = (pixel.x + 1,, pixel.y);
vector v1 = (p2.x - p1.x, p2.y – p1.y);
vector p1 = (pixel.x, pixel.y – 1);
vector p2 = (pixel.x, pixel.y + 1);
vector v2 = (p2.x - p1.x, p2.y – p1.y);
normal = normalize(cross(v1,v2));

}

Detta gav för oss ett slutresultat med i som helhet korrekt färger, men gav små grafiska artefakter i
normalbilden. 

De grafiska artefakterna uppstod eftersom vi beräknade på så liten skala.  Då blev skillnaderna på
normalerna på vissa ställen väldigt  stora,  vilket  ger  normaler  som visuellt  representerar  väldigt
hårda kanter. Lösningen på dessa artefakter var att kolla normalerna på varje granncell och deras
grannceller för att addera ihop dem och normalisera produkten. Detta resulterar i en normal som är
ett medelvärde av de normaler runt omkring och ger visuellt mjuka kanter.

Steg 4 och sista steget är att utnyttja all data och representera dem som värden mellan 0-255 i
respektive färgkanal för att sedan spara ner som en bild, en normalmap. För XY-värde beräknade vi
om varje cell till ett värde mellan 0-1 och multiplicerade med 255. X-värdet blev rätt direkt, men Y-
värdet blev omvänt. Det betyder helt enkelt att 255 subtraherat med resultatet är det vi är ute efter.
Z-värdet kan beräknas på olika vis. Vi valde att helt enkelt subtrahera 255 med respektive Z-värde.
Bilden sparades ner med funktioner i från PIL-biblioteket och vi hade vårt resultat.
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Bild 6: Exempel på hur 
matrisen kan se ut efter 
Dijkstra's algoritm

P1

P2

Bild 5: Nollor representerar 
transparanta pixlar. Ettor 
representerar ett väldigt stort 
tal.

Bild 7: Vektorerna 
för att beäkna 
normalen med 
kryssprodukten

V1
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Resultatet blev väldigt bra tillsammans med slutprodukten. Om man granskar normalmappen för sig
ser man fortfarande dessa artefakter som togs upp tidigare, men i själva spelet så sticker dessa inte
ut. Se Bild 8.

4.2 Shaders

För att genomföra det här måste man tänka på vad som krävs för att göra phong-ljussättning och om
det finns normalt i en tvådimensionell miljö? Det som krävs för att genomföra en phong-beräkning
är: 

• Objektets färger 

• Positioner för dessa i tre dimensioner 

• En ljuskällas position 

• Objektets normaler i tre dimensioner. 

I  en  tvådimensionell  miljö  finns  allt  förutom  normalerna  och  positionerna  i  tre  dimensioner.
Positionerna är inte särskilt komplicerade att lägga till. Genom att lägga till ett höjdvärde på varje
objekt, och i och med att det är i två dimensioner, kan man anta att allt ligger på samma höjd.
Normalerna är dock svårare. Här måste man beskriva objektets form i tre dimensioner, detta genom
att lägga till ytterligare textur där RGB-värdena representerar XYZ, även kallat normalmappning. 

Det  komplicerade  i  genomförandet  är  att  få  OpenGL-pipelinen  att  fungera  som  den  ska.  Ett
spelbibliotek  var  redan  valt,  LibGDX,  som  använder  en  färdig  OpenGL-pipeline  för
tvådimensionell grafik. Det kan vara fördelaktigt att använda den existerande pipelinen då det kan
vara svårt att få allt att fungera tillsammans med de andra funktionerna i spelbiblioteket om man ska
skriva allt själv. 

Funktioner för modifiera pipelinen finns redan i LibGDX:s spritebatch. En spritebatch är en klass
som tar hand om alla utritningar av tvådimensionell grafik. Allt utvecklaren behöver göra är att
skicka texturer med dess position med hjälp av spritebatchens draw-funktion, så ritas det ut på den
önskade platsen på skärmen. Man kan be spritebatchen att använda ett annat shaderprogram än det
som den använder själv och man kan även byta shaderprogram under en och samma utritning.
Spritebatchens egna shader-program behövs fortfarande vid utritning av text och andra element som
inte ska påverkas av ljus. För att enkelt kunna hantera spritebatchen, dess shadrar och ljuskällor så
skapades en klass som kallas ShaderManager. ShaderManager har två shaderprogram lagrade, den
vanliga som är genererad av spritebatchen och ett shaderprogram skriven för ljusberäkningar. Den
innehåller också alla ljuskällor och funktioner för att byta mellan shaderprogram och för att skicka
ljuskällor till shaderprogrammet. 

Hantering  av  texturer  när  ljusberäkningar  ska  göras,  görs  på  samma  sätt  som  man  med
spritebatchens  draw-funktion,  men  innan  draw-funktionen  kallas  så  måste  texturen  och
normalmappen bindas till en texturenhet (texture unit). Detta finns redan inbyggt i libGDX-klassen
Texture med funktionen bind. När texturerna har bundits  till  texturenheterna kan spritebatchens
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Bild 8: Effekten av en normalmap i ljusberäkning



draw-funktion kallas och ett upplyst, tvådimensionellt objekt ska synas på skärmen. Det vill säga
om ljuskällor har skickats till shaderprogrammet.

Att programmera upplysta objekt med OpenGL är relativt enkelt så länge det bara finns en ljuskälla.
När det blir flera blir det svårare, speciellt när antalet ljuskällor är godtyckligt. Att få ett shader-
program att hantera ett godtyckligt antal ljuskällor är komplicerat, särskilt när OpenGL ES används
då det är gjort för framför allt mobila enheter och inte har alla funktioner som en vanlig dator brukar
ha. Tanken med det här spelet är att det ska vara många olika ljuskällor; explosioner och laserskott
ska påverka belysningen av alla objekt. Det här skulle ge väldigt många ljusberäkninar på väldigt
många objekt. Genom att begränsa antalet ljuskällor per objekt till 10 så kan vi på så vis få ner
prestandakonsumtionen  samt  ha  ett  bestämt  antal  ljuskällor  som  skickas  vidare  till  shader-
programmet.  Innan  en  textur  skickas  till  shaderprogrammet  så  kollar  shadermanagern  vilka
ljuskällor  som  är  närmast  texturen  och  därefter  skickar  dessa  till  shaderprogrammet.  I
shaderprogrammet  finns  en  slinga  (loop)  som  går  igenom  ljuskälla  för  ljuskälla  och  gör
ljusberäkningarna.

for(int i = 0; i<10; i++){
if(lightColors[i] != vec4(0.0, 0.0, 0.0, 0.0)){

vec4 Ca = AmbientColor;
vec4 Cd = texture2D(u_texture, vTexCoord);
vec4 Cs = vec4(1.0, 1.0, 1.0, 0.0);
vec4 La = vec4(0.2, 0.2, 0.2, 0.0);
vec4 Ld = lightColors[i];
vec4 Ls = vec4(3.0, 3.0, 3.0, 0.0);
float f = 50.0;
vec4 NormalMap2 = texture2D(u_normals, vTexCoord);
vec4 N = normalize(NormalMap2 * 2.0 – 1.0);
vec4 N3 = vec4(N2, 1.0);
vec4 Vl = vec4(normalize(lightPositions[i]-position));
vec4 rL = reflect(N, Vl);
vec4 Ve = normalize(position);
vec4 c = Ca * La + Cd * Ld * (max(dot(N, Vl),0.0)) + Cs * Ls * 

pow(max(dot(rL, Ve), 0.0), f);
gl_FragColor += vColor * vec4(c.rgb, Cd.a);

}
} 
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4.3 Användargränssnitt

Användaren ska komma in i en snygg meny och snabbt kunna se vad som gäller för att navigera dit
man vill. Vi valde att hålla designen simpel av flera anledningar. Det första är att vi inte tyckte att
det skulle läggas för mycket tid på menyer och för det andra så är vi inte grafiker och då är det bäst
att lägga avancerade designbeslut åt sidan. Något som har hjälp oss mycket i skapandet av menyer
är biblioteket ”Table” i LibGDX som helt enkelt hjälper dig att strukturera upp menyobjekt efter
olika mönster man själv väljer. Vi valde att använda rutnät med en kolumn och så många rader som
objekt på skärmen och sedan centrera varje cell i rutnätet. Se bild 9 och 10. Detta ger en fallande
meny  med  centrerade  objekt.  Efter  att  ha  konfigurerat  första  menyskärmen  kan  man  enkelt
återanvända samma konfigurationer på alla de andra menyskärmarna för att få en enhetlig design
igenom hela menyn.

När vi designade GUI för spelskärmen valde vi samma princip i att hålla det simpelt, men här tänkte
vi också på att det inte ska störa sikten för spelaren och inte ta för stor plats på skärmen. Det fick bli
det allra nödvändigaste så som poängräkning i vänstra övre hörnet och pausknappen i högra övre
hörnet.

Då vi inte har någon ”learn-by-playing”-handledning, det vill säga lära sig spelet genom moment i
de första delarna i spelet, så lade vi till en ”Hur man spelar”-meny där spelaren helt enkelt får det
viktigaste förklarat för sig och han/hon får testa kontrollerna.

Något som vi i efterhand har reflekterat över är ”game-over”-skärmen där man skriver in sitt namn
för registrering av poäng. Det finns bara två alternativ för spelaren efter att ha fyllt i namnet och det
är att antingen gå tillbaka till startmenyn eller starta om spelet. Många som har testat spelet frågar
”Var sparar jag?”. Det är alltså tänkt att poäng alltid sparas oavsett hur bra man spelar. 
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Bild 9: Till höger ritas rutnätet ut som 
representerar menyn

Bild 10: Meny för inställningar



4.4 Kollisionshantering

Kollisionshantering  i  tvådimensionella  spel  kan  göras  på  många olika  sätt.  De två  sätt  som vi
övervägde var ”Perfect Pixel Collision Detection”(PPCD) och ”Bounding Box Collision” (BBC). Vi
ville först ha PPCD för att få så exakt kollision som möjligt, men vi valde till slut den sistnämnda av
flera anledningar. För det första är PPCD mycket mer prestandakrävande i jämförelse med BBC, för
det andra gjorde BBC jobbet tillräckligt bra i sammanhanget och för det tredje hade LibGDX redan
en smidig implementation för att beräkna kollision av rektanglar, vilket BBC egentligen är. Detta
passade oss väldigt bra då androidbaserade enheter har begränsat med prestanda och BBC dessutom
är mycket mindre tidskrävande och enklare att implementera än PPCD.

BBC  fungerar  på  så  vis  att  varje  kolliderbart  objekt  har  en  rektangel  runt  sig,  en  så  kallad
”Bounding  Box”.  Se  bild  11.  Man  beräknar  sedan,  med  önskvärd  algoritm,  om  rektanglarna
kolliderar med varandra. Vi valde att beräkna ifall rektanglarna överlappade varandra. Detta har
LibGDX en inbyggd funktion för som heter BoundingBox.intersect() som fungerar enligt koden
nedan och som bygger på ”Separating Axis Theorem” (SAT) [34].

public boolean intersects (BoundingBox a, BoundingBox b) {

lineX = abs(a.center.x - b.center.x);
sumX = (a.width / 2.0f) + (b.width / 2.0f);

lineY = abs(a.center.y - b.center.y);
sumY = (a.height / 2.0f) + (b.height / 2.0f);

//fungerar även för en tredimensionell bounding box
lineZ = abs(a.center.z - b.center.z);
sumZ = (a.depth / 2.0f) + (b.depth / 2.0f);

return (lineX <= sumX && lineY <= sumY && lineZ <= sumZ);
}

Koden ovan testar i enkelhet ifall man kan dra en linje för att separera de två rektanglarna utan att
korsa någon av dem. I så fall kolliderar de inte.

Ett senare problem vi stötte på var att kollisionsarean inte blev precis nog, men löste det med att ge
varje kolliderande objekt två rektanglar, se Bild 12, som ej testades mot varandra.
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Bild 11: Första versionen av kollisionsboxen 
för spelaren

Bild 12: Andra versionen av kollisionsboxen 
för spelaren



4.5 Musik och ljudeffekter

I denna kategori finns det inte så mycket att tillägga då projektets fokus inte har legat här. För att få
mer  djup  i  spelet  så  lades  fria  tillgångar  in  i  form  av  musik  gjord  av  ”ShawnDaley”  på
www.soundcloud.com och ljudeffekter genererade med hjälp av verktyget Bfxr på www.bfxr.net.

Ljudeffekter ger spelet  mer dynamik i  form av explosioner när fiender sprängs, projektiler  som
träffar motståndare, spelare förlorar liv, spelare plockar upp ”power-ups” m.m. Detta tillsammans
med bakgrundsmusiken ökar spelarens helhetsupplevelse rent känslomässigt och ger en praktisk
feed-back under spelets gång.
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Bild 13: Till vänster är desktopversionen med ljussättning. I mitten är 
Androidversionen med ljussättning. Till höger är båda versioner utan ljussättning.



4.6 Slutgiltigt resultat

Projektet  resulterade  i  ett  androidspel  där  spelaren  styr  skeppet  genom att  dra  sitt  finger  över
skärmen och på så vis undvika att kollidera med, eller bli skjuten av, fiender. Spelaren åker uppåt
och motståndarna kommer åkande i motsatt riktning i vågor och i olika formationer för att ge spelet
en variation. Motståndarna har också olika egenskaper som varierar mellan skjuthastighet, hastighet
och hälsa. Beroende på motståndarnas olika egenskaper så ändras färg och form på skeppet. Detta
för att ge spelaren en mölighet att med  hjälp av utseende på motståndarna lista ut vilka egenskaper
de har. Målet är att överleva så länge som möjligt och på så vis få mest poäng. Det är bra att döda
fiender och förstöra meteoriter för att få extra poäng. Spelaren kan välja att döda fiender eller inte i
taktiskt syfte. Allteftersom spelaren överlever längre så ökar svårighetsgraden. Detta medför alltså
att fiender åker snabbare, skjuter snabbare och tål mer. Det medför också att intervallen mellan
fiendevågorna  blir  mindre  och  mindre,  men  de  kommer  aldrig  starta  en  ny  våg  så  länge  en
motståndare från förra vågen är i skärm. Som spelare kan du också plocka upp ”power-ups” som
fiender du dödar lämnar efter sig. Detta ger dig krafter så som ökad hastighet, ökad hastighet på
skott eller ökad hälsa.

I  spelets  meny  kan  man  välja  mellan  ”Start”,  ”Highscore”,  ”Options”,  ”How  To  Play”  och
”Credits”. Första alternativet är helt enkelt att man starta ett nytt spel. Under ”Highscore” kan man
se de fem bästa resultaten sedan spelet startats första gången. I ”Options” har man som användare
möjlighet att stänga av och sätta på ljudeffekter, bakgrundsmusiken eller den ljussättning som  vi
har  implementerat.  Anledningen  till  att  vi  lade  in   möjligheten  att  stänga  av  och  sätta  på
ljussättningen  var  just  för  att  visa  användaren  vad  skillnaden  blir  med  och  utan  dynamisk
ljussättning. Funderar man på hur spelet går till så ser man det under ”How To Play” där man kan
testa kontrollerna och även läsa om spelets mål. Vad är ett spel utan ”Credits”? Här kan man då se
vilka som har varit med och bidragit till spelet.
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5 Diskussion

5.1 Uppfyllande av kursens mål

I detta projekt har vi visat på att vi uppfyller samtliga krav ur bedömningsschemat. Vi har med
tekniskt djupa metoder visat kunnande i de relevanta matematiska och naturvetenskapliga områdena
samt visat fördjupad kunskap i dessa metoder.

Under processen har vi planerat och genomfört projektet med god förståelse och engagemang samt
sökt och tillämpat relevant information på korrekt sätt. I och med vår implementation av Dijktras
algoritm och Phong-modellen i ljussättningen så har vi uppfullt dessa krav och dessutom kunnat
förstå och göra oss förstådda, både muntligt och skriftligt, på en god vetenskaplig nivå.

5.2 Uppfyllande av projektets krav

5.2.1 Krav från Swedish Game Awards

SGA ställde de få kraven att  spelet  inte ska ha blivit  publicerat  tidigare,  inte vara beroende av
företag eller sponsorer, och ha en spelbar demo på minst fem minuter. Det krävdes dessutom en kort
beskrivning tillsammans med demon på 200 ord och minst tre stycken skärmdumpar. Vi skickade
spelet som definitivt var spelbart i mer än fem minuter och tillsammans med spelet skickade vi en
kort  beskrivning  och  tre  skärmdumpar  på  saker  vi  ville  lyfta  fram.  Med  detta  anser  vi  att  vi
uppfyller kraven för SGA.

5.2.2 Våra egna krav

Kraven som vi satte på projektet har till största del blivit uppfyllda. Slutresultatet är ett ”2D top-
down scrolling shoot 'em up” som är fullt körbart på majoriteten av androidbaserade enheter med
Android 2.2 och uppåt. Kollisionshantering, system för AI och ”power-ups” är implementerade och
de  går  att  komplettera  med  flera  AI-beteenden  och  ”power-ups”  i  efterhand.  Den  dynamiska
ljussättningen  ger  ett  effektfullt  resultat  på  platta  texturer  i  form  av  Phong-ljussättning  och
godtyckligt antal ljuskällor. Spelmenyerna är flera skärmklasser som representerar respektive meny
och styrs av en statemachine. Under menyn ”Credits” så nämner vi dem som har hjälpt oss med vårt
projekt och vi har försökt att inte glömma någon.

Även de mjuka kraven har till stora delar blivit uppfyllda då vi både har flera ”power-ups” och AI-
beteenden. Det som vi under projektets gång tog bort  var procedurellt genererad bakgrundsgrafik
då det inte fanns tid och vi bedömde att det inte alls är nödvändigt för variation i spelet som var
syftet från början. Variation i spelet fås istället genom fiender som kommer i vågor och i olika
formationer, fiender med slumpade beteenden och meteoriter som hinder. Sista punkten på mjuka
krav är procedurellt genererad svårighetsgrad på AI-beteenden. Detta lades ner på grund av brist på
tid, men vi har istället med hjälp av slumpade kombinationer av power-ups på fiender gett en fejkad
känsla av att det blir svårare och varierande.

Allt detta ger oss 8/8 i hårda krav och 2/4 i mjuka krav. 

5.3 Projektets utvecklingspotential

Man måste alltid vara noga med att sätta en realistisk gräns på när ett projekt är färdigt. I vårt
slutresultat har vi fått fram ett fungerande, snyggt och tekniskt djupt resultat. Projektet har dock 
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stor  utvecklingspotential i  framtiden  och  kan  utvecklas  vidare  med  saker  som  optimering  av
ljussättning, balansering av game-play m.m.

5.4 Mobilspelens ekonomiska påverkan på dataspelsmarknaden

Så som denna rapport tidigare har beskrivit så har mobilspelen tagit allt större plats på marknaden
och har således påverkat allt mer hur spel idag utformas. Men hur ser det ut rent ekonomiskt för
mobilspelen?

Dataspelsbranschen [35] gör varje år analyser på dataspelsförsäljningen i Norden. Analysen kallas
Nordic  Game  Sales  2013  [36]  och  i  den  finner  vi  försäljningssiffror  för  butiksförsäljning,
nedladdningsförsäljning  och  vinster  för  dessa  i  spelens  olika  kategorier.  Den  mest  intressanta
analysen finner vi på sidan 8 under rubriken Digital and total game sales 2013 se bild 14. Här
behandlas den totala inkomsten för spel som säljs under nedladdning i form av t ex Free To Play,
spel som är gratis att spela men har frivilliga mikrotransaktioner, Pay To Play,  spel som har en
kostnad varje månad för att få spela, Social games, spel som spelas på ett socialt medium t ex
Facebook [37] och Mobile, mobilspel som finansieras genom en mindre kostnad för själva spelet,
mikrotransaktioner eller reklam. Det finns även kategorier som PC- och konsolnedladdningar, men
för denna rapport så är Free To Play, Pay To Play, Social och Mobile mest intressanta. Observera att
denna analys endast behandlar spel som betalas för att laddas ner via Internet. Kunden har alltså
ingen kontakt med en fysisk butik och får ingen fysisk kopia av spelet i form av optiskt medium
eller kassett. Detta kallar vi den digitala marknaden.

Det första vi ser här är att mobilspelen tog upp 31 % av den digitala marknaden 2013 i Norden och
omsatte ca 180 miljoner €, vilket gör mobilspelen störst. Därefter kommer PC- och Free To Play-
spel som båda tog upp 20 % var och omsatte ca 118 respektive 119 miljoner €.  Social och Pay To

24

Bild 14: Dataspelsbranschens analys av den digitala spelmarknaden



play  tog  upp  13  %  respektive  11  %  och  omsatte  79  respektive  63  miljoner  €.  Den  minsta
omsättningen hade konsoler med 6 % och 35 miljoner €. 

Vi ser helt klart att mobilspelen är väldigt lukrativa. Anledningar till detta kan vara på enkelheten.
Det är enkelt för en kund att gå in i mobilens applikationsaffär och ladda ner ett spel och testa det.
Finansieras spelet med reklam så genereras genast en inkomst. Gillar kunden spelet och spelar det
mer så genereras det ännu mer pengar. Det är också enkelt för en kund att köpa ett spel. Ett spel för
7 kr verkar kanske inte vara så mycket. Det verkar inte heller vara så mycket när kunden bara
behöver trycka på en knapp och skriva in ett lösenord för att genomföra betalningen. Inga kontanter
behöver tas fram, inte heller ett kreditkort och en bankdosa. Det är enkelt att spendera pengarna.

Något som inte tas upp i Dataspelsbranschens analys är hur mycket av mobilspelen som finansieras
av reklam, engångskostnad eller mikrotransaktioner. Det man ska ha i åtanke är att många spel som
spelas på en mobil också kan spelas på andra medier och därmed finansieras på samma sätt. T ex
Candy Crush Saga[38] som är ett spel gjort för både mobil och Facebook. Kunden kan spela på
mobilen och återuppta sitt spel på Facebook. Candy Crush Saga följer en Free To Play-modell med
både  reklam och mikrotransaktioner.  Kunden  kan om den vill  köpa saker  som Power-ups  och
extraliv för att det ska gå lättare i spelet. Så här ser vi ett spel som kan ingå i tre olika kategorier i
den här undersökningen: mobilspel, socialt mediespel och Free To Play-spel. 

Men trots dessa brister i Dataspelsbranschens analys så kan vi dra nytta av den för att generera en
vinst av vårt spel. Det som står helt klart i analysen är att mobilspel och Free To Play-spel har störst
omsättning i Norden. Ett första steg skulle vara då att lägga in reklam i spelet. En liten pop-up när
spelaren har dött skulle i sig göra en del. Då skulle vi också kunna göra en betalversion utan reklam
för en mindre summa. Men för att få absolut mest ut av spelet så måste vi nog konstruera om spelet
lite grann. Vi skulle kunna lägga in extraliv som går att köpa genom mikrotransaktioner. Likväl så
skulle nya, mer kraftfulla power-ups också läggas in som förbättrar spelarens förmåga under en
spelomgång. Dessa skulle då köpas genom mikrotransaktioner. Men det bästa vore om vi också
gjorde precis som King har gjort med Candy Crush Saga och göra det till ett socialt mediespel och
få ut det på Facebook. Det skulle vara enkelt att göra då ramverket libGDX som vi har använt
enkelt kan kompilera till HTML5 och på så vis skulle det kunna köras på Facebook.
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Bilagor

Bilaga A – Ordlista

Android – Ett operativsystem byggt på Linux-kärnan för mobila enheter.

Heightmap – En textur som beskriver en texturs Z-värde med en gråskala, ju närmare vit en
pixel är, desto högre Z-värde har pixeln.

Normalmap –  En  textur  som  beskriver  en  texturs  normaler  där  normalens  XYZ-värde
beskrivs av normalmappens RGB-värde.

Mikrotransaktioner – En mindre betalning som görs i ett spel i utbyte mot olika föremål i
spelet.

OpenGL ES – Ett shaderspråk för programmering av grafikkretsar. ES står för Embedded
Systems (inbyggda system), t ex mobiltelefoner och spelkonsoler.

Power-up – Ett objekt i ett spel som på olika sätt ökar spelarens eller fiendens förmågor. Det
kan t ex vara att spelaren skjuter eller rör sig snabbare eller tål mer skada från fiender. Power-
upen kan både vara tillfällig eller permanent.

Pipeline – Ett begrepp för att samla de olika delarna av ett shaderprogram och beskriva hur
data går från processorn till renderad grafik på skärmen.

Shaderprogram – Ett program som körs på grafikkretsen. Det tar in data från processorn och
bearbetar  det  för  att  sedan  rita  ut  det  på  skärmen.  Ett  shaderprogram  skrivs  med  ett
shaderspråk, i detta projekt användes OpenGL ES 2.0 

Shoot 'em up – En spelgenre som går ut på att skjuta så många fiender som möjligt och akta
sig för hinder och fientliga attacker.

Spritebatch – En klass som används i många spelbibliotek som hanterar utritning av texturer.

State-machine – Ett  program  som  har  olika  tillstånd  och  förändrar  detta  beroende  på
användarens kommandon.

Top-down scroller – En speltyp då spelaren ser världen från ovan och rör sig i en riktning.



Bilaga B – Rymdskepp

Färger på fiender indikerar svårighetsgrad de första fyra nivåerna:
Blå - Lättast
Svart - Svårast
Grön - Lätt
Orange - Svår

Tank – Motståndare med sköld

Tank – Motståndare med sköld

Speedster – Motståndare som åker fort

Shooter – Motståndare som skjuter fort

Player – Spelare



Bilaga C – ”Power-ups”

Grönt piller – Uppgraderar laser

Blixt – Ökar hastigheten tillfälligt

Sköld – Ökar hälsa
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