
Datateknik C, Examensarbete inom simulering och dataspelsutveckling,
15 högskolepoäng

METAL IN YOUR BRAIN - AI

Hampus Grönqvist och David Zetterdahl

Programmet för Simulerings- och dataspelsteknik, 180 högskolepoäng
Örebro vårterminen 2014

Examinator: Lars Karlsson

METAL IN YOUR BRAIN—AI

Örebro universitet Örebro University
Institutionen för School of Science and Technology

naturvetenskap och teknik  SE-701 82 Örebro, Sweden

701 82 Örebro



Sammanfattning
Denna rapport går igenom utvecklingen av spelet Metal in Your Brain som skickas in som ett 
bidrag till Swedish Game Awards (SGA), nordens största spelutvecklar-tävling och hur den 
artificiella intelligensen är uppbyggd och funktionerar. Den artificiella intelligensen är 
konstruerad på två sätt: fuzzy logic som står bakom de handlingar som en icke spelande 
karaktär (NPC) tar beroende på vilken situation den befinner sig i och A*-sökning som 
används för att en NPC ska kunna söka sig fram till ett mål och ta den kortaste vägen eller fly 
från spelaren för att gömma sig bakom närmsta skydd. Metal in Your Brain är ett 2D 
top-down shooter för Windowsdatorer där man tillsammans med två andra spelare ska 
överleva en rad vågor av fiender och möjligen samtidigt utföra ett antal uppdrag beroende på 
vilken bana det är. 

Abstract
This report reviews the development of the game Metal inYour Brain that will be submitted to
Swedish Game Awards (SGA), Scandinavia's largest game developer competition and  how 
the artificial intelligence is structured and functions. The artificial intelligence is constructed 
in two ways: fuzzy logic that decides the actions for a non-player character (NPC) will take 
depending on the situation it find itself in, and A * search that is used for a NPC to be able to 
seek out a goal and take the shortest route to get there or flee from the player and take cover 
behind the nearest shelter. Metal In Your Brain is a 2D top-down shooter for Windows 
computers where you, together with two other players aim to survive a series of waves of 
enemies and possibly simultaneously perform a number of tasks depending on what level one 
is at.
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Förord
Skulle vilja tacka handledaren för detta projekt Mathias Broxvall för hans hjälp och stöd 
under projektarbetets gång. Från hjälp och tips om hur man kan lösa de tekniska problem för 
nätverk och AI till korrekturläsning av rapporter.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Vi upplever att de flesta av dagens spel med flerspelarlägen är gjorda för två eller fyra spelare,
vi  vill  därför  skapa  ett  spel  där  tre  spelare  samarbetar  nära  varandra  för  att  uppnå  ett
gemensamt mål. I detta projekt kommer fokus att ligga på artificiell intelligens (AI) där de
icke spelbara karaktärerna (NPC) navigerar genom spelvärlden med hjälp av A*-sökning för
att ta minsta möjliga väg från en punkt till en annan. Övriga beslut som en NPC tar beslutas
med hjälp av fuzzy logic som är en metod där den mest önskvärda handlingen sker utifrån en
skapad regelbas.

1.2 Metal In Your Brain
Metal in Your Brain är ett kooperativt nätverksspel för tre spelare. Varje spelare kontrollerar
en karaktär sett från ovan, även kallad ”top down view”. Spelarna får välja varsin karaktär i
början av spelet, karaktärerna har ingen skillnad i egenskaper förutom hur de ser ut utan det är
upp till spelarna att modifiera dem i form av erfarenhetspoäng som fås efter varje avklarad
nivå baserat på hur bra spelarna klarade nivån.

Nivåerna består av förstörbar terräng med datorkontrollerade fiender som försöker förgöra
spelarna. Spelarna och fienderna kommer ha väldigt lite ”liv” så det gäller att vara snabb i
striderna men också taktisk för att undvika dåliga strider som kan kosta spelarnas karaktärers
liv.

Förutom nätverksspelandet med andra spelare kan även spelarna skapa sina egna nivåer i
samma nivåeditor som används för att skapa spelet.

Då ett av kraven för att skapa ett spel som examensarbete är att delta i Swedish Game Awards
kommer Metal in Your Brain även att delta där.

1.3 Inspiration
Metal in Your Brain har undergått flera olika spelriktningar under utvecklingens gång. Från
början var det tänkt att vara en fortsättning på Äthyl, ett plattformsspel utvecklad av några av
studenterna i ett föregående år. Men då två av medlemmarna i examensarbetet hoppade av
tidigt i utvecklingen var vi tvungna att skapa en ny spelidé.

Den nya spelidén blev Metal in your Brain som har tagit inspiration från spel som Hotline
Miami och Warcraft III [1,2].

Hotline Miami är ett 2D top-down spel där spelaren kontrollerar en karaktär i ett 80-tals USA
som måste göra uppdrag för en anonym uppdragsgivare. Dessa uppdrag utgår oftast från att
karaktären ska oskadliggöra de AI-kontrollerade fiender  på en nivå på ett  taktiskt  sätt  då
vapen i spelet förgör en karaktär på ett skott. Därav måste spelaren tänka ut en taktik innan
den anfaller motståndarna. Genom att ta inspiration från spelstilen från Hotline Miami och
kombinera den med nätverkspel för upp till  tre spelare tillåter kommer spelarna att kunna
samarbeta för att ta sig igenom en nivå. Faller en spelare mot en fiende kan de övriga spelarna
fortsätta nivån, tills dess att fienderna är nedskjutna eller att de övriga spelarna också har
blivit nedskjutna.

Ett spel med en väldigt kraftig speleditor är Warcraft III: Reign of Chaos skapat av Blizzard 
Entertainment år 2002. Warcraft III är ett realtidsstrategispel där upp till åtta spelare kan 
bygga upp sina arméer för att bekämpa varandra på ett slagfält. Speleditorn tillåter användare 
att skapa sina egna modifikationer av spelet genom att skapa sina egna enheter och 
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nivåtriggers. Editorn har skapat flera populära modifikationer så som DotA (Defense of the 
Ancients) och Tower Defense spel.
Metal in Your brain har hämtat inspiration från editorn som är väldigt lättöverskådlig och 
kräver inte att användarna modifierar externa filer utan allting görs i själva editorn som körs i 
spelets spelmotor.

1.4 Projekt
Syftet med detta projekt var att se hur man kan utveckla AI för ett top-down shooter spel i 2D
och skicka in det som ett bidrag till SGA(Swedish Game Awards). Spelet är ett flerspelarspel
med fokus på tre spelare som tillsammans samarbetar för att ta sig igenom en bana och dess
hinder samt uppfylla ett antal mål. Spelet är ett top-down shooter och spelas på PC. Spelarna
skjuter fiender som tappar erfarenhetspoäng när de dör, dessa poäng kan användas för att
uppgradera sin karaktär och dess vapen. Fokus för detta projekt låg på AI som reagerar olika
för olika situationer på ett för oss naturligt sätt.

1.5 Swedish Game Awards
Swedish Game Awards är som namnet antyder en speltävling i Sverige för alla studenter som
studerar på universitet. Varje år anordnas en spelutvecklartävlning för alla Sveriges studenter
där de får tävla i  olika kategorier för valfria spelplattformar så som PC, tv-spelskonsoler,
mobila applikationer och surfplattor. Vinnarna av tävlingen får chansen att göra sitt spel till ett
kommersiellt spel och få hjälp av spelföretag.

Kraven för att få vara med i SGA är att de som skapar spelet är studenter och att spelet inte
har varit  till  försäljning sen tidigare.  I  skrivande stund så kräver SGA att  till  de tävlande
skickar in spelet till SGA som en demo med fem minuter gameplay, en video som visar hur
man spelar eller en trailer, båda på minst två minuter, att det inte har publicerats i tävlingen
innan och en beskrivning på spelet på cirka tvåhundra ord med tillhörande bilder.

1.6 Krav
Förutom att följa de krav som SGA ställer för att ett bidrag ska godkännas ställdes egna krav
som skulle försöka uppnås vid projektets slut.

1.6.1 Hårda krav

• Kooperativ mellan tre spelare.  Spelarna ska gemensamt utföra mål och ta sig förbi
hinder.

• Tillfredsställande AI. AI som reagerar på ett naturligt sätt beroende på situationen.

• En fungerande nivå. Spelarna ska kunna spela på en nivå med olika hinder.

• SGA(Swedish Game Awards).  Spelet skickas in som ett bidrag och uppfyller deras
krav.

1.6.2 Mjuka krav:

• Förstörbar terräng.  Byggnader och annan omgivning ska kunna förstöras av skott,
explosioner etc.

• Power ups. Kunna plocka upp föremål som temporärt höjer en spelares förmågor.

• Flera banor. När man klarar av en bana börjar man på en helt ny bana med andra mål.

• Bossar. NPC:s som ser annorlunda ut, tål mer skada och ger ut mer skada. Skiljer sig
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från vanliga NPC då den är ett huvudmål för att klara av en bana.

• Sidouppdrag.  Förutom  att  följa  huvuduppdraget  ska  man  kunna  utföra  ett  antal
mindre uppdrag vid sidan om.

• Sätta  ihop  olika  vapenkombinationer.  Plockar  upp  delar  som  monteras  på
existerande vapen för att förbättra eller ändra dess förmågor.

• Avancerade  färdigheter  (skills  och  abilities).  Samla  erfarenhetspoäng  som  kan
spenderas på att förbättra en spelares förmågor eller köpa nya förmågor.

• Map editor. Ett verktyg för att kunna skapa egna banor att kunna spela på.

2 Metoder och verktyg
I detta kapitel beskriver vi de metoder, verktyg och andra resurser som har varit i användning
under projektets gång.

2.1 Metoder
Programbiblioteket  som  användes  under  projektets  gång  är  MonoGame  som  är  ett
programbibliotek som skrivs i programmeringsspråket C# [3]. MonoGame valdes  då det från
början var tänkt att XNA skulle användas men vi fick reda på att Microsoft skulle sluta att
uppdatera XNA. Anledningen till att spelet skulle programmeras med XNA var att vi alla i
projektgruppen   tidigare  gjort  ett  spel  med  det  så  vi  hade  tidigare  erfarenhet.
nätverksbiblioteket som används heter Lidgren Networking Library [4] och rekommenderades
till oss av vår handledare Mathias Broxvall som ett användarvänligt nätverksbibliotek. Spelet
har en klient/server arkitektur. Versionshanteringssystemet Subversion som vi hade erfarenhet
ifrån en tidigare kurs valdes och systemutvecklingsmetodiken var inspirerad av Scrum och XP
(Extreme Programming). 

XP är en systemutvecklingsmetodik där planering, tester och utförande sker samtidigt för att
hela tiden få körbara iterationer av projektet. Iterationerna är små och man implementerar det
som behövs för stunden, utan tanke för framtiden. Scrum är en agil utvecklingsmetodik där
man som ett team arbetar lokalt mot ett gemensamt mål. Man har korta dagliga möten där
man går igenom vad som ska göras, vad som görs och vad som har gjorts sedan det senaste
mötet. Ofta använder man sig av en tavla där man fäster post-it lappar med saker att göra som
man sedan flyttar runt beroende på vilken status det har. Vi började med denna metod men då
vi inte hade en fast lokal att arbeta i utan flyttade runt bland lediga lokaler var en tavla med
lappar inte ett alternativ. Vi hade en elektronisk scrum-tavla men det ger inte samma respons
som att fysiskt se tavlan så vår utvecklingsmetodik skiftade från scrum till en XP liknande
metodik. 

Den  primära  logiken  för  NPC  är  byggd  på  fuzzy  logic  som  kom  till  under  mitten  av
1960:talet. Logiken är ett sätt för datorn att förstå vaga termer som "ungefär”, ”ganska” och
”mycket”. Dessa vaga termer är inte representerade av diskreta intervall utan av fuzzy sets
som låter värden tilldelas till uppsättningar till en viss grad. Denna metod kallas Fuzzification
och låter en dator tolka språkliga regler och producera en utmatning som fortfarande är fuzzy
eller  bli  defuzzified  och  ge  ett  distinkt  värde.  Den  metod  där  ett  värde  blir  fuzzified,
defuzzified och ett distinkt värde igen kallas fuzzy rule-based inference [5] och är den metod
som används i detta projekt.

7 (40)



2.2 Verktyg
Microsoft Visual Studio 2012 på Microsoft Windows användes som programutvecklingsmiljö.
Spelet  kodades  med hjälp  av MonoGame och nätverk hanterades  av  Lidgren  Networking
Library.  Versionshantering  sköttes  av  AnkhSVN  i  Visual  Studio  samt  TortoiseSVN  för
Windows. Adobe PhotoShop CS5 användes för bildredigering av texturer. Audacity användes
för skapandet av ljud till projektet. CloudForge användes som SVN-server.

2.3 Övriga resurser
En switch för att kunna testa spelets nätverk på universitetet. Fria texturer och ljud krediteras
till sina respektive skapare. De använder alla någon av följande licenser: 

Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY 3.0) tillåter personer att kopiera och
omfördela  materialet  i  vilket  medium eller  format  som helst.  Personer  får  även  remixa,
omvandla och bygga på materialet för vilket ändamål som helst, även kommersiella. Villkoren
för licensen är att man ger en länk till licensen och uppger om ändringar har skett[6].

Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  3.0  Unported  (CC-BY-SA 3.0)  ger  personer
samma friheter som CC-BY 3.0 men har ett  extra villkor.  Nämligen att  om man remixar,
omvandlar eller bygger på materialet så måste eventuella distribuerade bidrag verka under
samma licens som originalet[7].

Public Domain Dedication  CC0 1.0 Universal (CC0 1.0). Den person som har associerat ett
verk med denna licens har gjort det helt till allmänhetens nytta och frånsäger sig alla sina
rättigheter till  arbetet.  Med andra ord är det tillåtet  att  kopiera,  modifiera,  distribuera och
utföra arbetet, även för kommersiella syften, utan att behöva skaparens godkännande[8].

Här följer en lista över skaparna till texturerna och ljuden som används i Metal in Your Brain:
• Skapare: Bart, marktexturer: http://opengameart.org/content/45-high-res-ground-

texture-photos
• Skapare: okänd, väggtextur: http://hqdesktop.net/wood-wall-wallpaper-10028/
• Skapare: kindland, laddningsbom: http://opengameart.org/content/loadingbar
• Skapare: Warlock's Gauntlet team (inskickad av Liosan), råtta: 

http://opengameart.org/content/top-down-rat-animated
• Skapare: Mike Koenig, shotgun reload: http://soundbible.com/1400-Shotgun.html
• Skapare: Alexandr Zhelanov, Delusion (musik): 

http://opengameart.org/content/delusion
• Resterande ljud och grafik: David Zetterdahl
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3 Genomförande
Detta kapitel beskriver hur spelet och dess AI skapades. Hur de olika delarna av projektet
utfördes kommer att förkaras.

3.1 MonoGame och XNA
XNA är ett spelutvecklingsverktyg utvecklat av Microsoft för skapande av spel till PC och
Xbox.  Det  är  skrivet  i  C#  och  tillåter  inladdning  av  grafik  och  ljud.  Det  har  flera
kodningsbibliotek som kan vara till hjälp i skapandet av spel.

Då Microsoft beslutade att stänga ner supporten för XNA 2014-04-01 valdes istället en 
tredjeparts version av XNA för Metal in your Brain som heter MonoGame.
MonoGame öppnar upp för stöd för flera plattformar så som Linux och Android och är i 
ständig utveckling. XNA har använts i flera kurser på Örebro Universitet är en av 
anledningarna till att MonoGame valdes för det här projektet.

3.2 Kodstruktur
Inför skapandet av projektet skapades ett klass diagram över de klasser som skulle tänkas
behövas samt vilken kodstandard som skulle användas. Det för att få en överblick och så att
alla i projektet skulle förstå hur projekts klasser skulle bli uppbyggda.

Metal in Your Brain är uppdelat i två projekt, Klient och Server. På så sätt kan server projektet
komma  åt  de  klientklasser  som det  behöver  medans  klienten  inte  kan  komma  åt  server
projektets  klasser.  Klasserna  i  klient  projektet  är  uppdelade  i  tio  namespaces,  Common,
Editor, Graphics, Gui, Input, Resources, ServerHandler, Sound, World och Everything.
De flesta av namespaces har också en egen Manager klass som har hand om allting som sker i
den namespacen. Det gör att behövs någonting från en namespace är det lätt att anropa en
manager som sedan tar ut det värdet eller funktion som behövs. 

3.2.1 Everything

Everything är  namnet  på  den  översta  namespace  som  har  hand  om  alla  klasser  och
namespaces.  I  den ligger en  Game klass som kommer med alla MonoGames projekt och
används för att sköta uppdatering av Update funktionen och utritningen av Draw funktionen.
Den har i sin tur en Manager klass som har hand om de komponenter som Metal in Your
Brain tillger projekt.

Manager klassen laddas in av Game och laddar i sin tur in de resterande Managers i spelet.

3.2.2 Common

Common är en namespace där funktioner som vanligtvis används av andra klasser ligger, den
innehåller  klasserna  DebugFunctions,  DebugSettings,  FPSCounter,  GameOptions och
MathFunctions som alla är statiska för att andra klasser enkelt ska komma åt dem och så att
inga andra klasser kan skapa instanser av dem.

DebugFunctions är som namnet antyder en klass för olika debuggingsfunktioner i projektet,
där  DebugSettings har hand om statiska  booleans. Detta gör det enklare att när spelet ska
läggas ut i release mode så kommer inga debug funktioner att köras iochmed att alla booleans
i  DebugSettings är ej sanna.  FPSCounter har hand om en frames per second mätare som
mäter hur snabbt spelet körs. Då MonoGame är programmerat att försöka hålla en utritning av
60 bilder per sekund gör FPSCounter att det syns ifall någon del av koden körs långsamt och
det går då att göra ändringar i koden därefter. GameOptions är en liten klass som tar hand om
mer  permanenta  val  i  spelet,  som  att  om  spelet  ska  rita  ut  FPSmätaren  eller  ej.
MathFunctions är en klass som innehåller alla matematiska funktioner som spelet använder
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sig av. I MonoGame finns det två statiska matematiska klasser, Math och MathHelper. Men
de klasserna täcker inte alla matematiska begrepp och genom att använda MathFunctions ger
det en större överblick över vilka klasser som använder dess matematiska funktioner och gör
det enklare att göra ändringar som beror klasser istället för att ändra i alla klasser som skulle
ha använt Math eller MathHelper.

3.2.3 Editor

Editor har hand om spelets editor som nån från huvudmenyn. Editorn använder sig av spelets
motor  och  en  lista  med  objekt  som  spelaren  kan  sätta  ut,  där  spelaren  kan  välja  olika
kategorier genom att trycka på de två knappar som sitter på vardera sida om listan. Spelaren
kan flytta kameran i spelet med samma tangenter som används för förflyttning av karaktären i
spelet, på så sätt kommer spelaren enkelt att kunna använda editorn efter att ha spelat spelet.
För att placera ut objekt väljs ett objekt i listan genom att klicka på det och sedan trycks en
knapp ned för att placera ut det valda objektet där markören är på kartan. Alla objekt som
finns  på  kartan  kan  sedan  sparas  till  en  textfil  som  kan  läsas  in  i  spelet.
EditorManager har därav en WorldManager i sig som hanterar den värld som ska editeras i
editorn.  Den  innehåller  också  en  EditorPlacer som ärvs  av  fyra  olika  kategorier,  Tiles,
Decals,  Doodads och  Living där varje kategori har sin egna  EditorPlacer klass. Detta då
objektet som välj från kategorierna måste behandlas olika beroende på vad för typ av klass det
är då ett objekt baserat på  Living är mer komplex än  Tile klassen och de läggs till  olika
funktioner när de läggs in i en WorldTemplate.

3.2.4 Graphics

Graphics är den namespace som har hand om uppritningen av all grafik i spelet. Den har sin
egna DrawManager som startar alla Draw funktioner av spelets objekt. Den kommer därav
aldrig att användas av servern utan endast av klient delen. Då spelets objekt inte använder sig
av något Z värde för höjd i spelet, sköter i stället  DrawManagern utritningen av objekten
beroende på vilken typ  av objekt  det  är.  Till  exempel  så  ritas  markytorna ut  först,  sedan
kommer dekaler, därefter objekten i spelet, sedan projektilerna och till sist effekter.

3.2.5 Gui

Gui är den grafiska biten av spelet som ligger ovanför spelvärldens grafik och som uttrycker
information till spelaren i form av hälsopoäng, vilket vapen den håller i, chatt och menyer.
Den använder sig likt de andra namespaces en GuiManager som uppdateras och ritas ut av
Graphics DrawManager.

I  Gui  ligger  klassen  MenuTemplate som är  en  virtual  klass  som används  för  att  skapa
menyer. Varje scen i spelet har en  MenuTemplate som innehåller de grafiska element som
ska  ritas  ut  för  den  scenen.  Så  MenuesWorld som  är  en  override  på  MenuTemplate
innehåller  de  grafiska  elementen  för  spelarens  information  medans  MenuesStart och
MenuesOption är de menyer som används i spelets början.

3.2.6 Input

Input namespace är det namespace som används för att mappa spelarens knapptryckningar på
spelplattformen till spelets funktioner.

ControlsManager är den manager klass som tar hand om uppdateringen av kontrollerna, i
nuläget stöds datormus och tangentbord. Det var här tänkt att spelet skulle kunna köra via
Xbox-kontroller men då versionen som det här projektet är uppbyggt på innehåller en bugg
som gör att Xbox-kontroller inte uppfattas av datorn, gör att det inte går.

Manager klassen uppdaterar mus och en ControlsType, som likt Gui's menyer är en virtual
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klass  som kan överköras  för att  skapa specifika kontroller  för en scen.  Vid byte  av scen
anropas  funktionen  ChangeControl i  ControlsManager,  som  då  byter  till  den  nya
ControlsTypen som skickas med.

Manager klassen uppdaterar mus och en ControlsType, som likt Gui's menyer är en virtual
klass  som kan överköras  för att  skapa specifika kontroller  för en scen.  Vid byte  av scen
anropas  funktionen  ChangeControl i  ControlsManager,  som  då  byter  till  den  nya
ControlsTypen som skickas med.

3.2.7 Resources

Resources innehåller klassen ResourceHolder som är en statisk klass som kan nås av alla de
andra klasserna för att ladda in och få ut resurser. Den använder sig av en Dictonary för varje
typ av resurs så att när en resurs har laddats in i spelet så skickas dess referens tillbaks till det
objekt som behöver resursen. Skulle ett objekt till ladda in samma resurs skickas referensen
till den resursen tillbaks istället för att ladda in resursen igen. Resurser laddas endast in då de
behövs av objekten,  vilket  gör att  spelet  inte  laddar  in  onödiga resurser  som kanske inte
kommer användas under speltiden.

3.2.8 ServerHandler

Tar  hand  om  ServerManager som  sköter  alla  anrop  till  och  från  servern.  För  bättre
information om ServerManagern läs rapporten från Serverprojektets del.

3.2.9 Sound

Sound står för de klasser som spelar upp ljud och musik inom spelet. Alla klasserna i sound är
statiska för att de ska nås enkelt utav de andra klasserna. I  Sound finns  SoundManager,
SoundEffect3D, SoundOptions och MusicManager.

För att spela upp ett ljud anropas SoundManager som då beroende om det är ett 2D eller 3D
ljud som ska spelas upp spelar upp ljudet genom att skapa en instans av den ljudeffekt som
skickas med. Till instansen så läggs ljudets volym med från SoundOptions som har hur hög
volymen ska vara för just den typen av ljud. Ett 3D ljud spelas upp på samma sätt som ett 2D
ljus fast dess instans sparas och uppdateras kontinuerligt beroende på spelarens position. Så
att om spelaren befinner sig långt ifrån ljudets position så kommer det att höras väldigt långt
ifrån.

MusicManager  tar  in  en musikfil  och spelar  upp det beroende på volymen som fås från
SoundOptions. Musikfilen  måste  dock vara av  typen .Wav då mp3 formatet  inte  stöds  i
MonoGame.

3.2.10 World

World, den största och den namespace som innehåller all spellogik i spelet. Spelet använder
sig av klassen  WorldManager.cs som sköter uppdateringarna av den nivå som är i spelet
samt fungerar som en bro till  spelets  ServerHandler.cs.  I  WorldManager.cs finns det en
WorldTemplate.cs som representerar spelets nivå. I spelet finns flera nivåer som ärver ifrån
WorldTemplate.cs och därmed kan WorldManager.cs köra de olika nivåerna på samma sätt.

I  klassen  WorldTemplate.cs ligger  då  spelets  alla  objekt  som finns  i  spelvärlden.  Dessa
objekt kan delas upp i typerna av statiska objekt, rörliga objekt och specialeffekter. Där de två
första objekterna har en kollision medans specialeffekterna inte har någon kollision men har
andra egenskaper som transparens eller animering av bilder, t ex explosioner eller skott.
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3.3 Grafik och Ljud
Från början var det tänkt att spelet skulle innehålla väldigt simpla grafiska element så som
rektanglar och cirklar för karaktärer i spelet.  Men efter en diskussion med vår handledare
Mathias Broxvall och inom gruppen kom det fram till att om det fanns möjlighet skulle grafik
hämtas från diverse hemsidor som erbjuder grafik gratis. 2D grafik valdes för att det ansågs
att  ett  spel i  3D grafik skulle  ta för lång tid och fokus som skulle  läggas på kodning av
projektet skulle behövas tas för att lära sig skapa 3D grafik, något som det inte fanns tid med
på den korta tidsram som ficks.

Därefter började temporär grafik hämtas utifrån olika hemsidor för detta och ljud har både
hämtas  från  hemsidor  men  har  även  inspelade  amatörmässigt.  Detta  har  gjort  att  spelets
grafiska design har berott en del på vilken grafik som har kunnat hämtas, istället för att en
grafiker skapade grafik direkt till spelet.  Det har skett för att spelet saknar en professionell
grafiker i skrivande stund. All grafik som har hämtats har ändrats i Photoshop där de har blivit
skalade till rätt skala så att de passar in i spelet och roterade till 180 grader så att dess rotation
stämmer med resterande objekt i spelet.

Ett problem med att behöva leta efter grafik och ljud på hemsidor är att det har tagit tid att
hitta rätt sorts resurser för spelet. All grafik som har används eller modifierats har skrivits upp
i ett dokument specifikt för detta och kommer vara inkluderat i spelets första release. Skulle
spelet fortsätta att utvecklas efter Swedish Game Awards, kommer en grafiker att anställas och
en mer jämn grafisk och ljudmässig stil kommer att skapas.

3.4 Skapande av AI
I början av projektet fanns det ingen bild om hur AI:n skulle se ut eller implementeras. Det
enda som var säkert var att AI:n skulle ha ett antal beteenden att välja mellan beroende på
situation. Ett antal böcker om spelprogrammering tog upp fuzzy logic som en möjlig logik för
de  icke  spelbara  karaktärerna  [3,9,10].  Då  flera  texter  tog  upp  fuzzy  logic  som ett  bra
alternativ valdes det samma för projektet.  Fuzzy logic har fördelen att  man bara behöver
grundläggande kunskaper om boolesk logik och låter en därför att skapa avancerad AI med
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Illustration 1: Överkroppen på en av fienderna i spelet inlagd i Photoshop.



relativt liten ansträngning och på grund av dess språkliga natur kan man definiera regler utan
förståelse eller kunskap om teknologin under. Det går att implementera komplexa beteenden
utan att behöva matematiska modeller [11]. Regler i fuzzy logic kan aktiveras i vilken ordning
som helst så kan man lägga till och ta bort regler hursomhelst utan behöva oroa sig över dess
aktiveringsordning. Dess beräknande kostnad är låg så länge som man har skapat en regelbas
utan för många regler och möjlig redundans [11].

3.4.1 A*

Vägfinnande i spel använder nästan uteslutande A*-algoritmer i någon form och är för det här
projektet  designat för ett  punkt-till-punkt  vägfinnande. Det här  projektet  använder  en A*-
algoritm med Manhattan avstånd som heuristik [9]. Manhattan avstånd tillåter bara att steg
sker  horisontellt  eller  vertikalt,  inte  diagonalt.  Projektet  har  även  euklidiskt  avstånd
implementerat som heuristik om det skulle krävas. Euklidiskt avstånd eller linjärt avstånd som
man också kan kalla det tillåter även diagonala steg förutom horisontella och vertikala [9].
Detta  är  två  möjliga  heuristiker  att  använda,  en  annan  är  Chebyshev  avstånd  eller
shackavstånd som det också kallas då det är det samma som minsta möjliga antalet steg som
en kung behöver ta för att ta sig från en ruta till  en annan. Chebyshev beräknas som det
diagonala avståndet från startpunkten till målpunktens rad eller kolumn plus avståndet från
denna punkt till målpunkten [12]. A*-sökning väljer den nod som är mest troligt leder till den
kortaste,  övergripande  vägen.  Noderna  tas  ifrån  ett  koordinatsystem  uppbyggt  av  flera
sammansatta  noder  som  skapas  dynamiskt  när  nivån  startas.  Med  en  god  heuristik  är
algoritmen effektiv, om inte så kan den funktionera sämre än till exempel Dijkstras algoritm
[13]. A* verkar genom iterationer. Under en iteration överväger A* varje utgående förbindelse
från den nuvarande noden och för varje förbindelse hittar den slutnoden och sparar den totala
kostnaden av den resta vägen hittills och förbindelsen som den anlände ifrån. A* sparar även
den uppskattade totala kostnaden att  sig från startnoden genom den nuvarande noden och
vidare till målnoden. Den uppskattade kostnaden består av kostnaden hittills och hur långt det
är från den nuvarande noden till målnoden enligt heuristik [9].

A* använder en lista av öppna noder som har besökts men inte bearbetats och stängda noder
som har bearbetats. Noder läggs in i den öppna listan varefter som de hittas längs slutet av
förbindelserna och noder flyttas till den stängda listan varefter som de bearbetas i en separat
iteration. Noden från den öppna listan med den minst uppskattade totala kostnaden är vald vid
varje iteration och är nästan alltid annorlunda från noden med den minsta kostnaden hittills.
Detta låter A* undersöka noder som är mer lovande först. Om en nod har en liten uppskattad
total kostnad, då måste den ha en relativt liten kostnad hittills och ett relativt kort uppskattat
avstånd för att nå målet. Om uppskattningarna är korrekta så är noderna som är närmare till
målet behandlade först vilket minskar sökningen till det mest lönsamma området [9].

A* beräknar den uppskattade totala kostnaden av en nod genom att att lägga till ett heuristiskt
värde till kostnaden hittills för att sedan välja en nod att bearbeta baserat på det heuristiska
värdet. Om heuristiken alltid returnerar 0 är den uppskattade totala kostnaden alltid lika med
kostnaden hittills och A* är då lika med Dijkstras algoritm för vägfinnande [9]. Som tidigare
nämnts så kan A* bli sämre än Dijkstras om den valda heuristiken är dålig så varför inte
använda Dijkstra istället för att vara på den säkra sidan? Dijkstra har ingen heuristik och söker
då hela rutnätet utan urskillning efter den kortaste möjliga vägen, se illustration 2, vilket är
användbart om man vill finna den kortaste vägen från en nod till alla andra noder men är ett
slöseri om man använder punkt-till-punkt vägfinnande vilket används i detta projekt [9]. A* är
dock mer flexibel om man vill lägga till fler handlingar i sökträdet.
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A* byggs upp först vid starten av en nivå i spelet. Efter att alla resurser i spelet har laddas in
används klassen  AIGrid.cs för att tillsammans med klassen  AINode.cs skapa ett rutnät av
rektangulära noder som används i sökandet med A*. Dessa noder är av en förinställd storlek
som specificeras vid skapandet av nivån, ju mindre noderna är desto fler kommer att skapas
för uppbyggnaden av rutnätet vilket gör att A* sökningen blir mer specifik då den har fler
noder att söka på i världen. Efter att rutnätet har skapats körs en uppdatering av nodernas
kollision mot de objekt som finns i världen, där varje nod som träffar ett objekt sätts till att
vara blockerad, en blockerad nod kommer då inte att användas när A* söker igenom noderna.
När ett objekt sedan förstörs så kollas uppdateras kollisionen på de noderna som det objekt
som förstördes blockerade. På så sätt kommer NPC:s kunna hitta alternativa vägar ju längre
en nivå spelas, då svaga objekt så som dörrar och väggar kan bli förstörda med tillräckligt
kraftiga vapen.

När  en  NPC  sedan  ska  söka  upp  en  väg  till  ett  mål  använder  den  sig  av  klassen
AIPathFinder.cs som  använder  rutnätet  ifrån  AIGrid.cs för  att  starta  en  sökning  från
NPC:ens startposition till dess målposition. Den kör då funktionen StartSearch som säger till
klassen att starta en sökning och använder klassen  AISearchStatus som sätter sökningens
status till  ”Searching”. Detta för att beteendetyperna ska veta att en sökning håller på att
köras så att de inte startar en ny sökning under den tiden som en sökning körs. Sökningen av
vägen till slutpositionen sköts av funktionen DoSearchStep som körs kontinuerligt tills dess
att  en  väg  till  slutpositionen  har  hittas  eller  att  sökningen  har  tagit  allt  för  lång  tid.
Anledningen till att sökningen sköts kontinuerligt och inte i en enda uppdatering är att då A*
är väldigt effektiv på att hitta en väg, tar den oftast längre än några sekunder för att hitta en
väg, något som inte går att vänta på i ett realtids spel. 
Efter att en väg har hittas sätts  AISearchStatus till  ”PathFound”. Då vet AIPathFinder.cs
att en väg är funnen och säger åt dess NPC att börja gå efter vägen. Nu får beteende reglerna
återigen använda sig av  AIPathFinder.cs för att hitta en ny väg medan NPC:en tar sig till
slutpositionen längs den väg som har sökts upp. Skulle en NPC ha ett rörligt mål som det är
meningen att den ska skjuta på och det målet befinner sig inom NPC:ens ”line-of-sight”, en
distans som defineras i NPC:ens AIType.cs så kommer vägsökningen att stoppas och NPC:en
kommer att skjuta eller utföra andra handlingar som är definierade i dess regelbas. Skulle
målet  röra  sig  därifrån  kommer  en  ny  vägsökning  göras  av  AIPathFinder.cs till  målets
position.
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Illustration 3: Exempel på hur A* söker ooch 
hittar den kortaste vägen fram till en målnod.
Den gröna kvadraten är startnoden och den 
röda är målnoden. De röda linjerna är sökta 
vägar och den blå linjen är den tagna vägen.

Illustration 2: Exempel på hur Dijkstras 
algoritm söker sig fram till en målnod. Den 
gröna kvadraten är startnoden och den röda
är målnoden. Röda linjer är sökta vägar och
den blå linjen är den tagna vägen.



AISearchStatus använder sig av en enum med följande innehåll:
• NoPath ingen väg har sökts upp, det är den initiala statusen för en AISearchStatus
• Stopped sökningen efter en väg har stoppas, kan vara för att det har tagit för lång tid 

att söka efter vägen eller så har den NPC som söker efter vägen blivit förstörd.
• Searching en väg till slutpositionen håller på att sökas upp
• PathFound en väg till slutpositionen har hittats

3.4.1 Fuzzy logic

I detta projekt används fuzzy logic för att en NPC ska utföra en handling beroende på vilken
situation den befinner sig i. En NPC kommer fatta ett beslut och utföra en handling utifrån hur
mycket ammunition och hälsa den har kvar, hur långt bort en fiende befinner sig, hur många
fiender den möter och så vidare. I den nuvarande implementationen av spelet används fuzzy
logic för att en NPC ska fatta beslut om handlingar som:

• Söka sig fram till en fiende.

• Attackera en fiende.

• Fly från en fiende om den har lite hälsa kvar eller slut på ammunition.

• Förfölja en fiende, antingen en kortare sträcka eller tills spelaren eller NPC:en dör.

• Flytta sig till det mest optimala avståndet till en fiende för att kunna avfyra sitt vapen.
Avstånd är beroende på vapentyp.

• Vilket avstånd den ska skjuta från beroende på kvarvarande ammunition.

• Byta vapen beroende på situation (avstånd, kvarvarande ammunition).

Fuzzy logic är en logik som låter en dator resonera om språkliga termer och regler som för en
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Illustration 4: En sökning efter den bästa vägen till spelarens position. De Blåa rutorna är 
de vägar som har sökts på medans de gula vägarna är de vägar som ligger i närheten 
men inte ännu har använts i sökningen.



människa är lätt att förstå men inte för en dator. Ett exempel på detta är att människor 

instinktivt förstår betydelsen av ett ord som ”nära” men det är svårt att definiera hos en dator.
Låt oss säga att ”nära” har definierats till att ligga mellan 0-2 och ”långt bort” 2-6. Ett värde
på 2.1 skulle hos en dator då vara ”långt bort” men för en människa skulle det fortfarande
vara ”nära”.Om man utgår ifrån illustration 1 där diagrammet representerar ett fuzzy set där
graden av medlemskap beror på avståndet till målet. Låt oss säga att avståndet till ett mål är
70 då hör värdet till både Medium och Far. Tittar man på den gröna streckade linjen så är
graden av medlemskap till Medium ungefär 0,25 och graden av medlemskap till Far är 0,8. 

Man kan då  säga att  avståndet  är  över  medium,  mest  långt  bort.  Med ett  fuzzy set  som
representerar önskvärdhet och ytterligare ett som representerar hur mycket ammunition en
NPC har kvar kan man sätta upp en regelbas för hur önskvärt det är för en NPC att avfyra sitt
vapen  beroende  på  avståndet  till  målet.  De  följande  exemplen  i  kapitel  3.4.3  –  3.4.5  är
baserade på Mat Bucklands exempel [5] och är ett löpande exempel genom de kapitlen. 

3.4.2 Fuzzification

Illustration 5, 7 och 8 visar fuzzy sets som representerar önskvärdhet, hur mycket ammunition
det finns i ett vapen och avstånd till målet. Med dessa fuzzy sets kan man skapa en regelbas
som bestämmer hur önskvärt det är för en NPC att avfyra sitt vapen beroende på kvarvarande
ammunition och avstånd. Illustration 7 visar att vapnet har trettio projektiler och om NPC:n
har runt så många projektiler kvar är det mycket. Har man tio projektiler kvar är det ok men
allt under tio ses som lite. Vi tänker oss att vapnet är en automatkarbin, ett medeldistansvapen
som bara bör användas på långt avstånd om man har massor med ammunition. Med detta i
åtanke kan man skapa regler som de man kan åskåda i illustration 6.
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Illustration 5: Representation av ett fuzzy set som beskriver önskvärdhet.
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Illustration 6: Fuzzy regelbas för om ett vapen ska avfyras eller inte 
beroende på avstånd till måltavlan och kvarvarande ammunition.

Illustration 7: Representation över ett fuzzy set som beskriver hur mycket 
ammunition ett vapen har kvar.
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3.4.3 Fuzzy inference

Med fuzzy inference introducerar man ett antal värden till uppsättningarna för att se vilka 
regler som sätts igång och till vilken grad. För varje regel så så går fuzzy inference igenom 
varje korrelat och beräknar graden av medlemskap för det inmatade datat. Beräkna sedan 
regelns antagna slutsats baserad på värdena av graden av medlemskap. Kombinera sedan alla 
antgna slutsatser till en enda slutsats, dvs. ett fuzzy set. För distinkta värden måste slutsatsen 
defuzzifieras. Detta kan bäst demonstreras med tre av reglerna från kapitel 3.6.3 med 
avståndet till målet är 70 och antalet kvarvarande projektiler är 8:

IF Target_Far AND Ammo_Alot THEN Desirable
graden av medlemskap av värdet 70 till uppsättningen Target_Far är 0.8. Graden av 
medlemskap av värdet 8 i uppsättningen Ammo_Alot är 0. Med AND-operatorn i regeln får 
man det minsta värdet av de två vilket leder till att den antagna slutsatsen är att Desirable = 0, 
regeln kommer inte att träda i kraft. Se illustration 9 och 10.

IF Target_Far AND Ammo_Enough THEN UnDesirable
graden av medlemskap av värdet 70 till uppsättningen Target_Far är 0.8. Graden av 
medlemskap av värdet 8 i uppsättningen Ammo_Enough är 0.8. med AND-operatorn i regeln 
får man den antagna slutsatsen att UnDesirable = 0.8. Se illustration 11 och 12. 

IF Target_Far AND Ammo_Low THEN UnDesirable
graden av medlemskap av värdet 70 till uppsättningen Target_Far är 0.8. Graden av 
medlemskap av värdet 8 i uppsättningen Ammo_Low är 0.2. med AND-operatorn i regeln får 
man den antagna slutsatsen att UnDesirable = 0.2. Se illustration 13 och 14.
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Illustration 8: Representation av ett fuzzy set som beskriver avståndet till ett  mål.
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Illustration 11: Representerar graden av medlemskap för avståndet 70 i
uppsättningen Far.

Illustration 10: Representerar graden av medlemskap för den 
kvarvarande ammunitionen i uppsättningen Ammo_Alot.

Illustration 9: Representerar graden av medlemskap för avståndet 70 i 
uppsättningen Far.



20 (40)

Illustration 12: Representerar graden av medlemskap för den kvarvarande 
ammunitionen i uppsättningen Ammo_Enough.

Illustration 13: Representerar graden av medlemskap för avståndet 70 i 
uppsättningen Far.

Illustration 14: Representerar graden av medlemskap för den kvarvarande 
ammunitionen i uppsättningen Ammo_Low.



Fortsätter man att gå igenom alla regler kommer man få att uppsättningarna i fuzzy set 
Desirability har följande värden för graden av medlemskap:

• UnDesirable = 0.8
• Desirable = 0.2
• VeryDesirable = 0.25

Dessa antagna resultat appliceras på fuzzy setet Desirability och ”klipper” ner uppsättningarna
och man får ett sammansatt fuzzy set som representerar de antagna slutsatserna av alla 
reglerna i regelbasen. Med detta är det möjligt ändra om utmatningen av uppsättningen till ett 
distinkt värde med defuzzification.

3.4.4 Defuzzification

Med dessa regler på plats och under verkan har man en sammansatt fuzzy set som man kan få
ut  ett  distinkt  värde ur  med metoden defuzzification.  Den metoden gör  det  motsatta  från
fuzzification nämligen tar ett fuzzy set och omvandlar det till ett distinkt värde. Det finns flera
olika sätt att göra detta på och för projektet kan detta ske på två sätt: genom en centroid eller
genomsnitt av maxima. 

Centroid metoden är den mest exakta men också den mest krävande att beräkna. Det fungerar
genom att bestämma tyngdpunkten av produktionsuppsättningarna. Med andra ord delar man
upp diagrammet i n antal provpunkter och beräknar sedan summan av bidragen från graden av
medlemskap  vid  varje  provpunkt  till  den  totala  delat  med  summan  av  de  grader  av
medlemskap  från  proverna.  Formeln  för  denna  metod  ser  ut  som  följer  [5]:

Illustration 16: Formel för att beräkna distinkt värde 
genom centroidmetoden.

där s är värdet vid varje provpunkt och DOM(s) är graden av medlemskap i det fuzzy set med
det värdet. Resultatet kan förbättras genom att lägga till fler provpunkter. Om man utgår från
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Illustration 15: Kombinerad fuzzy set som representerar den antagna slutsatsen 
av alla regler i kapitel 3.6.3
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tidigare exempel där avståndet till målet är 70 och antalet kvarvarande projektiler är 8 får man
ett resultat som kan ses i tabell 1.

Värde UnDesirable Desirable VeryDesirable Summa

10 0.8 0 0 0.8

20 0.8 0 0 0.8

30 0.8 0.2 0 1

40 0.8 0.2 0 1

50 0 0.2 0 0.2

60 0 0.2 0.2 0.4

70 0 0.2 0.25 0.45

80 0 0 0.25 0.25

90 0 0 0.25 0.25

100 0 0 0.25 0.25

Tabell 1: Tabell över summan av DOM i varje provpunkt.

Med dessa värden kan man räkna ut det distinkta värdet ur formeln i illustration 16, börjar 
med täljaren:
10×0.8+20×0.8+30×1+40×1+50×0.2+60×0.4+70×0.45+80×0.25+90×0.25+100×0.25=227

nämnaren här näst:

0.8+0.8+1+1+0.2+0.4+0.45+0.25+0.25+0.25=5.4 som leder till:

Desirability=227 /5.4≈42

Önskvärdheten att avfyra sitt vapen på avståndet 70 från målet med 8 projektiler kvar är 42.
Man  går  sedan  igenom samma  process  med  resterande  regler  och  den  regel  med  högst
desirability kommer att väljas.

Genomsnittet av maxima eller det representativa värdet är värdet i uppsättningen där graden
av medlemskap är 1. För en triangulär uppsättning är det värdet mittpunkten. På uppsättningar
med platåer är det värdet medelvärdet av början och slutet av platån. Funktionen för denna
metod ser ut på detta vis [5]:

Illustration 17: Formel för att beräkna distinkt värde 
genom genomsnittet av maxima.

Behåller samma exempel från beräkningen av centroidmetoden och får en tabell som kan ses i
tabell 2. 
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Set Representativt värde DOM

UnDesirable 12.5 0.8

Desirable 50 0.2

VeryDesirable 87.5 0.25

Tabell 2: Tabell över värden för att beräkna genomsnitt av maxima.

Desirability=12.5×0.8+50×0.2+87.5×0.25/0.8+0.2+0.25=41.875/1.25

Desirability=33.5

Denna  metod  ger  ett  distinkt  värde  som  ligger  nära  den  mer  exakta  men  dyrare
centroidmetoden.

Fuzzy logic implementeras i projektet genom ett antal klasser: 

• FuzzySet  är klassen där man har uppsättningar av predikat med ett numeriskt värde
som anger grad av medlemskap. 

• FuzzySetLeftShoulder  definierar  man  ett  fuzzy  set  som är  den  vänstra  axeln  på
diagrammet.  Minimum värdet  som den här  variabeln  kan ha  måste  vara  ett  värde
mindre än mittpunkten.

• FuzzySetRightShoulder  men  som  namnet  antyder  är  det  den  högra  axeln.
FuzzySetTriangle  definierar  fuzzy  sets  som  har  en  triangulär  form  och  kan  bli
definierad av en mittpunkt.

• FuzzySetSingleton definierar ett fuzzy set som är en singleton, dvs. har en räckvidd
där graden av medlemskap alltid är 1.0. 

• FuzzyHedges  är  klassen  där  man implementerar  språkliga variabler  som ”mängd”
med värden som ”ganska” och ”mycket” för att sedan användas i olika funktioner. 

•  FuzzyModule implementerar en samling av fuzzy variabler och regler som verkar på
nämnda variabler. 

• FuzzyOperators implementerar AND och OR operatorer som används i skapandet av

23 (40)

Illustration 18: De streckade gröna linjerna representerar de provpunkter som används för 
centroidmetoden.



en regelbas för logiken. 
• FuzzyRule är som namnet antyder klassen där regler skapas. I det här projektet så har

reglerna  denna  form:  IF  variabel_1  AND  variabel_2  AND  …  variabel_n  THEN
variabel_k (variabel_k är konsekvensen av de andra variablerna). 

• FuzzyTerm är en abstrakt klass och ett interface för andra klasser att kunna använda
termer i en fuzzy if-then regelbas. 

• FzSet agerar som en proxy för ett fuzzy set och proxyn ärver från FuzzyTerm och kan
därför användas för att skapa fuzzy rules.

• FuzzyVariable definierar en språklig fuzzy variabel och en sådan består av ett antal
fuzzy sets.

Metal in Your Brains NPC:er använder sig av klassen AIType.cs för att definiera vad en NPC
ska göra beroende på avståndet till dess fiender och vilket vapen den använder, hur många
allierad den har med sig och hur många fiender möter den. Programmeraren definierar en
regelbas  utefter  sin  egen  erfarenhet  och  kunskap  om  spelet  för  att  kunna  skapa  en  så
balanserad  upplevelse  som  möjligt.  När  spelet  är  igång  kommer  NPC:n  gå  igenom  sin
regelbas i AIType.cs och den regel som har högst grad av medlemskap kommer att utföra den
handling som regeln associerar med. 

Om man  vill  skapa  en  fuzzy regelbas  definierar  man  först  en  FuzzyModule  som är  ett
dictionary där man lagrar fuzzy sets och regler. Sedan skapar man en FuzzyVariable som är
en  uppsättning  där  man  lägger  in  fuzzy  sets.  FuzzyVariable  är  en  uppsättning  som
representerar  till  exempel  avstånd  till  mål.  I  FuzzyVariable  lägger  man  sedan  in
FuzzySetLeftShoulder,  FuzzySetRightShoulder,  FuzzySetTriangle  som definierar  fuzzy
variabeln. Sedan definierar man regler efter sin expertis i FuzzyModule med AddRule.

Det finns nu en regelbas för AI:n och kan sätta upp enums som representerar vilken status den
finner  sig  i.  Statusen  kan  vara  att  en  NPC är  sysslolös,  dvs.  inga  fiender  befinner  sig  i
närheten av den eller att den befinner sig i strid med en eller flera fiender. Beroende på vilken
status som en NPC befinner sig i så kommer olika regler vara i kraft. I klassen AIType.cs går
man igenom de regler som gäller för den status som en NPC befinner sig i med hjälp av
funktionen checkFuzzyRule.  GetDesirability  fuzzifierar värden som avstånd till mål, antal
magasin mm för att sedan defuzzifiera de till ett distinkt värde. Funktionen getBestRule går
sedan  igenom  listan  av  regler  och  väljer  den  bästa  regeln,  dvs.  den  regel  med  högst
önskvärdhet. Detta sker vid varje uppdatering och har en NPC flera beteenden att välja mellan
väljs det med högst önskvärdhet.

Illustration 19 visar vilka fuzzy sets som används i en viss vapenklass. Uppsättningarna visar
hur man har valt att definiera avståndet till ett mål, hur många magasin vapnet har och hur
man valt att definiera mängden, hur många projektiler som ett magasin innehåller och hur
man har valt att definiera mängden samt valt att definiera önskvärdheten. Illustration 20 visar
hur en regelbas kan se ut när den kodas. Illustrationen visar en enklare regelbas som definierar
önskvärdheten att använda ett vapen beroende på avståndet till målet, hur många magasin som
finns kvar och hur många projektiler som finns kvar i ett magasin.
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Illustration 19: En definierad FuzzyModule med dess innehållande fuzzy 
sets.

Illustration 20: De regler som gäller för den FuzzyModule från 
illustration 19.



4 Resultat

4.1 Spelet

Spelet startar med en startmeny där man väljer att koppla upp sig till en server. Spelet startar
när  tillräckligt  många  spelare  indikerar  att  de  är  redo.  När  spelet  väl  startar  är  spelarna
tillsammans på en del av banan och måste de kämpa sig genom vågor av fiender till en annan
del av banan för att klara av den nuvarande nivån. Minst en av spelarna måste ta sig fram till
destinationen vid liv för att nivån ska bli avklarad och det ska bli möjligt att ta sig vidare till
nästa nivå. Så länge som nivån blir avklarad får alla spelare fortsätta till nästa nivå men om
alla  spelares  liv  reduceras  till  noll  måste  man spela  om nivån från början igen.  Spelarna
försvarar sig med diverse projektilvapen och andra tillhyggen. 

4.2 Vapen

Det finns ett antal olika vapen i spelet, de är alla olika på ett eller annat sätt och de kan bytas
mellan spelare.

AK-47 är en automatkarbin med trettio projektiler i magasin och en spelare har fem stycken
magasin på sig från början. Det är ett medeldistansvapen som förlorar sin träffsäkerhet ju
längre bort projektilerna färdas.

Uzi är en snabbskjutande smg med tjugo projektiler i ett magasin som avfyras med en väldigt
hög eldhastighet men med en väldigt stor spridning vilket gör att vapnet bara är effektivt på
korta distanser där snabb eldhastighet är av betydelse.

Mag-10 Shotgun är ett hagelgevär som avfyras fem gånger innan det måste laddas om och har
totalt  trettiosju patroner.  Hagelgeväret är  ett  vapen för närstrid som är effektivast  om alla
projektiler som skjuts ut träffar samma fiende. Projektilerna sprids ut ju längre de färdas och
kommer därför minska i skada på en enskild fiende. Till skillnad från automatkarbinen så kan
inte hagelgeväret avfyras direkt mellan varje skott utan har en kort paus innan det kan avfyras
igen.

Sawed off shotgun är precis som Mag-10 ett hagelgevär men har fått sin pipa avsågad för en
större spridning av projektilerna på nära avstånd. Det gör mer skada och är designat för att
träffa flera fiender på nära avstånd. Det kan dock bara avfyras två gånger innan det måste
laddas om och har bara 18 patroner totalt. Precis som hos Mag-10 har det en kort paus mellan
varje avfyrning.

Chaingun är  ett  vapen som offrar  sin träffsäkerhet  till  förmån för eldhastighet.  Ett  vapen
avsett för när- till medeldistans med hundra projektiler och sex extra magasin.

Flamethrower är ett närstridsvapen som sprutar ut eld istället för projektiler. Har hundra i
bränsle och kan fyllas på fyra gånger.

RPG-7(Rocket Propelled Grenade) är ett medeldistansvapen som gör stor skada vid träff men
kan bara avfyras en gång innan man är tvungen att ladda om och har då fyra projektiler kvar
att använda.

Walther PP är det vapen man byter till när man inte har någon ammunition kvar i sitt primära 
vapen. Fungerar upp till medeldistans. Har elva projektiler i ett magasin och fem extra 
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magasin.

4.3 Fiender

Fiender  i  spelet  agerar  utefter  ett  antal  beteenden som de byter mellan när villkor  för ett
särskilt beteende uppfylls. Fiender kan stå på stället eller patrullera inom ett område, när en
spelare hamnar innanför dess detektionsradie byter en NPC beteende antingen till att attackera
(om  den  är  i  en  grupp  eller  dumdristig)  eller  fly.  När  de  attackerar  kan  de  undvika
inkommande projektiler. När en grupp av fiender anfaller spelare håller de koll på hur många
de är i en lista, om det bara är ett fåtal kvar i listan kan de välja att fly och tillkalla hjälp. Det
finns olika typer av fiender så som människor och robotar och de kan alla använda olika
vapen. Fiender är dock inte begränsade till att bara attackera spelare utan kan även attackera
andra typer fiender. Människor och robotar är två sådana fraktioner som lika gärna anfaller
varandra som spelare. 

4.4 Fuzzy logic

Metal in Your Brain använder fuzzy logic för att en NPC ska bestämma hur den ska agera.
Om en NPC har mycket ammunition, en spelare befinner sig tillräckligt nära och den har en
fri  siktlinje  kommer  den  glatt  att  skjuta  tills  ammunitionen  är  slut,  eller  så  kanske  den
bestämmer sig för att börja retirera när den får ont om ammunition. Om spelaren rör sig bortåt
kan NPC:n bestämma sig att följa efter om den har tillräckligt med ammunition, hälsa och att
avståndet inte redan är för stort. Ett exempel på ett sådant beteende är en väldigt dum NPC
som bara står på sin plats  och vaktar och bara bryr  sig om hur många magasin den har.
Regelbasen för en sådan NPC kan ses i illustration 21. En NPC uppdaterar kontinuerligt de
värden den använder för att ta bestämma vilken regel som har högst prioritet och utför sedan
den. Värden som en NPC får in är avstånd till målet, hur mycket hälsa den har, hur mycket
ammunition den har kvar mm. 

I första korridoren på den första banan finns en närsynt gammal gumma som när man kommer
tillräckligt nära börjar förflytta sig från en spelare. Hon rör sig sakta och är i vägen och en
otålig spelare kanske prövar att skjuta ner henne och gör just detta. Detta kommer dock att
leda  till  en  oanad  konsekvens.  När  en  spelare  kommer  nära  sätter  fuzzy logic  igång  ett
modifierat  flyktbeteende och hon börjar sakta  röra sig bortåt.  När hon blir  beskjuten och
hennes hälsa sjunker till en viss procent sätter fuzzy logic igång ett nytt beteende där hon blir
förbannad och plockar fram sitt maskingevär och snabbt förföljer spelare till sin egen eller
spelarnas död. Metal in Your Brain är ett fartfyllt spel men utan ett visst mån av försiktighet
och tålamod kan det leda till ens tidiga undergång.

En vänlig NPC har lagts till som strider tillsammans med spelarna. Den börjar med att följa
efter den spelare med det kraftfullaste vapnet och kommer att följa efter den spelaren fram
tills en annan spelare tar fram ett kraftfullare vapen eller flytta sig till en annan spelare om en
fiender kommer i närheten. När en fiende är i närheten kommer den vänliga NPC:en att skjuta
på den tills den är död eller flyr iväg. Om fienden flyr överväger den vänliga NPC:en om det
är värt att förfölja den flyende fienden beroende på om den flyende är ensam eller om de är
flera i närheten. Är fienden ensam tar den upp jakten, annars följer den efter spelaren med det
kraftfullaste vapnet igen. Om situationen är omvänd och att den vänliga NPC:en har lite hälsa
kvar kommer den själv fly bort från både fienden och spelarna.

Denna flexibilitet att sätta upp regler för NPC:s att resonera kring tillsammans med A* för att
ta sig runt en bana gör det möjligt att skapa flera olika beteenden att välja mellan och ger en
intressantare spelupplevelse.
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4.5 AI

AI i projektet skapas genom att varje NPC har en egen AI-typ som har en uppsättning regler 
som definierar vad en NPC ska göra i olika situationer i spelet. Dessa regler skapar ett 
beteende för en NPC som Fuzzy logic då använder sig av för att få ut den bästa regeln som 
kan användas i den situation som NPC:en är i.
Reglerna kan bestå av att NPC:en ska skjuta på en fiende när den är i NPC:ens räckhåll, fly 
från fiender som är i räckhåll, etc. Då det finns flera olika NPC:er finns det därmed olika 
typer av beteenden de kan ha och de olika beteendena har då olika regler.

I spelet skapas ett dynamiskt rutnät av noder över spelnivån som används av A* för att hitta ut
den bästa vägen till målet, A*-sökningen saktar inte ner spelet utan sköts kontinuerligt under 
spelets gång. Objekt i spelet kan förstöras vilket då öppnar upp noder som tidigare har 
blockerats av de objekten som då tillåter A* att hitta nya vägar till dess slutposition. Likt att 
objekt kan förstöras kan även objekt läggas till i spelvärlden under tidens gång vilket A* 
kommer att räkna med när den söker efter en väg. A* kan även användas i de regler som 
skapats, där A* används för att ta den bästa fienden som en NPC kan gå till genom att göra en 
A* sökning till alla de fiender som är inom en viss distans till NPC:en och då tas sedan den 
fiende vars A* väg hade minst kostnad.

Här är en lista på vissa av de regler som en NPC kan göra som tas ut med Fuzzy logic, i det 
här fallet är det mänsklig fiende 1:

• Söka efter en fiende att attackera.
• Flytta sig för att få en fri siktlinje till en fiende.
• Följa efter en retirerande fiender, antingen tills fienden eller NPC:n dör eller att NPC:n

förföljer fiende en kortare sträcka.
• Flytta sig undan en spelares siktlinje för att ta skydd eller ladda om.
• Hitta vänliga NPC:er och attackera i grupp

Illustration 22 visar en A*-sökning till den gula målnoden med Manhattanavstånd som 
heuristik. Anledningen till att Manhattanavstånd används som heuristik istället för linjärt 
avstånd är att Manhattan ger en hastighetsökning över linjärt avstånd då kvadratroten inte 
krävs för beräkningen [5].
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Illustration 22: A* i aktion under en spelsession av Metal in Your Brain.
Notera att målnoden (gul kvadrat) är manuellt placerad i detta fall.

Illustration 21: En regelbas för en NPC som bara bryr sig om hur många 
magasin den har.



5 Diskussion
I detta kapitel diskuteras det resultat vi kom fram till samt de effekter anonymitet över internet
leder till. Projektet jämför kursens mål och de krav som ställts i början av projektet. Kapitlet 
avslutas med en beskrivning av de slutsatser vi kom fram till och projektets 
utvecklingspotential.

5.1 Anonymitet över internet

Anonymitet i spel, chattrum mm är en självklarhet och man ger inte ut sitt riktiga namn till
någon annan där såvida man inte använder sitt riktiga namn eller berättar det för någon som
man  har  blivit  vän  med.  Men  vilka  konsekvenser  ger  anonymitet  över  internet  där  ens
identitet är okänd? 
Anonymitet låter personer diskutera känsliga ämnen som de annars inte skulle diskutera med
familj eller ”riktiga” vänner. Det låter även personer ge ut mer information om sig själva eller
agera ut mer än vad de normalt skulle göra. Den ofta breda åldersskillnaden inom spel gör att
man kan diskutera känsliga ämnen med personer med olika livserfarenheter [14].

Anonymitet kan leda till deindividuation eller Online Avhämning där personer överkommer
sin egna sociala och psykologiska hämningar. Detta kan vara positivt men dessa hämningar är
oftast på plats av en anledning [15]. I spel kan det leda till antisocialt beteende i form av troll,
haters, griefing, ilska mot nya och oerfarna spelare. Vissa personer mår bättre efter att ha
agerat på detta sätt andra gör det för att de är med i gruppen av spelare och normen för den
sociala delen av spelet har blivit på det viset [15]. 

5.2 Uppfyllande av kursens mål

5.2.1 Kunskap och förståelse

Arbetet under kursens gång har gett en djupare insikt inom AI och hur den appliceras i ett spel
med hjälp av fuzzy logic och A*-sökning. Fuzzy logic (en logik där en proposition kan vara 
delvis falsk och delvis sann) används för att bestämma de handlingar en NPC ska utföra 
utefter en regelbas. A*-sökning används för att en NPC ska kunna söka sig fram till ett mål.

5.2.2 Färdighet och förmåga

För detta projekt valdes AI för NPC:s som ett tekniskt problem att lösa. Sökning på fuzzy 
logic genom de sökmotorer som universitetsbiblioteket tillhandahåller resulterar i ett antal 
sökträffar som bland annat förklarar logiken [16]. det var dock främst en bok, lånad från 
System- och dataföreningen, som förklarade logiken genom exempel och kod [5]. Arbetet har 
skett i en lokal som är ledig på Örebro universitet och hela projektgruppen har jobbat 
tillsammans.

5.3 Uppfyllande av projektets krav
Här följer de krav som var satta för projektet. De krav som SGA hade satt för att man skulle
kunna skicka in ett  godkänt bidrag samt de hårda och mjuka krav vi själva satte upp för
projektet.

5.3.1 Krav från SGA

Kraven från SGA var bland annat att spelet inte ska ha blivit utgivet av ett förlag, en spelbar
demo med minst fem minuter av speltid, minst tre stycken skärmdumpar, en video som visar
hur man spelar eller en trailer samt en beskrivning av spelet på tvåhundra ord.
Vi anser dessa krav uppfyllda och SGA har både tagit emot och provspelat Metal in Your
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Brain.

5.3.2 Projektets krav

De hårda och mjuka krav som vi valde att sätta för att ha ett fungerande spel. De hårda kraven
var satta för att ha ett fungerande spel som gick att skicka som ett bidrag till SGA och de
mjuka kraven var delar som vi ville ha in för att ge en djupare spelupplevelse. Vi anser att alla
hårda krav för ett godkänt projekt uppfylldes.

5.3.2.1 Hårda krav

Kooperativ mellan tre spelare var satt som ett grundläggande kännetecken för spelet samt ett
hårt krav, detta har fullföljts.
Tillfredsställande  AI  är  också  ett  hårt  krav  som vi  anser  fullföljt.  Implementationen som
skickades som ett bidrag till SGA har en simplare AI men fyller sitt syfte som introduktion till
spelet. Vi har alla verktyg och metoder som krävs för att ge NPC:s fler och mer komplicerade
beteenden med hjälp av A* och fuzzy logic.
Spelet har en fungerande bana för tre spelare att ta sig igenom. Det sista hårda kravet var att
spelet skulle skickas in som ett bidrag till SGA och det är kravet är uppfyllt då de både har
tagit emot det samt provspelat det.

5.3.2.2 Mjuka krav

Spelet har en fungerande map editor så att det är möjligt att skapa sina egna banor, spara dem
och använda dem i spelet.

Objekt i terrängen går att förstöra men har också typer av objekt som är oförstörbara för att
spelare inte ska kunna gå utanför banan eller skjuta sig förbi objekt och undvika fiender.
För närvarande har Metal in Your Brain två fungerande banor att spela på så vi uppfyller
kravet om att ha flera banor. Det finns bossar i spelet, en NPC med ett vapen som skiljer från
de andra, har mer hälsa och utdelar mer skada en andra fiender.
Det  var  tyvärr  ett  antal  mjuka  krav  som  inte  uppfylldes  på  grund  av  den  korta
utvecklingstiden och de var power ups, föremål som en spelare kan plocka upp för att  få
tillfälliga förbättringar som att utdela större skada, förflytta sig snabbare mm. Sidouppdrag
var ett annat mjukt krav som inte uppfylldes och det sista var avancerade färdigheter och
förmågor som var meningen att man skulle lära sig och ”köpa” av erfarenhetspoäng som man
samlade på sig medan man spelar.

5.4 Slutsatser
Med tanke på den relativt korta utvecklingsperioden för detta projekt hade det varit klokast att
avgränsa vilka delar som skulle ha färdigställts först. Vissa mjuka krav var färdiga innan alla
hårda krav var uppfyllda, förvisso behövdes de delarna göras för att förbättra spelupplevelsen
och för att kunna uppfylla vissa hårda krav fullt. Vi fick mycket implementerat men förlorade
kvaliteten på andra delar. 

Ett simplare gameplay och mer simplistiska banor hade gett oss ett mer tid att finslipa co-op
spelandet och NPC:s AI men hade inte gett ett spel som vi stolt kunde skicka till SGA.

För ett utvecklingsteam bestående av enbart programmerare är det väldigt tacksamt att det
finns så skickliga individer som lägger ut sin egna skapade grafik, musik och ljudeffekter
gratis och fritt för andra att använda sig av.

5.5 Projektets utvecklingspotential
Projektet har potential att utvecklas vidare. För att det ska kunna ske behövs det en skicklig 
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grafiker så att egna texturer, unika för spelet används istället för de gratis och fria texturer 
som används nu. Med en längre utvecklingsperiod kan man låta den övergripande handlingen 
löpa som en röd tråd genom ett antal banor, ha olika nivåer av svårighet för spelaren att välja 
mellan, en bättre balansering av gameplay och att spelaren kan gå upp en nivå och lära sig 
färdigheter och förmågor.
Om projektet mottas väl på SGA kan det vara värt att färdigställa för försäljning.
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Vapen

Namn Beskrivning Bild

AK-47 Effektiv räckvidd: 500
Projektiler i ett magasin: 30
Extra magasin: 5

Uzi Effektiv räckvid: 450
Projektiler i ett magasin: 20
Extra magasin: 4

Mag-10 shotgun Effektiv räckvidd: 400
Maximalt med skott: 5
Extra skott: 32

Sawed off shotgun Effektiv räckvidd: 350
Maximalt med skott: 2
Extra skott: 16

Walther PP Effektiv räckvidd: 350
Projektiler i ett magasin: 11
Extra magasin: 5

RPG-7 Effektiv räckvidd: 800
Projektiler i ett magasin: 1
Extra magasin: 3

Flamethrower Effektiv räckvidd: 260
Projektiler i ett magasin: 100
Extra magasin: 4

Chaingun Effektiv räckvidd: 600
Projektiler i ett magasin: 100
Extra magasin: 6
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Karaktärer i Spelet

Namn Beskrivning Bild

Spelare 1-3 En spelares avatar. Varje 
spelare har olika färger på 
tröjorna.

Mänsklig fiende 1 En relativt svag fiende som 
kan använda sig av olika 
vapen. ”Normala” fiender.

Mänsklig fiende 2 En starkare variant av 
mänsklig fiende 1. Tål mer 
skada.

Mänsklig fiende 3 En snabb fiende med antingen
en Uzi eller en avsågad 
hagelgevär.

Gammal kvinna Lita inte på en leende gumma 
i ett farligt kvarter!

Robot 1 En gammal polisrobot med 
hackat ai-chip vilket har 
resulterat i en grym fiende 
med dubbla chainguns.
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Klassdiagram WorldObject
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Klassdiagram över fuzzy logic
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