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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar utvecklingen av den spelmotor samt spellogik som används i spelet 

Steam Tale utvecklat under projektnamnet Project Steam Age av gruppen StormBound. Spelet 

utvecklades i första hand för mobila enheter, och i rapporten ingår även en kort undersökning 

av mobila spel i ett historiskt perspektiv. Även spelets genre, JRPG, en förkortning av 

Japanese Role Playing Game, kommer att förklaras som hastigast med referenser till andra 

spel inom genren.  

Spelet programmerades för Android OS version 2.3 och framåt i språket Java. En av 

svårigheterna som påträffades, såsom beskrivs i rapporten, var att säkerställa att spelet 

fungerar för den varierande prestanda som mobila enheter utgör, inklusive aspekter såsom 

med eller utan hårdvaruacceleration av grafik, varierande mängd lagringsutrymme och 

processorkärnor samt storlek på skärmar. Därtill bör man vid skapandet av en applikation av 

denna typ beakta resurshantering, framförallt beträffande grafik och ljud, ett ämne som 

behandlas i denna rapport. 

 

 

Abstract 

This report concerns the development of the game engine and game logic that are used within 

the game Steam Tale, which during the development process was known as Project Steam 

Age, by the group StormBound. The game was developed targeting mobile devices, and 

within this report is included a short perspective on the history of mobile gaming. The game’s 

genre, JRPG, short for Japanese Role Playing Game, and peripheral concepts in regards to it 

are explained as well, and in relation to other genres and games available. 

 

The game was made for Android v2.3 and later and as such coded in Java. Amongst the 

difficulties encountered, as detailed within this report, were the task of ensuring that the game 

runs on a wide range of phone hardware, including aspects such as both with and without 

hardware-based graphical acceleration, varying amounts of storage space and CPU-cores, as 

well as differing screen sizes. Furthermore, at the creation of applications such as this one 

should consider resource handling, especially concerning graphics and sounds, a topic 

discussed in this report. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Project Steam Age 

I januari 2012 påbörjade Sveínn Olafur Arnórsson utformningen av ett spel för mobil, tablet, 

konsol och dator, och döpte sitt projekt till Project Steam Age. Under hösten samma år 

presenterade han sin idé för eleverna som gick femte terminen på programmet för Simulering 

och Dataspelsteknik på Örebro Universitet i hopp om att sätta samman en grupp med 

programmerare och artister för att kunna förverkliga spelet. 

 

Spelet faller inom genren JRPG och har många tydliga och avsiktliga stilreferenser till 

liknande spel från tidigt 90-tal för att ge spelaren en nostalgiupplevelse i ett modernt spel.  

Spelet är ett turbaserat rollspel där spelaren kontrollerar fler och fler karaktärer längre in i 

spelet, samtliga med olika personligheter, färdigheter, utseende, vapen och stridsstil. Spelaren 

kommer att kunna anta olika uppdrag, ”quests”, för att föra berättelsen framåt, som är 

uppdelade i mindre sidouppdrag, huvuduppdrag och karaktärsuppdrag som utförs med någon 

av sidokaraktärerna som uppdragsgivare. Spelaren kommer att kunna strida såväl till fots som 

ombord stora flygskepp, samt interagera med, och uppleva, världen genom dialog. 

 

Sveínn Olafur har genom att studerat diverse diskussionsforum online noterat en avsaknad av 

berättelsedrivna och mer omfattande spel för mobila enheter, i synnerhet rollspel av JRPG-

stil, och har därför avsett att försöka utnyttja detta till fördel för sitt projekt. Spelet är såsom 

nämnt ovan designat för att efterlikna de äldre JRPG-spel som släppts till exempelvis Super 

Nintendo, Playstation 1 eller Game Boy Advance. Detta för att kunna erbjuda spelare en 

nostalgisk upplevelse. Samtidigt ska hänsynstaganden göras för att kunna utnyttja moderna 

tekniker och speldesignmässiga aspekter som spelare har kommit att förvänta sig av ett nyare 

spel, för att minimera eventuella frustrationer komna ur exempelvis användarinteraktioner 

eller opraktiska aspekter av äldre spels design. 

 

Spelet är utvecklat för Android, men kommer i framtiden att anpassas för såväl PC som 

konsol, vilket genomgående har påverkat designbesluten i spelet. 
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1.1.2 JRPG – Definition och historik 

Genren JRPG, Japanese Role-Playing Game, är en benämning på de rollspel som utvecklats i 

japanska studior eller för den japanska marknaden. 

 

Benämningen har sitt ursprung under 1980-talets första hälft, där den syftade till de japanska 

tärningsrollspel som fanns på marknaden då. 

Senare när dessa rollspel inspirerade utvecklingen av elektroniska motsvarigheter för datorer, 

kom begreppet även att associeras med dessa. Under andra halvan av 1980-talet, när 

spelkonsoler uppnått stor popularitet i det japanska folkhemmet med hjälp av konsoler såsom 

Famicom, i västvärlden känd som Nintendo Entertainment System (NES), började de 

japanska elektroniska rollspelen även nå ut till dessa system.[1] I nutida språkbruk syftar 

termen JRPG primärt till just denna typ av konsolrollspel, som ibland underkategoriseras som 

Console JRPG. 

Några av de första större JRPG-spel som hjälpte till att popularisera genren var Dragon Quest 

och Final Fantasy, som båda släpptes till NES 1986[2] respektive 1987.[3] Deras starka 

popularitet gjorde att spelens design och spelmekanik blev en de facto grund till en stil, som 

flitigt utvecklats och återskapats både av uppföljare och spel från konkurrerande 

företag.[2,4,5] 

 

– Om Dragon Quest: 
"A devoted gamer could make a decent case for either of these Atari titles 

founding the RPG genre; nevertheless, there's no denying that Dragon Quest was 

the primary catalyst for the Japanese console RPG industry. And Japan is where 

the vast majority of console RPGs come from, to this day. Influenced by the 

popular PC RPGs of the day (most notably Ultima), both Excalibur and Dragon 

Quest "stripped down" the statistics while keeping features that can be found even 

in today's most technologically advanced titles. An RPG just wouldn't be 

complete, in many gamers' eyes, without a medieval setting, hit points, random 

enemy encounters, and endless supplies of gold. (...) The rise of the Japanese RPG 

as a dominant gaming genre and Nintendo's NES as the dominant console 

platform were closely intertwined.” 

– Andrew Vestal, GameSpot.com [5] 

 

Det är inte exakt definierat vilka egenskaper ett JRPG ska innehålla, men genom att studera 

och jämföra en mängd välkända titlar inom genren, och samtidigt jämföra genren JRPG med 

andra relaterade genrer, kan man utröna vissa trender. 

 

I likhet med den bredare kategorin RPG, Role-Playing Game, finns det i spel såsom Golden 

Sun, Tales of Symphonia och Final Fantasy ett starkt fokus på en central och förhållandevis 

linjär och förutbestämd huvudstory, samt ett flertal mindre sidoberättelser. I spelen styr man 

en grupp med ett flertal karaktärer utöver huvudkaraktären, samtliga med personligheter, 

karaktärsutveckling och egna berättelser. Detta skiljer till stor del mot stilen i västerländska 

rollspel, Western Role-Playing Game, (WRPG), där man i spel såsom Ultimaserien, 

Falloutspelen, Elder Scrolls: Oblivion, Knights of the Old Republic, Dragon Age: Origins 

m.fl. oftare styr en enskild karaktär vars historia och uppbyggnad bestäms av spelaren. 

Spelgången i ett WRPG är ofta mindre dominerad av spelets huvudstory, där mer fokus läggs 

på sidouppdrag och att ge spelaren möjlighet att på egen hand bestämma sin karaktärs 

berättelse. 
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Vanligt förekommande inom JRPG, såsom i spelen Golden Sun, Tales of Symphonia, Chrono 

Trigger och Final Fantasy-serien, är att strider utspelas som spontana händelser, däri man utan 

förvarning överraskas av sina fiender och förflyttas till en stridsvy. Under striden utför 

karaktärerna attacker och använder färdigheter och föremål genom menyalternativ. Ofta är 

spelen turbaserade, såsom för Final Fantasy, där karaktärer och fiender anfaller i en viss 

ordning. I mer ovanliga fall utförs strider mer i realtid, såsom i Tales of Symphonia. 

 

Genren JRPG anses ha sina storhetsdagar under 90-talet, med välkända och populära titlar ur 

Final Fantasy-serien, Shin Megami Tensei, Chrono Trigger m.fl. Även 2000-talet har sett 

många stora spel, men under senare tid har andra genrer tagit över något större 

marknadsandelar. Allt eftersom åren har gått har stilen för ett JRPG utvecklats, med bland 

annat djupare berättarteknik, 3D-grafik istället för 2D-grafik och annorlunda 

stridsmekaniker.[1,5] 
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1.1.3 Mobiler och mobilspel – en kort historik 

Mobiltelefonen såg dagens ljus 1973, framtagen av Motorola under 

ledning av Martin Cooper [6,7], men det skulle dröja till mitten av 90-

talet innan mobilspelen tog sitt första beslutsamma steg in på arenan. 

1997 lanserade Nokia spelen Memory, Logic och Snake på sin mobil 

Nokia 6110, och att Nokia själva har kallat spelet för ”An instant 

classic” behöver inte vara en överdrift då Snake och dess efterföljare år 

2010 fanns på uppskattningsvis 350 miljoner mobiltelefoner. [8]  

Nokia 6110 hade en upplyst, monokrom display och upp till fem 

rader text och grafik [9,10], och den enda möjligheten till interaktion 

mellan användare och telefon var knapparna 0-9, fyra knappar för upp, 

ned, höger och vänster, samt de för att lyfta och lägga på luren, se bild 

1. Snake spelades genom att styra en orm i ständig rörelse upp, ner, 

höger eller vänster medelst telefonens knappar, samlandes mat och 

därmed få ormen att växa, samt att undvika att styra ormen in i en vägg 

eller i sin egen kropp. 

 

Efter Snake och Nokia 6110 har såväl hårdvara som mjukvara utvecklats. År 2001 lanserade 

Ericsson modellen T68, den första telefonen med färgskärm. Med sina hela 256 färger, en 

upplösning på 101x80 pixlar, och monofona ljud [11, 12] markerade T68 ett stort steg i 

utvecklingen av hårdvara, och spelmarknaden tog snart tillvara på detta tillfälle. I T68:an 

fanns spelen Erix, Game, Q, Ripple, Solitaire och Tetris. Trots den stora uppskattningen som 

mötte mobilen blev dessa spel inte lika ikoniska som Snake, men detta kan förklaras av den 

strida ström av spel som nu påbörjades med exempelvis Naval Fleet och Bounce. [13] 

 

När steget till dagens smarttelefoner togs kan intressant nog diskuteras. Redan 1994 lanserade 

IBM sin Simon, som då kallades för en ”Personal Communicator”, eller personkommunikator, 

som medelst en pekskärm samt ett tangentbord utilliserade funktionerna av en miniräknare, 

kalender, klocka, mail, ett spel kallat Scramble, samt telefon. Den kunde även använda sig av 

externa tillägg för att bland annat kunna ta kort och spela musik. [14, 15, 16] 

Termen smarttelefon myntades dock först av Ericsson år 1997 vid lanseringen av GS88 

Penelope som med undantag för den längre batteritiden och något minskade vikten var 

mycket lik föregångaren Simon [16].  

 

Med den kontinuerligt ökande prestanda som följde de kommande åren, och flaggskepp så 

som Apples iPhone som började lanseras år 2007 och Samsungs Galaxy-serie som såg dagens 

ljus 2009 [16], började även spelen för mobiler avancera. 2005 släpper vad som då hette 

JAMDAT Mobile, nu EA Mobile, Doom RPG [17], och senare samma år kommer Square 

Enixs Code Age Brawl ut på marknaden i Japan [18]. -07 ger EA Mobile ut Orcs & Elves 

[19], och de följande fem åren släpps även spel som Kingdom Hearts och Final Fantasy till 

mobil.[20, 21] 

Dessa spel belyser den senaste generationen mobiltelefoners teknik, såväl inom grafik som 

musik och funktionalitet, och även om samtliga av dessa ovan föreslagna exempel är tagna 

från just genren RPG och JRPG, genrer som kräver en genomgående berättelse, kan 

förekomsten av dessa genrer inom dagens mobilspel anses tyda på en inledande schism 

mellan så kallade ”Casual games” och mer berättelsedrivna spel på marknaden. 

 

Bild 1 - Nokia 6110 
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Av detta kan man slutleda att såväl hårdvara som mjukvara har utvecklats enormt mycket de 

senaste decennierna, vilket även lett till en mer krävande marknad och mer avancerade spel. 

Att det trots detta år 2010 fanns cirka 350 miljoner enheter med klassikern Snake eller någon 

av dess uppföljare installerad skulle man kunna argumentera för att det även finns plats på 

marknaden för äldre, kanoniserade spel samt nyare hyllningar till dem.  

 

1.1.4 Oberoende Spelutveckling - Nu och Förr 

Inom industrin, benämns en spelstudio som arbetar utan finansiering och krav från en utgivare 

som en oberoende studio, eller en Indiestudio, efter engelskans Independent. Ett spel som 

utvecklas och lanseras utan finansiering och krav från en utgivare, benämns som ett 

oberoende spel, eller Indiespel. Såsom kan misstänkas, släpps de flesta Indiespel av 

Indiestudior, men det finns även möjligheten för en studio som normalt får finansiering för 

sina stora projekt, att utveckla ett experimentellt spel och projekt vid sidan av, utan backning 

från deras normala utgivare, och på så vis släppa ett Indiespel.[22,23,24] 

 

Att starta upp ett oberoende spelföretag och försöka lansera ett lönsamt spel har alltid varit ett 

mödosamt arbete. Under de tidigare decennierna inom industrin, 1980- och -90-talet, skedde 

näst intill alla spelsläpp på såväl konsol som PC via stora utgivare, som försåg spelstudiorna 

med det kapital de behövde, och behöll huvudparten av den inkomst spelen gav. Emellanåt 

lyckades någon oberoende studio lansera ett framgångsrikt spel, men dock förblev de flesta 

oberoende spel kända enbart i slutna kretsar som specifikt intresserade sig för denna kategori. 

Ibland kunde vissa spel och studior uppmärksammas i den speljournalism som 

fanns.[22,23,24] 

 

Så småningom började Internet tränga in i var människas hem, och då fanns en helt ny och 

effektiv kanal att distribuera material och kommunicera via[25]. Indiestudior kunde ha 

hemsidor, och gavs ibland notis på de hemsidor som inriktade sig på speljournalism som dök 

upp. Efter hand började det skapas hemsidor som specialiserade sig på Indiestudior och 

Indiespel, såsom dagens Desura[26]. 

 

Olika koncept och tekniker har experimenterats med för att använda Internet för 

speldistribution sedan 90-talet, såsom med Nintendos Satellaview[27]. Dock var det först när 

bredband på allvar började installeras i världens storstäder som intresset ökade hos 

spelindustrins aktörer. 

Valve lanserade sin Digitala distributionsplattform för PC-spel 2003.[28] Denna plattform 

skapades ursprungligen för att underlätta och automatisera hanteringen av speluppdateringar 

till spelet Counter-Strike. 2004 utökades Steam med möjligheten att hantera digital 

distribution av spel, med tillhörande licenser till användarkonton inför lanseringen av Half-

Life 2.[29] 

  

Under perioden 2005-2006, när spelkonsolföretagen Sony, Microsoft och Nintendo lanserade 

sina konsoler Playstation 3, Xbox 360 samt Wii, hade de för sina respektive konsoler 

utvecklat plattformar för digital distribution av spel, såväl nya som gamla. För Nintendos Wii 

fanns Wii Shop Channel[30]. Sonys Playstation 3 hade sin Playstation Store[31] och för 

XBox 360 fanns Xbox Live Marketplace[32]. Till samtliga tre konsolers plattformar fanns det 

möjlighet för Indieutvecklare att lansera sina spel mot en viss avgift och andel av 

inkomst.[33,34,35] 
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Valve, företaget bakom Steam, har länge varit positivt inställda till Indieutveckling, och 

behåller en lägre andel av vinsten än en mer traditionell utgivare[33,34,35]. På grund av detta, 

i kombination med Steams stora marknadsandel[36,37] har plattformen blivit attraktiv för 

Indieutvecklare att lansera sina spel på, vilket har hjälp vissa spel, såsom Terraria, att uppnå 

stor popularitet.[38] 

 

Ofta har Indieutvecklare försäljning av sina spel på en egen hemsida, för att kunna bygga upp 

en grundläggande popularitet och inkomst medan de försöker komma in på 

distributionskanaler såsom Steam Greenlight[39], men ibland lyckas dock spel så bra på egen 

hand att de kan nöja sig med sin egna hemsida. 

2009 lanserade företaget Mojang sitt spel MineCraft[40]. Dess explosiva popularitet ledde till 

miljonförsäljningar inom loppet av ett fåtal år[41], och företaget har sedan dess klarat sig till 

fullo på egen hand. 

 

Då Minecraft lanserades, var det endast i alphastadiet i dess utveckling. De som betalade för 

spelet då fick garanterad tillgång till såväl betaversion såsom fullversion när spelet nådde 

dessa stadier, och för att ytterligare locka kunder var alphaversionen dessutom satt till ett 

rabatterat pris i förhållande till vad fullversionen senare skulle kosta. Denna 

finansieringsmekanism låter utvecklarna få en stadig inkomst från spelet även under dess 

utveckling, och har blivit vanligt förekommande inom Indiespelmarknaden under begrepp 

såsom Alpha Access. 

 

Genom Apples iPhone och Googles Android, har Indieutveckling fått ett nytt fält och en ny 

marknad att utveckla för i form av smarta telefoner och andra mobila enheter. Apple var först 

ut med iPhone år 2007, och Android lanserades några år efteråt och har sedan dess tagit allt 

fler marknadsandelar på smartphonemarknaden. Både iOS för iPhone och iPad samt Android 

använder sig av digitala marknadsplatser där utvecklare laddar upp sina applikationer och spel 

för antingen gratis nedladdning eller försäljning. Då mobiltelefoner ofta har begränsad 

batterilivslängd, prestanda och används mer spontant, i jämförelse mot en mer dedikerad 

handhållen spelenhet såsom Nintendos 3DS eller Sonys Playstation Vita, har spelmarknaden 

på smartphones tenderat till att främja mindre och enklare spel, som kan spelas några minuter 

åt gången. Via denna marknad har en handfull oberoende utvecklare och spel kommit att 

populariseras, såsom Rovio med deras populära spel Angry Birds, och många utvecklare 

därtill har haft hjälp av enkelheten att ladda upp och nå ut till kunder på dessa 

marknadsplattformar. 
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1.2 Projekt 

Lotta Leissner och Henrik Augustusson har varit ansvariga för de mer centrala delarna av 

spelet, såsom spellogik samt spelmotor. I dessa delar har sedan integrerats moduler för grafik 

och grafikmotor utvecklade av Daniel Holmgren, samt delar för ljud, musik och musikmotor 

av Maxx Löfström. Sveínn Olafur Arnórsson har skapat speldesignen,  

världsdesignen och -storyn, dialogen samt konceptet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet har varit att ta det första steget mot att förverkliga Sveínn Olafur 

Arnórssons projekt att skapa och i framtiden sälja spelet genom att utveckla en tidig demo. 

Dessutom har spelet anmälts till att delta i Swedish Game Awards 2013. 

 

1.4 Krav 

Vid projektets början sattes dessa krav på arbetet: 

 Det skall finnas en spelbar demo med ca 5 minuter game play 

 Demon skall uppvisa ett stort antal av spelets funktioner och versitilitet såsom: 

 Stridssekvenser till fots 

 Stridssekvenser med luftskepp 

 Förflyttning på en karta över världen 

 Dialog med övriga karaktärer 

 Demon skall innehålla en intresseväckande del av berättelsen. 

 Demon skall vara utan allvarliga buggar. 

 Demon skall kunna köras utan påtagligt förminskad prestanda på de flesta 

mobiler som idag använder Android 2.3, även känt som Gingerbread, samt 

senare versioner. 

 Spelet skall använda sig av den grafikmotor och musikmotor som utvecklas av Daniel 

Holmgren och Maxx Löfström, och dessa skall integreras på ett smidigt sätt. 

 Spelet skall anmälas till samt delta i SGA13. 

 Hela gruppen skall delta i SGA: Conference den 5-7/4. 
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2 Metoder och verktyg 

2.1 Metoder 

Projektet har varit ett programmeringsprojekt och har skrivits i språket Java för Android. 

Under arbetsprocessens gång har ett tillvägagångssätt nyttjats som är löst inspirerat av Agile 

Programming[42] samt Scrum[43], däri vi använde oss av exempelvis Backlog, veckolånga 

sprintar med såväl korta dagliga planeringsmöten som större veckovis förekommande möten. 

Dessa möten hölls gemensamt med Maxx Löfström, Daniel Holmgren och Sveínn Olafur 

Arnórsson för att koordinera spelets samtliga delar, samt få feedback från projektledaren 

Arnórsson. Vi har även utgått från en iterativ planering och fördelning av arbete samt 

gemensamt arbetsrum, men utelämnade till exempel i stort parprogrammering samt den Burn 

Down-chart som är typisk för Scrum. 

 

Arbetet har nästan uteslutande genomförts i ett gemensamt arbetsrum, för att underlätta 

kommunikation och samarbete med de som arbetar med spelets andra delar. 

 

Den genre som spelet tillhör, JRPG (Japanese Role Playing Game), är en väl etablerad 

kategori av spel, och informationssökning har skett via Internet för att lösa eventuella problem 

som uppstått. 

 

2.2 Verktyg 

För programmeringsarbetet har arbetet skett på PC-datorer och utvecklingsmiljön Eclipse[44], 

försedd med det utvecklarpaket för Android som Google har tillgängligt[45]. Detta 

utvecklarpaket innehåller mjukvara för att emulera en Androidtelefon för att kunna testa 

projektet, men ett par fysiska mobila enheter med olika versioner av Android har använts för 

test och prestandaverifikation. 

 

Projektet har versionshanterats via Eclipse-tillägget Subversive[46] kopplat till en 

Subversion-server, som har huserats på en privat server-PC. Därtill har ett tredjepartsprogram 

Beyond Compare 3[47] använts som differensverktyg för Eclipse. 

 

2.3 Övriga resurser 

Projektledaren Arnórsson har sammanställt en samling designdokument och material, såsom 

texter för dialog och karaktärsdesign, som har använts under projektets gång. Vi har även 

nyttjat grafik, musik, ljudeffekter samt grafik- och musikmotor utvecklade av Daniel 

Holmgren och Maxx Löfström. För fullständig förteckning över den litteratur som använts i 

forskningsprocessen, se Referenser nedan. 
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3 Genomförande 

I detta kapitel återfinns underkapitel för de olika kategorier av arbete som utförts för att 

implementera detta speldemoprojekt. Det första underkapitlet, Inledande om Android, berör 

tekniska egenskaper komna ur Android. Detaljer för de anpassningar och lösningar som 

implementerats för dessa egenskaper beskrivs i det andra underkapitlet, Teknisk 

Implementation för Android. Det tredje underkapitlet, Spelteknisk Design, beskriver hur 

speldemots Game Design implementerats via datamodeller för bland annat kartor, strider, 

dialog och artificiell intelligens. 

 

3.1 Inledande om Android  

Detta kapitel belyser detaljer som kommer ur operativsystemet Androids design, dess 

programhantering och hårdvaran i de olika enheter som det körs på. Dessa egenskaper har satt 

vissa praktiska ramar för hur utvecklingen av detta speldemo utförts, såsom variationer i 

hårdvara som kan förväntas eller anpassas till. Därtill händelser i operativsystemet som 

inverkar på demots körning på mjukvarunivå, såsom om en telefon ringer då demot spelas på 

den. 

 

3.1.1 Hårdvarubegränsningar hos Androidtelefoner. 

Operativsystemet Android finns installerat på många olika modeller av mobiltelefoner och 

andra mobila enheter, med vitt skiljda egenskaper beträffande exempelvis processorkraft, 

RAM-minne och lagringsutrymme för installation av applikationer. Därtill kan anslutningar 

för data och Internet, batterilivslängd och andra faktorer komma att inverka på hur väl en 

applikation fungerar ihop med en viss modell. För att ha en prestandamässig baslinje för vårt 

projekt, valde vi att utveckla mot hårdvara jämförbar med en Samsung Galaxy SII, vilket 

innebär tvåkärnig processor och 1GB RAM samt viss hårdvaruaccelererad grafik. God 

tillgång till RAM-minne är viktigt vid spelutveckling, då musik- och grafikresurser typiskt 

sett lagras i en cache i RAM-minnet för att snabbare kunna användas under spelets gång.[48] 
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3.1.2 En Androidaktivitets Livscykel 

 

Figur 1 - De funktioner som anropas för en Androidaktivitet [49] 

Ett program på Android kan komma att utsättas för en mängd olika händelser. Telefonens 

batteri kan ta slut, eller ta emot ett samtal eller textmeddelande när ett program körs. Likaså 

kan allt från planeringsverktyg till digitala äggklockor försöka ta över skärmen för att 

meddela användaren om någonting viktigt. Därtill kan användaren själv komma att vilja lägga 

telefonen i viloläge, eller byta fram och tillbaka mellan olika program genom multitasking. 

Denna dynamiska och händelserika vardag gör att ett program för Android helst ska 

implementera de många olika funktioner som Androids aktivitetshanterare kan komma att 

anropa i programmet, enligt Figur 1. [49] 

För det korta speldemo som skulle skapas implementerades i huvudsak endast funktionerna 

onCreate() och onStart() för iordningsättande av spelet. I onPause() och onResume() lades 

funktionalitet in för att anropa funktioner för paus av spelet och återgång till spelande. Detta 

för att hantera de tillfällen då telefonen kan tänkas avbryta för spelaren av någon anledning. 

Då demot primärt skulle komma att spelas av personer som har ett särskilt intresse att spela ut 

de 5 minuter demospelandet skulle ta upp, lades ingen särskild tid på att implementera och 

testa övriga funktioner, dvs. onStop() samt onDestroy(). Dessa kommer dock att 

implementeras i spelet i ett senare skede för att hantera de tillfällen då spelet avslutas. 
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3.2 Användbarhet och interaktion 

För att en produkt skall kunna utnyttjas till fullo behöver den vara användarvänlig och ha god 

användbarhet, det vill säga anpassad för användarnas behov och förutsättningar. Är produkten 

inte användarvänlig skapas ofta ett negativt intryck hos användaren genom frustration 

och/eller irritation, och i vissa fall kan produkten enligt det inledande kapitlet i Interaction 

Design – Beyond Human-Computer Interaction av Preece m.fl. bli oanvändbar [50]. 

 

Gällande användarvänlighet i spel har inte många studier förts, och man får ofta applicera 

generella riktlinjer för den aktuella plattformen, men 2008 publicerades artikeln ”Heuristic 

Evaluation for Games: Usability Principles for Video Game Design” i CHI '08 Proceedings of 

the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems
1
. I den studie som 

genomfördes av författarna till artikeln, Pinelle, Wong och Stach, studerades recensioner av 

108 olika spel i 6 olika genrer i syftet att ta fram ett antal riktlinjer för användarvänlig design i 

spel. Dessa gavs sedan till en testgrupp av 5 individer för att evaluera ytterligare ett spel, för 

att kontrollera riktlinjernas validitet [51]. 

 

De riktlinjer som på detta vis togs fram var: 

1. Ge konsekvent respons på användarens handlingar 

2. Tillåta användaren att justera ljud- och bildinställningar, svårighet, samt hastighet 

3. Låta datorstyrda enheter ha ett förutsägbart och resonligt beteende 

4. Ge obehindrad vy som är lämplig för användarens nuvarande handlingar 

5. Tillåta användaren att hoppa över icke interaktivt och frekvent återkommande material 

6. Använda intuitiva och justerbara inmatningsmetoder 

7. Använda kontroller som är enkla att hantera, samt har en lämplig nivå av sensitivitet 

och responsivitet 

8. Tillhandahålla användaren information om spelets nuvarande tillstånd 

9. Tillhandahålla instruktioner, träning och hjälp 

10. Använda visuell representation som är enkel att tolka, och som minimerar behovet av 

detaljstyrning [51]. 

 

Författarna påpekar dock att de individuella riktlinjernas relevans skiljer sig från spel till spel 

från nödvändiga till icke applicerbara [51]. 

 

Vid utvecklandet av demot till Steam Tale har vi beaktat de principer som satts upp av såväl 

Pinelle m.fl. [51] som Preece m.fl. [50] och Adams i Fundamentals of Game Design [52], och 

applicerat dessa för den aktuella plattformen samt genren. 

  

                                                 
1
 SIGCHI, Special Interest Group on Computer-Human Interaction, är en förening för såväl de som arbetar med 

interaktionsdesign och användarvänlighet, som lärare och studenter inom ämnet, med syftet att främja 

utbildning samt forskning inom ämnet dator-människa-interaktion. 
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3.3 Teknisk Implementation för Android 

I detta kapitel beskrivs olika lösningar för att anpassa sig till eller utnyttja hårdvaran i en 

Androidenhet. Exempelvis beskrivs speldemots process- och uppdateringscykel samt hur unika 

bildresurser cachas i enhetens RAM-minne för att minska demots minnesbehov. Därtill hur signaler 

från enhetens pekskärm mottas från Android och hanteras av demot, samt anpassning för hur Android 

hanterar olika enheters skärmstorlekar och pixeldensiteter. 

3.3.1 Schemaläggning och Processloop 

 

 

Figur 2 – Spelets uppdateringscykel. Notera möjligheten för SceneManager att låta köra olika 
uppdateringsfunktioner beroende på vilken scentyp som är inladdad på skärmen för tillfället. 

 

Android använder primärt två klasser för sin processhantering; Activity och View, där den 

förstnämnda hanterar de händelser som omnämns i En Androidaktivitets Livscykel, och den 

senare tar emot och hanterar alla pekskärmshändelser [53]. Dessa implementerades i projektet 

genom klasserna SteamAgeActivity och MainGamePanel. Klassen Game skapades för att 

isolera spellogiken från övrig Androidmekanik, och klassen GameScheduler för att via en 

processtråd synkronisera spellogikens uppdateringsfrekvens till 30Hz. Detta för att bättre 

kunna styra animationshastigheter och dylikt. 

Under en uppdateringscykel, som beskrivs i Figur 2, läses först kontroller in från pekskärmen. 

Därefter uppdateras klassen Game, med alla komponenter som den innehåller i ordning: 

EventManager för att hantera s.k. In-game Events, DialogueManager för att hantera eventuell 

dialog som ska visas på skärmen och sedan SceneManager för att uppdatera logiken i den 

Scene spelet kör för tillfället. SceneManager gör olika saker för olika typer av scener; om det 

är en stridsscen, uppdateras BattleHandler, och om det är en kartvy updateras PlayerParty, 

Map och MapCreatures. Avslutningsvis uppdateras spelkameran och grafikutritningen. 

Därefter vilar uppdateringstråden i ett antal millisekunder för att invänta nästa uppdatering. 
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3.3.2 Resurshantering av Återkommande Bilder 

 
Figur 3 – Flödesexempel för hur grafiska objekt kan begära en Bitmap. 
Grafikobjektet begär en bitmap från Resources, som då kontrollerar om den redan är inladdad. 
Om så, levereras bitmapen till grafikobjektet. Annars, läses den in från enhetens minneskort, 
lagras i bufferten, och levereras därpå. 

 

Spelet är designat att använda sig av så kallad Tile-baserad grafik, vilket innebär att kartor, 

miljöer och karaktärer byggs upp utefter ett rutnät med ofta återkommande bilder. För att inte 

framförallt kartor skulle komma att ta upp alltför mycket RAM-minne under spelets gång, 

skapades en resurshanterare, som kunde lagra en instans av varje bild, och ge en referens till 

denna instans för varje texturobjekt som ville nyttja bilden i fråga. På så vis skulle exempelvis 

ett gräsfält på X*Y rutor inte behöva ladda in X*Y instanser av samma textur, utan endast en 

gång, och rita ut denna på de olika rutorna. 

Klassen för resurshantering, Resources, innehåller buffrar för olika kategorier för texturer, 

såsom terräng eller gränssnitt. En buffert består av en enumMap som kopplar ett visst 

enumVärde till en viss Bitmapstextur. Exempelvis finns värdet VillageHouseWindow som 

leder bufferten för terränggrafik att returnera en textur av ett fönster. Alla texturer och annan 

grafik skapades av Daniel Holmgren, i den andra grupp som arbetade på detta 

speldemoprojekt. 

Då en karta läses in av spelet, kommer varje unik textur som behövs för kartan att laddas in 

från telefonens minneskort och läggas in i resurshanterarens motsvarande buffert. Detta görs, 

såsom visas i Figur 3, genom att varje grafikobjekt då det skapas skickar en förfrågan till 

Resources för den textur de ska ha, som då kontrollerar om den redan finns i bufferten och 

kan returneras direkt eller behöver laddas in via klassen GraphicsEngine först. 

Utöver terräng och gränssnitt hanterar även buffrarna animerade objekt såsom monster och 

karaktärer, samt andra objekt som inte tillhör terrängen, såsom kistor. När en karta eller annat 

bildobjekt laddas ur minnet raderas texturen från bufferten om den ej längre behövs. 
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3.3.3 Inläsning och Lagring av TouchData 

 
Figur 4 – Inläsningsflöde av pekskärmsdata samt uppdatering av kontroller. 
MainGameView tar emot TouchEvents från enhetens operativsystem, och levererar dessa till 
TouchData, som sorterar och lagrar datan från eventen utefter typ. Senare, då spelet kör en 
uppdatering, begärs en kopia av all data om olika touchEvents. Dessa jämförs först med spelets 
interface, därefter eventuella aktiva TouchAreor. Om datan inte blivit konsumerad av varken 
GUI eller TouchAreor, kommer den vidarebefordras till kartan, som kontrollerar om händelsen 
träffat något interactivt objekt i världen, såsom en kista. 

 

Då projektet avsåg ett spel för plattformen Android, behövdes en mekanik för att hantera 

inmatningar på pekskärmen på ett tillförlitligt sätt med god användbarhet, enligt kapitlet 

Användbarhet och interaktion. För att göra detta på vår Androidapplikation skapades klassen 

MainGamePanel som ärver från Androidbibliotekets klass SurfaceView. Denna klass 

innehåller funktionen onTouchEvent(MotionEvent event) där det event man tar emot som 

parameter innehåller all information man kan behöva om fingrarnas position på skärmen. 

Inuti eventparametern finns inkodat information om exakt vilken typ av berörning som utförts 

för att orsaka eventet. De fem eventtyper som mottas under en serie berörningar är såsom 

enligt Tabell 1. [54] 

 

ACTION_DOWN Ett första finger berör skärmen. 

ACTION_POINTER_DOWN Ytterligare ett finger berör skärmen. 

ACTION_MOVE De fingrar som berör skärmen har flyttats, exakt position 

för varje finger återfinns inkodat i eventet. 

ACTION_POINTER_UP Ett finger lämnar skärmen, som ej är sista fingret. 

ACTION_UP Det sista fingret lämnar skärmen. 

Tabell 1 – Event som mottas från Android’s pekskärmsarkitektur [54] 

 

Då ett beröringsevent skapas närhelst någon av dessa ovan händelser inträffar, är det möjligt 

att det sker i den paus som blir mellan två av spelets uppdateringar, så någon lösning behövs 

för att låta spelets kontrollhantering minnas en sådan händelse tills dess att spelet uppdaterar. 

För att lösa detta används klassen TouchData för att hantera all berörningsdata via tre buffrar; 

en lista för nedslag av fingrar på skärmen, en för uppsläpp, samt en för alla fingrars position 

som för tillfället berör skärmen. 
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MainGamePanel lyssnar efter de fem olika event som kan mottas enligt tabellen ovan och 

skickar dem till TouchData för hantering som följande; Vid mottagandet av såväl 

ACTION_DOWN som ACTION_POINTER_DOWN memorerade TouchData detta nya 

fingers position och nedslag, vid ACTION_UP eller ACTION_POINTER_UP raderades det 

fingret ur bufferten för aktiva fingrar och uppsläppskoordinaterna memorerades och vid 

ACTION_MOVE uppdaterades koordinaterna för de fingrar som fortfarande berörde 

skärmen. Genom detta hanteras även multitouch på ett dynamiskt sätt. 

 

Denna implementation av hanteringen för TouchData löste även ett problem som upptäckts 

tidigare under utvecklingen, däri telefoner av olika fabrikat hade olika tillvägagångssätt för 

hur och när touchevent skulle skickas till mjukvaran. I en tidigare implementation som 

testades konsumerades datan från nedslag och uppsläpp direkt av spellogiken, utan att buffra 

aktuella fingrars position. Detta resulterade i icke-deterministiska beteenden i spellogiken, 

vilket nuvarande lösning undvek. 

 

När sedan fingerdatan skulle användas i spellogiken, testades koordinater i första hand mot 

interface-element, och därefter eventuella interaktiva TouchAreor som kunde användas på 

spelets banor. 
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3.3.4 Skalning av Knappar och GUI 

Då olika telefoner använder olika skärmupplösningar med olika densiteter, skulle detta 

resultera i att knappar och andra detaljer i grafiska gränssnitt skulle komma att vara olika 

stora på olika telefoner. Google har dock inom Android implementerat en metodik för att 

kompensera för detta. [55] 

Beroende på vilken fysisk storlek en skärm har, och vilken skärmupplösning den använder, 

klassas telefonens skärm enligt Tabell 2 med en skalningsfaktor för olika telefoner.  

 

Kategori Fullnamn Skalningsfaktor 

LDPI Low Dots-Per-Inch 0.75 

MDPI Medium 1.00 

HDPI High 1.50 

XHDPI eXtra High 2.00 

XXHDPI eXtra eXtra High 3.00 

Tabell 2 – Skalningsfaktorer för skärmdensiteter [55] 

 

Exempelvis har en telefon med en HDPI-skärm en skalningsfaktor på 1.50x, medan en LDPI 

har 0.75x. De olika storlekskategorierna av telefoner som finns kräver bildresurser specifikt 

utformade för kategorin med hjälp av skalningsfaktorn. Exempelvis; Om en knapp använder 

en bild med storleken 80x100 pixlar på en telefon med MDPI-skärm, måste bildresursen 

anpassad för en HDPI-skärm vara 1.50*80 x 1.50*100 = 120x150 pixlar. [55] 

 

Alla bildresurser för det grafiska gränssnittet anpassades med hänsyn till dessa faktorer. Dock 

gjordes beslutet att den grafik som representerade föremål i spelets värld inte skulle anpassas 

enligt de olika skalningsfaktorerna. Anledningen till detta var att en sådan anpassning dels 

skulle innebära ett mycket större antal bildresurser att lagra och hantera i den färdiga 

produkten, samt kosta en betydande mängd arbetstimmar. Konsekvensen av detta beslut var 

att enheter med större skärmar visade ett större synfält i spelvärlden än enheter med mindre 

skärmar, vilket inte ansågs vara något problem. 

 

De olika elementen ur gränssnittet som anpassats, placerades sedan ut på positioner beräknade 

i förhållande till skärmkanterna, för att ge ett enhetligt och funktionellt gränssnitt för olika 

telefoner. Detta ansågs öka demots användbarhet som omnämnts i Användbarhet och 

interaktion. 
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3.4 Spelteknisk Design 

Häri detta kapitel beskrivs spelets Game Design och datamodeller för hantering av denna. 

Exempelvis beskrivs hur spelets kartor är uppbyggda, tillsammans med element som används 

på kartorna, såsom kollision, Triggers för att aktivera skriptade händelser eller hur olika 

monster och karaktärer beskrivs på kartor genom MapCreatures. Den mekanism som lagrar 

och utför skriptade händelseförlopp beskrivs genom ett underkapitel för bland annat 

GameEvents och EventManager. Därtill beskrivs hur spelets dialog hanteras, samt mer 

detaljerade modeller för varelser och karaktärer, deras utrustning och förmågor, och hur dessa 

används i exempelvis strider. Här beskrivs även den Artificiella Intelligens som 

implementerats för demot. 

 

3.4.1 Kartor 

 
Bild 2 – Hur kartor och värld ser ut. Kartornas design byggs upp med lager av texturer som 
upprepas i ett rutnät. 

 
 

En karta i spelet är uppbyggd med multipla tvådimensionella arrayer med Enumvärden, där 

värdena beskriver den terrängtyp eller det objekt som ska ritas ut på den platsen i en karta. 

Under en kartas konstruktion skapas arrayerna och deras värden loopas genom för att skapa 

en LandscapeSprite för varje ruta mark som definierats i arrayen. Den grafik som används för 

de olika rutorna i arrayen begärs från resurshanteraren Resources, vilken kan läsas om i 

kapitlet Resurshantering av Återkommande Bilder. Varje enskild 2D-array har dessutom ett 

djupvärde, som används för att lägga samman samtliga lager i djupordning, och på så vis 

skapa kartans utseende genom ett komposit av dessa lager, såsom beskrivs i Figur 6. Detta 

tillåter att exempelvis vissa objekt ligger framför andra, såsom att en gardin ritas på ett 

fönster, eller låter spelaren döljas bakom en trädstam. 
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Figur 5 – Kartor byggs upp av tvådimensionella arrayer med Enum-värden, 
som representerar olika texturer för kartan. 

 

Figur 6 – Ett flertal arrayer enligt Figur 5 ges ett Z-djup, vilket konstruerar mer detaljrika miljöer 
när de sedan läggs samman till ett komposit. 

 

Under utvecklingen valde vi att hårdkoda demots fyra kartor i spelets kod. Kartorna 

konstrueras således via ett Enumvärde som tas emot som parameter till dess konstruktor. 

 

Alternativa tillvägagångssätt som övervägdes var att låta spelet importera kartorna från en 

CSV-fil, eller låta utveckla en mer fullödig karteditor. Att läsa in från CSV-fil sågs på som 

onödigt, då extern kartinsläsning inte skulle komma att behövas, samt att texten i en CSV-fil 

skulle vara likvärdig med den för varje fall i ett switch-case inuti konstruktorn. Således skulle 

implementationen av CSV-filsinläsning samt en filstandard i detta fall enbart vara tidsödande. 

En fristående editor hade varit att föredra framför nuvarande lösning, men då ovannämnda 

bedömning gjorts valdes detta bort till förmån för annan funktonalitet som behövde 

projekttiden bättre. 
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3.4.2 Kollisioner på Kartor 

 

 
Bild 3 – En uppsättning kollisionsrektanglar, markerade med rött, för att hantera kollision på 
denna karta. Lila rektanglar är bundna till karaktärerna och testas mot kartans rektanglar då 
de rör sig. 

 

Efter implementation av kartans grundläggande uppbyggnad enligt kapitel 3.4.1 Kartor, 

behövdes en enkel kollisionshantering för att se till att spelaren inte kan gå genom väggar och 

liknande. Detta åstadkoms med att låta kartans data innehålla en separat ArrayList med 

rektanglar, definierade genom klassen Rectangle, som var och en beskriver en area på kartan 

som inte ska gå att passera. Rektanglarna är definierade i fri form och är således oberoende av 

kartans rutnät; exempelvis kan en hel rak vägg täckas av en ensam rektangel, såsom 

exemplifieras i Bild 3. Genom att göra på så vis kunde kollisionshanteringen ges aningen 

bättre prestanda, jämfört med alternativet att definiera kollisionsområden ruta för ruta. Därtill, 

då rektanglarna är definierade via flyttal, kan en rektangel ges en bra passform för exempelvis 

möbler. 
 

Spelarkaraktären, och även andra rörliga karaktärer i spelet, innehar en rektangel som 

omfattar spelarens kropp och används för kollisionsberäkningar. Under kollisionskontroll för 

exempelvis spelarens rörelser, används spelarens kollisionsrektangel för att beräkna en ny 

målrektangel som spelaren försöker röra sig till. Oavsett i vilken riktning spelaren rör sig, 

utförs rörelsen som två delrörelser, först i X-led, och därefter i Y-led i enlighet med den 

riktningsvektor som används. Detta tillåter spelaren att exempelvis röra sig diagonalt in mot 

en vägg, varpå spelaren kommer att glida längst väggen. Om något av värdena X eller Y i 

riktningsvektorn är noll, kommer den delrörelsen att hoppas över. Så om man förutsätter ett 

exempel såsom i Figur 7, däri en rörelse sker uppåt i Y-riktning, med exempelvis en vektor 

 kommer beräkningen för rörelse i X-led att hoppas över och endast beräkningen för Y 

att utföras. 
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Först beräknas en ny målrektangel utifrån spelarens hitbox och rörelsevektorn. 

Sedan matas denna målrektangel in i kollisionshanteraren: 

 

𝑛𝑒𝑥𝑡𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑌 = 𝑃𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟. ℎ𝑖𝑡𝐵𝑜𝑥. 𝑐𝑜𝑝𝑦 

𝑛𝑒𝑥𝑡𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑌. 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡( 0,   𝑚𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡. 𝑦 ) 

𝐶𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑌 = 𝑆𝑐𝑒𝑛𝑒𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟. 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑑𝑒(𝑛𝑒𝑥𝑡𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑌) 

 

 
Figur 7 – Tre scenarier för Kollision. 
I det första fallet försöker en spelare röra sig norrut på kartan, men då de båda hörnen i 
färdriktningen blockeras av ett objekt kommer rörelsen ej att ske. I Det andra fallet blockeras 
enbart det vänstra hörnet i färdriktningen, varpå spelaren kommer att förskjutas åt höger av 
kollisionshanteringen. I det tredje fallet sker ingen kollision. 

 

Den nya målrektangeln jämförs sedan mot alla kollisionsrektanglar som finns definierade för 

kartans struktur, såväl som för andra karaktärer som kan finnas på kartan. Beräkningen av en 

ny rektangel och dess inmatning i kollisionssystemet såsom i Figur 7 kan efterliknas som 

följande: 

 

 
 
  



 

  25 

Kollisionskontrollen använder först en funktion Rectangle.intersect som jämför om något av 

rektangelns hörn befinner sig inuti den andra rektangeln. Om så är fallet, anses rektanglarna 

kollidera varpå funktionen Rectangle.collide körs, som har skapats för att förfina vad som 

händer vid en kollision. Denna funktion, som belyses i Figur 7, lägger fokus på de två hörn 

som ligger i målrektangelns färdriktning. Oavsett om båda hörnen i färdriktningen kolliderar 

med jämförd rektangel, eller om enbart ett av hörnen gör det, kommer den rörelsen att anses 

förhindrad i rörelseriktningen, och avbrytas. Dock, i fallet om enbart ett av hörnen kolliderar, 

kommer funktionen att skapa en extra rörelse i sidled jämfört med ursprungsriktningen, med 

en riktning som avlägsnar sig från det kolliderade hörnet. Denna process kan efterliknas 

såsom: 

 

 

Detta är en lösning som underlättar för spelaren att exempelvis gå förbi ett hörn eller genom 

en dörröppning. Det ökar demots användbarhet då kontrollen för spelet blir lättare att hantera, 

enligt punkt 7 i listan i Användbarhet och interaktion. Spelaren skulle annars hindrats om 

enbart en liten del av kollisionsrektangelns hörn kolliderade med dörrens kant. 

  

𝑖𝑓 (𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑌. 𝑛𝑜𝐶𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠) 
        𝑃𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟. 𝑠𝑒𝑡𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑛𝑒𝑥𝑡𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑌. 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟) 
𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑖𝑓 (𝑚𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡. 𝑦 < 0) 
        𝑖𝑓 (𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑌. 𝑡𝑜𝑝𝐿𝑒𝑓𝑡𝐶𝑜𝑙𝑙𝑖𝑑𝑒𝑑 & 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠𝑌. 𝑡𝑜𝑝𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡𝐶𝑜𝑙𝑙𝑖𝑑𝑒𝑑) 
               [𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝑌 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛] 
        𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑖𝑓 (𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑌. 𝑡𝑜𝑝𝐿𝑒𝑓𝑡𝐶𝑜𝑙𝑙𝑖𝑑𝑒𝑑) 
                𝑃𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟. 𝑠𝑒𝑡𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑃𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟. 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑠𝑖𝑑𝑒𝑆𝑡𝑒𝑝, 0)) 

        𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑖𝑓 (𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑌. 𝑡𝑜𝑝𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡𝐶𝑜𝑙𝑙𝑖𝑑𝑒𝑑) 

                𝑃𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟. 𝑠𝑒𝑡𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑃𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟. 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(−𝑠𝑖𝑑𝑒𝑆𝑡𝑒𝑝, 0)) 
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3.4.3 Interaktiva Kartobjekt 

 

 
Bild 4 – Ett exempel på hur MapObjects kan representeras på en karta. 
Tre interaktiva areor är utplacerade, markerade i rött, för att tillåta spelaren att interagera 
med bokhylla, ugn och kista respektive. Objekten för bokhylla samt ugn består av grafik som 
redan definierats i kartans egna struktur och har således ingen egen grafik, medan kistans 
textur är bunden till kartobjektet, och blir osynlig om objektet laddas ur kartan. Vid interaktion 
aktiveras den EventChain som är kopplad till objektet. 

 

 

Ett MapObject är ett interaktivt objekt utplacerad på kartan för att låta spelaren samspela eller 

interagera med olika föremål på denne. Exempel kan vara att kika i en kruka om det finns 

pengar där eller i en kista efter föremål och skatter. Till ett sådant föremål kan man koppla 

händelsekedjor som kan läsa ut dialog på skärmen, eller aktivera andra händelser i spelet som 

kan vara intressant inom ramen för spelets berättelse eller karaktärsutveckling. 

 

Ett MapObject består av en area, som beskrivs via klassen Rectangle, en koppling till det 

händelseförlopp, EventChain, som ska spelas upp vid interaktion, samt en referens till vilken 

grafik objektet ska representeras med på kartan. Exempelvis kan ett MapObject visualiseras 

som en kista, som syns och döljs då objektet i fråga laddas in eller ur från kartan. Alternativt 

kan ett MapObject ges en tom textur, om dess area ska täcka grafik som redan återfinns på 

kartan, såsom en bokhylla. Samtliga MapObjects för en karta är lagrade i en egen ArrayList 

för den specifika kartan, och hanteras och uppdateras av spelets EventManager. 

 

Testet för interaktionen aktiveras genom att trycka på kartobjektet på skärmen, samtidigt som 

spelarkaraktären står vänd mot objektet och inom ett visst interaktionsavstånd. Om så är 

fallet, utförs de händelser som är kopplade till kartobjektet. Mer om detta i kapitlet 

GameEvents, EventChains och EventManager. 
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3.4.4 MapCreatures 

 

 
Bild 5 – Två instanser av MapCreatures, som är en klass för representation av en varelse på 
kartan. En MapCreature innehåller data för kollisionshantering, animation samt möjligt 
beteende genom GameEvents. 

 

En MapCreature är en klass för en animerad och interaktiv entitet som används på spelets 

kartor för att representera spelarens huvudkaraktär, NPCs (Non Player Characters), samt 

monster. MapCreature är således den kartmässiga visualiseringen utav en Creature, se 

Varelser och Karaktärer. Klassen innehåller en Rectangle för att beskriva deras position på 

kartan som också används för kollisionshantering med väggar och andra varelser. Mer om 

kollisionshantering i kapitlet Kollisioner på Kartor. 

 

Den MapCreature som representerar spelarkaraktären styrs av spelaren själv, medan övriga 

MapCreatures kan lagra en EventChain för att ge dem ett beteende på kartan om så önskas. 

Mer om detta i GameEvents, EventChains och EventManager. Därtill kan en MapCreature 

lagra en Trigger, som i likhet med ett MapObject aktiverar en EventChain om spelaren 

interagerar med karaktären, vilket kan läsas om i kapitlet Triggers. Detta kan exempelvis 

användas för att påbörja en konversation mellan spelaren och karaktären. Dessa beteenden 

läses in och hanteras av klassen EventManager, vilket kan läsas om i kapitlet GameEvents, 

EventChains och EventManager. MapCreature har således vissa likheter med klassen 

MapObject, men är till skillnad från MapObject bunden till en rörlig enhet med eventuellt 

beteende. 

 

MapCreature har även en variabel för vilken riktning som det står vänd mot, samt en 

uppsättning texturer som inlästs under karaktärens skapande. Dessa används för att animera 

ett MapCreature då det är i rörelse med grafik skapad av Daniel Holmgren. Grafiken består av 

en animationssekvens för de fyra riktningarna up, ner, höger och vänster, och väljs utefter i 

vilken huvudsaklig riktning karaktären rör sig i. Exempelvis om ett monster rör sig efter en 

vektor (2, -4), eller snett uppåt höger, kommer animationen för uppåtgående rörelse att spelas 

upp. Vikt lades vid att animationerna skulle vara koherenta och trovärda, och på så vis bidra 

till demots användbarhet. Om värdena i x- och y-led är lika har y-led godtyckligt valts att ta 

företräde vid utritandet. 
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3.4.5 Triggers 

 

 
Bild 6 – En vy från en av spelets kartor, med två Triggerområden representerade med gröna 
fält. Det mindre fältet till höger kommer låta spelaren byta karta till husets övervåning när 
spelaren går in i fältet, medan det större kommer att initiera en konversation med karaktären 
till vänster. 

 

 

Rektanglar för aktiverandet av händelseförlopp har placerats ut på kartorna, som kan 

användas för att exempelvis byta karta om spelaren går fram till en dörr. 

 

En Trigger består av en area, som definieras med Rectangle-klassen, olika inställningar för 

bland annat huruvida den kan återanvändas om spelaren lämnar dess area, samt en koppling 

till ett händelseförlopp som ska spelas upp då spelaren går in i området. Samtliga 

Triggerområden för en karta lagras i en ArrayList för den kartan, och hanteras av 

EventManagern. När EventManagern uppdateras, jämförs den aktuella kartans 

Triggerområden mot spelarens position, och om spelaren befinner sig inuti zonen, kommer 

Triggerns händelseförlopp att spelas upp. Läs mer i kapitlet GameEvents, EventChains och 

EventManager. 

 

Det som skiljer en Trigger från ett MapObject, då båda kan aktivera ett händelseförlopp, är att 

medan ett MapObject aktiveras av spelarens avsiktliga interaktion, aktiveras en Trigger till 

synes spontant då spelaren rör sig in i en viss area. Därtill saknar en Trigger grafik och är 

osynlig för spelaren. Medan ett MapObject ska inbjuda till interaktion, ska en Trigger agera 

såsom en överraskning för spelaren. Det är således på grund av deras olika natur för spelarens 

interaktion, trots deras likheter i teknisk implementation, som de hanteras som separata 

mekanismer. 
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3.4.6 GameEvents, EventChains och EventManager 

 
Figur 8 – Ett monsters beteende i spelet. Blocken symboliserar GameEvents, med olika 
händelser de försöker utföra; i detta fall förflytta en karaktär, vänta, eller attackera spelaren. 
Gröna pilar representerar det kriterium som ska uppfyllas för att ett GameEvent ska anses 
färdigt och då ladda in nästa GameEvent i sekvensen, och röda pilar står för det kriterium som 
avbryter ett GameEvent och leder till ’Nästa GameEvent vid Avbrott’. Hela sekvensen är kapslad 
inuti en EventChain, och hanteras av EventManager. 

 

 

Under spelets gång behövs det ett sätt att utföra olika förutbestämda händelser, exempelvis 

byta till en annan karta när en spelare går fram till en dörröppning, eller aktivera en dialog om 

man går in i ett område. För att åstadkomma dylika skrivna händelseförlopp via exempelvis 

Triggers, används klasserna GameEvent, EventChain samt EventManager. För mer om 

Triggers, se kapitlet Triggers. 

 

GameEvent är en abstrakt klass som beskriver en singulär händelse, och innehåller data för 

huruvida den händelsen är påbörjad, avslutad, kan avbrytas samt vilka efterföljande händelser 

som ska utföras efter att den aktuella händelsen avslutats eller avbrutits. Om variabeln för 

nästföljande händelse är satt till Null, kommer den händelsen att anses vara den sista i en 

följd. 

För att leda spelet till att utföra en specifik syssla har GameEvent utvecklats till dotterklasser 

som ärver GameEvents data, och samtidigt definierar den faktiska händelse som den klassen 

ska utföra, såsom exempelvis de två klasserna EventConversation samt EventMapChange 

som startar en konversation respektive byter karta. 
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EventChain är en wrapperklass som tjänar till att kapsla in en specifik sekvens utav händelser, 

GameEvents, vilket exempelvis kan vara att spela upp ett överraskande ljud, låta en karaktär i 

spelet hoppa fram ur en buske, gå fram till spelaren och därefter starta en strid, vilket kan 

användas för att emulera ett överfall i spelets story. EventChain innehåller data om vilket 

GameEvent som körs för tillfället i en sekvens, samt vilket GameEvent som är den sekvensens 

första händelse för att tillåta förloppet att starta om från början. 

 

Då klassen GameEvent kan ha ett flertal påföljande händelser definierade i instansens data, 

kan händelseförloppet i ett EventChain ha en förgrenande utveckling, liknande en riktad graf. 

Detta tillåter att spelaren utsätts för mer dynamiska händelser under spelets gång. Exempel på 

detta förevisas i Figur 8 som beskriver ett visst monsters patrullmönster på en av demots 

kartor. Detta monster, en Yeti, följer ett fast mönster däri det promenerar längs en förbestämd 

rutt och väntar några sekunder vid varje koordinat definierad i cykeln. Om Yetin under dess 

promenerande får syn på spelaren kommer den att avbryta sitt promenerande för att anfalla 

spelaren och påbörja en strid. För att avgöra om Yetin sett spelaren eller ej, används 

trigonometri och linjär algebra, såsom följande: 

 

 

 

  

𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑃𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟. 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑌𝑒𝑡𝑖. 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟. 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 

𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 𝐴𝑟𝑐𝐶𝑜𝑠 ( 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟. 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 • 𝑌𝑒𝑡𝑖. ℎ𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔. 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 ) 

𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒) 
𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗ 𝑆𝑖𝑛(𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒) 

𝑑𝑜𝑡 > 0 & 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 < 150 & 𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 < 64 

Först beräknas vektorn från Yeti till spelare och avståndet mellan Yeti och spelare: 

vinkeln mellan Yetins framåtvektor och riktningen till spelaren fås ur 

punktprodukten  

mellan motsvarande vektorer: 

därefter kan man beräkna hur mycket framåt samt åt sidan spelaren står jämte 

Yetins synlinje: 

Då kan man använda dessa siffror för att avgöra huruvida Yetin ser spelaren eller 

ej, och vi valde att låta spelaren bli sedd om: 

de två avstånden och toleransvärdena beskriver en rektangel, medan dot > 0 i detta 

fall betyder att spelaren står framför Yetin inom rektangeln. 
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Figur 9 – Då en EventChain kör sin uppdateringsfunktion kommer den först testa de kriterier 
som måste uppfyllas för att aktuellt GameEvent ska avbrytas, och om dessa uppfylls, laddas 
eventuellt påföljande ’GameEvent för avbrott’ in som aktuellt för aktuell EventChain. Om 
eventet ej anses avbrutet testas kriterier för om eventet anses färdigt utfört. Om så, laddar 
EventChain in eventuellt påföljande ’GameEvent för färdigt event’. Om eventet ej är avbrutet 
eller färdigt, tillåts det utföra dess funktionalitet. 

 

 

EventManager är en klass som ser över hanteringen av de EventChains som körs i spelet för 

tillfället, samt alla Triggers som finns inladdade för en karta. EventManager kan utföra och 

hantera ett flertal parallellt körande EventChains, i de situationer som kräver detta; 

exempelvis under strider. 

Under sin uppdatering, kommer EventManagern för varje aktuell EventChain uppdatera dess 

körande GameEvent och utföra de kontroller som förevisas i Figur 9. 

Om eventet har uppfyllt de kriterier som ställs för att händelsen ska anses fullföljd kommer 

detta att göras och det GameEvent som finns definierat som nästkommande läses in i dess 

omkringliggande EventChain. 

Likaså om eventet kan avbrytas och kriterierna för 'interupted' uppfylls, avslutas eventet och 

det GameEvent som finns definierat som 'nästföljande vid avbrott' laddas in. 

Om varken fullföljande eller avbrott sker, kommer körande GameEvent att utföra dess 

händelse, såsom att förflytta en karaktär eller byta karta. 

 

Exempel på vad som kan aktivera en EventChain är om spelaren vandrat in i en Triggers 

aktiveringsarea, vid vilket EventManager kommer att notera detta under sin 

uppdateringscykel, och läsa in och utföra den EventChain som är kopplad till den utlösande 

Triggern. Mer om Triggers i kapitlet Triggers. Därtill kan även de MapObjects som återfinns 

på kartan aktivera en EventChain. När spelaren interagerar med ett MapObject sänds dess 

EventChain till EventManagern för hantering. Mer om MapObjects i kapitlet Interaktiva 

Kartobjekt. 
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3.4.7 Dialog 

 
Figur 10 – Ett exempel på en konversation.[56] 
Blå rutor representerar ConvPanels, med en textkropp och eventuell länk till en följande 
ConvPanel. Gröna rutor är BranchPanels, där samtliga i detta exempel har två svarsalternativ 
genom klassen Reply. Dessa symboliseras som text i röda rutor, och leder vidare till andra 
ConvPanels eller BranchPanels. 

 

Spelet är avsett att innehålla en stor mängd interagerande och kommunicerande med olika 

karaktärer i spelvärlden, samt presentation av spelets story, bland annat via dialogrutor som 

presenteras för spelaren. För att göra detta konstruerades ett dialogsystem som använder sig 

av ConvPanels innehållandes information för utritning av text, BranchPanels för förgrenande 

dialog, en wrapperklass Conversation för konversationsträd, samt hantering via klassen 

DialogueManager. 

 

ConvPanel är en klass som innehåller den data som behövs för att utrita ett stycke text. Den 

innehåller den text som ska skrivas ut på skärmen, och även en Enum-variabel för vilken 

grafik som ska ackompanjera texten, exempelvis för en bild på den karaktär som säger det 

som skrivs i texten. Därtill innehåller ConvPanel en objektreferens till den nästa ConvPanel 

som ska utläsas härnäst i konversationen. I detta grundutförande fungerar ConvPanel såsom 

en länk i en länkad lista. 

 

BranchPanel är en vidareutvecklad klass som ärver från ConvPanel, och används för att 

beskriva datan för en förgrening i konversationen, där spelaren exempelvis kan ge flera olika 

svar på en fråga som ställs. Genom sitt arv innehåller även BranchPanel en textkropp, som 

kan användas för att lagra den fråga som ställs, och ett Enum-värde till den grafik som ska 

representera den som ställer frågan. Referensen till nästkommande textpanel som ärvts från 

ConvPanel används inte av BranchPanel, som istället använder en lista på upp till fyra 

instanser av klassen Reply. 

 

Reply är en liten klass som representerar ett möjligt svar till den fråga som ställs, och 

innehåller en textsträng som lagrar det svar som erbjuds, samt en klassreferens till den 

nästkommande ConvPanel som det svaret ska följas av i konversationen, om det väljs av 

spelaren. Reply används enbart av BranchPanel, för att möjliggöra den förgreningsmöjlighet 

som önskas vid den punkten i konversationen.  



 

  33 

 
Bild 7 – Ett exempel på hur en BranchPanel representeras grafiskt. Denna modellklass lagrar via 
sitt arv från ConvPanel en textkropp för frågeställningen i grått ovan, samt en Enum-variabel 
för den karaktär som porträtteras till vänster. Därtill har denna BranchPanel en lista med två 
svar, som vardera symboliseras med en pratbubbla och leder vidare till andra ConvPaneler i 
konversationen. Svaren är instansierade via klassen Reply. Denna symbol tjänar till att göra 
spelarens kontroll över dialogen mer intuitiv och enkel, för ökad användbarhet. 

 

 

På grund av BranchPanels arv från ConvPanel, kan såväl ConvPanel länka till en 

BranchPanel som BranchPanel kan efterföljas av flera ConvPanels eller BranchPanels. 

Resultatet av detta blir att konversationsföljden i en hel konversation kan beskrivas såsom en 

riktad graf i likhet med Figur 10, vilket är en vanligt förekommande lösning för hur 

konversationer hanteras i spel och omnämns i boken Fundamentals of Game Design [52] 

 

Conversation är en wrapperklass som kapslar ett helt konversationsträd. Den innehåller 

klassreferenser till vilken ConvPanel som är aktuell för tillfället, samt vilken ConvPanel som 

är den inledande i konversationen. 

 

DialogueManager står för hanterandet av konversationer och deras förlopp. Denna manager 

håller koll på vilken konversation som är aktiv, som i sin tur håller koll på vilken panel som är 

aktuell. Det som är lagrat inuti klassen Conversation, via klasserna ConvPanel och 

BranchPanel, representerar ett konversationsträds datamodell, och är mappad till de paneler 

som symboliserar konversationens olika segment. Under fasen för utritande i 

DialogueManager, segmenteras och konstrueras dessa segment visuellt till textpaneler såsom 

i Bild 7, med den grafik som behövs och skapats för projektet av Daniel Holmgren. 
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När en dialog startas ställs kontrollerna för spelet om till dialogläget, som inte tillåter spelaren 

att röra sig, utan används för att bläddra framåt i konversationen. När en dialog är avklarad 

återgår kontrollen till det läge som det hade innan dialogen påbörjades. För att hantera det 

faktum att olika telefoner har varierande skärmupplösningar och höjd-bredd-förhållanden, kan 

DialogueManager under utritandet av en text mäta dess utrymmesbehov på skärmen, och dela 

upp texten på flera skärmar om så behövs via s.k. ”text wrapping”.  

 

Denna text wrapping tog den aktuella panelens text samt den Paint, en Androidklass 

innehållande font, storlek, färg m.m. på texten som skall skrivas ut på skärmen, som 

argument, och kunde genom Paint.measureText(String text) mäta vidden av den önskade 

texten ord för ord. Information om höjden kunde enkelt utläsas ur Paint. Om strängen skulle 

överskrida vidden av den tillåtna textarean infördes ett radbrytningstecken före det 

överskridande ordet, och om strängen överskred den tillåtna höjden skapades en ny 

ConvPanel som infördes direkt efter den aktuella, och som i sin tur fick hantera återstoden av 

texten på samma sätt. På så vis garanterades att samtlig text skulle få plats på enhetens skärm, 

samt utnyttja hela enhetens vidd, oberoende av vilken enhet som användes.  

 

Det övervägdes att låta textstorleken variera med hänsyn till skärmstorleken, för att undvika 

denna mätning och uppdelning av texten i fråga. Dock skulle detta innebära att texten på vissa 

enheter skulle bli extremt liten och svårläst, och på andra enormt stor, vilket resulterade i att 

den ovan beskrivna metoden utvecklades och implementerades. 

 

Under en konversation kan olika variabler för svar och andra händelser lagras som SaveData, 

som är en klass med booleaner och variabler för spelarens läge i spelet. Detta för att ge skenet 

av att karaktärer memorerar och reagerar på de svar som spelaren ger under en konversation. 

Det ger spelandet en mer dynamisk interaktion där olika val eller svar ger en bestående effekt, 

inte bara på hur spelaren bli bemött av de övriga karaktärerna i spelet, utan även i 

förlängningen på vilka uppdrag som blir tillgängliga. 
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3.4.8 Varelser och Karaktärer 

 

 
Bild 8 – Creature och Character är klasser som beskriver modellerna för olika varelser och 
karaktärer. Creatures är varelser i dess grundform, och har färdigheter och attribut som har 
relevans för framförallt strid. De två Yetis som återfinns i bilden ovan, markerade med röd 
ram, är beskrivna genom Creature. Character ärver från Creature, men har dessutom data 
för utrustning och inventarier. De tre spelarkaraktärerna, markerade med grön ram, 
representeras via Character. 

 

Under spelandets gång möter spelaren ett flertal olika karaktärer och varelser i spelets 

berättelse. De kommer att interageras med på kartorna, hanteras som kompanjoner till 

spelaren, och stridas mot i stridssekvenser. För att kunna gestalta dessa varelser och karaktärer 

i strid skapades klasserna Creature samt Character vilken ärver av denne. I kartvyn däremot 

representeras samtliga varelser och karaktärer av MapCreature, mer om sådant i kapitlet 

MapCreatures. 

 

Klassen Creature innehåller information om namn, en hälsomätare samt en rad egenskaper så 

som chans att ducka, missa eller en chans att utföra sina förmågor med s.k. Critical Success 

där applicerbart. De behöver således förmågor och en lista av effekter (se Förmågor och 

Färdigheter), samt även svagheter och ett sätt att visa aktiva statuseffekter som förvirring, 

förblödning eller bedövning. De har även en bildlig representation som kan röra sig över 

skärmen och animeras, samt funktioner för att ta skada och bli helade. 

 

Utöver detta innehåller Creature två ArrayLists för Modifiers och Skills. Modifiers är de 

temporära eller permanenta statuseffekter som är applicerade på en varelse, som påverkar den 

vid interaktion eller strid. Exempel kan vara en effect Stunned som gör att varelsen i fråga är 

inkapaciterad och inte kan utföra någon handling för tillfället. Skills är de förmågor varelsen 

besitter, såsom olika attacker. Mer om Skills och Modifiers i kapitlet Förmågor och 

Färdigheter.  
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Creatures funktion takeDamage ansvarar för att hantera samtlig skada som åsamkas varelsen. 

Den sätter bland annat igång en EventChain för att visa skadan visuellt. Detta görs i form av 

ett siffervärde som flyter uppåt en kort sträcka ovanför varelsens huvud innan det försvinner, 

samt ändra storleken på den healthbar som är den visuella representationen av varelsens hälsa. 

För mer om EventChains, se GameEvents, EventChains och EventManager. Olika teckensnitt 

används beroende på om det var en Critical Hit eller inte. GetHeal, som är funktionen för då 

karaktären blir helad, fungerar på motsvarande sätt.  

   Funktionen kontrollerar även samt meddelar om varelsens hälsa når noll, d.v.s. om denne 

dör. En Creature kan inte få sin hälsa reducerad till mindre än noll, d.v.s. ”dö extra mycket”, 

då det bedömdes att logiken i detta kändes underlig, vilket regleras i samma funktion.  

 

De karaktärer som ingår i spelarens följe behöver även kunna bära och använda utrustning, 

och därför skapades klassen Character som ärver från Creature. Klassen har en ArrayList för 

utrustningsföremål som karaktären är utrustad med för tillfället, såsom vapen, kläder och 

accessoarer, samt funktioner för att hantera utrustningen. Därtill har Character möjlighet att 

använda andra föremål, såsom helande drycker, mat eller andra förbrukningsvaror som kan 

komma att behövas både i och utanför strid, beroende på föremålet. Användandet av föremål 

och hantering av utrustning sker via menyalternativ under strid samt via pausmeny. Läs mer i 

kapitlet Utrustning och Föremål. En ytterligare egenskap hos Characters är att de till skillnad 

från ordinarie Creatures kan lära sig nya Skills allteftersom spelet fortgår. 

 

Ytterligare en skillnad är att varelser som inte ingår i spelarens följe och alltså inte styrs av 

spelaren, d.v.s. icke-Characters, kontrolleras under strid av en extern AI som beskrivs i 

kapitlet Artificiell Intelligens. 
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3.4.9 Vyhantering 

 
Figur 11 - Flödesschema för inladdning av karta 

 

För demot har två distinkta typer av scener implementerats: kartscener och stridsscener. 

Kartscenerna används för att låta spelaren utforska spelets värld och stridsscenerna låter den 

bekämpa de fiender som möts under spelets gång. 

För att hantera vilken scen som visas samt de menyer som återfinns i demot skapades klassen 

SceneManager. Då ett byte av scentyp skall ske inleds detta som ett GameEvent enligt 

kapitlet GameEvents, EventChains och EventManager som anropar funktionerna 

loadLocalMap eller loadBatteScene hos SceneManager beroende på vilken sort av scen som 

ska laddas. 

 

För hantering av kartscener lagrar SceneManager en referens till den karta som är aktiv för 

spelaren. Genom denna referens anropar sedan SceneManagern kartans 

uppdateringsfunktioner under spelets uppdateringsfas. Därtill har SceneManager en lista för 

de grafikresurser som används för att utrita varelser på aktuell karta. Vid inladdning eller byte 

av karta anropas funktionen changeMap hos SceneManager, med enumvärden för vilken karta 

som ska laddas in samt var på kartan spelaren skall placeras som argument. 

Om det redan fanns en karta inladdad hos SceneManger, kommer changeMap då först be 

den redan laddade kartan att ladda ur alla dess grafikresurser från spelets grafikbuffert. Även 

resurser för eventuella MapCreatures och MapObjects som finns på kartan kommer att laddas 

ur. Därefter initieras en ny karta med de medskickade argumenten som sedan laddar in sina 

egna grafiksprites till bufferten, liksom samtliga sprites som behövs för alla karaktärer och 

andra grafikobjekt som skall befinna sig på kartan. Om nödvändigt anropas även 

musikmotorn för att ändra bakgrundsmusiken, som programmerats respektive komponerats av 

Maxx Löfström. 

Denna procedur sker genom den privata funktionen loadMap som i sin tur använder sig av 

funktionen addLocalMapSprites för att ladda upp resurser till grafikbufferten.  

 

Vi har valt att utföra samtliga scen- och kartbyten genom GameEvents eftersom de enda 

tillfällen dessa ska ske är då spelaren går till en specifik plats, såsom genom en dörr eller för 

nära ett monster. Att samtliga kartor och karaktärssprites flyttas ur grafikbufferten när de inte 

används medför att de inte tar upp onödig plats i RAM-minnet, och eftersom bildobjekten inte 

skapas på nytt då de ska användas igen utan enbart laddas upp till bufferten och återanvänds 
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minimeras beräkningskostnaderna vid byte av scen eller karta. Se mer om grafik- och 

resursbuffring i Resurshantering av Återkommande Bilder. 

 

För stridsscener lagrar SceneManager en ArrayList med referenser till samtliga de 

spelarkaraktärer och monster som deltar i en strid, samt även grafiksprites för dessa. Därtill 

lagrar och hanterar SceneManager grafiksprites för alla gränssnittsobjekt, statusikoner och 

animationer som behövs under en strid, samt för de menyer som spelaren använder i en strid 

för att välja vad spelarkaraktärerna ska göra. 

 

När SceneManager byter till en stridsscen behåller den all data för den karta som spelats på i 

ett icke-aktivt tillstånd. Kartan göms varefter funktionen addBattleSprites laddar in grafiken 

som behövs för en strid till spelets resurshantering. Därefter sorteras samtliga deltagande 

varelser i striden efter huruvida de tillhör spelarkaraktärens grupp eller motståndarna, samt 

ges koordinater. Kombattanternas sprites sorteras i z-led så att de som visas längst ner på 

skärmen även placeras längst fram för att simulera ett trovärdigt isometriskt djup. De kommer 

även sorteras i x-led för att placera spelarens karaktärer till vänster och motståndarna till 

höger på skärmen.  

De flesta stora föregångarna inom genren JRPG har valt att placera spelaren till höger och 

motståndarna till vänster, mycket på grund av att japanskan traditionellt sett skrivs från höger 

till vänster och att detta då faller sig naturligt. Vi valde dock motsatsen då spelet i huvudsak 

vänder sig till en västerländsk publik som läser från vänster till höger. 

 

När en strid senare avslutas kommer dessa grafikresurser laddas ur och spelkartan återställs 

till en aktiv och synlig form. 

 

Till skillnad från en kartscen behöver en stridsscen inte hantera kollision, eftersom samtlig 

förflyttning sker enligt skriptade händelseförlopp via GameEvents, och för att underlätta såväl 

programmerandet av stridsscenerna som utritandet av dem används en enkel, heltäckande 

sprite som bakgrund. Även entiteterna som populerar de olika scenerna skiljer sig åt till 

funktion, varpå de representeras av två olika klasser: Creature för stridsscener och 

MapCreature för kartscener. Se kapitlen Varelser och Karaktärer resp MapCreatures för 

dessa. 
 

SceneManager hanterar även samtliga tillfälliga animeringar, så som markeringen för vilken 

kombattant som för tillfället är vald, samt eventuella statusanimeringar som förgiftning, 

förblödning, förvirring med flera genom att lägga till samt ta bort dem ur grafikbufferten. 
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Bild 9a –Ovan till vänster: meny för att 
välja använd färdighet i strid. 
Bild 9b –Ovan till höger: meny för att 
avsluta vunnen strid. 
Bild 9c –Vänster: Startmeny  

 

 

 

 

 

 

De menyer som återfinns i demot är en startmeny, en för då man vunnit ett slag respektive 

förlorat, samt en för att välja handlingar i en strid. Startmenyn består av en heltäckande sprite 

med knappar för att starta ett nytt spel, ladda ett redan sparat spel, samt avsluta programmet. 

Samtliga övriga menyer visas som semitransparenta lager ovanpå den aktuella vyn för att öka 

känslan av kontinuitet i spelflödet utan att negativt påverka läsbarheten av menyerna. De 

använder sig av TouchAreas och dynamiskt skapad text istället för de mer avancerade Buttons, 

vilket medför möjligheten att endast ladda in en bild per meny istället för två bilder för var 

knapp samt en för menyns bakgrund. 

Detta såväl minskar belastningen av systemet och gör det mer flexibelt, samt möjliggör att 

använda samma bakgrundsbild vid visningen av liknande menyer. Exempelvis vid valet av 

handling i en strid eller visandet av inventariet från pausmenyn, då text och samtliga 

TouchArea skapas dynamiskt. Startmenyn följer inte detta mönster då den enbart kommer att 

visas vid start samt avslutande av programmet, och har endast tre knappar, vilket har gjorts av 

estetiska skäl då användaren får en tydligare visuell respons då en knapp ändrar färg när den 

trycks ned, vilket ett TouchArea inte gör.  

 

SceneManager har till sist funktioner för att vidarebefordra kontroll av kollision mellan 

kartobjekt och TouchData, samt initieringen av klassen BattleHandler som hanterar strid. 
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3.4.10 Stridshantering 

 
Bild 10 – Skärmåtergivning av en strid. Spelarens lag syns till vänster, och möter i denna strid 
två Yetis. Samtliga deltagare har hälsomätare, och menyer används av spelaren för att välja 
vad spelarkaraktärerna ska göra under en stridsrunda. 

 

Klassen BattleHandler skapades för att hantera stridsmekaniken. Märk väl skillnaden mellan 

stridsmekanik och hantering av kombattanters sprites och eventuella statusanimeringar. 

Samtliga visuella element för en strid, såsom interface, varelsers grafik och animeringar, 

hanteras via SceneManager, vars funktionalitet står skriven om i Vyhantering. 

Stridsmekaniken berör detaljer såsom vilka handlingar som väljs, i vilken ordning 

stridsdeltagarna får utföra sina valda handlingar och vad som händer, samt vilken sida i 

striden som vinner slaget.  

 

För att hantera stridsmekaniken har Battlehandler tillgång till en lista med alla fientliga 

varelser som deltar i striden, samt variabler för antal fiender som är stridsföra och hur många 

av dem som deklarerat någon handling att utföra under striden. Därtill finns en ArrayList som 

tjänar som kö för de handlingar som spelaren valt åt sina karaktärer eller spelets AI valt åt de 

fientliga varelserna. En klocka finns för att kunna mäta hur lång tid striden pågått samt för att 

kontrollera när AIn får utföra val åt fienderna, som styrs av variabler för hur ”snabba” 

varelserna är. Under pågående strid använder BattleHandler funktioner för att organisera 

striden i rundor, för att avgöra hur och när AIn varelsers får välja vilka förmågor som ska 

utföras på vilka mål, samt för att uppdateras i enlighet med spelets uppdateringscykel. När 

alla deltagande i striden valt en och endast en handling att utföra, låter Battlehandler varelser 

och spelarkaraktärer utföra dessa i ordningen de deklarerats. 

 

Då SceneManagern är färdig med att ladda in samtliga kombattanters bilder för en ny strid 

anropas BattleHandlers funktion initBattleHandler, och sänder med en lista av spelarens 

fiender som argument. Till denna lista sparas en referens lokalt för smidigare hantering. 

initBattleHandler återupplivar eventuellt döda aktiva medlemmar av spelarens följe med 1 i 

hälsa, enligt bland andra JRPGt Chrono Triggers modell, och påbörjar därefter en ny runda 

med newRound. Mer om varelser och spelarkaraktärer läses om i Varelser och Karaktärer. 
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Striden utförs alltså i rundor, i vilken var kombattant utför en handling. Varje runda inleds 

med att samtliga stridande deklarerar sin handling. För spelaren innebär detta att gå igenom 

samtliga karaktärer och välja mellan att utföra karaktärens standardattack, att använda en 

förmåga (se Förmågor och Färdigheter), använda ett föremål (se Utrustning och Föremål), 

eller att avstå sin handling för denna runda. Detta gör spelaren via menyer som organiserar 

valmöjligheterna överskådligt för spelaren, för god användbarhet. För bekvämlighets skull 

väljs karaktärerna automatiskt av programmet med funktionen selectNextAvailable, där 

BattleHandler söker igenom de aktiva karaktärerna i spelarens följe efter den förste som är 

kapabel att strida samt inte har deklarerat någon handling denna runda. Spelaren kan dock 

välja att deklarera karaktärernas handlingar i en annan ordning genom att trycka på bilden för 

respektive karaktär såsom de utritas av SceneManager. 

 

BattleHandler styr ordning och tidpunkt för när motståndarna får deklarera sina aktioner, där 

handlingarna väljs av spelets centraliserade AI, och sker efter en timer som startas då varje ny 

runda inleds. Timern räknar tiden utefter antalet uppdateringar av spelet, eller tick. För mer 

om AIn, se kapitlet Artificiell Intelligens. Samtliga motståndare har en hastighet som jämförs 

mot timern för att bestämma när AIn ska deklarera den aktuella motståndarens handling. 

Samtliga deklarerade handlingar, Actions, placeras i en ArrayList i den ordning de deklarerats, 

och sparar information om vilken kombattant som utför vilken handling mot vilket mål.  

 

Då samtliga stridskapabla kombattanter som lever och för tillfället inte är oskadliggjorda, 

eller på annat sätt tvingats stå över en runda, har deklarerat sina handlingar utförs dessa i tur 

och ordning av BattleHandler från dess kö. Detta medför att de som deklarerade sina 

handlingar först får handla först, vilket kan ge ett övertag. Före handlingen appliceras dock 

den handlande varelsens lista av statuseffekter med ett anrop till varje effekts applyModifier 

(se Förmågor och Färdigheter). Detta aktiverar samtliga effekter som verkar över tid, samt 

tjänar som en kontroll kring huruvida varelsens stridsduglighet förändrats tidigare i rundan.  

 

Efter varje utförd handling kontrollerar BattleHandler huruvida samtliga spelarkaraktärer eller 

samtliga fiender har dött. Om så är fallet, anropas SceneManager för att visa menyskärmar för 

om spelaren vunnit respektive förlorat. I annat fall utförs nästa handling, eller om Actionkön 

tömts påbörjas en ny runda med nya val för spelare och AI. Hela processflödet som 

BattleHandler utför återges i Figur 12. 



 

  42 

 
Figur 12 – Flödesschema för stridshanteringen. Efter att ha initierat en strid, påbörjar 
Battlehandler varje runda med att låta varje deltagande varelse eller karaktär välja en 
handling att utföra under rundan. Efter detta utförs dessa handlingar i ordning med effekter 
från Skills. Efter varje utförd handling kontrolleras huruvida något lag står vinnande. Om 
inget lag eliminerats när kölagda handlingar tagit slut påbörjas en ny runda. 
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3.4.11 Förmågor och Färdigheter 

 
Figur 13 – Ett flödesexempel för hur Modifiers kan påverka en strid. De kan bland annat 
tillföra skada eller helning, påverka en varelses träffchanser, förhindra en varelse från att 
använda Skills, samt mycket annat. 

 

 

När en Creature initieras ges denne en ArrayList av klassen Skill, vilken representerar 

samtliga av varelsens förmågor och färdigheter. Dessa kan vara såväl handlingar att använda i 

strid som permanenta förändringar i varelsens stridsförmåga. Två exempel på detta är 

karaktären Elyras färdigheter Might och Slam. Might är en passiv förmåga som inte behöver 

användas aktivt av spelaren utan ökar permanent Elyras utgående skada från det att hon lär sig 

förmågan. Slam är en attack som, förutom att den gör skada, har en viss chans att 

oskadliggöra motståndaren för en stridsrunda då den ger effekten Stun. 

 

En Skill består av ett namn, en referens till vilken varelse som ”äger” instansen, och 

booleanska flaggor för huruvida den är passiv, offensiv, kan användas på långt avstånd, 

påverkar fler än ett mål, samt om varelsen som innehar förmågan har lärt sig den eller inte. 

Den sista flaggan skapades eftersom samtliga spelarkaraktärer har en specifik lista av 

förmågor denne kan lära sig allteftersom spelet fortgår, om spelaren så väljer. För att spelaren 

i det färdiga spelet skall kunna se vilka förmågor karaktären kan lära sig samt vilka som redan 

är tränade skall de alla kunna visas i en flik från pausmenyn, och vara särskilda genom 

textfärg.  

Klassen har även information kring vilken animation och ljudeffekt som skall spelas då den 

används, samt det som ger förmågan spelteknisk effekt: en ArrayList av instanser av klassen 

Modifier. 
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Klassen Modifier används för samtliga modifikationer av varelser, såväl komna från förmågor 

och attacker, som utrustning och föremål (läs mer i Utrustning och Föremål). Klassen 

innehåller information om huruvida Modifiern skall användas offensivt eller inte (för att 

underlätta vid valet av mål), om den har en permanent effekt eller hur länge den skall gälla, 

från vilken typ av källa den stammar (dvs. från en förmåga, utrustningsdel eller ett annat 

föremål), med vilket värde den skall modifiera målvarelsen, samt i de fall den även skall göra 

skada, en instans av klassen Damage. Damage i sin tur innehåller information om hur stor 

skadan är, samt av vilken typ den är.
2
 

 

Exempel här är karaktären Elyra’s förmågor nämnda i första stycket. När spelaren ska välja 

vad Elyra ska göra under en runda strid, väljer denne att attackera en fientlig bandit med 

attacken Slam. Om hon träffar, kommer banditen först att ta en liten mängd skada, och sedan 

få Modifiern Stun lagd på sig. Detta leder till att banditen är ”chockad”, och därav inte kan 

attackera under dess nästa stridsrunda. Andra Modifiers kan vara Poison, som ger en varelse 

en liten mängd skada varje runda, eller när en varelse får effekten Might på sig och därigenom 

gör mer skada under varje attack. 

 

Då en karaktär lär sig en passiv förmåga, alternativt använder en aktiv, kommer dess 

tillhörande Modifiers läggas till den valda målvarelsens lista av aktuella effekter genom 

funktionen useSkill i klassen Skill. Se mer i kapitlet Varelser och Karaktärer. Om inget mål är 

valt (exempelvis om förmågan skall påverka samtliga allierade eller fiender, alternativt om 

den endast kan användas på användaren själv) kommer useSkill först välja lämpligt/lämpliga 

mål, sedan anropa SceneManager för att spela upp förmågans animation, samt anropa spelets 

ljudmotor för att spela upp dess ljudeffekt.  

 

Är det en offensiv förmåga kommer useSkill först besluta om den missar, sedan om 

målvarelsen lyckas undvika att bli träffad genom att jämföra ett slumpat flyttal mellan 0 och 

100 med den agerande varelsens misschans respektive målvarelsens chans att ducka. Är det 

slumpade talet lägre än respektive värde visas en flytande statustext ovanför målvarelsen för 

att ge användaren en synlig respons på handlingen (en praxis som tydligt ökar 

användarvänligheten av ett program [50, 51, 52]), varpå funktionen useSkill avslutas. 

 

Om färdigheten varken missat eller undvikts beslutas det huruvida varelsen lyckats få en 

Critical Success med förmågan eller inte såsom beskrivet ovan (där applicerbart, då endast 

attacker och helande förmågor påverkas av Critical Success). Är förmågan en attack kommer 

även skadan att justeras beroende på målvarelsens eventuella sårbarhet eller resistens mot den 

specificerade typen av skada. Därefter appliceras samtliga av den använda färdighetens 

effekter på målvarelsen/-erna med Modifiers funktion addModToTarget. 

 

 

  

                                                 
1 Det finns sex typer av skada: Normal, Eld, Gift, Elektrisk, Explosiv samt Frätande. Vissa varelser är extra 

sårbara/resistenta mot vissa typer av skada, och spelaren kommer i den fulla versionen av spelet kunna 
skydda sig mot specifika typer av skada genom utrustning och olika föremål. 
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Då vi, i likhet med föregångare inom genren, inte vill att somliga modifikationer staplas på 

varandra (exempelvis attacker som gör skada över flera rundor eller vissa fördelar från 

föremål) inleder addModToTarget med att kontrollera att målvarelsen inte redan har en aktiv 

Modifier med en likadan effekt från samma sorts källa. Om så är fallet tas den äldre bort innan 

den nya läggs till. 

 

För att i fallen med Modifiers som verkar över en längre tid undvika problem, skapas en ny 

instans av modifikationen då denne ska läggas till målvarelsens lista av effekter. Detta för att 

kunna hantera skadan och livslängden på effekten individuellt för varje målvarelse, vilket var 

önskvärt. För enkelhetens skull både vid exekvering och mänsklig läsning av koden följdes 

detta mönster för samtliga modifikationer då klassen är förhållandevis liten och enkel och 

därmed inte vidare kostsam att initiera och bibehålla flertalet instanser av.  

 

Då den nya modifikationen lagts till målvarelsens lista appliceras lämplig statusikon, om 

sådan finns, via SceneManager, och modifikationens funktion applyMod anropas. Det är i 

applyMod som själva modifieringen av målvarelsen sker genom ett switch-case på samtliga 

typer av effekter. Är effekten inte permanent kommer sedan dess livslängd att minska med ett, 

och är livslängden noll kommer effekten att tas bort från varelsen, och eventuella statusikoner 

och statusflaggor tas bort. 
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3.4.12 Artificiell Intelligens 

3.4.12.1 Implementation i Steam Tale 

Den Artificiella Intelligens som används i detta demo har skapats för att hantera ett visst 

element i de stridssekvenser spelaren utsätts för, nämligen valet av vilka förmågor som ska 

användas av datorstyrda Creatures under striderna, samt dess mål. Denna AI realiseras genom 

en klass med enbart statiska funktioner, och styr en strids varelser via objektreferenser till den 

pågående striden. Varelserna i en strid hanterar således ingen stridslogik själv, utan styrs 

såsom en schackspelare styr sina pjäser. Detta för att strider i detta spel styrs från ett 

överskådande lagtaktiskt perspektiv snarare än från deltagande varelsers uppfattning, samt att 

det underlättade implementationen av stridslogik. 

 

Då en varelse i strid skall välja mål att attackera ser AIn över listan av aktiva spelarkaraktärer. 

Den första levande karaktären väljs automatiskt, och därefter jämförs hur mycket hälsa 

nästkommande levande karaktär har kvar med den redan valda. Har nästkommande mindre 

hälsa kvar är det 75 % sannolikhet att motståndaren väljer den istället, vilket styrs av en 

vanlig Randomgenerator seedad med systemklockan. Denna slumpmässighet gör striderna 

mindre förutsägbara, och får dem att kännas mer organiska. Av samma anledning har det även 

införts ett visst slumpmoment vid valet av förmåga. Det har dock eftersträvats att dessa 

slumpelement inte ska få AIns hantering av varelserna att kännas orimligt eller ologisk för 

spelaren, för att låta användbarheten för striderna hålla en god nivå. 

 

Då inga av motståndarna i demot hade någon förmåga att applicera på en allierad förutom 

denne själv, och ingen heller hade någon attack som påverkade flera mål samtidigt, kunde 

samtliga handlingar i strid i detta stadium ses som fientliga attacker med ett mål. Eftersom 

endast två olika sorters varelser skulle använda en AI simplifierades skapandet av dessa 

ytterligare genom hårdkodning. Det övervägdes dock att skapa en mer generell och dynamisk 

AI för det fulla spelet, som kommer att innehålla 17 olika typer av varelser, eftersom en så 

stor och helt hårdkodad AI skulle kunna bli svårhanterlig. 

 

Av de två varelserna i demot, Mountain Raptor och Yeti, är raptorn den simplaste då det 

kommer till att välja vilken förmåga som skall användas. Den består av en viktad 

slumpgenerator för att välja mellan de tre olika förmågorna som står till dess förfogande; 

Peck, Pounce och Ravage. Av dessa tre utsåg projektägaren en attack som skulle användas 

mest, Peck, som därmed fick 50 % chans att väljas, och de andra båda förmågorna kommer 

statistiskt sett att väljas 25 % vardera av gångerna. Detta genom att använda sig av ett slumpat 

flyttal mellan 0 och 1, och en enkel if-else-sats med utformningen:  

 
 

AIn för Yetin däremot är implementerad med så kallad Fuzzy Logic. Detta valdes för att 

kunna ge striden ett visst slumpelement, utan att låta den kännas helt och fullt slumpstyrd. 

Dess upplevelse visade sig då bli mer dynamisk och intressant för spelaren under test. För 

detaljer kring konceptet, se kapitlet Om Fuzzy Logic. 

  

𝑖𝑓 (𝑟𝑎𝑛𝑑𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡 <  0.5) 
{𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑃𝑒𝑐𝑘; } 

𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑖𝑓 (𝑟𝑎𝑛𝑑𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡 <  0.75) 
{𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑃𝑜𝑢𝑛𝑐𝑒; } 

𝑒𝑙𝑠𝑒 
{𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑅𝑎𝑣𝑎𝑔𝑒; } 
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Yetins stridsbeteende är annars något mer avancerat än det för Raptorn, på grund av förmågan 

Enrage. Denna förmåga tar en runda att aktivera då den inte gör någon skada, men den ökar 

samtlig skada varelsen utdelar efter aktivering med 50 %. Dock kan den inte användas innan 

varelsen i fråga har mindre än 65 % kvar av sitt fulla liv, och då en varelse redan aktiverat den 

kan den inte aktiveras igen. 

 

I fallet med yetins attack beaktades tre parametrar: hur skadad varelsen var, hur många av 

dess allierade som blivit dödade, samt en liten slumpchans. På detta sätt kunde kravet från 

projektägaren uppfyllas, att sannolikheten för att Enrage väljs skulle bero på varelsens hälsa. 

Att yetin blir argare ju fler av dess allierade som fallit var en parameter som skapades 

inspirerad av tidigare användning av fuzzy logic (se Om Fuzzy Logic). Således sattes värdena 

för yetins olika attacker: 
 

 
 

Variabeln lowHealth beräknades precis som vid användning av den viktade slumpgeneratorn 

(se föregående sida) och percentDeadEnemies() är en funktion som returnerar hur stor del av 

fiendesidan som är besegrad enligt följande: 
 

 
 

getRandomChance() returnerar ett randomgenererat flyttal mellan 0 och 1, baserat på 

systemklockan, och getLargeRandomChance() genererar ett tal på samma sätt, men returnerar 

roten av talet. Då det slumpade talet befinner sig i sagda intervall kommer dess rot statistiskt 

sett befinna sig närmre 1, vilket användes vid beräkningen av sannolikheten för bash. Detta 

resulterade i att bash statistiskt sett valdes oftare än thrash, och kan jämföras med 

motsvarande värden i metoden med viktad slumpchans beskriven ovan. 

och som synes kommer värdena, och därmed sannolikheten, för förmågorna bash och thrash 

att sänkas i takt med att enrage ökar. 

 

Ett alternativ till att implementera Yetins stridsbeteende via Fuzzy Logic var att använda en 

mer ordinär if-else-logik, likt den för Raptorn, vilket testades innan Fuzzy Logic beslutades 

för. Detta implementerades via en viktad slumpgenerator, såsom för raptorn. Skillnaden låg i 

att chansen att välja Enrage ökade i takt med att yetins hälsa minskade under 65 % enligt en 

negativ andragradsekvation.  

 

Då varelsens hälsa underskred 65 % inleddes den fas då sannolikheten att välja Enrage ökade 

som mest. När varelsens hälsa var 64 % av maximum får den ca 4,4% chans att bli vald, 

vilket då varelsen har 50% hälsa kvar hade ökat till en sannolikhet på ca 41%. När Yetins 

hälsa minskade ytterligare kom det dock att bli allt mindre effektivt att ”offra” en runda på att 

öka sin skada istället för att utföra en attack, varpå sannolikheten att välja Enrage började 

plana ut, och med 1 % hälsa kvar hade yetin ca 75 % chans att välja handlingen. 

 

  

𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 1 −  𝑒𝑛𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠𝐿𝑒𝑓𝑡 / 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑂𝑓𝐸𝑛𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠; 

𝑒𝑛𝑟𝑎𝑔𝑒 =  𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦𝑂𝑟(𝑙𝑜𝑤𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ, 
                      𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦𝐴𝑛𝑑(𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝐷𝑒𝑎𝑑𝐸𝑛𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠(), 𝑔𝑒𝑡𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚𝐶ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒())); 
𝑏𝑎𝑠ℎ =  𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦𝐴𝑛𝑑(𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦𝑁𝑜𝑡(𝑒𝑛𝑟𝑎𝑔𝑒), 𝑔𝑒𝑡𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚𝐶ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒()); 

𝑡ℎ𝑟𝑎𝑠ℎ =  𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦𝑁𝑜𝑡(𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦𝑂𝑟(𝑏𝑎𝑠ℎ, 𝑒𝑛𝑟𝑎𝑔𝑒)); 
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Figur 14a(vänster)- Sannolikhet för en yetis attacker enligt den viktade slumpgeneratorn, 
Figur 14b (höger) - lowHealths interpolerade värde 
 

För att beräkna denna kurva, om varelsen ännu ej använt förmågan, interpolerades först 

varelsens hälsa mot 65 % av dess maxhälsa för att få ett värde mellan 0 och 1 enligt: 

 

Om if-satsens krav inte uppfylls kommer flyttalet lowHealths värde vara 0. lowHealth 

multiplicerades sedan med 300 för att få en amplitud som vid speltestning upplevdes adekvat. 

Denna produkt adderas därefter med värdena 65 respektive 35 för yetins två andra förmågor 

Bash och Thrash, värden som även de valdes under speltestning, för att få ett totalt 

värdeintervall. Det var inom detta intervall som ett slumpat heltal skapades för att välja en 

handling genom en if-else-sats, enligt samma princip som den som användes för raptorn. 

 

Observera att sannolikheten för förmågorna bash och thrash minskar i takt med att enrage 

ökar (se Figur 14a) trots att dessa värden inte förändras. Detta är på grund av den relativa 

värdeminskningen i förhållande till enrage. 

Anledningen till varför vi gick över till lösningen med fuzzy logic var att vi då kunde 

implementera fler variabler för att bestämma yetins humör, vilket gav många intressanta nya 

möjligheter såväl för yetin som för varelser i kommande utveckling. Denna lösning kostar 

dessutom endast marginellt mer i prestanda jämfört med slumpgeneratorn, vilket vi ansåg vara 

försumbart. 
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𝑖𝑓 (𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒 <  𝑏𝑎𝑠ℎ) {𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝐵𝑎𝑠ℎ; } 

𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑖𝑓 (𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒 <  (𝑏𝑎𝑠ℎ +  𝑡ℎ𝑟𝑎𝑠ℎ)) {𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛  ℎ𝑟𝑎𝑠ℎ; } 

𝑒𝑙𝑠𝑒 {𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝐸𝑛𝑟𝑎𝑔𝑒; } 

𝑖𝑓 (𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒. ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ ≤  𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒.𝑚𝑎𝑥𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ ∗  0.65 && ! 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒. 𝑖𝑠𝐸𝑛𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑) 
𝑙𝑜𝑤𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ =  1 − (𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒. ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ / (𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒.𝑚𝑎𝑥𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ ∗  0.65)) 
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3.4.12.2 Om Fuzzy Logic 

Fuzzy Logic är en typ av artificiell intelligens som bygger på att inte använda sig av en 

bipolär, absolut sanning vid logiska ställningstaganden, utan en eller flera skalor av vaga och 

ofta svårkvantifierbara värden. Badredine Arfi exemplifierar detta i artikeln “Linguistic 

Fuzzy-Logic Game Theory” med värdena "very true, less true, extremely false, and 

approximately false"[57]. Detta möjliggör användandet av variabler som hur länge striden 

pågått, hur skadade spelarens karaktärer är, eller som Shaout, King och Reisner föreslår i 

Real-Time Game Design of Pac-Man Using Fuzzy-Logic, hur skicklig spelaren är.[58] 

 

För att skapa Fuzzy-Logic inleder man med att evaluera de aktuella parametrarna och ge dem 

ett värde mellan 0 och 1. Om så önskas kan parametern i detta läge ges en lingvistisk term, så 

som mycket sann, ganska sann, ganska falsk o.s.v., för att ytterligare abstrahera koden. 

Resultatet blir då en samling parametrar, som till exempel avstånd, spelad tid, och skicklighet, 

med varsin beskrivning, exempelvis avstånd: långt, spelad tid: kort och skicklighet: stor.[58] 

 

Nästa steg är att slå samman dessa parametrars värde användandes ett lämpligt fuzzy-

konnektiv. De fuzzy-konnektiv som varit aktuella för Steam Tale har varit AND, OR och NOT 

och har använts för att länka samman två parametrar åt gången. AND är en operator som 

multiplicerar två faktorer och som, eftersom faktorerna alltid kommer vara mellan 0 och 1, 

producerar ett resultat som är mindre än eller lika med den minsta faktorn. OR däremot 

subtraherar produkten av de båda ingående parametrarna från summan av dem, vilket ger ett 

resultat som är större än eller lika med det största ingående värdet. NOT har använts för att få 

det negerade värdet av en variabel. [58] 
 

 
Beräkningar för de olika konnektiv som änvänts för demots Fuzzy Logic. 

 

Logiken i detta ligger i att om till exempel beteendet vissla beror på glädje AND tillfälle, och 

glädje har värde 1 och tillfälle 0,5 kommer vissla få värde 0,5 eftersom det inte är ett optimalt 

tillfälle. Beror vissla däremot på glädje OR tillfälle kommer vissla få värdet 1, då det 

bristfälliga tillfället inte spelar någon roll så länge individen är glad. 

 

Då man beräknat värdet av samtliga parametrar för samtliga beteenden kan slutligen ett 

beteende väljas med en enkel if-else-sats genom att välja det alternativ med högst värde. 

 
  

𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦𝐴𝑛𝑑(𝑥, 𝑦) { 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑥 ∗  𝑦; } 
𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦𝑂𝑟(𝑥, 𝑦)    { 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑥 +  𝑦 −  𝑥 ∗  𝑦; } 
𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦𝑁𝑜𝑡(𝑥)      { 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 1 −  𝑥; } 
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3.4.13 Utrustning och Föremål 

För demot implementerades inte användandet av utrustning och andra föremål på grund av 

tidsbrist. Då det stod klart att denna aspekt av spelet inte skulle hinna bli tillräckligt 

välarbetad för att upplevas som en positiv tillgång lades därför den delen på is för att premiera 

andra delar, men vid det laget fanns redan ett gott underlag för senare implementation.  

 

Spelaren har ett samlat inventarium, en ”ryggsäck”, för hela gruppen, vari såväl utrustning 

som övriga föremål hamnar då spelaren förvärvar dem. Dessa kommer att kunna köpas av 

försäljare, och i vissa fall fås som gåva efter ett avslutat uppdrag, och kan indelas i fyra 

kategorier: vapen, kläder/rustning, accessoarer och förbrukningsvaror.  

 

Samtliga vapen är designerade till en specifik karaktär, och kan inte användas av någon 

annan. Eftersom karaktärerna är så diametralt olika gällande såväl personlighet som förmågor 

känns det naturligt att de håller sig till en specifik typ av huvudvapen, och för att få en större 

variation har samtliga karaktärer en unik vapentyp. 

 

Kläderna i sin tur består av typerna lätt och tung, och samtliga karaktärer kan använda 

samtliga kläder av en bestämd typ, det vill säga att Elyra och Derwyn kan byta kläder med 

varandra eftersom båda använder lätt utrustning. Accessoarerna kan däremot användas av alla, 

men då de till skillnad från kläderna besitter fler förmågor än att skydda bäraren från 

kroppslig skada är det upp till spelaren att överväga vilken karaktär som bör bära vilken 

accessoar.  

 

Samtlig utrustning är försedd med en egen Skill (se Förmågor och Färdigheter). De olika 

uppgraderingarna av vapen spelaren stöter på modifierar karaktärens utgående skada olika 

mycket, och de olika kläderna skyddar olika mycket. Accessoarerna däremot kommer i det 

fulla spelet att ha en stor bredd av möjliga förmågor, såväl passiva som aktiva, samt välvilliga 

och hostila. De accessoarer som har en aktiv förmåga kommer kunna användas i strid genom 

att välja alternativet Item i den inledande handlingsmenyn, och de som har en passiv kommer 

att aktivera den då accessoaren tas på samt deaktivera den då accessoaren tas av (se Förmågor 

och Färdigheter).  

 

De övriga föremål som kommer förekomma i det fulla spelet är förbrukningsvaror så som 

bandage och mat. Även dessa kommer vara försedda med en Skill och brukas som övrig 

utrustning, men kommer inte uppta någon plats på karaktärens person utan finnas i det 

samlade inventariet, ryggsäcken, och försvinner då de brukats. 

 

Endast somliga förbrukningsvaror kommer kunna användas i stridssituationer, eftersom det 

skulle kunna störa spelkänslan om en av karaktärerna mitt i en strid till exempel satte sig och 

började äta smörgåsar för att må bättre, och dessa kommer liksom accessoarerna att vara 

tillgängliga genom handlingsalternativet Item. Övriga förbrukningsvaror kommer endast att 

vara tillgängliga från pausmenyn då spelaren inte är i strid.  
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4 Resultat  

4.1 Spelöversikt med Game Modes 

De olika underelement av spelet som beskrivits i kapitlet 3.4 Spelteknisk Design bygger upp 

spelets kärnelement, så kallade Game Modes. 

 

Exploration; eller att låta spelaren utforska världen, är ett första Game Mode. Detta görs 

genom att spelaren rör sig på de kartor som finns. Kartorna används för att beskriva såväl 

inomhus- som utomhusmiljöer med olika klimattyper, och presenterar världen för spelaren. 

Kartornas utformning med klippkanter och husväggar använder kollision för att ställa upp 

naturliga hinder för spelaren att navigera runt. Detta används för att såväl styra spelarens 

framfart som för att ställa upp utmanande hinder, såsom en labyrintartad skog. Det är 

SceneManager som hanterar och utritar spelvärlden åt spelaren i detta Game Mode. 

 

På kartorna  återfinns MapObjects som spelaren interagerar med för att antingen få föremål, 

eller fördjupa sig i spelets värld. Exempel kan vara en kista i slutet på en labyrint som belönar 

spelaren med ett kraftigt vapen, en kruka som gömmer ett par guldmynt, eller en bok på ett 

bord som vid interaktion låter spelaren läsa ett stycke spelvärldshistoria från boken. 

MapObjects använder sig av GameEvents för att realisera vad som händer vid interaktion med 

dem. 

 

Runtom på kartorna finns Trigger-zoner utplacerade. Dessa utför en händelse när spelaren går 

in i zonen. Användningsområden för detta kan vara att om spelaren försöker gå in i ett område 

som är bevakat, säger en vakt ”Sorry Kid, you cannot enter this area!”, varpå spelarkaraktären 

flyttas tillbaks en liten bit från det området. Andra Triggerzoner kan vara utplacerade i 

dörröppningar och trappor för att låta spelaren gå mellan kartområden. När spelaren går in i 

den zonen laddas den motsvarande kartan in av spelet. Triggers använder sig såsom 

MapObjects av GameEvents. 

 

Kartorna populeras av MapCreatures som används för att symbolisera såväl fientliga monster 

som vänliga karaktärer, försäljare, och annat levande som rör sig i världen. Vid interaktion 

med en försäljare kan spelaren få köpa och sälja utrustning, helande drycker och annat med de 

pengar han har samlat på sig. Vid interaktion med en vanlig vänlig person kanske den berättar 

om vad som händer i världen, eller ger spelaren ett tips om något intressant i närheten, såsom 

”en mystisk varelse som synts i skogen”. Vissa personer kan komma att be spelaren om hjälp 

med någonting, såsom att hitta ett tappat föremål. Vid kollision med ett fientligt MapCreature 

kan en strid komma att påbörjas. Alla händelser vid interaktion eller kollision använder 

GameEvents. 
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Dialogue; Mycket av spelets berättelse och många av dess händelser presenteras tillsammans 

med text, och det är just berättelsen som är kärnan i spelet. Dialog är således ett stort element, 

men bör nog ej kallas ett Game Mode, då all dialog presenteras som ett element tillsammans 

med kartutforskandet eller strider. Närhelst spelaren läser ur en bok, interagerar med en 

person, eller tar del av vissa händelser ur spelets story, kommer detta ska via dialogsystemet. 

Om en spelare går fram och interagerar med ett husdjur, kan en respons ges via dialog, såsom: 

”You pet the white cat” följt av ”Meow!”. När en spelare använder en bok kommer dess 

textuella innehåll att uppläsas via dialog, och om spelaren aktiverat en Trigger, kan dialog 

komma att vara en del av den händelse som inträffar därefter. Exempelvis om en spelare 

utsätts för ett bakhåll av banditer, kan dialogruta från en bandit lyda ”Now! Attack them!” 

inför striden för att förtydliga situationen för spelaren. 

 

Battle; Strid är ytterligare ett viktigt element i spelet, och ett Game Mode. Strider utsätter 

spelaren för utmaningar och hinder, och låter denna använda sina spelarkaraktärer, deras 

förmågor och färdigheter, samt deras utrustning till taktiskt fördel under striden. Strider 

använder sig av Creatures och Characters för att beskriva de deltagande i striden, där 

spelarkaraktärerna är Characters som kan använda utrustning. Den utrustning en karaktär bär 

kan ge olika fördelar, såsom en rustning som utöver vanlig skydd också kanske ger ökad 

resistens mot skada av elektrisk typ. Likaså kan olika vapen utöver ökad skada ge förbättrad 

träffchans eller chans till Critical Hit. 

 

Stridsdeltagarna har tillgång till standardattacker och olika Skills. Dessa kan inkludera 

offensiva attacker, helande förmågor avsedda för lagkamrater, förmågor som stärker lagets 

attack eller försvar eller försämrar motståndarnas attacker och försvar, och många andra 

tillämpningar. Sådana statuseffekter, som kan vara såväl temporära som permanenta, tillämpas 

via Modifiers som lagras på den varelse som utsätts för dem. De kan innebära sårbarheter eller 

resistenser mot vissa typer av skada, regelbunden skada given över tid såsom vid förgiftning, 

eller effekter som påverkar träffchanser eller huruvida varelsen får utföra handlingar. 

 

Stridernas logiska mekanik och regler tillämpas av BattleHandler, som bestämmer när 

stridsdeltagarna får välja vad de vill göra under en runda, och när och i vilken ordning de får 

utföra sin handling. När en fientlig varelse ges möjlighet att välja ges kontrollen för valet till 

spelets AI, som överväger situationen i striden och väljer en gärning åt den varelsen. AIn är 

således centraliserad och separat från varelserna i sig. När en handling valts läggs denna till 

en kö som hanteras av BattleHandler. De visuella elementen i striderna, såsom livmätare och 

statusikoner, animation och texturer hanteras av SceneManager som ett eget läge separat från 

läget för Map Exploration. Ur ett Model-View-perspektiv kan det efterliknas att BattleHandler 

står för hantering av stridernas Model, medan SceneManager hanterar dess View. 
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4.2 Användarinstruktioner 

  
 

  
 

 Bild 11a – Titelskärmen, 11b – Summeringsskärm för Storyelement, 

        11c – Kartläge med styrkors, 11d – Dialogläge 

Det första som syns då spelet startar är titelskärmen. Där startas spelet via ett tryck på New. 

Knappen Load är avsedd att kunna ladda in ett redan påbörjat och sparat spel, medan Quit 

stänger av spelet. Vid tryck på New visas först en inledande beskrivning av hur berättelsen 

skulle starta i fullversionen av spelet, och efter ett tryck på knappen Continue laddas spelets 

första kartvy upp.  

Spelaren styr karaktären med det grafiska styrkors som återfinns till vänster på skärmen, och 

promenerar så omkring i världen med detta. Det klassiska styrkorset valdes över mer moderna 

lösningar som t.ex. att peka på skärmen och låta spelet hitta en möjlig väg för karaktären att 

gå för att lägga sig mer i linje med spelets inriktning av klassiska JRPGs. 

Ibland återfinns det interaktiva föremål synliga på skärmen, såsom en datorstyrd karaktär, 

bokhylla eller annat föremål av intresse. Dessa kan interageras med genom att spelaren ställer 

sin karaktär inom räckhåll för föremålet, står vänd mot det, och trycker på föremålet eller 

karaktären på skärmen med sitt finger. Då försöker huvudkaraktären interagera med objektet, 

och om det då t.ex var en bokhylla, en låda eller en kista som trycktes på, kollar hon inuti 

objektet för att se om det fanns något av intresse däri. Vid tryck på en karaktär, försöker hon 

initiera en dialog. 

Under dialog, fortsätter man till nästa textruta genom att trycka någonstans på dialogfönstrets 

text. I händelse av en dialogruta med flervalsalternativ, väljer man ett med en fingertryckning. 
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Bild 12a, vänster – Stridsläge med Touchmenyer. 12b, höger – Vinstskärm efter strid. 
 

Under strid, gör man sina val genom att trycka på de olika menyalternativ som ges för de 

olika gruppmedlemmarna. Exempelvis kan man trycka på alternativet Skill för att låta den för 

tillfället aktiva karaktären välja en färdighet att utföra, såsom en specialattack eller kanske en 

s.k. Healing Skill. Efter val av attack eller färdighet väljer man mål med en fingertryckning på 

skärmen på det monster eller den gruppmedlem man ska sikta på, med olika tillgängliga 

alternativ beroende på karaktär och Skill. Exempelvis kan man inte hela en fiende, eller 

attackera en vän. Efter att en strid har avslutats i antingen seger eller förlust, meddelas man 

om detta via antingen en Victory Screen som summerar gruppens belöningar eller en Defeat 

Screen. Denna skärm fortsätter man från och går tillbaks till kartläget genom ett tryck på 

Continue. 

4.3 Inlämnande av Demo till Swedish Game Awards 

Den sista dagen för inlämning av en speldemo till Swedish Game Awards var den 29e maj 

Sista veckan och dagarna inför detta arbetades det med att polera spelet till ett vackert och 

presentabelt skick Några sista funktioner och stycken av innehåll lades till, buggar letades upp 

och utrotades. Så till sist lämnades en demo in några timmar innan deadline. Sammantaget var 

det 141 bidrag till årets iteration av SGA, varav många till mobila enheter, och ett flertal som 

liksom vårt spelprojekt fokuserade antingen på berättelse eller atmosfär, så konkurrensen om 

nomineringar uppfattades som stark. De nomineringskategorier som vårt spel skulle komma 

att delta i var Best Scenario och även Best Mobile. 
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5 Diskussion 

5.1 Uppfyllande av kursens mål 

Projektkursen har över lag upplevts som givande. Vi har i en tidigare kurs på Universitetet fått 

genomföra ett exempel på ett tyngre rapportskrivande, men denna kurs har tagit det ytterligare 

en nivå i seriositet då kravet på god forskning och vetenskaplighet varit stort. Detta har varit 

lärorikt och praktiskt inför framtiden, oavsett man väljer att vidareutbilda sig, eller hamnar på 

ett arbete inom mjukvaruutveckling, eller liknande. Att ha arbetat med Sveínn Olafur 

Arnórsson som projektägare har även gett oss erfarenheter kring att arbeta under en 

uppdragsgivare. Arbetet har även främjat våra praktiska förmågor inom ämnet, då vi 

självständigt men med god tillgång till assistens från lärare utvecklat programmet samt sökt 

lösningar på problem som dykt upp under arbetes gång. 

 

Vi upplever därmed att de punkter och formuleringar som beskrivs som kursmål som 

uppfyllda. 

 

5.2 Uppfyllande av projektets krav 
I jämförande med de krav som listats i inledande kapitel, så kan alla krav anses uppfyllda 

sånär som punkten om ”Stridssekvenser med luftskepp”. Under de sista veckorna, gick en 

större än förväntad mängd tid åt till att leta upp besvärliga buggar och implementera 

funktionalitet som krävde viss omstrukturering av den övriga koden. 

 

Den 5-7 april 2013 besöktes Swedish Game Awards Conference 2013 i Stockholm, vilket vi 

satt som ett delkrav i projektet. Väl där närvarade vi på ett flertal föreläsningar från olika 

företag relaterande till spelindustrin i Sverige, såsom DICE, FEO Media, juristbolaget 

FONDIA m.fl. Vi diskuterade spelutveckling med branschfolk samt andra elever från andra 

universitet och högskolor i Sverige, och fick därigenom kontakter och information. Vi fick ett 

flertal tips och råd gällande utvecklingsprocessen SCRUM, som vi använde under projektets 

gång, vilket nämnts i kapitel 2.1 Metoder. Vi var fem personer från detta spelprojekt som 

besökte konferensen. Vi två från detta projekt, Daniel Holmgren och Maxx Löfström som 

arbetade på ett examensjobb för grafik- och ljudmotor och projektets idéägare Sveínn Olafur. 

 

Allt som allt gick utvecklingsprocessen smidigt, med endast ett fåtal smärre stillestånd pga 

besynnerliga problem eller komplikationer. Om någonting skulle kunna förbättrats, så skulle 

det sannolikt varit att försöka ställa upp en skarpare struktur över vad spelmotorn ska ha för 

funktionalitet, och implementera denna innan det specifika spelet börjar designas i alltför stor 

grad. Därtill skulle utvecklandet och användandet av enkla editorer för exempelvis kartor 

kunna ha snabbat upp vissa processer märkbart. 

 

5.3 Speciella resultat och slutsatser 
En detalj som upptäcktes, och som var särdeles märkvärdig, var hur mycket tid som krävdes 

för att definiera de fyra kartor spelet använde. Med en så kallad Level Editor, skulle mycket 

tid kunna ha sparats in under skapandet för varje enskild bana. Huruvida tidsvinsten för de 

fyra kartorna speldemon använde skulle överväga tidskostnaden att skapa editorn går endast 

att spekulera i, men det står klart att fortsatt utveckling av spelet kommer behöva editorer av 

olika slag. 
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5.4 Projektets utvecklingspotential 

Målet med den speldemo som utvecklats här, har alltid varit att kunna vidareutvecklas till ett 

fullstort rollspel, att säljas bland annat för Android på Google Play Store. Demon är ett så 

kallat proof-of-concept på att detta är realiserbart, och utvecklingen kommer att fortsätta. 

Gruppen Stormbound kommer att utvecklas till ett företag med intentionen att fortsätta 

tillverka spel. Beroende på Steam Tales framgång kommer det att skapas upp till två 

uppföljare, och det finns även planer för spel utanför serien. 

 

Första steget i fortsättningen på utvecklingen av spelet, kommer bli att skapa en generaliserad 

och diskret motor. Mycket i denna kan direkt hämtas ur demons kod och funktionalitet, men 

mycket kommer även att behöva struktureras om för att fungera mer generellt. Bland kod som 

möjligen kan återanvändas återfinns delvis implementerad funktionalitet för hantering av 

pausmenyer. Under projektets gång färdigställdes en pausfunktion som funktionellt kunde 

pausa spelets uppdateringar för dialog, event och annan spellogik. Dock fanns ingen tid att 

implementera de menyer som skulle användas under paus för att låta spelaren hantera 

utrustning, föremål och dylikt. 

 

Nästa steg kommer sannolikt bli att skapa editorer för kartor, monster, strider och annat, för 

att underlätta och påskynda den del i utvecklingen som brukar kallas ”Content Creation 

Phase”. 

 

Så småningom kan spelet komma att demovisas en ytterligare gång, i en mer fullfärdig form 

inkluderande fler funktioner och framförallt mer innehåll, för att kort därefter lanseras. 

 

Spelet kommer även att utvecklas i till PC, samt en för konsol. Detta underlättas av att spelet 

är utvecklat i Java, vilket leder till att anpassningar av kontroller lär vara det största 

förhindret. 

 

Ytterligare en framtida möjlighet vore att kunna sälja motorn och editorerna för en 

licenskostnad, så att andra kan utveckla på den. 
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UML-Diagram för Datamodeller 

 

1 Resurser 

 
Figur 1 – Klasschema för resurshantering och –buffrande. Resources lagrar Bitmap-
bilder, vilka kan användas som källa för ett godtyckligt antal GenericSprites. 
SpriteBuffer lagrar alla instantierade GenericSprites som grafikmotorn ska utrita. 
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Figur 2 – Klasser för hantering och buffrande av grafikresurser. 
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2 Kontroller 

 

Figur 3 – Klasschema för Kontrollklasser. Controls är center för alla 
kontrollfunktioner, och använder TouchData för att lagra input. Ett ButtonLayer 
beskriver de knappar och TouchAreas som finns på skärmen vid samma tidpunkt. 
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Figur 4 – Kontrollklasser. 
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Figur 5 – Kontrollklasser 
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3 Kartor och Kollisioner 

 

Figur 6 – Klasschema för Kartors struktur samt kollision på kartor. En karta lagrar en 
uppsättning Sprites för terrängen, och listor för Triggerområden, interaktiva objekt, 
varelser som rör sig på kartan och rektanglar för kollisionsområden. 
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Figur 7 – Klasser berörande kartor 
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Figur 8 – Klasser berörande kartor 
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4 Interaktivitet på Kartor 

 
Figur 9 – Klasschema för interaktioner på kartor samt struktur för eventhantering. 
GameEvent är abstrakt och realiseras genom dotterklasser. GameEvents kan ha 
referenser till efterföljande GameEvents för att skapa sekvenser. Dessa sekvenser 
kapslas i EventChains, som återfinns i kartobjekt, kartors varelser och kartors 
Triggerområden och aktiveras på olika sätt. Aktiva EventChains hanteras av 
EventManager. 
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Figur 10 – Klasser för eventhantering. 
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Figur 11 – Exempel på realisationer av klassen GameEvent. 
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5 Dialog 

 
Figur 12 – Klasschema för dialoghantering. Dialogrutor beskrivs av ConvPanel eller 
dess dotterklass BranchPanel. ConvPanels kan länka till en efterföljande ConvPanel, 
medan BranchPanel kan länka till flera via olika Replies. En ConvPanel har en sprite 
för det porträtt som visas tillsammans med texten. ConvPanels organiseras i 
Conversations, som hanteras av DialogueManager. 

  



   Bilaga A 

  13 

 
Figur 13 – Klasser berörande dialog och dialoghantering. 

.  
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7 Varelser, Karaktärer och Utrustning 

 
Figur 14 – Klasser och schema för Varelser, Karaktärer och dess utrustning 
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8 Förmågor och Färdigheter 

 
Figur 15 – Klasschema för de förmågor en varelse kan nyttja under exempelvis strid, 
samt klasser för effekter på varelser under strid. Varelser har Skills, som i sin tur 
innehåller Modifiers. Ett Creature lagrar aktiva Modifiers i en egen lista. Modifiers 
består av en typ, skada och skadetyp, samt vad för källa den kommer från. 
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Figur 16 – Klasser för färdigheter och effekter under exempelvis strid. 
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9 Scenhantering 

 

 
Figur 17 – Klasser och Schema berörande hantering av scentyper i spelet. 
SceneManager hanterar den vy spelaren ser, och hanterar vilken scentyp spelet kör 
för tillfället, spelets aktiva karta, dess rörliga varelser samt all visualisering för en 
strid. 
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10 Stridshantering 

 

Figur 18 – Klasser och schema för hantering av pågående strid. BattleHandler 
hanterar en strids regler och mekanik. Den har en lista av aktiva kombatanter och de 
Actions de definierat för en runda strid, samt vilken Skill som används av någon 
varelse vid ett tillfälle i en strid. Actions använder EventChains för vissa animationer. 


