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Sammanfattning
Jag har i mitt examensarbete producerat en början av ett flerspelar, voxel, strategi och 
sandlådespel med avancerad AI. Världen är uppbyggd av voxlar i form av block som både 
spelaren och andra enheter har möjlighet att påverka och förändra. En värld där varje block 
följer fysiska lagar för både vätska och fysik. Spelet är designat för flera spelare som strider 
om områden och resurser med hjälp av sina AI kontrollerade bybor.

Abstract
I have in my thesis produced a start of a multiplayer, voxel, strategy sandbox game with 
advanced AI. The world is made out of voxels in the form of blocks that both the players and 
other units can affect and change. In a world where every block follows the laws of physics 
for both fluids and physics. The game is designed for several players that fights for controll 
over land and resources.

1 (10)



Förord
Jag vill tacka min handledare Mathias Broxvall och min examinator Lars Karlsson.
Denna rapport är skriven av Jimmy Almkvist, student vid Örebro Universitet.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Människan har alltid haft viljan att bygga, att utveckla, att skapa. Dessa möjligheter har dock i
väldigt stor utsträckning varit väldigt begränsade i spel, mest på grund av bristande hårdvara 
och innovation men som nu är möjligt att utföra tack vare tekniska framgångar och nya 
tankesätt.

Tanken med detta spelprojekt var att skapa en stor, online, modifierbar dynamisk voxelvärld 
där spelaren är fri att forma sin omgivning, detta så att varje spelare kan ta kontroll över sin 
egna lilla by i denna öppna, dynamiska värld.

1.2 Projekt
Spelet är ett flerspelar spel som kan spelas över internet där varje spelare använder sin egna 
dator. Spelet utspelar sig i en stor, procedurellt genererad värld beståendes av en mängd olika 
block där varje block har olika egenskaper beroende på typ. En värld där det finns fysik för 
vissa typer av block, dynamiskt vatten för andra och avancerad AI för både bybor och djur 
samt dag och natt cykel.

Syftet med spelet är att först och främst överleva genom att samla resurser, och i andra hand 
bygga ut och utveckla sin by så att datorstyrda bybor vill bo i din by. Dessa bybor kan utföra 
allehanda sysslor och arbeten.

Målet med spelet var att ställa upp på Swedish Game Award och det är för detta ändamål jag 
arbetade.

1.3 Syfte
Syftet med detta projekt var att ställa upp i Swedish Game Award med ett spelbart 
nätverksspel. Anledningen till att jag valde att göra just detta är för att områden så som 
procedurellt genererat material, enorma dynamiska världar och fysiska simuleringar 
intresserade mig.

1.4 Hårda krav

1.4.1 Voxelmotor

En implementation av voxlar.

1.4.2 Klient-Server

Implementerat nätverk med Klient-Server strukturen.

1.4.3 Rendering av entiteter

Rendering av replikerade entiteter på klienten.

1.4.4 Pathfinding i voxelvärlden

En metod för att hitta en väg mellan punkt A och punkt B i voxelvärlden.
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1.4.5 Serialisering av voxeldata

Serialisering till och från hårddisk, för att möjliggöra lagring av världen.

1.4.6 Dynamiskt vatten

Implementation av dynamiska voxlar som väldigt grovt simulerar någonting som kan tolkas 
som vätska.

1.4.7 Gå med i Swedish Game Award

Vara med i tävlingen Swedish Game Award Våren 2014.

1.5 Mjuka krav

1.5.1 System för AI moduler

Ett system för att underlätta utvecklandet av olika AI beteenden

1.5.2 AI för stridande enheter

Ett beteende för strid.

1.5.3 AI för monster

Beteenden anpassade för fiender/monster.

1.5.4 AI för djur

Beteenden anpassade för djur.

1.5.5 AI för bybor

Beteenden för bybor.

1.5.6 Simulera ”liv” för bybor, djur och monster

Beteenden som simulerar liv, de behöver äta, sova, föröka sig osv.

1.5.7 Crafting system

Implementation av ett crafting system där både bybor och spelare kan tillverka nya redskap 
och material.

1.5.8 Blueprint system

Spelaren skapar ritningar över byggnader som sedan byborna kan använda för att bygga nya 
hus.

1.5.9 Kungariken

Varje bybo tillhör ett kungarike, varje spelare äger var sitt kungarike och är kung i detta rike.

1.5.10 GUI

Simpelt användargränssnitt på klienten.
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2 Verktyg och resurser

2.1 Verktyg
Utvecklingen skedde på en PC med Windows 7 installerat. JmonkeyEngine3(JME3) användes
som spelmotor och JME3's medföljande IDE användes för programmeringen i Java.

2.1.1 JmonkeyEngine3

JME3 är en fullfjädrad open source spelmotor skriven i java under BSD3 licens. JME3 har ett 
antal features bland annat:

• Scene-graph
• 3D audio
• 3D grafik med OpenGL
• Input
• Nätverk
• Shaders
• GUI

I detta projekt används alla nämnda features.

2.2 Övriga resurser

2.2.1 Creative Commons

Creative Commons är en grupp licenser utvecklat av den ideella organisationen Creative 
Commons. Det finns flera olika varianter som oftast går att kombineras på följande sätt:

• BY - Erkännande
• NC - Icke kommerciell
• ND - Inga bearbetningar
• SA - Dela lika

Dessa varianter går att kombinera, till exempel CC-BY-SA betyder att arbetet får användas 
hur som helst, så länge upphovsmannen anges(BY) samt det nya arbetet går under samma 
licens(SA).

2.2.2 Använt material

Texturerna som används är skapade av Onigiris och använder CC-BY licensen.
Länk: http://www.planetminecraft.com/texture_pack/onigiris-texture-pack-32x/

Ljudeffekterna är köpta från http://www.3dmodels-textures.com/store/ som använder sin egna 
licens uttryckt i deras EULA.
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3 Bakgrund

3.1 Voxlar

3.1.1 Vad är en voxel?

En voxel kan beskrivas som en volumetrisk pixel i ett tredimensionellt rutmönster där varje 
liten ruta är en voxel. På samma sätt som en pixel har olika lägen, till exempel av och på, så 
har voxlar också lägen, till exempel om en voxel är solid eller inte.

Traditionellt används voxlar till 3D dataset som genereras av bildgivande metoder så som 
skiktröntgen, medan i spel så kan voxlar användas för att beskriva delar av världen. 

Visualisering av voxlar sker oftast med ray casting eller med mesh genererings algoritmer så 
som marching cubes.

3.1.2 Vad är en voxelmotor?

En voxelmotor är en implementation av voxlar. Det brukar då ingå en del grund funktioner:

• Lagring av voxlar

• Rendering av voxlar

• Möjlighet till modifiering av voxlar

• Möjlighet att hitta specifika voxlar

3.2 Serialisering
Serialisering är en process som skriver om vald information till ett format som är mer 
lämpligt att överföra eller spara, för att senare kunna deserialiseras och återskapa den 
information som valts att sparas.

3.3 Groovy
Groovy är ett scripting språk som körs på Javas Virtual Machine(JVM). I detta projekt så 
används Groovy för att definiera olika voxelmaterial och deras egenskaper. Detta medför att 
flera material lätt kan implementeras.

3.4 Cellulär automata
En cellulär automata är ett diskret dynamiskt system i form av ett rutnät med celler som 
befinner sig i ett av en mängd olika tillstånd. Dessa celler följer en uppsättning regler som 
potentiellt ändrar tillståndet för cellen beroende på cellens tillstånd samt cellens grannars 
tillstånd.

Med cellulär automata så går det att modellera många olika beteenden, till exempel hur vatten
flödar, hur eld sprider sig eller hur växter växer beroende på startvärdena för olika celler samt 
de regler som definierats. 

Ett exempel är Conway's Game of Life som är en cellulär automata med två simpla regler 
men som resulterar i complexa och intressanta resultat. Reglerna för Game of Life kan 
beskrivas som så[10]:

1. En cell föds om den har tre grannar.
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2. En cell dör om den har förre än två grannar eller fler än tre grannar.

3.5 Vatten
Vattnet simuleras med en cellulär automata även fast andra metoder som Navier-Stokes och 
Lattice-Boltzmann ger bättre resultat, anledningen är den beräkningsmässigt stora kostnaden 
för de andra metoderna.[6][7]
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Låg Responstid Bra Antifusk Mängd replikerad data

Klient-Server Ja Ja Stor

Peer to Peer Ja Nej Mellan

LockStep P2P Nej Ja Minimal

Tabell 1: För och nackdelar för de olika nätverksmetoderna

4 Genomförande

4.1 Klient-Server

Då detta projekt var tänkt som ett spel där flera spelare kunde spela samtidigt så behövdes en 
metod för att möjliggöra det. Det finns flera olika möjliga metoder, till exempel Peer to Peer, 
Klient-Server, LockStep Peer to Peer. Det finns för och nackdelar med alla dessa metoder men
för detta projekt så rankades handlingars responstid och möjligheter för att förhindra fusk. Se 
tabell 1 för en simplifierad bild av för- och nackdelarna med de olika metoderna.

Till detta projekt så valdes Klient-Server på grund av den låga responstiden och bra 
möjligheter till antifusk.

4.1.1 Server

Serverns primära uppgifter är att hantera spelvärldens entiteter, hantering av klienter som vill 
ansluta samt skapandet, hanteringen och uppdateringen av själva världen.

4.1.1.1 Entitet

En Entitet är i princip allting som inte är en del av själva världen. Några exempel på entiteter 
är saker som kistor, spelare, bybor och liknande dynamiska element.

Servern replikerar entiteter till alla spelare den befinner sig i närheten av, så att bara de 
entiteter som faktiskt finns nära spelaren uppdateras hos spelaren. Denna optimering gjordes 
för att begränsa mängden data som skickas mellan server och anslutna klienter så att en större 
mängd entiteter skulle kunna existera på servern utan att det påverkade klienterna allt för 
mycket. Denna teknik minskar mängden data som skickas till en kostnad av ökad CPU 
användning på servern.

4.1.1.2 Världen

Servern ansvarar för att skapa, uppdatera och att serialisera de regioner som skapas(se Kap 
4.2), uppdateringen av det dynamiska vattnet(se Kap 4.4), uppdatering av blockfysik(se Kap 
4.5).

4.1.2 Klient

Klienten är spelarens fönster in i spelvärlden och sköter allting som har med rendering, mesh 
generering och spelarinput att göra. I klienten så existerar enbart de delar som behövs för att 
förutse vad som kommer att ske om spelaren utför en handling, till exempel om spelaren 
manipulerar voxeldatan så läggs det in direkt på klienten innan den har fått svar från servern.

Klienten har enbart en viss kontroll över sin egna entitet, och ingen kontroll alls över andra 
entiteter. Servern lyssnar bara på input från användaren och ingenting annat.
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4.2 Voxelmotor
Att implementera en voxelmotor är relativt simpelt, allt som behövs är: 

1. Ett sätt att lagra voxlar

2. Ett sätt att editera voxlar

3. Ett sätt att rendera voxlar(Se Kap 4.5)

4.2.1 Representation av voxel data

I denna implementation så är varje voxel representerad av en 32-bitars integer där olika delar 
av voxeln lagrar olika typer av data, se Figur 1 för en illustration av voxelns uppbyggnad. 
Varje voxel består av fyra delar: material, solljus, ljus och Custom Data.

Material: Säger vilket material voxeln består av, till exempel sten eller vatten.

Solljus: Mängden direkt och indirekt solljus i denna voxel.

Ljus: Mängden direkt och indirekt ljus från andra källor, till exempel facklor.

Custom Data: Används för att lagra speciell data som kan skilja sig från olika voxelmaterial, 
till exempel så behöver vattenmaterialet lagra sin vattennivå så att det går att få fram vatten 
nivån i den här vattenvoxeln. För att kunna komma åt de olika delarna så används bit shifts 
och logiska AND operationer på den inskickade voxeln i stil med denna hjälpfunktion:

public static byte getCustomDataFromVoxel(int voxel) {

        return (byte)((voxel >> 25) & 0x7f);

}

Det finns även get och set metoder för att lägga till, ta bort och hämta hela voxlar direkt:

public static void addBlock(int x, int y, int z, int voxel);

public static void removeBlock(int x, int y, int z, int voxel);

public static int getBlock(int x, int y, int z);

4.2.2 Hantering av voxelregioner

Dessa voxlar lagras i dynamiska arrayer där varje array är en kolumn i spelvärlden. 16 * 16 av
dessa kolumner bygger upp en region. En region är ett sätt att organisera voxeldatan i lagom 
stora bitar. Är regionerna för stora så tar det alldeles för lång tid att både serialisera regionen 
och att skapa den renderbara meshen från voxeldatan, men om regionerna är för små så blir 
det för många meshes, vilket resulterar i långa renderingstider på grund av stora överliggande 
CPU kostnader för många utritningsanrop. Dessa regioner i sin tur lagras i en trådsäker 
hashmap.
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När en spelare är i ett område så laddas bara regionerna som är nära spelaren in. Detta gör att 
världen kan vara i princip oändlig, då bara de bitar som behövs just nu faktiskt existerar. 
Medans det som finns bakom den där kullen kanske inte ens är genererad än, detta på grund 
av att en enormt stor värld behöver enormt mycket hårddisksutrymme vilket inte är 
acceptabelt i detta fall.

4.2.3 Serialisering av regioner

4.2.3.1 Javas Serialisering

Java har en användbar inbyggd serialiseringsmekanik, där vilket objekt som helst kan 
serialiseras till en dataström. Detta gör att objekt som serialiseras kan strömmas ut i flera olika
typer av strömmar, däribland över ett nätverk eller ner på hårddisken. På samma sätt så 
deserialiseras data från en inkommande ström som kommer från till exempel ett nätverk eller 
en fil som öppnats.

4.2.3.2 Implementerad serialisering

Denna implementation använder standard java serialisering. Då alla regioner lagras i en stor 
hashmap så serialiseras hashmappen och i sin tur alla regioner ner till fil, för att sedan vid 
uppstart av server deserialiseras från fil där servern kan fortsätta som att ingenting har hänt.
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4.3 Procedurellt landskap

4.3.1 Procedurell generering

Procedurell generering är när material/innehåll skapas med en algoritm istället för manuellt.
Detta kan användas för att skapa i princip oändliga världar med närmast oändlig variation i 
både utseende och beteende. Procedurell generering används både inom spel och film 
industrin.

Landskapet i detta projekt genereras med procedurell generering och genereras region för 
region. Genereringen av en region sker i ett par steg.

1. En klient frågar efter en region med koordinaterna x och z, om regionen finns, sänd 
den till klienten.

2. Om en region inte fanns, skapa en ny region, sätt koordinaterna för regionen till 
medföljande x och z värden och lägger in den i hashmapen  för alla regioner, sedan 
säger vi åt landskapsgeneratorn att generera terrängdata för den regionen.

4.3.2 Landskapsgeneratorn

Landskapsgeneratorn använder koordinaterna för regionen tillsammans med ett frö för att 
generera varje region. Detta frö är ett slumpgenererat heltal som skapas samtidigt som servern
startas första gången. Fröet används under genereringen som ett sätt att få landskap som 
skiljer sig från server till server men som ändå använder samma algoritm.

4.3.2.1 Noise

För att procedurellt generera ett landskap så behövs något form av metod som ger ut värden 
beroende på inskickade koordinater och det är här olika Noise metoder kommer in.

Det finns många olika noise metoder som skulle kunna fungera, till exempel Perlin Noise[1], 
Simplex Noise[2], Worley Noise[3] och Gabor Noise[4]. I detta projekt så används Simplex 
noise exklusivt därför att Simplex noise är isotropisk, beräkningsmässigt sett den snabbaste av
de fyra nämnda och, om inte simpel att implementera, simpel att använda.

De olika noise funktionerna kan beskrivas som matematiska formler som alla beskriver någon
form av figur, beroende på dimension och typ. De koordinater som skickas in kan beskrivas 
som parametrar till dessa funktioner. Till exempel Simplex Noise använder alltid simplexa 
former, det vill säga den form som har minsta möjliga hörn för att beskriva den dimension 
som den existerar i.

Målet med att använda noise är att få ut någon form av höjdvärde för varje kolumn beroende 
på den kolumnens position i världen.
Vid generering så används simplex noise i två dimensioner vars resultat kan användas som ett 
höjdvärde för den kolumn som genereras. Detta kan jämföras med att använda en gråskalig 
heightmap och titta på färgvärdet vid en viss koordinat. Se figur 6 för ett exempel.

Pseudokod:

för varje lokalX där lokalX < 16; lokalX++: 
  för varje lokalZ där lokalZ < 16; lokalZ++: 
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    noise = SimplexNoise.noise(oktav, x + lokalX + frö, z + lokalZ + frö)
    genereraKolumn(x + lokalX, z + lokalZ, noise)

4.3.2.2 Kolumngenerering

Nu när vi har ett höjdvärde och kolumnens koordinater så är det dags att börja skriva voxlar. 
Här används ett par nivåer för att bestämma vilken typ av voxel som skall placeras i varje del 
av kolumnen. De regler som finns:

1. Först placeras sten upp till höjden på kolumnen.

2. Är höjden på kolumnen under vattennivån, lägg till vatten upp till vattennivån.

3. Är höjden på kolumnen över vattennivån och under bergsnivån, placera ett gräsblock 
ovanpå.

4. Är höjden på kolumnen över bergsnivån, placera ett stenblock överst

5. Om det översta blocket i kolumnen är gräs, slumpa om det skall genereras ett träd, 
högt gräs, blommor eller ingenting.
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4.4 Dynamiskt vatten

Det fanns ett par kriterier av hur vattnet skulle fungera. Det skulle vara effektivt att köra, med 
potentiellt flera tusen kubikmeter vatten som uppdateras varje sekund, det skulle bete sig 
någorlunda likt en vätska och det skulle inte kräva några stora förändringar i hur renderingen 
sköts. Den fanns ett flertal olika kandidater[5][6][7] men den lämpligaste var metoden var 
cellulär automata. Anledningen var effektiviteten, möjligheten att sprida sig oändligt och inte 
begränsas av sömmar.

4.4.1 Cellulär automata

En av anledningarna till att cellulär automata valdes var att den metoden kräver ett rutnät av 
celler med en mängd olika tillstånd vilket i detta fall redan existerade i form av voxelmotorn. 
Så hädanefter är en cell samma sak som en voxel och mängden vatten per voxel lagras i 
voxelns Custom Data del.

Denna implementation är inte en renodlad cellulär automata då det har gjorts en del 
optimeringar. I stället för att alla voxlar får en uppdatering varje omgång, så uppdateras enbart
de voxlar som har blivit markerade för uppdatering, antagligen för att den voxeln eller en 
granne till den voxeln blev uppdaterad i omgången innan. Med denna metod så minskas antal 
onödiga uppdateringar som ändå inte skulle resulterat i något form av ändring i voxelns 
tillstånd markant.

Då denna implementation saknar vissa funktioner som till exempel vattentryck, så blir 
reglerna för vattnet väldigt simpla och det behövs ingen extra data per voxel som inte får rum 
i varje voxels Custom Data delen.

Det dynamiska vattnet använder dessa regler i sin cellulära automata, se Figur 2 för en 
illustration:

• Om voxeln under denna voxel inte är solid eller är vatten vars vattennivå inte är max, 
flyt då ner så mycket vatten som får plats. Den övre och den undres vattenmängd 
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Figur 2: En bild som illustrerar det dynamiska vattnet i 2D, läses rad för rad vänster till 
höger.



beräknas  med formlerna nedan där V är vattenmängd, Ö är den övre voxelns 
vattenmängd, U är den undre voxelns vattenmängd och MAX är den största mängd 
vatten som en voxel kan innehålla: 

Vö = max(0, Ö + U – MAX)
Vu = min(MAX, Ö + U)

• Om någon sida inte är solid och inte vatten, placera då hälften av vattnet i denna voxel
i den sidans voxel, upprepa detta steg för alla fyra sidor.

• Om sidan däremot är vatten, jämna ut vattennivån mellan den sidans voxel och denna 
voxel.

För rendering av vattnet se Kap 4.6.2.
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4.5 Voxelfysik

För att möjliggöra en viss grad av fysik i en voxelvärld med potentiellt tiotusentals fysiska 
voxlar åt gången så behövdes det göras en del optimeringar, det vanliga sättet att sköta fysik 
på var helt enkelt inte tillräckligt effektivt.

En optimering var att enbart uppdatera de voxlar som har ändrat sitt tillstånd sedan den 
senaste uppdateringen och deras grannar. En annan optimering är att inga fallande fysiska 
voxel entiteter kollar kollision mot varandra, utan kollar enbart kollision med världen.

När en voxel uppdateras och kollas om den skall lossna och bli en fysisk voxel så behöver 
åtminstone en av dessa frågor vara sann:

• Har voxeln stöd underifrån i form av en solid voxel?

• Annars, har voxeln stöd ifrån någon sida som är tillräckligt stark för att hålla uppe en 
voxel till?

Är båda dessa frågor falska så lossnar voxel och omvandlas till en entitet. Då dessa 
voxelentiteter kolliderar med någonting så slumpar den om den skall rulla åt sidan(om det 
finns plats) och fortsätta påverkas av fysiken, eller om den skall stanna och bli en vanlig 
statisk voxel igen.
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Figur 3: Ett exempel som visar vart någonstans det finns stöd för en voxel



4.6 Rendering

4.6.1 Mesh extrahering från regioner

Från varje region så extraheras en polygon mesh som används vid rendering. Varje gång som 
regionen eller en närliggande region editeras så tas den gamla meshen bort och en ny skapas.

Denna implementation använder en väldigt naiv mesh extraherare, i princip så fungerar den 
såhär:

för varje voxel i regionen:
  för varje sida per voxel:
    Om voxeln som är bredvid den här sidan är transparent, lägg till den här sida i meshen.

Meshen translateras sedan till sin korrekta position, får ett material som innehåller både 
texturer och de shaders som används vid rendering av meshen och blir fast satt i JME3's scene
graph. Efter det så sköter JME3 renderingen av modellen.

Att generera meshen är en beräkningsmässigt och minnesmässigt dyr process och vill därför 
göras så sällan som möjligt. Därför uppdateras enbart meshen när någonting har ändrats i dess
direkta närhet.

Extraheraren arbetar i två pass, första passet för att generera meshen för de ogenomskinliga 
voxlarna, och den andra passen för att generera meshen för de genomskinliga voxlarna.

4.6.1.1 Vatten

Vattnet har lite andra regler för hur dess geometri skall extraheras, se figur 4 för en 
visualisering.
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Figur 4: Exempel som visar hur en mesh för en region genereras utifrån 
voxeldata



4.7 Pathfinding
Pathfinding är en integral del i princip alla spel där någon form av AI är iblandad. Det 
används för att hitta saker om det är att hitta bästa vägen från punkt A till punkt B eller hitta 
en säker plats att fly till.

4.7.1 A*

A* är bland de mest använda algoritmerna för att hitta en väg från punkt A till punkt B, det för
att A* oftast är mycket lättare beräkningsmässigt och ger alltid en optimal väg om en sådan 
existerar förutsatt att heuristiken är antagbar.

Kort så kan A* beskrivas som två värden, den riktiga distansen från start till den punkt vi 
befinner oss på, G, och något heuristiskt värde som representerar hur långt det är kvar till mål,
F. Med dessa två värden så utforskar vi den nod i vår närhet som har den lägsta G + F 
kostnaden. Enbart noder som är granne till någon nod som har besökts används i beräkningen.
[8]

4.7.2 Andra möjliga metoder

Det finns flera möjliga metoder för pathfinding till exempel Dijkstras[9].

A* och Dijkstras är i princip samma sak bara det att när A* försöker beräkna hur långt det är 
kvar till mål så har Dijkstras alltid 0 där. Detta ger Dijkstras egenskapen att hitta bästa vägen 
till flera olika möjliga mål, bara de uppfyller kraven. Till exempel om en AI vill fly så vet vi 
kanske inte exakt vart han skall fly till och därför kan inte använda A*, men med Dijkstras så
gör man en sökning efter en nod som uppfyller de vissa kriterier som AI:n vill ha för att fly 
dit.
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4.8 AI
Ett krav på AI:n var möjlighet till modularitet, där det gick att under körning modifiera 
beteenden. Metoden som slutligen används kan beskrivas som en lista av moduler/beteenden. 
Dessa moduler har olika prioriteringar beroende på i vilken ordning de har i listan. Varje AI 
uppdatering så frågas varje modul i sekventiell ordning med den högst prioriterade modulen 
först om modulen behöver en uppdatering, olika moduler har olika villkor för om de vill bli 
uppdaterade eller inte. När en moduls villkor uppfylls så uppdateras modlen. Då enbart en 
modul kan uppdateras varje uppdatering så avbryts därför genomgången av moduler. Denna 
metod medför att enbart den högst prioriterade modulen körs.

När en ny modul blir uppdaterad så töms alla andra moduler på sina interna stackar av Tasks. 
Anledningen är att när AI:n är klar med den modul den kör nu så behöver de mindre moduler 
möjligen inte köras då villkor kan ha ändrats. Det simplaste är att bara tömma dem på Tasks 
och låta modulen bygga upp igen.

4.8.1 Modul

En modul kan beskrivas som ett komplett beteende, till exempel Bygga Hus modulen, hunger 
modulen, sova modulen osv. Varje modul har internt en stack av Tasks. Dessa Tasks har 
pushats på stacken av antingen modulen i sig, eller andra Tasks som redan ligger på stacken.

Varje modul har olika villkor som behövs uppfyllas för att den skall vilja ha en uppdatering, 
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Figur 5: En figur som visar relationen mellan Tasks, 
Moduler och AI kontrollen



detta skiljer sig från modul till modul. En modul prioriterar alltid att köra de Tasks som redan 
ligger på dess stack, men om stacken är tom så tittar modulen på vad den behöver göra för att 
uppfylla sitt mål för att sedan pusha nya Tasks till stacken. En korrekt modul kommer aldrig 
att vara utan Tasks om villkoren för modulen säger att den behöver en uppdatering.

Modulen uppdaterar alltid den översta Tasken i sin interna stack där varje Task tar bort sig 
själv ur stacken när den har uppfyllt sitt mål. 

Ett exempel på en sova modul:

Först frågas sova modulen om den vill exekveras, sova modulen kollar i sin tur om AI:ns 
trötthetsvärde är över en viss gräns så svarar modulen att den behöver exekveras. Sedan i 
själva uppdaterings metoden så peekar modulen i stacken, om det finns en Task där så körs 
den. Annars så tittar den vad den behöver göra. Först behöver modulen hitta en sovplats, så 
modulen pushar en SovaTask på stacken, denna task försöker att hitta en säker plats som 
gärna får vara varm och under tak. När en sådan plats har hittats så tittar SovaTasken hur långt
ifrån platsen är från AI:n, är den för långt ifrån så skapas och pushas en FöljVägTask till 
stacken, en Task som hittar en väg från punkt A till punkt B, uppdaterar AI:n så att den följer 
den vägen tills den är framme och sedan poppar sig själv från modulens stack.

När den FöljVägTask har körts så borde AI:n vara tillräckligt nära sovplatsen för SovaTasken 
att lägga sig ned för att sova.

4.8.2 Task

Varje Task är som en liten uppgift i sig som är helt självständig. Dessa uppgifter kan vara allt 
ifrån  HämtaFöremålTask till ÄtaMatTask. I detta fall så behöver antagligen ÄtaMatTask 
använda HämtaFöremålTask för att hämta maten, HämtaFöremålTask i sin tur använder 
FöljVägTasken för att gå till föremålet för att kunna plocka upp det.

Detta system möjliggör byggandet av en AI baserat på en mängd simpla beteenden ordnat i 
någon form av hierarki.

Implementationen av olika Tasks är väldigt olik från Task till Task, där varje ny Task typ ärver
från klassen Task där det ända gemensamma dem emellan är en tom uppdateringsfunktion 
som tar Taskens modul samt dess AI som parametrar. Resten är upp till implementationen att 
utföra. Implementationen kan genomföras i antingen Java eller i scriptspråket Groovy.
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4.9 Blueprint

4.9.1 Vad är en Blueprint

En blueprint är en ritning som skapas av en spelare. När spelaren skapar en blueprint så görs 
det genom att markera två punkter med sitt markeringsverktyg som varje spelare har i sin 
ryggsäck, dessa punkter används i sin tur för att bestämma vilket område i världen som 
blueprinten skall kopiera och spara. Punkterna är två hörn i ett rätblock som bestämmer vilket 
område denna blueprint skall kopiera, detta genom att de två punkterna alltid är så långt ifrån 
varandra i rätblocket som möjligt, till exempel så är ena punkten längst ned, längst fram till 
vänster i rätblocket medan den andra punkten är högst upp, längst bak och till höger i 
rätblocket.

Voxeldatan för blueprinten lagras i en tredimensionell array vars område är en Axis Aligned 
Bounding Box, eller AABB med de två punkterna i motsatta hörn.

För att punkt 1 alltid ska vara den minsta i alla led och punkt 2 alltid störst i alla led så körs 
den här koden på de inskickade punkterna inPos1 och inPos2 som sparas i pos1 och pos2 
respektive som beräknas med följande formler.

p1_xyz = min(inPos1_xyz, inPos2_xyz)
p2_xyz = max(inPos1_xyz, inPos2_xyz)

Hämtning och lagring av den bit av världen som blueprinten skall kopiera sker med koden 
nedan. I den nuvarande implementationen så kopieras en bit av världen rakt av, så även 
terräng följer med i ritningen, detta planeras att åtgärdas vid ett senare tillfälle.

for (int x = bp.pos1.x; x <= bp.pos2.x; x++) {
  for (int z = bp.pos1.z; z <= bp.pos2.z; z++) {
    IntArrayList column = WorldData.getColumn(x, z);
    for (int y = bp.pos1.y; y <= bp.pos2.y; y++){
      int block = WorldData.getEncodedBlock(column, y);
      data[x – bp.pos1.x]
      [y - bp.pos1.y]
      [z - bp.pos1.z] = block;
    }
  }
}

4.9.2 Vad används den till

Blueprints används när en spelare beordrar sina bybor att konstruera någonting. Till exempel 
så kan en spela bygga ett bostadshus, skapa en blueprint av huset och sedan med blueprinten 
beordra sina bybor att konstruera flera byggnader av samma modell.

Spelaren använder blueprinten genom att högerklicka på marken med blueprinten i handen, på
servern skapas då en bygga uppgift och läggs in i spelarens bys kö av uppgifter där byborna 
frågar efter uppgifter som de skall göra.
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4.10 Swedish Game Award
För att medverka i Swedish Game Award så behövdes ett antal olika saker göras. Dels 
behövdes ett spelbart demo tillsammans med en beskrivning skickas in samt tre stycken bilder
av spelet.

För detta projekt så behövdes det skickas in två körbara filer, en körbar fil för servern och en 
för klienten. Bland materialet som skickades in var även en textfil med instruktioner och 
beskrivningar samt tre stycken bilder tagna inuti spelet. Dessa bilder illustrerade olika delar 
av spelet. Samt så skickades en länk till spelets trailer som skapades för detta ändamål med.
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5 Resultat

5.1 Klient-Server
Prestandan på denna implementation var förvånansvärt bra. Servern kan hantera tusentals 
separata entiteter samtidigt som den replikerar dem alla till spelarna, allt beroende servern och
klienternas internetanslutning. För att ladda in eller ladda ut en entitet så skickas de 
meddelandena med TCP, medan alla vanliga uppdateringar skickas i enskilda UDP paket.

Metoden att enbart replikera de närliggande entiteterna och att enbart replikera entiteter 20 
gånger per sekund är de största anledningarna till den goda prestandan hos servern.

På klientsidan däremot blir det problem med tusentals entiteter som renderas. Då ingen form 
av batching utförs på klienten för att minimera mängden anrop till OpenGL så blir den 
överliggande kostnaden på CPU sidan väldigt hög.

Klienten behöver en viss mängd bandbredd ner, beroende på hur många entiteter som klienten
för tillfället har inladdat. För entiteterna går det att räkna ut relativt enkelt. För att räkna ut 
mängden bandbredd B som behövs ges var formeln nedan, där U är antal uppdateringar per 
sekund, E antal replikerade entiteter denna uppdatering och S är antal bytes som skickas. S 
innehåller 3 doubles för position, 3 floats för hastighet och 4 floats för rotation. En double 
består av 8 bytes och en float består av 4 bytes.

B = U * E * S

S = 3 * 8 + 4 * (3 + 4)

Serverns standard uppdateringsfrekvens är 20 gånger per sekund(U = 20) och vi räknar på ett 
max antal av 1000 replikerade entiteter (E = 1000) vilket ger oss B = 1 040 000 bytes per 
sekund per spelare.

Algoritmen för regionerna är densamma som för entiteterna, förutom att S ser lite annorlunda 
ut. För regionerna så ser S ut som nedan. S består av tre stycken ints för position i världen 
samt en int för voxeln.

S = 4 * (3 + 1)

För regionerna är serverns standard uppdateringsfrekvens 10 gånger per sekund(U = 10) och 
vi räknar på ett max antal av 50 voxel uppdateringar (E = 50) vilket ger oss B = 8000 bytes 
per sekund per spelare.

Detta är såklart extremfall och kommer förhoppningsvis inte att inträffa speciellt ofta

5.2 Voxelmotor
En fungerande voxelmotor med resonabel prestanda lyckades implementeras. Slumpvis 
läsning/skrivning är i praktiken konstant. Utöver slumpvis läsning och skrivning finns det 
möjlighet att hämta en hel region och ändra data lokalt i den regionen, då är den stora 
kostnaden att hämta regionen medans efterföljande ändringar är i princip gratis.

All ändring av voxlar replikeras till alla anslutna spelare, då servern inte håller koll på vilka 
spelare som har vilka regioner inladdade. En optimering här vore såklart att helt enkelt kolla 
distansen från ändringen till varje spelare och enbart uppdatera voxeln för de spelare som är 
någorlunda i närheten.
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5.3 Procedurellt landskap

För tillfället så är världsgenereringen relativt simpel, det finns ingen typ av 
områdesystem(öken, skog, berg etc.) utan hela världen lyder under samma funktion. 
Algoritmen producerar för tillfället ett väldigt kulligt landskap med både höga massiva berg 
och stora djupa sjöar med sandstränder. Se figur 6 för ett exempel på terräng.

Med den nuvarande algoritmen för landskapet så tar det servern knappt en millisekund att 
generera en hel region.
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Figur 6: Ett exempel på ett landskap genererat med landskapsgeneratorn representerat med 
voxlar



5.4 Dynamiskt vatten

Prestandan på stora mängder vatten är långt ifrån bra. För själva servern så är beräkningarna 
inte så farliga, med 20 000 block flytande vatten så tar det servern runt 50-150 millisekunder 
på en kraftfull CPU med många kärnor. Det dyra i detta fall är själva replikeringen av 
ändringarna i voxeldatan som är dyra då det blir väldigt mycket mer än de 50 voxel 
uppdateringar som gjordes i kap 5.1. 

För tillfället så genererar implementationen som den är just nu en stor mängd skräp samtidigt 
som det görs en hel del slumpmässiga läsningar av voxeldatan.

För illustration av vattnet i aktion se figur 7.
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Figur 7: Figuren illustrerar som flödar ner i ett stort hål grävt av en spelare



5.5 Voxelfysik
Denna implementation är långt ifrån fysiskt korrekt, men den har väldigt liten påverkan på 
prestanda samt är tillräckligt bra för att förhöja spelupplevelsen avsevärt. Figur 8 visar 
systemet i aktion.

Voxelfysiken medför att spelarna behöver tänka på strukturell integritet för att saker och ting 
inte skall rasa ner över dem. Detta inkluderar inte bara byggnader utan även gruvor och andra 
typer av konstruktioner. Detta medför såklart ändringar i hur byggnader kan konstrueras 
jämfört med andra liknande spel.
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Figur 8: En figur som visar vad som händer när stödet för den här bron tas bort. (Hint: Den 
kollapsar)



5.6 Renderingen
Renderingen är ett område som sköts till stor del av JME3. Att räkna ut ljus och bygga 
meshen för en region tar i snitt 2 millisekunder var på en kraftfull CPU. Varje gång en voxel 
eller något ljus modifieras så beräknas både ljuset och meshen om hos den berörda regionen 
samt dess grannar.  Just ljusberäkningarna plågas fortfarande av en del buggar som beror på 
hur ljusberäkningen och mesh byggandet är trådat. Problemet är att en annan tråd modifierar 
voxeldatan efter att ljuset har blivit beräknat vilket resulterar i konstigt ljus för just den 
voxeln. Se figur 7 och figur 8 för exempel av rendering av både vanliga voxlar, vatten och 
entiteter.
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5.7 Pathfinding

A* implementationen är förvånansvärt snabb och klarar av flera hundra voxlar långa vägar på 
bara någon millisekund, åtminstone på relativt platta områden. Denna implementation är 
väldigt simpel och klarar inte av något mer än att hitta vägar med ett block i höjdskillnad. 

Utöver att hitta en väg från punk A till punkt B så går det att hitta en väg som tar en ”nära” 
målet. Detta gör den genom att såklart försöka finna en väg till målet, men om det misslyckas 
så söker den igenom trädet och returnerar vägen till den nod som var närmst målet.

Detta används när en bybo skall bygga. Det hade varit väldigt frustrerande om en bybo var 
tvungen att följa exakt samma regler som spelaren för att modifiera voxlar. De skulle fastna, 
hamna i oändliga loopar för att försöka bygga på ställen som de inte kunde finna en väg till. 
Då söker vi istället efter en ”så nära vi kan komma”- väg som inte stället krav på att byborna 
skall fungera på exakt samma sätt som spelaren.

Se figur 9 för en illustration av en väg som pathfindern kan hitta.

5.8 AI

Det system som har implementerats medför att AI:n är extremt modulär. Där programmeraren 
helt enkelt bygger en AI av dessa moduler i en viss ordning och på så sätt får helt olika 
resultat. Modulerna kan göras så de inte spelar någon roll hur AI:n är, om den är ett goblin 
eller ett troll, modulerna är alltid desamma. Detta medför att det går väldigt snabbt att skapa 
nya prototyper då både moduler och uppgifter går att återanvändas till många olika enheter.

Rent prestandamässigt så fungerar systemet ypperligt. I det största stresstestet så användes   
20 000 bybor som samtidigt byggde en gigantiskt byggnad tillsammans. Det var inte så roligt 
för klienten som skulle rendera allt det här men på servern sida så var det inga problem. Det 
tyngsta för servern var inte beräkningarna av AI:n, utan replikeringen av entiteterna från 
server till klienten.

Flera av spelets uppgifter använder pathfinding systemet för att uppfylla sina uppgifter. Som 
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Figur 9: En figur som illustrerar hur en AI kontrollerad entitet bygger ett hus. De gula 
prickarna är den väg som AI:n följer för att placera nästa voxel i bygget.



FöljaVäg uppgiften använder pathfindern för att hitta en väg från start till mål.

Se figur 9 för ett exempel på hur en bybo kan konstruera ett hus.

5.9 Blueprint
Blueprintsen har varit ett bra verktyg för att testa bybornas beteende och kommer antagligen 
att fortsätta att användas även senare. Men någon form av möjlighet att modifiera blueprintsen
kommer att behövas implementeras.

Största problemet med blueprintsen är att de kopierar och lagrar ofta en väldigt stor bit av 
världen. Detta medför att de kan ta upp en relativt stor plats i serverns RAM.

5.10 Swedish Game Award
Empirecraft blev inte ens nominerat i SGA, antagligen för att det var så ofärdigt och så få 
features. Dock kan man fundera på om inte de tekniska bitarna borde ha sett spelet till en 
nominering inom teknik.

5.11 Kommentarer och utvärderingar
Ett antal kommentarer från vänner och släktingar som spelet har fått under sin tid, vilket visar 
att i princip alla som har sett arbetet har visat ett intresse för det på ett eller annat vis:

”Jäklar vad coolt! Sen skall du bara göra [100 olika features som tar 40 timmar vardera] så 
blir det ASBRA!” - Emil Andersson

”Minecraft kopia!” - Hela klassen

”Vad fint Jimmy” - Mamma

”Det är en riktigt cool idé, men det ser ut som Minecraft” - Kenny Larsson

”Jag hoppas att du lägger in Jemil the Butcher!” - Jemil Riahi

5.12 Framtiden
Spelet har enorm potential och projektet har fått stort intresse från flera personer som gillar 
idén. Projektet kommer antagligen att fortsätta att utvecklas under kvällar och helger tills den 
dag då det förhoppningsvis blir färdigt nog att börja sälja.
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6 Diskussion

6.1 Uppfyllande av kursens mål
I det här arbetet har jag i samband med analysen av vattenfysik och egenskapade lösningar för
både vattenfysik och blockfysik uppvisat teknisk kunskap inom både naturvetenskap och 
matematik. Utöver detta så har jag uppvisat matematiska metoder för procedurell generering 
samt så har jag uppvisat färdigheter inom många områden av datateknik i samband med 
utvecklingen av projektet i helhet vars resultat går att se i den omfattande prototyp jag 
producerat under arbetets gång.

Dessutom så har jag visat på kompetensutveckling inom flera områden, framförallt inom 
matematik, naturvetenskap och datateknik genom att ständigt söka efter nya metoder både 
online och i böcker.

6.2 Uppfyllande av projektets krav
Alla hårda krav uppfylldes samt de flesta mjuka krav. Krav som ej uppfylldes var:

• 1.5.2 AI för stridande enheter
• 1.5.6 Simulera ”liv” för bybor, djur och monster
• 1.5.7 Craftingsystem
• 1.5.10 GUI

Dessa krav uppfylldes ej på grund av brist på tid. Tiden lades istället på att implementera de 
krav som jag ansåg vara viktigare.

I övrigt så är alla krav uppfyllda i olika grader.

6.3 Slutsats
När både hårdvara och mjukvara förbättras så öppnas nya dörrar, dörrar som ger sådana som 
mig möjlighet att utveckla nya typer av spel. Spel där världen är modifierbar, uppdaterad 
dynamiskt under körning av spelaren beroende på dennes beslut. I en perfekt värld med 
oändligt med beräkningskraft så skulle alla dessa saker vara självklara. Alla ljuskällor skulle 
kasta skugga och alla använda Navier-Stokes ekvationer för att beräkna vätska. Tyvärr så 
lever vi inte i en sådan värld utan är begränsade av den hårdvara som idag existerar, det är på 
grund av dessa begränsningar som jag använder vissa mindre beräkningsmässigt tunga 
metoder över andra(till exempel Cellulär automata över Navier-Stokes). Utöver 
beräkningsmässiga begränsningar så kan dessa metoder även ta längre tid att implementera.

6.4 Reflektioner

Det har varit ett intressant projekt för mig personligen, att göra spel är något jag brinner för 
och just detta projekt är precis ett sådant typ av spel som jag vill skapa. Öppna sandlådespel 
som inte tvingar på en någon artificiellt konstruerad story utan där spelaren och vad spelaren 
kan göra är i centrum.
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