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Sammanfattning 

Procedurell generering är ett kraftigt verktyg för att kunna skapa en stor mängd spelvärldar 

utan att själv behöva manuellt designa spelplaner en och en. Med bra programmerade 

algoritmer kan man få tillgång till en nästan obegränsad mängd av unika spelvärldar med 

mycket mindre arbete. 

Vårt uppdrag är att skapa spellogiken och spelplansgenerering till ett spel som ska skickas in 

som bidrag till Swedish Game Awards[1], som är nordens största tävling för spelutveckling. 

Vi samarbetar med en annan grupp som ska göra Nätverk och Server-funktionalitet. Deras 

uppgift är att skapa en huvudserver-applikation, och ett klient/server-system där två spelare 

kan spela mot varandra med en av spelarna som agerar server. Slutgiltiga målet är att integrera 

de två olika projekteten till en slutgiltig produkt. 

Spelet vi tänker skapa är ett schack-baserat spel som utspelar sig i en 3D-miljö. De två 

spelarna kommer att ha en mängd olika enheter som de kan välja att köpa för sina pengar, 

kallade för credits i spelet.  

Spelarna använder sina enheter för att förstöra motspelarens enheter, och målet är att besegra 

motståndarens kung. Spelet pågår tills någon av spelarnas kungar är besegrad eller tills en av 

spelarna ger upp. 

Abstract 

Procedural generation is a powerful tool for creating a large set of game worlds without 

having to design each one individually. With the proper implementation, this can allow an 

almost unlimited amount of unique game worlds using far less resource and time. 

Our task is to create the game logic and game map generation for a game that will be entered 

as a contestant in Swedish Game Awards, the biggest competition for game development in 

the Nordic Countries. 

We will be working in parallel with a separate group who will be implementing the 

networking side of the application, where the goal is to have a server where two players can 

play against each other from separate end systems. As the deadline for the competition 

approaches, we will then combine the two projects to a finished product. 

The game we are creating is a chess-influenced game that takes place in a 3D world. Two 

players will have access to different types of units that can be purchased by the in game 

resource known as credits, and the main objective is to defeat the enemy king. One game 

session continues until either of the two kings is defeated, or one of the players surrender. 

 

 

 

 



 

  2 (35) 

Förord 

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Lars Karlsson som har hjälpt oss när vi har haft 

frågor och kommit med tips och råd för förbättringar. Vi tackar också den andra gruppen, 

Mattias och Nandin som slutförde sin del av projektet så att vi hade en spelbar demo att 

skicka till SGA, samt Magnus Hahne som korrekturläste rapporten. 
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1 Inledning 

1.1 Swedish Game Awards 

Swedish Game Awards[1] är Sveriges största spelutvecklartävling, den riktar sig mot 

studenter inom Sverige. Tävlingen började 2002  på Kungliga Tekniska Högskolan. Den 

kallades då för KTH Game Awards och var riktad mot studenter i Stockholmsområdet. Ett år 

senare så startades också Excitera Mobile Awards på KTH, en tävling för mobilapplikationer,  

som år 2004 slogs samman  med KTH Game Awards till en ny tävling som fick namnet 

Swedish Game Awards. Sedan dess har SGA utvecklats till en nationell tävling där studenter 

från hela Sverige deltar. Många tidigare bidrag har haft stora framgångar på marknaden och 

gett sina skapare en genväg in i branschen.  Exempel på bidrag från tidigare år som har blivit 

framgångsrika kommersiellt är Magicka[2] och Bloodline Champions[3]. 

1.1.1 Motiv för SGA 

Under våra studier så har flera olika kurser gett oss som uppgift att programmera spel. Oftast 

har det varit ganska småskaliga spel där nån viss mekanik i spelet är själva uppgiften. Vi 

tyckte att det skulle vara roligt att producera  ett spel mer på riktigt och få chansen att visa 

upp det för folk. Vi kände att spelet hade potential att bli underhållande och intressant, med 

möjlighet att klara sig bra i tävlingen. 

 

1.2 Projekt 

ChessCraft är ett turbaserat strategispel som påminner om schack. Två spelare turas om att 

flytta runt sina spelpjäser på en procedurellt genererad kvadratisk spelplan och målet är att 

besegra fiendens kung. 

Vårt projekt innebär att designa och programmera spellogiken i detta spel. En annan 

projektgrupp bestående av Mattias Bodén och Nandin Rakovic har utvecklat 

nätverkskomponenterna[4] och de tillhandahåller ett system där man kan skicka och ta emot 

information genom nätverket. Spelet är ett turbaserat (turn-based) strategi-spel som utspelar 

sig på en slumpmässigt genererad kvadratisk spelplan, som är indelad i rutor med olika typer 

av terräng. Spelarna har en viss mängd "credits"(pengar) som man kan använda för att köpa 

enheter, vilka är olika sorters soldater. Det finns olika enhetstyper, som alla har olika 

egenskaper, t ex hur de rör sig, hur mycket skada de gör, och hur svåra de är att besegra. 

Spelarna turas om att spela. En spelare kan under sin spelrunda köpa nya enheter, flytta sina 

nuvarande enheter, och attackera en fiendeenhet om den kan nå enheten i fråga. Varje enhet 

kan göra en rörelse och en attack per spelrunda, och man kan ha så många enheter som man 

har råd med och som det finns plats för. Kungen är den enda obligatoriska enheten spelarna 

måste ha på planen och den måste försvaras till varje pris, eftersom målet med spelet är att 

besegra fiendens kung. När en spelare är färdig med sin runda så trycker denne på en knapp 

för att ge över turen till motståndaren, och spelet fortsätter antingen tills någon av spelarnas 

kungar blir besegrad, eller tills någon av spelarna ger upp. 

Spelarna har komplett information om spelets status. De kan alltid se hela spelplanen, hur 

mycket pengar motståndaren har och status på alla enheterna på planen. 

Den slumpgenerade spelplanen skapar planer med olika terränger. De olika terrängtyperna har 

olika egenskaper: vissa kan man inte röra sig genom, och vissa terränger erbjuder skydd för 

en försvarande enhet som står där  

Det finns två sätt att spela spelet. Antingen spelar man över nätverk, vilket man gör antingen 

genom att koppla direkt via IP-address till en annan spelare eller genom att koppla upp sig 

mot en server där spelare kan samlas i en lobby för kunna chatta och  utmana varandra. Om 
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man inte vill spela över nätverk så kan man spela en match helt lokalt på datorn, de två lagen 

styrs då av samma dator vilket innebär att man kan spela mot sig själv, eller spela mot en vän i 

samma rum där man då turas om att styra. 

1.3 Inspiration 

Spelet är inspirerat av Schack[5], Starcraft[6], och Final Fantasy Tactics[7] 

Schack är ett klassiskt brädspel som har varit populärt i tusentals år. Två spelare spelar på en 

kvadratisk spelplan som består av 8x8 rutor, där olika sorters spelpjäser kan röra sig på olika 

sätt, och målet är att ställa fiendens kung i schack, vilket innebär att försvararen hamnar i en 

position där han inte kommer att kunna försvara kungen.  

Vi lånade därifrån konceptet att ha en spelplan baserad på kvadratiska rutor och systemet med 

olika sorters enheter som rör sig på specifika sätt, och även spelmålet med en kung som ska 

försvaras. 

Starcraft är ett realtids-strategispel där man samlar resurser, och använder dem för att bygga 

strukturer och enheter med målet att bygga tillräckligt många enheter för att kunna besegra 

fiendens strukturer. Härifrån lånade vi ett förenklat ekonomisystem så att de olika spelarna 

själva kan välja hur många olika enheter och vilka enhetstyper de vill köpa. 

Final Fantasy Tactics är ett strategiskt rollspel. Man använder soldater av olika klasser för att 

strida mot ett fiendelag, man flyttar runt på en kvadratisk spelplan bestående av rutor, där de 

olika klasserna har olika egenskaper som skada, förflyttningsavstånd, attackavstånd, och 

livspoäng. 

Vi lånade härifrån idéen att olika enheter kan attackera och röra sig varierande mängder rutor 

åt olika håll och att spelet ska utspelas på en kvadratisk plan där man till skillnad från schack 

inte bara behöver förflytta sig till fiendeenhetens ruta för att slå ut motståndarens pjäs, utan 

istället måste man ställa sig på en separat ruta inom attackavstånd och utföra en attack i försök 

till att sänka fiendeenhetens livspoäng till noll för att slå ut den enheten. Om man misslyckas 

med att besegra fiendeenheten så aktiveras en automatisk försvarsmekanism där 

fiendeenheten attackerar tillbaka och om den har tillräckligt med kraft så kan den slå ut 

enheten den blev attackerad av. 

1.4 Syfte 

Syftet är att skapa en fungerande produkt som man kan ha på sitt portfolio för att demonstrera 

sina kunskaper när man söker jobb. Tanken är också att skicka spelet till SGA för att se om 

vårt spel får någon uppmärksamhet. 

1.5 Krav 

För att uppnå god kvalitet så bestämde vi oss inledningsvis för vad spelet ska kunna göra, och 

vad som är hög prioritet och vad som är lägre prioritet. Detta är de kraven som vi vill att 

spelet ska uppfylla. 

1.5.1 Hårda krav: 

 Tvåspelarläge: Två spelare ska kunna spela mot  varandra över nätverk. Man ska även 

kunna spela en match offline på en individuell dator, där man då antingen spelar mot sig 

själv eller spelar mot någon i samma rum. 

 Spelplansgeneration: En spelplansgenerator ska kunna skapa helt slumpgenerade banor 

varje gång en my match startas. Banorna kommer ha slumpade storlek och terräng, men 

vara speglad så att båda spelhalvorna är identiska. 
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 Spelplan: Spelplanen består av rutor. Varje ruta kan innehålla högst en enhet (dvs. flera 

enheter kan inte stå på samma ruta) 

 Enheter: Spelarna kan placera ut enheter på sin halva av spelplanen och marschera mot 

fiendekungen för i ett försök mot en seger. Olika enheter ska röra sig på olika sätt. 

 Spelflöde: Under en match så kan man utöver att flytta runt sina enheter och attackera 

andra enheter, samt köpa fler enheter under matchens gång. 

1.5.2 Mjuka krav 

 Kontroll av spelplanen: Varje ruta kan ägas av en spelare eller vara neutral 

 Resursgenerering: Vissa rutor som spelaren äger genererar resurser i varje runda 

 AI: En väldigt enkel AI för att låta en spelare spela offline. 

1.6 Arbetsfördelning 

Vi har använt ganska mycket parprogrammering med Teamviewer[8] vilket ger oss möjlighet 

att samarbeta på samma dator. 

När det gäller uppdelning så har Mustafa jobbat lite mer på enheter och Erik lite mer på 

spelplanen. 

Uppgifter som inte är specifikt tekniska och lite utanför själva projekets ämnesområde, t ex 

grafik, användargränssnitt och musik har vi delat upp mellan oss och den andra gruppen. 
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2 Bakgrund 

Vi bestämde tidigt att spelet skulle innehålla en mängd olika spelplaner. Fler varierande 

spelplaner innebär att spelarna blir tvungna att vara mer nytänkande och måste kunna skapa 

nya strategier när de får en spelplan som de inte har tränat på att spela på tidigare, mer 

variation gör också att spelet inte blir tråkigt lika fort. 

 Varje spelplan är unik - varje gång man påbörjar en ny match ska användaren mötas 

av en ny spelplan där nya strategier och taktiker måste planeras. 

 Varje spelplan har ett naturligt utseende - spelplanen ska se naturlig ut, den ska inte 

se alltför symmetrisk och välplanerad ut, men den ska inte inte heller se för kaotisk ut. 

Det ska finnas områden utav samma terrängtyp, men de ska inte se regelbundna ut. 

 Varje spelplan är rättvist balanserad - de två spelarna ska ha lika bra förutsättningar 

att vinna matchen. 

2.1 Precedurell generering av spelplaner 

Procedurell generering [9] innebär att man skapar någonting med algoritmer istället för att 

designa manuellt, i vårt fall en spelplan.  Att designa spelplaner för hand är en enkel men 

tidskrävande process där varje spelplan måste skapas individuellt, om man vill ha tio olika 

spelplaner tar det ungefär tio gånger så lång tid som att skapa en enda spelplan. Fördelen med 

procedurell generering är att man när har skapat koden så kan man använda den för att enkelt 

skapa nästan obegränsade mängder spelplaner. Detta gör att man får mindre detaljkontroll 

över individuella banor, men mer effektivitet. 

Med tanke på hur mycket tid vi hade så var procedurell generering av våra spelplaner ett 

väldigt intressant sätt att lösa detta problem och ett intressant område att fördjupa oss i. Vi 

bestämde att varje spelplan ska ha varierande form och storlek, och det ska finnas olika 

terrängtyper med olika egenskaper och utseende. För att utföra allt detta använde vi oss av en 

kombination av egenbyggda och färdiga funktioner. 

2.2 Biomer 

Biomer[10] är zoner i den riktiga världen med snarlikt klimat, där man kan hitta samma 

sorters växter och djur. T ex en öken eller en skog. Öknar ligger inte utspridda jämt fördelade 

i små fläckar över jorden sammanblandade med många andra sorters terräng utan de utgör 

sammanhängande zoner av varierande omfång. 

Inom datavetenskap brukar biomer innebära regioner i en virtuell värld som representerar 

olika sorters terrängområden. Om man vill ha olika sorters miljöer och terränger i en 

odesignad genererad spelvärld, så blir det inte så fint om man blandar olika sorters terränger 

som berg och tundra och skog helt slumpmässigt. Här kan biomer göra så att ett visst 

sammanhängande område bildar en biom, där området har en mer uniform stil, medan andra 

zoner får annorlunda klimat och/eller utseende. 

Vi använder begreppet biomer för beskriva de sammanhängade områden med samma 

terrängtyp som genereras på våra spelplaner. 

2.3 Olika metoder för att generera spelplan 

För att att med procedurell generering skapa en intressant spelplan så behövde vi någon sorts 

metod för att generera olika sorters mönster av de olika terrängerna. Då spelplanerna i spelet 
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skulle bestå av rutor så hade den absolut enklaste metoden varit att bara slumpa en terrängtyp 

på varje ruta. Nackdelen med denna metod är att det skapar ett alltför kaotiskt mönster utan 

någon logik som hade sett väldigt orealistiskt ut.  

Det finns många olika metoder för terränggenerering som man kan använda sig av beroende 

på vilken sorts resultat man vill få ut, man kan generera höjdkartor, floder, sjöar och 

växtlighet med mera. Artikeln Procedural natural systems for game level design[11] har en 

bra översikt på etablerade metoder. 

Vi går igenom några metoder som verkade lämpliga för just vårt system där en spelplan består 

av ett tvådimensionellt rutnät. 

2.3.1 Voronoi 

Voronoidiagram[12] innebär att man partitionerar ett plan utifrån ett antal givna punkter 

genom att dela upp planet i celler baserade på de olika punkterna. Principen är att varje punkt 

på planet blir tilldelad samma cell som den närmaste av de ursprungligen utvalda punkterna. 

Det skapar en sorts lapptäcke-liknande mönster över planet där de olika cellerna är konvexa 

polygoner. Ett exempel visas i figur 1 från [13] 

Detta är en form av tesselering, som innebär att man delar upp ett plan i mindre geometriska 

former. 

För detta projekt skulle voronoi kunnat användas genom att slumpmässigt välja ut ett antal 

spelplansrutor att använda som utgångspunkt för varsin biom, och sen använt en voronoi-

algoritm för att dela in resten av planen. 

 

algoritm slumpade-voronoi-biomer 
 börja med en tom spelplan 
 välj slumpmässigt ut en mängd ursprungspunkter och tilldela slumpmässigt var och          
en terrängtyp     
för varje punkt i kartan: 
       hitta den närmaste ursprungspunkten till denna punkt  
       tilldela denna punkt samma terrängtyp som den närmaste ursprungspunkten 

 
Figur 1: Stegvis process för att skapa ett voronoi-diagram 

2.3.2 Perlin noise 

Noise[14] är ett brus av olika värden som är genererade med nån mer eller mindre 

slumpbaserat metod. Ett rent slumpgenrerat brus skapar ett osammanhängande kaotiskt brus 

som i figur 2, men med en bra algoritm så kan man skapa mer sammanhängande och smidiga 

brus som kan se mer realistiskt ut. 

Perlin Noise är en matematisk algoritm skapad av Ken Perlin, som används för att generera ett 

sammanhängande brus, där grannliggande värden har snarlika storlekar. Detta kan användas 

till för att skapa terräng, höjdkartor och texturer. 
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En Perlin noise-funktion kan köras i en dimension, vilket skapar en enkel kurva vilket man 

kan t ex använda för att göra en bild av toppen på en bergskedja, men när man kör en Perlin 

noise-funktion på två dimensioner så skapar man en två-dimensionell array av värden.  

 

skapa ett rutnät 
ge varje punkt en vektor med längd 1 och riktning åt psuedoslumpat håll 
skicka två flyttal till funktionen (koordinater) 
välj koordinatens fyra omringande heltalspunkter 
de fyra omringande heltalskoordinaterna har varsin vektor med slumpad riktning 
för varje heltalskoordinat som omringar den skickade koordinaten 
 skapa en ny vektor från punkten till de skickade koordinaterna 
 ta skalärprodukten av de två vektorerna 
  
använd de fyra skalärprodukterna och räkna ut ett genomsnittsvärde 
resultatet blir ett flyttal 
 

Detta genererade värdet kan användas på olika sätt, till exempel så kan man använda dessa 

värden som färg för olika pixlar och generera en bild, som på figur 3. Figur 2 har helt 

slumpade värden, det vill säga osammanhängande brus, medans figur 3 har använt Perlin 

noise för att få sina värden, vilket ger ett jämnare och mer sammanhängande utseende. 

    
Figur 2: Osammanhängande brus Figur 3:Sammanhängande brus 

Vi använde oss av detta i spelet för att skapa vår terräng då det visade sig vara ett effektivt och 

relativt snyggt verktyg att använda inom vår spelplansgenerering. 

 

2.3.3 Diskussion 

Vi valde Perlin Noise för att det var enkelt men effektivt sätt att skapa terrängen. Vi tyckte att 

eftersom våra spelplaner inte var stora nog så skulle Voronoi inte ha tillräckligt med planyta 

att arbeta med, Voronoi hade varit ett bra alternativ om vi använt oss av mycket större 

spelplaner. 
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3 Metoder och verktyg 

Här beskriver vi de olika metoder och verktyg som vi har använt oss av under projektets gång. 

Vi kommer beskriva de olika fördelarna och varför vi valde just dessa metoder och verktyg  

3.1 Metoder 

3.1.1 Extremprogrammering 

Extremprogrammering[16] innebär att man gör många snabba iterationer istället för den mer 

klassiska vattenfallsmetoden.  

Vattenfallsmetoden innebär att man planerar det mesta av applikationen först innan man går 

vidare till implementering och testning. I extremprogrammering så går man igenom denna 

proccess kontinuerligt genom hela utvecklingen, man får en rad olika prototyper som man kan 

testa och utvärdera, och om det behövs så är det enkelt att modifiera den ursprungliga 

designen. Vi använde väldigt snabba iterationer och byggde spelet i faser där vi designade 

olika delar av spelet en och en, och implementerade och testkörde tills vi var nöjda och kunde 

börja jobba på en annan del. Sedan återvände vi för att göra små förbättringar. 

3.1.2 Parprogrammering 

Parprogrammering[17] innebär att man sitter mer än en person och programmerar ihop, ena 

skriver koden den andra kan analysera koden medan den skrivs och koncentrera sig på att 

upptäcka fel i koden medan den implementeras. Man kan också vara effektivare genom att 

medans den ena programmeraren tar paus så kan den andra fortsätta. Den icke-skrivande 

programmeraren kan alltid vara effektiv genom att leta upp information om något specifikt 

man gör medans den andra programmerar eller försöker komma på en egen lösning. Två 

hjärnor är bättre än en. En ytterligare fördel med parprogrammering är att det har bevisats 

vara mer effektivt då i par så tillägnar man mer tid åt att programmera än när man 

programmerar själv. Som artikeln [18] säger: "An analysis of the percentage of the 

programming compared to other activities has shown that pair programmers devote more time 

to programming activities than solo programmers". En annan fördel med parprogrammering 

är att medans ena skriver kod så kan den andra enklare upptäcka kodfel såsom stavfel, glömda 

tecken och annat som ibland kan ställa till det för en programmerare. 

3.1.3 Egenskapat program för testning 

Tidigt i utvecklingen av spelplanen innan vi hade implementerat den grafiskt så behövde vi 

något sätt att testköra för att se om och hur det fungerade. Detta gjorde vi genom att skapa en 

extern konsoll-applikation som skapade en spelplan och skrev ut den på skärmen i ASCII-

form. När vi märkte att spelplaner kunde genereras, så använde vi även applikationen till att 

testa enhetssystemet, genom att manuellt anropa de olika funktionerna som skapar och flyttar 

enheterna. 

3.1.4 Speciellt spellläge för testning 

I det färdiga spelet så startar man spelet via en meny, men i utvecklingsprocessen så hade vi 

speciellt spelläge där samma dator styrde båda spelarna, vilket förenklade 

utvecklingsprocessen då det var snabbt och enkelt att starta upp en testspelomgång, testköra, 

och läsa de debug-meddelandena som vi hade fyllt koden med. Vi använde oss av många 

debug-meddelanden, vilket är textsträngar som skrivs ut i konsollen för att kontinuerligt testa 

varje liten bit kod som vi implementerade för att se hur implementationen fungerade och 

enkelt kunna se var varje fel uppstod. 
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3.2 Verktyg 

I verktyg så kommer vi ta med de olika verktygen och applikationerna som vi har använt oss 

av för att implementera programmet och versionshantering för att kunna jobba flera olika 

personer på olika platser på samma kod. 

3.2.1 Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio[19] är en programmeringsmiljö som vi använde oss av för skrivning 

av programkoden. Skapad av Microsoft. Används för att skapa och utveckla applikationer för 

windows-baserade plattformar. Visual Studio innehåller också kompilator och debugg-

program som vi inte använde då vi körde vår applikation främst i Unity och det var mer 

logiskt att använda Unitys kompilator och debugg-funktioner.Vi använder oss av Visual studio 

främst som en editor, just för att den stödjer C# programmeringsspråket, programbiblitek är 

enkla att komma åt. En behändig funktion med visual studio är att den innehåller "auto-

complete" som automatiskt ger förslag på vilken sorts funktioner användaren försöker skriva. 

3.2.2 Subversion 

För att kunna arbeta kollaborativt på gemensam kod så använde vi oss av Subversion[20] 

Det är ett system för att lagra och hantera olika versioner av data, främst källkod. Man kan 

tanka upp nya versioner av källkod vilket skapar en ny revision, man kan även ladda ner alla 

de tidigare versionerna av källkoden. Genom att registrera sitt projekt på en koddatabas (code 

depository) och ge tillgång till alla medarbetare i projektet så kan de medverkande ladda ner 

och ladda upp nya versioner av källkoden på servern. Fördelen med att använda 

versionhantering är just att din kod sparas säkert, kan nås av alla personer som har tillgång till 

koddatabasen och kan arbeta på olika delar av koden. Om något händer med din dator så finns 

koden fortfarande kvar sparat på servern, och kan laddas ner igen. Om två personer råkar 

skriva och ändra i samma kod samtidigt så kan man alltid gå tillbaka och ladda ner senaste 

revisionen. 

Assembla[21] är ett kodbibliotek på internet som är gratis och låter utvecklare lagra kod utan 

att publicera koden. De användare som har lösenord till projektet kan ladda ner och ladda upp 

kod till databasen.  

För att enkelt nå det kod som vi har lagrat på Assembla så använder vi oss av ett 

versionhanteringsprogrammet TortoiseSVN[22].  Det är ett program där man snabbt kan 

koppla upp sig mot en koddatabas genom att ge extra mappalternativ i windows, man kan 

välja att en mapp i windows kopplad till en koddabatas, och sen kan man enkelt högerklicka 

på mappen för att tanka ner eller ladda upp kod med ett enkelt knapptryck. 

Det tyckte vi var mest lämplig eftersom att alla redan var bekanta med det. Programmet är 

helt gratis att använda, även för kommersiell användning men bäst av allt så är det ganska 

simpelt och lätt att använda och kräver ingen kommando-klient för att köra. 

3.2.3 Blender 

Blender[23] är ett gratis program som låter användaren modellera och rendera 3D-grafik. Det 

fungerar så att man placerar ut punkter i en 3D-miljö, mellan två punkter kan man skapa en 

linje, och mellan tre eller fler linjer kan man skapa ett plan. Skapa tillräckligt många plan så 

får man en 3D-modell. 

3.2.4 Unity 

Unity[24] är en spelmotor som innehåller en mängd inbyggda funktionaliteter, och har stöd 

för att skriva kod i bland annat JavaScript och C#. Man kan enkelt kompilera ett program till 

olika plattformar som Linux, Macintosh, Windows och Android. Programmet låter 

användaren enkelt lägga in spelkomponenter grafiskt i en spelvärld. Alla föremål som 
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importeras in i spelvärlden representeras av klassen GameObject och hamnar i en lista där 

man kan nå de olika objekten och tilldela dem skripter och effekter. 

Vi använde oss främst av Unity som grafikmotor, den tar hand om interaktion med 

användaren och uppritning av de grafiska objekten. 

De funktionaliteterna vi främst använde oss av i Unity var GameObject-klassen, Raycast[25], 

och deras system för att skapa grafiskt användargränssnitt. 

GameObject är en klass som kan representera lite vad som helst, man kan tilldela ett 

GameObject en 3D-modell och ett ID, vilket gör att man kan placera grafiska objekt i 

spelvärlden på ett enkelt sätt, och referera till dem. Man kan även implementera 

kollisionsdetektering här genom att enkelt tilldela ett objekt en kollisionszon, det vill säga 

koordinater som indikerar var ett objekt existerar. Genom att skriva kod i form av skriptfiler 

och länka dessa till objekten så kan man påverka deras beteende på ett flexibelt sätt. 

Raycast är en vektor som skickas från kameran till musen, den skickar tillbaka information 

om vad användaren har tryckt på. 

I Unity bygger man enkelt sitt grafiska gränssnitt genom att skapa objekt som kallas Canvas, 

vilket är en gruppering av GUI-objekt. Dessa GUI-objekt kan vara textsträngar, knappar, 

bilder. Texterna kan uppdateras under spelets gång, och knapparna kan kopplas till funktioner 

som ska köras när knappen blir nedtryckt. 

 
Figur 4: Unity-editorn 

I Figur 4 syns en skärmdump som visar hur det ser ut när vi arbetar på projektet i Unity-

editorn. De olika pilarna visar några intressanta komponenter av programmet. 

1. Detta är en lista av objekt som är aktiva i nuvarande körningen av spelet. Man kan själv 

välja namn på objekten. Våra objekt är döpta efter deras nuvarande koordinater och en 

bokstav som indikerar vilken typ av objekt det är. I detta ögonblick är Objekt u23x12 

markerat, det visar en enhet som står på koordinaten 23x12. 

2. När man testkör spelet direkt i Unity så visas det i detta fönster. 

3. När ett objekt är markerat så kan man se information om objektet till höger, här finns allt 

man behöver veta om ett objekt. 

4. Varje objekt har ett namn. Man kan tilldela objekt en "tag", som kan användas för att 

identifiera kategorier av objekt. 

5. Med knappen "Add Component" kan man lägga till olika förbyggda komponenter, exempel 

programkod, grafiska effekter, ljud, med mer. 
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6. Här är det markerade objektets position, skala och rotation. Här kan man manuellt ändra 

värdena för testsyften. 

7. En komponent som tilldelats objektet, det är en enkel kollisionstest som automatiskt 

anpassar sig efter 3D-modellen.  

8. Här är en en annan komponent som har tilldelats objektet, det är en C#-fil som innehåller 

programkod. Detta sätt att tilldela kod till objekt är det huvudsakliga sättet man arbetar i 

Unity. 

9. En annan typ av komponent i form av en 3D-modell som tilldelats objektet. 

10. Här finns en filutforskare för att enkelt hitta de olika filerna man vill komma åt. 

11. Här skrivs konsollmeddelanden ut. Man kan lägga in debug-meddelanden i koden för att 

enklare kunna felsöka i programmet. 

 

3.2.5 TeamViewer 

TeamViewer[8] är ett gratis skärmdelningsprogram som låter två eller flera användare se och 

interagera med presentatörens skärm. Det funkar i princip som en fjärrkontroll som ger dig 

delad kontroll över en dator, såklart med tillåtelse från presentatören. Detta ger flera personer 

på olika platser möjligheten att samarbeta så som om de satt i samma rum vid samma dator 

och samarbetade. 
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4 Koncept och design 

Här kommer vi under olika rubriker beskriva spelkonceptet och arkitekturen. 

4.1 Spelkoncept 

Spelet är ett strategispel där man flyttar runt spelpjäser på en tvådimensionell spelplan med 

det slutgiltiga målet att besegra fiendens kung. 

Spelet utspelar sig på ett spelbräde bestående av kvadratiska rutor. När man har startar igång 

en spelomgång så väljer man storlek på spelplanen och hur mycket "credits" (pengar) som de 

två spelarna ska starta med. Sen genereras det en spelplan som består av en mängd olika 

terrängtyper. Av de olika terrängtyperna så påverkar vattenrutor och stenrutor spelet mest. 

Dessa rutorna är inte tillgängliga att placera enheter på eller förflytta sig igenom. Skogsrutor 

gör att en försvarande enhet tar mindre skada, och en ytterligare lerig terräng är tänkt att det 

ska vara svårare att röra sig genom. En annan viktig del av spelplanen är att det finns upp till 

tre stycken guldgruvor som genererar pengar till den spelaren som kontrollerar den, vilket 

man gör genom att flytta en enhet till den rutan. 

När spelplanen är skapad så börjar spelare 1 sin första spelrunda. Spelaren kan använda sina 

credits för att köpa valfri mängd av olika sorters enheter för den tidigare bestämda mängden 

credits som man startar med. Kungen är den enda obligatoriska enheten man måste placera på 

spelplanen annars kan man inte avsluta den första rundan.  Spelplanen är uppdelad från mitten 

i två delar, man får endast placera sina enheter på sin sida av spelplanen, det är valfritt var på 

sin halva av spelplanen man vill placera sina enheter och det görs genom att markera en ruta 

och sedan med hjälp av en meny av knappar så väljer vilken typ enhet man vill ha till. 

Enheterna skapas direkt men kan inte användas på den första rundan som de skapades på. 

Båda spelarna har full syn på hela spelplanen och kan se när motståndaren skapar sina 

enheter. När spelare 1 är nöjd så klickar denne på knappen "End Turn", vilket skickar över 

turen till spelare 2. Spelare 2 går igenom samma process genom att skapa en kung och valfri 

mängd andra enheter. När spelare 2 avslutar sin runda så börjar spelet på riktigt.  

Från och med runda 2 så kan man börja interagera mera med sina enheter. Varje enhet kan 

utföra en förflyttningsrörelse och en attackrörelse per spelomgång. När man klickar på en av 

sina enheter, så markeras en mängd rutor på spelplanen, detta är de rutor som just denna 

markerade enheten  är kapabel att röra sig till. Olika sorters enhetstyper har olika sätt att röra 

på sig, som i schack. 

När en enhet är markerad så kan man se information om enheten. Det viktigaste 

informationen är hur mycket livspoäng den har, det vill säga hur mycket mer skada den ka tan 

innan den besegras och tas bort från spelplanen permanent. Man kan även se hur mycket 

skada den själv gör per attack. 

En markerad enhet kan förstås attackera andra enheter, även sina egna. Orsaken till detta är att 

både ägaren och attackeraren får pengar tillbaka när en enhet förstörs, vilket ger ett taktiskt 

element där man kan eliminera sina egna skadade enheter för att förhindra motståndaren från 

att få dessa pengar. Här har också varje enhet egna regler för vilka rutor den kan attackera. 

När en enhet är markerad så visas det en grön pil ovanför alla enheter som är inom räckvidd 

för attack. Trycker man på en av de enheterna så kommer en attack utföras. När en attack har 

utförts och om fiendeenheten överlever så kommer den automatiskt attackera tillbaka om den 

själv är i rätt position för att kunna utföra en attack. De olika resultaten av en attack är alltså 

antingen att den försvarande enheten blir besegrad direkt, eller att den försvarande enheten 
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attackerar tillbaka och besegrear attackeraren, eller att båda enheterna överlever med mindre 

livspoäng än vad de hade innan attacken. Skada som har delats ut till enheter kvarstår under 

hela spelomgången, enheter får aldrig tillbaka de livspoäng som de har förlorat.   

För att vinna en spelomgång så krävs det att man besegrar motståndarens kung eller att 

motståndaren klickar på "Surrender"-knappen. 

 
Figur 5: De vitfärgade rutorna indikerar de olika platser man kan röra sig till och de gröna 

pilerna visar de enheter man kan attackera. 

4.2 Programarkitektur 

Spelprojektet är uppdelad på två mestadels separata projekt: Nätverksdelen som har utförts av 

våra medarbetare Mattias Bodén och Nandin Rakovic, och spellogikdelen som vi själva har 

varit ansvariga för. 

Klasserna som hör till spellogiken kan delas upp i tre kategorier, klasser som utgör 

spelplanen, klasser som sköter enheter, och klasser som används i Unity för att bygga upp 

spelet grafiskt och interagera med spelet. 
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5 Genomförande 

5.1 Förberedelse 

Vi funderade först ut vilka sorters klasser vi behöver, och vi skissade upp ett preliminärt 

klassdiagram i ett enkelt ritprogram Microsoft Paint, som finns tillgänglig på alla Windows-

datorer. Denna skiss syns i figur 6. Spelplansdelen och enhetsdelen används av den centrala 

GameState-klassen som sköter en match. AI var något som vi hade med i den ursprungliga 

designen som inte blev implementerat. 

 
Figur 6:Preliminär skiss av klasserna. AI bestämde vi oss senare för att eliminera och 

spelplansgenereringen sköttes av GameBoard-klassen istället för en separat klass. 

 

5.2 Planering 

Då vi har 10 veckor för att hinna med projektet så tycker vi att det skulle vara bra att prioritera 

visa delar i spelet mer än andra så att även om vi inte hinner med allt så ska vi kunna få ett 

acceptabelt och fungerande slutresultat. Våra prioriteringar är  

1. Det absolut viktigaste.  

 Slumpgenerade spelplaner 

 En mängd olika sorters enheter 

 Grafiskt representerad spelplan och enheter 

 

2. Annat nödvändigt 
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 Trollformler för öka skada eller livspoäng på enheter. 

 Speciell enhet som gör något . 

 Grafiskt användargränssnitt. 

 

3. Bonusgrejer 

 Snyggare grafik 

 Musik 

 Hinder eller någon extra typ av boost på mappen. 

 Animering 

 

 

Vi valde att lägga upp utvecklingsprocessen i fyra olika faser.  

5.2.1 Fas 1 - Preliminär spelplansgenerator och enheter 

Fas 1 i utvecklingen var att skapa en väldig tidig alfaversion av spelet. Detta innebar att skapa 

en enkel spelplansgenerator och en enkel enhetstyp som vi kunde använda oss av för att testa 

olika funktioner och vidarutveckla det iterativt. Med hjälp av ett externt konsollprogram 

kunde vi sedan testa enhetens rörelse och planens utseend. 

5.2.2 Fas 2 - Implementering i Unity 

Fas 2 i utvecklingen var att skapa några enkla grafiska objekt för visualisering av vatten och 

beträdbar terräng för att kunna rita upp spelplanen grafisk. Efter det så behövde vi också en 

enkel enhetstyp som vi kunde använda oss av när vi implementerade GUI:et. Så vi använde 

oss av blender för att skapa en enkel 3D-model som vi kunde använda för visualisering av det 

grafiska för vår enhet. 

5.2.3 Fas 3 - Fokus på Spellogiken och spelplansgenerator 

När vi hade en spelbar version av spelet så blev det enklare att testa nya funktionaliteter.  

Härifrån kunde vi sedan utöka spellogiken och implementera mer avancerade enheter, mer 

avancerad spelplan, och spelfunktioner. 

5.2.4 Fas 4 - Integration med nätverksgruppen 

Tanken var att få ihop spelet så att det fungerade med den andra gruppens nätverkssystem så 

att man kan kunde spela mot en motståndar online. Sen lade vi den resterande tiden på att 

förbättra detaljer. 

5.3 Gamestate 

Gamestate är den centrala klassen som håller i information om en spelomgång. Den innehåller 

en spelplan, en lista för varje spelares enheter, och hur mycket credits de har. Den håller 

ordning på vems tur det är att spela, och den kontrollerar att spelarna skapar varsin kung på 

sina första rundor innan de får fortsätta med spelet. 

5.4 Spelplan 

Spelplanen representeras av klassen GameBoard, som innehåller strukturen för hur en 
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spelplan lagras i minnet och olika funktioner som slumpgenererar en spelplan. Figur 7 visar 

ett UML-diagram för hela spelplanssystemet. 

 

Figur 7: UML-diagram för spelplanen 

Storleken på spelplanen är valfri, en av de två spelarna som ska spela anger storleken. Sedan 

genereras spelplanen med olika typer av terränger som kallas biomer. Vi har sex olika terräng-

typer som slumpas ut på spelplanen, varav två terrängtyper är obeträdbara för enheterna. 

Däremot har olika enheter olika regler för om de kan attackera förbi dessa rutor, enhetstyper 

med lång räckvidd kan göra det, medan de enkla enhetstyperna inte kan. Spelplanen behöver 

inte alltid bestå av samtliga terrängtyper utan det kan genereras planer utan vissa typer av 

terräng. 

Klassen GameBoard innehåller en tvådimensionell array av klassen BoardTile. BoardTile 

innehåller information om hur en enskild ruta av spelplanen ser ut och fungerar, varje ruta har 

en terrängtyp, samt ett booleskt värde som används för att indikera om rutan är spelbar. 

Ospelbara rutor kan mer korrekt kallas obeträdbara rutor, eftersom deras huvudsakliga 

egenskap är att man inte kan placera enheter på dem eller flytta enheter igenom. Sen finns det 

flera andra booleska värden som huvudsakligen används under genereringen, och ett heltal 

som indikerar om någon enhet står på rutan och i så fall vilken spelare den tillhör. 

Varje spelplan är kvadratisk, vilket underlättar mycket av koden. Ospelbara rutor 

representeras av vatten, eller stenar om de är isolerade ospelbara rutor i mitten, vilket kommer 

ge planen en mer varierande form: planen kommer att likna en ö med lite sjöar på olika ställen 

i mitten. 

Klassen innehåller de flesta funktioner som behövs för att generera spelplanen, till exempel 
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funktioner för att slumpa storlek, slumpa formen av planen, samt ta bort isolerade öar så att 

hela planen är sammanhängande. 

5.4.1 Generering 

Konstruktorn för klassen GameBoard innehåller koden för att skapa en spelplan. Man kan 

ange både utgångspunkt för spelplansstorleken och varians; en varians på 0 ger alltid en 

spelplan av angivna storleken, och variansen avgör hur många procent varje slumpad 

planstorlek får avvika. Variansen har vi med så att man kan välja hur mycket slumpen avgör 

storleken på spelplanen. 

Dessa värden kommer kunna väljas av användaren som startar en server eller skapar en egen 

spelrunda offline. Sen avrundas storleksvärdet till ett udda tal för att ge en kvadratisk plan 

med udda nummer av rutor, vilket ger spelplanen en central rad i mitten som vi använder som 

neutral mark när det gäller var man får skapa enheter. 

Härnäst så körs funktionen removeRandomTiles som tar bort vissa rutor baserade på hur långt 

bort från mitten de är. Rutor närmre mitten har större chans att stanna kvar. Detta görs för att 

få en slumpmässig form på planen.  

 

removeRandomTiles() 
Foreach ruta in spelplan 
 Beräkna avståndet till kartans center. 
 Normalisera detta avstånd till ett tal mellan 0 och 100 
 slumpa beroende på detta nummer om den ska vara spelbar 
 

Eftersom många spelplaner hade för mycket vatten i mitten så implementerade vi ytterligare 

en funktion som byter ut ospelbara terränger centralt på spelplanen mot spelbar terräng. Detta 

gjorde vi för att slagfältet ska fokuseras mer till det centrala av spelplanen, vilket leder till det 

blir lättare att röra sig i alla fall i mitten av spelplanen. 

När detta har gjorts så körs en funktion som tar bort isolerade spelbara rutor. Alla spelbara 

rutor kommer vara sammanlänkade, det vill säga att det kommer inte finnas några öar som 

enheterna varken kan resa till eller ifrån. Detta görs med ett booleskt värde på varje 

spelplansruta som talar om ifall rutan är sammanhängande med mittenrutan, och en iterativ 

funktion som börjar i mitten och arbetar sig utåt. 

 

removeIsolatedTiles() 
börja i mitten, markera rutan som kopplad till mittenrutan 
alla andra rutor är till att börja med inte kopplade till mittenrutan 
loopa iterativt ut mot kanterna och undersök alla rutor 
 om nuvarande rutan ska vara spelbar 
  kolla om någon grannruta är kopplad till mittenrutan, i så fall 
   markera rutan som kopplad till mittenrutan 
  annars 
   rutan är isolerad, markera som inte spelbar 
  

Det är vid denna punkt i processen som vi använder Perlin noise [14] för att generera själva 

terrängen på de spelbara rutorna. Vi använder en inbyggd funktion i Unity som använder 

Perlin noise, funktionen körs på hela spelplanen i en for-loop, med hjälp av ett slumpgenererat 

nummer och rutans koordinater blir varje spelruta tilldelad ett tal mellan 0 och 1, dessa 

används för att skapa nåt som brukar kallas höjdkarta. I detta fall så är ordet höjdkarta 

missledande, i vissa spel så används en höjdkarta för att bokstavligen placera olika delar av 

världen på olika altituder, medans vi använder värdet för att bestämma terrängtyp åt de olika 
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rutorna. Det fungerar så att varje ruta får ett värde och grannrutor kommer ha snarlika värden. 

Värdet varierar i små decimaler och kan antingen vara högre eller lägre än grannrutan, vilket 

ger ett sorts vågigt mönster. Figur 8 visar ett exempel på hur det kan se ut när de olika värdena 

som genereras till spelplansrutorna av en Perlin noise-funktion visas på en tvådimensionell 

array.  

 
Figur 8: Exempel på höjdvärden. 

 

 

När varje ruta på spelplanen har ett värde, så bestäms varje rutas terräng beroende på detta 

värdet (Figur 9), en ruta med värdet 0.45 får till exempel terrängen gräs. 

 
Figur 9: Tilldelning av terrängtyp baserat på Höjdkarta 

 

Detta skapar ett sorts biom-system där det finns ett gäng olika biomer på slumpade delar av 

kartan med slumpade storlekar. 

I slutet av processen så speglas hela spelplanen förutom raden i mitten, så att de båda två 

spelarna har identiska planhalvor att börja spela ifrån. Detta görs just för att båda spelarna ska 

ha rättvisa förutsättningar så att det inte råkar bli för obalanserat med resurser och 

svårtraverserad terräng på de olika planhalvorna.  

 

Figur 10 nedan är en skiss som visar spelplansgenereringsprocessen steg för steg. 

Steg 1 - Spelplan med slumpad storlek. 

Steg 2 - Vissa rutor ändras till obeträdbara. 

Steg 3 - Isolerade beträdbara rutor tas bort. 

Steg 4 - Spelplanen speglas, de röda rutorna visar den opåverkade mittenlinjen, de blåa 

rutorna visar vad som kopieras. 

Steg 5 - Perlin Noise delar ut flytttal. 

Steg 6 - Flyttalen bestämmer terrängtyp. 

Det som inte visas på skissen är att spelplanen speglas ännu en gång så att även 

terrängtyperna blir symmetriska. 
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Figur 10: Stegvis skiss av spelplansgenereringsprocessen 

 

 
Figur 11: Exempel  på spelplan 

5.5 Enheter 

Systemet som har funktionaliteten för alla enheter i spelet bygger på huvudklassen Unit. Den 

innehåller grundläggande funktioner som att flytta enheter, och att utföra attacker mellan 
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enheter. Alla klasser som representerar enhetstyper i spelet ärver från denna klass. 

 

Figur 12: UML-diagram för enheterna 

5.5.1 Egenskaper 

Enhetstyper har olika attributer som attack-styrka, livspoäng, räckvidd för hur långt den kan 

gå eller attackera på en runda. 

5.5.2 Funktionalitet 

De viktigaste två funktionerna i Unit-klassen är validateMove och makeMove. "Move" kan 

bättre översättas till en handling, eftersom den kan vara antingen en förflyttning eller en 

attack. 

Varje klass som är en enhetstyp ärver från Unit, så den har tillgång till de ovan nämnda 

funktionerna. Varje klass har dock egna sätt att attackera och röra sig, för att räkna ut vilka 

handlingar som är tillåtna har varje enhetstyp funktioner som skapar listor av koordinater. Den 

ena funktionen skickar tillbaka en lista av alla koordinater som denna enheten får attackera 

från dess nuvarande position, och den andra gör samma sak för rörelser. Ett exempel är 

enhetstypen Archer. Den kan gå fyra steg åt valfritt håll, så den använder sig av en rekursiv 

funktion som utgår från den nuvarande rutan och sen går ett visst antal steg åt valfria 

riktningar. Så länge den har steg kvar att gå och rutan är spelbar så lägger den till 

koordinaterna för rutan i en lista, och när funktionen är färdig, returnerar den en lista med en 

mängd koordinater. Ett enklare exempel är den simpla soldaten som bara kan gå ett steg per 

runda, funktionen kontrollerar vilka av de fyra närliggande rutorna är spelbara och skickar 

tillbaka en lista av dem.  

Funktionen validateMove tar emot en destination från användaren, och ett booleanskt värde 
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som talar om detta är en attack eller en rörelse. Det booleanska värdet är baserat på om 

användaren har klickat på en enhet eller på en spelplansruta. Sen kontrollerar den om detta är 

en tillåten handling, genom att åkalla den markerade enhetens nuvarande tillåtna handlingar 

och kollar om den efterfrågade handlingen finns i listan. En förflyttning godkänns om 

destinationsrutan är tom och om det är en beträdbar terrängtyp. En attack godkänns om 

destinationsrutan innehåller en enhet. Sedan skickar den tillbaka information om enhetens 

handling är tillåten. Om inte, skickar funktionen istället tillbaka information om varför.  

Funktionen makeMove kontrollerar först med hjälp av föregående funktionen om handlingen 

är tillåten och därefter utförs den. En förflyttning av en enhet utförs enkelt genom att ändra 

koordinaterna. En attack är lite mer komplicerad eftersom den måste förändra livspoängs-

värden och kontrollera om den attackerade enheten har överlevt, om den försvarande enheten 

kan attackera tillbaka, och om den attackerande enheten överlever kontringen. Sedan skickar 

den tillbaka information om och i så fall vilka av enheterna som har hamnat på 0 eller mindre 

livspoäng, så att de kan tas bort av den anropande klassen. 

Sättet som dessa funktioner kommunicerar med varandra och med själva klassen som sköter 

spelflödet är att de returnerar ett speciellt enum-värde som talar om ifall handlingen är 

godkänd, eller varför den inte blev godkänd. Detta använde vi oss av i utvecklingsprocessen 

för att hitta fel. 

 

Processen för att utföra en handling på en enhet fungerar ungefär så här: 

makeMove 
 kolla vad det är för typ av handling som ska utföras (attack eller förflyttning) 
 ta enhetens nuvarande koordinater 
 anropa en av funktionerna listAvailableMoves eller listAvailableAttacks 
 jämför med koordinaterna som skickades av användaren 
 om de finns i listan av tillåtna handlingar 
  uför handlingen 
 annars 
  skicka tillbaka felmeddelande. 
 

5.6 Implementering i Unity 

Vi har använt Unity som grafisk motor. Det mesta av koden ligger i våra C#-klasser medan 

skripter i Unity är bryggan mellan spellogiken och själva grafiska representationen av den. 

5.6.1 Funktionalitet 

Den centrala körningen av en spelrunda sköts i Unity av ett script som heter GameManager. 

Den innehåller en GameState och kan på det sättet påverka spelet. Varje gång en spelomgång 

startas så skapas en instans av GameManager, som hjälper till med själva grafiska 

representationen av spelet  i Unity och tar hand om interagering med användaren. 

Den grafiska implementeringen bygger på Unitys klass GameObject, vilket är en generisk 

klass som kan representera alla möjliga sorts objekt i Unity. Det sättet vi använder klassen på 

är genom att skapa en instans av GameObject för varje spelplansruta och för varje enhet. 

Dessa tilldelas olika sorters grafiska 3D-modeller för att användaren ska kunna se dem. När 

en spelomgång startas och en spelplan har genererats så skapas de Unity-objekten som 

representerar spelplansrutorna, dessa objekt blir den grafiska representationen av de logiska 

objekten i minnet. De sammankopplas genom att det grafiska objektet döps efter 

koordinaterna, vilket innebär att när man trycker på det grafiska objektet som heter "12x9" så 

vet Unity att vi vill interagera med spelrutan i spelplansarrayen som ligger på index 12x9. 

Samma sorts system används för enheter, de finns både som ett grafiskt objekt i Unity och 
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som ett logiskt objekt i källkoden. 

Varje av dessa objekten tilldelas en av Unitys inbyggda komponenter som kallas Box Collider. 

Dessa används för att skapa enkel kollisionsdetektering, detta måste göras för att kunna klicka 

på de olika objekten i spelet. 

När man klickar på ett objekt i Unity, som en spelplansruta eller en enhet, så anropas den 

spelrutan eller enheten som har samma koordinat i GameState-objektet. 

5.6.2 Interaktion 

För att kunna interagera med spelet så använder vi Unitys färdiga klass Raycast[25]. En 

raycast är en vektor som skickas från kamerans position till muspekaren. För att man ska 

kunna klicka på objekt så måste de bli tilldelade nån sorts kollisionstest, vilket gör vi gör med 

en annan Unity-inbyggd komponent som kallas Box Collider, vilket gör att när man klickar på 

något grafiskt objekt så identifieras vad man har klickat på.  

Scripten TileClick är en klass som lyssnar efter interaktion från användaren, som musklick 

och tangentnedtryckingar. Beroende på vilken tangent användaren trycker på, vad användaren 

håller musen ovanför vid avtryckning, och om en enhet är markerad eller ej, så avgör den vad 

som ska hända i spelet. Den anropar funktioner för att skapa enheter, eller utföra rörelser eller 

attacker. Olika saker händer beroende på vad man tryckt på och om man har en enhet 

markerad eller ej. Vilken sorts handling som utförs visas i figur 13. Om en enhet är markerad 

eller ej lagras i en enum. 

Figur 13: De olika sorternas interaktioner och dess resultat 

5.7 3D-modeller  

Eftersom det behövs grafiska objekt för att kunna interagera med spelet, så behövde vi skapa 

en mängd enkla 3D-modeller. Detta gjorde vi med programmet Blender. Vi behövde göra en 

3D-modell för varje sorts enhet, och för varje sorts terräng.  

5.8 Integration med nätverksgruppen 

När vi hade skapat ett fungerande spel så samarbetade vi med nätverksgruppen för att 

implementera nätverkskapacitet. De skapade funktionerna för att skicka och ta emot olika 

handlingar och meddelanden, och det var huvudsakligen våran uppgift att lista ut när i 

spelflödet som de olika sändande funktionerna skulle anropas, och vilken effekt de olika 

mottagande funktionerna skulle ha på det nuvarande spelet. 

 SendSurrender(), när en spelare klickar på knappen för att ge upp så körs denna 

funktionen och talar om för motståndaren att spelet är slut. 

 ReceiveSurrender(), när man tar emot information om att moståndaren har gett upp så 

körs denna funktion, den talar om för mottagaren att denne har vunnit och avslutar 

spelet. 

 SendAttack(int origX, int origY, int targetX, int targetY), körs när en spelare har utfört 
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en attack. Efter att den har validerats lokalt så skickas koordinater för den attackerande 

enheten, och kordinater för den försvarande enheten över nätverket. 

 ReceivedAttack(NetIncomingMessage incomingMessage), detta är funktionen som 

den mottagande spelaren kör när den tar emot en attack, den innehåller all information  

som behövs för att utföra attacken lokalt. 

 SendEndTurn(), när en spelare trycker på knappen för att avsluta sin runda så körs 

denna funktion och skickar ett kort meddelande över nätverket som talar om att det är 

motståndarens tur att spela. 

 ReceivedEndTurn(NetIncomingMessage incomingMessage), detta är vad den 

mottagande spelaren kör när den tar emot information om att motståndaren vill avsluta 

sin runda, detta låter den mottagande spelaren spela sin runda. 

 SendMove(int origX, int origY, int targetX, int targetY), skickar informationen som 

motståndaren kommer behöva för att utföra den rörelse som den skickande spelaren 

nyss har utfört. 

 RecieveMoves(NetIncomingMessage incomingMessage), den mottagande spelaren får 

all information som behövs för att utföra en rörelse som skickades av motståndaren. 

 SendCreateUnit(Unit unit), när man skapar en enhet lokalt på sin dator, så skickar man 

hela enheten som ett objekt till motståndaren. 

 ReceiveCreateUnit(NetIncomingMessage incomingMessage), här tar spelaren emot en 

enhet som skapats av motståndaren, och placerar ut den på rätt plats. 

 

Vi samarbetade också på grafiken, både 3D-modeller för spelrutor och spelenheter, och det 

grafiska gränssnittet. 
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6 Resultat 

Resultatet blev ett fungerande spel som vi hann skicka in till Swedish Game Awards i tid. 

Vi har lyckats eliminera all buggar vi hittat, och de procedurellt generade banorna samt 

fokusen på att göra ett tävlingsinriktat multiplayer-spel gör att man kan spela väldigt många 

spelomgångar utan att det blir repetitivt. 

Vi hann inte lägga in allting som vi helst hade velat ha med, men det var vi redan beredda på 

när vi planerade prioriteterna. 

6.1 Spellägen 

När man startar upp applikationen får man först välja om man vill köra en server, eller om 

man vill spela. 

Att köra en server innebär att man är "Host" (värd) för folk som vill spela online, de kan 

komma in i servern och registrera sig och sen logga in och hamna i en lobby. Man kan prata 

med varandra genom en chatt som finns i lobbyn vilket underlättar kommunikation och så kan 

man utmana folk. 

Själva spelet innehåller två spellägen, dessa är offline eller genom en server som vi nämde 

ovanför.  

När man spelar online så kopplar upp sig mot valfri server, IP-adress behövs, sen utmanar 

man och kan chatta med folk på servern. 

I offline-läget så körs hela spemomgången på en dator. Man kan spela mot sig själv, men mer 

troligt är att man spelar mot en kompis där man kan turas om att styra varsitt lag. 

6.2 Spelplanen 

Vi har en spelplan(se figur 4, 9 och 10) där man kan skapa enheter på varsin sida av banan, 

olika biomer som genereras på olika platser på banan, det finns guldgruvor som man kan ta 

kontroll över för att få credits i slutet av varje runda. Det finns otillgängliga platser på 

spelplanen vilket innebär att det inte är tillåtet att skapa enheter på eller röra sina enheter till 

dessa rutor.  

6.2.1 Biomer 

Applikationen vi har nu skapar en mängd olika biomer, vilka har ganska simpel grafik. De 

påverkar spelet på olika sätt. 

 

Gräs 

 
Figur 14: Gräs 
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Den första biomen vi skapade var en enkel biom som ska föreställa gräs i spelet. Gräs i vårt 

spel är tänkt som standard-terrängen för alla enheter och ska inte ge någon fördel eller 

nackdel. 

 

Skog 

 
Figur 15: Skogsbiom 

 

En biom som är fylld av träd, fördelen med att befinna sig i skogar är att man blir svår att se 

och enheterna tar 20% mindre skada när de blir attackade där.  

 

Vatten 

 
Figur 16: Vattenbiom 

 

Hela utsidan av spelplanen är täckt av vatten som utgör ett hav och får vår spelplan att se ut 

som en stor ö med varierande utseende. Vattnet är en av de två biomer som man inte kan röra 

sig till eller skapa enheter på och kan förutom att existera på kanterna av banan även finnas 

som små sjöar centralt. Den ger också en fördel för vissa enheter som kan attackera över 

vatten, exempelvis bågskytten. 

 

Lera 

 
Figur 17: Lerbiom 

 

Lera är en biom som halverar en enhets rörelse så att den kan röra sig en kortare sträcka än 

vad den i normala fall kan. 
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Berg 

 
Figur 18: Berg 

 

Berg är en enkel terrängtyp, man kan varken ställa enheter på den eller passera den. Dessa 

rutor påverkar spelet stort eftersom det begränsar rörlighet, vissa enheter kan attackera förbi 

dessa rutor medan andra behöver manövrera sig förbi dem. 

 

Guldgruva 

 
Figur 19: Guldgruva 

 

Guldgruvan ger pengar till den spelaren som ställer en enhet på den. Pengarna betalas ut i 

slutet av varje spelrunda. Enheter kan köpas under spelet gång. Orsaken till detta är att göra 

spelet till mer än endast en jakt efter motståndarens kung, man kan istället kämpa för att ta 

över gruvorna och få en fördel på det sättet istället. 

6.3 Enheter 

Det finns för tillfället fem olika sorters enheter i spelet. Mer utförlig information om 

enhetstyperna finns i bilaga A. 

 
Figur 20: De fem enhetstyperna: soldat, bågskytt, kung, magiker, livvakt. 
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6.3.1 Kung 

Varje spelare har en och endast en kung. Kungen har samma roll som den har i schack. Hela 

spelet går ut på att man ska skydda sin kung medans man försöker besegra motståndarens 

kung. Kungen är ganska lik en soldat men skillanden är att den är svårare att besegra då den 

har mer livspoäng. Till skillnad från andra enhetstyper så kostar inte kungen några pengar att 

köpa  och är obligatorisk, den måste placeras på första spelrundan.  

6.3.2 Soldat 

En soldat är väldigt lik en bonde från schack. Det är den enklaste enhetstypen i spelet. Den 

kan röra sig ett steg åt valfritt håll och har lika begränsad attackavstånd. Soldaten är väldigt 

billig att köpa, då den är väldigt begränsad och har ganska låg attackskada och livspoäng. 

Tanken är att man ska kunna köpa väldigt många av dem för att blockera fiendens rörelser och 

attacker, placera dem på isolerade guldgruvor medan de bättre enheterna kan ta strid, och 

offra på starka fiendeenheter. 

6.3.3 Livvakt 

Livvakten är en elitsoldat vars främsta jobb är att skydda kungen. Den rör sig på ett ganska 

begränsat sätt men har den speciella förmågan att alltid röra sig till sidan av sina allierade, 

detta görs genom att varje ruta som är bredvid en av dina andra enheter är en tillåten rörelse 

för livvakten. Denna enheten har hög livspoäng och skada, den är också en av de dyrare 

enheterna som man kan köpa. Tanken med denna enhet är att skydda sin kung så fort man 

känner att kungen är hotad eller att på ett taktiskt sätt nå motståndarens kung med en enhet 

och sedan röra sig till den enheten med kingsguard. Detta leder till taktiska möjligheter att 

snabbt förflytta sig igenom andra allierade enheter till olika områden på spelplanen. 

6.3.4 Bågskytt 

Bågskytten är en enhet som är tänkt att användas från lite längre avstånd för att undvika att ta 

skada själv. De har ett attack-avstånd och rörelse-avstånd på hela fyra rutor. Den attackerar i 

rak sträcka åt de fyra riktningarna, lite som ett torn från shack. Den kan använda sina 

rörelsepoäng fritt, till exempel fyra rutor fram eller tre rutor fram och en åt vänster. Båda 

dessa använder rekursiva funktioner för att identifera tilllåtna rutor. 

6.3.5 Magiker 

Magikern rör sig på ett mer komplicerat sätt, snarlikt en häst från schack, den kan gå ett steg 

rakt och ett diagonalt, men inte stanna efter ett steg. Dock så har den ett av de mest flexibla 

sätten att attackera på, , den kan attackera ett visst antal rutor i valfri riktining och den har 

inga problem med att träffa en motståndarenhet som står bakom ett hinder eller en annan 

enhet. 

6.4 Credits 

En stor del av spelet är att spelarna kommer kunna köpa olika enheter i början av spelet och 

även under spelets gång. För att göra detta så finns "credits"-systemet. När en match börjar så 

kommer spelare ett och spelare två börja med den mängd credits som den utmanade spelaren 

har valt. De använder dessa för köpa sina enheter och kan därmed välja valfri kombination 

och mängd av enheter så länge pengarna räcker. 

Förutom de credits som man startar matchen med så kommer det finnas olika sätt att få in mer 

creidts under en match. De tidigare nämnda guldgruvorna är den huvudsakliga delen av 

inkomsten. De kommer tvinga fram strider nära guldgruvorna och ge spelarna ett sidomål 

utöver att direkt försöka attackera fiendekungen. Guldgruvorna kan dock inte ge en spelare 

mer credits än vad originalvärdet var. 
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När en enhet blir besegrad så återvänder 50% av enhetens värde tillbaka till enhetens ägare 

som credits vilket är alternativ två för att få in mer credits.  Anledningen till att man får 

credits när man får sina units förstörda är för att det förminskar snöbollseffekten i spelet, det 

vill säga att när man väl får snöbollen i rullning så går det fortare och fortare, i detta spels 

termer så innebär det att spelaren som redan ligger under kommer halka mer och mer efter 

vilket leder till att matchen blir avgjord ganska tidigt om en spelare får en bra start. 

Attackeraren får dock 25% av den förstörda enhetens värde, det ger viss strategiska alternativ, 

till exempel så kan man förstöra en svag unit för att få de sista credits man behöver för köpa 

en stark unit som kan vända på spelets gång. I vissa fall så leder detta till att det kan vara 

lönsamt att attackera en av sina egna enheter som är skadad. 

 
Figur 21: Exempel på en pågående match, en markerad enhet, en magiker med flera 

alternativ att röra sig till eller attackera. 
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Figur 22: Pågående match, en magiker som attackerar en motståndare som befinner sig i 

skogen där motståndaren är svår att se. 
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7 Diskussion 

Här går vi igenom de slutgiltiga resultaten av ChessCraft-projektet som vi har jobbat med 

under de senaste 10 veckorna. Vi kommer jämföra slutresultatet med våra egna krav och 

kursens krav för att redogöra eventuella förändringar som kan ha skett under 

projektutvecklingens gång, och dra slutsatser av projektets resultat. 

7.1 Uppfyllande av projektets krav 

7.1.1 Hårda krav 

De minimalkraven vi hade till att börja med var att få fram ett spelbart demo innan deadlinen 

för Swedish Game Awards. Denna delen uppfylldes, och vi hann slutföra de viktigaste kraven 

vi hade valt för projektet. De svagare kraven var oviktigare grejer som vi lade låg prioritet på, 

vilka förstås inte hann bli helt uppfyllda eftersom vi medvetet var ambitiösa på den delen och 

lade in så mycket extra som möjligt. 

Spelplansgenereringen är inte fullt så snygg och avancerad som vi hade tänkt oss, men den 

uppfyller i stort sett vad vi hade tänkt oss från början. Själva spellogiken för att utföra en 

match genom att interagera med spelplanen och enheterna fungerar felfritt, det finns en 

mängd olika enhetstyper och man kan spela en hel match och uppnå en vinst. Variationen på 

enheterna är inte lika intressant som vi ursprungligen tänkte oss men de är unika på olika sätt 

och ger alternativ till spelaren. 

7.1.2 Mjuka krav 

De mer oviktiga prioriteterna som vi lade minst tid på är grafiken och användargränssnittet. 

Articifiell intelligens var nånting som vi väldigt tidigt i utvecklingsprocessen bestämde oss för 

att ignorera helt. Istället för AI så implementerade vi ett tvåspelarläge som fungerar offline, 

vilket innebär att man kan spela två spelare via samma dator utan att ha servern uppe. 

 

7.1.3 Kriterier på spelplansgenerering 

Detta är de kriterier vi ville uppnå med spelplansgenereringen. 

Varje spelplan är unik - Problemet med Perlin Noise är att den alltid ger samma resultat om 

man skickar samma värden, så vi var tvungna att använda ett slumpgenrerat tal för att få 

varation, detta leder till att det endast finns 35000 möjliga resultat, vilket inte är helt unikt 

men tillräckligt för vårt projekt. De generella algoritmerna som bestämmer form och storlek 

på planen kan förstås skapa samma spelplan två gånger, dock med väldigt låg sannolikhet.Allt 

som allt så är spelplanerna så gott som unika. 

Varje spelplan har ett naturligt utseende - Spelplanen är sammanhängade, de olika 

terrängtyperna sitter ihop i grupperingar av olika storlekar. 

Varje spelplan är rättvist balanserad - När spelplanen är skapad såkörs en funktion som 

kopierar över den vänstra planhalvan på den högra, detta leder till symmetriska och rättvisa 

spelplaner varje gång. 

 

Ett problem som uppstod var de två nedre kraven. De rättvisa speglade banorna såg lite 

onaturliga och fula ut, så vi var tvungna att välja vilket avb de två kriterierna var viktigast. Vi 

valdedå att rättvisa spelplaner är viktigare än estetiken. 

7.1.4 Förbättringar 

Problem med genomförandet var framförallt dålig användning av den tid vi hade, vi kunde ha 

hunnit mer men var inte så produktiva under första halvan av projekttiden utan fick 
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kompensera med längre arbetsdagar i slutet. 

En annan sak som kunde ha gjorts bättre var att bättre planera i förväg vilka metoder man ska 

använda och söka information, istället fick vi göra mycket av informationssökningen senare i 

utvecklingen när vi stötte på oväntade problem. 

7.2 Slutsatser 

Vi har fått utökade kunskaper om procedurell generering som vi kommer kunna utnyttja 

framförallt inom spelutveckling men även inom andra områden som till exempel grafik. 

Vi har lärt oss att söka vetenskaplig relevant information från pålitliga källor via exempel 

Scopus. 

Vårt system för att hantera enheter blev väldigt bra eftersom så mycket av deras funktionalitet 

var gemensam för de olika enhetstyperna. Vi kunde enkelt skapa en ny enhetstyp och lägga in 

i spelet ganska fort och vara säkra på att den skulle fungera eftersom den använde sig av redan 

testad och fungerande kod. Det enda som behövde göras gör att implementera en ny enhetstyp 

var att skapa en grafisk modell och bestämma hur den får röra sig och attackera. 

Vi kom också fram till att slumpmässigt genererade planer kan se lite tråkigare ut om man 

spegelvänder dem som vi gjorde just för att ge båda spelarna samma förutsättningar, vi testade 

att ta bort vår spegelfunktion och planen såg mycket bättre ut, men då blev det att en spelare 

kunde ha för mycket skog eller kanske flera guldgruvor på sin sida vilket ger stora fördelar. 

Detta är helt enkelt ett problem utan en perfekt lösning, man måste välja mellan estetiskt 

snyggt eller tävlingsmässigt rättvist. 

7.2.1 Speldesignens för- och nackdelar 

Ett spel som är procedurellt genererat är lite svårare att skriva än att designa spelbanor 

manuellt. Men fördelen blir att spelet får en mycket större mängd banor än vad som kan 

designas, så långsiktigt är det effektivare. 

Fördelen med att göra ett spel som är baserat på att tävla mot varandra är att man kan spela 

oändligt många matcher utan att spelet tar slut. Nackdelen med ett tävlingsinriktat spel är att 

inte alla potentiella spelare är lika tävlingsintresserade, vissa vill ha ett spel med en handling 

vilket är svårt att ha i ett sånt här spel, och vissa spelare får prestationsångest och är rädda för 

att förlora. 

En känd nackdel med ett procedurellt genererad spelplan är att det inte går att ha förbestämda 

platser för enhetsplacering, vilket innebär att man inte kan ha egna förbyggda 

startuppställningar som enkelt kan återanvändas i flera matcher. 

7.3 Etik inom datorspel 

Förutom underhållningsvärdet och det tekniska, så finns det andra viktiga punkter man måste 

ta hänsyn till när man utvecklar ett spel, vi diskuterar här två intressanta ämnen som är 

relevanta för just vår applikation. 

7.3.1 Våld 

Nuförtiden så är det väldigt viktigt att man varnar för vilka åldrar som ett spel får spelas av, då 

med modern teknologi skapas det väldigt realistisk grafik som kan likna verkligheten på ett 

skrämande sätt. Vårt spel är ett strategi-spel som är baserat på krig, vilket tekniskt sett gör det 

till ett våldsamt spel. 

Dock, eftersom våldet sker på ett väldigt distant och opersonligt sätt och att grafiken är 

väldigt enkel så anser vi att det är väldigt låg fokus på våldet i spelet, det i samband med att 

huvudfokuset på spelet är att det ska vara utmanande för hjärnan, vilket borde göra det ett till 

ett spel som kan spelas av de flesta målgrupper utan att uppröra någon. 
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7.3.2 Lärande 

Eftersom vårt spel är ett strategi-spel så kan det vara till nån viss mån nyttigt att spela för att 

träna upp kognitiva förmågor, som till exempel riskutvärdering, ta beslut mellan olika sätt att 

uppnå sitt mål, att komma ihåg de olika spelreglerna för att lära sig utnyttja de på effektiva 

sätt. Det är kanske inte det mest utmanande spelet på en intellektuell nivå, men de har de 

viktiga beståndsdelarna som gör det till ett spel som kräver strategiskt och taktiskt tänkande. 

Målet med spelet är att spelarna ska tävla mot varandra i strategiskt tänkande där varje match 

ger en ny utmaning med nya spelplaner och möjligheter för nya strategier.  

 

7.4 Projektets utvecklingspotential 

Med den strukturen vi har på själva enhetssystemet med huvudklassen Unit och själva 

enhetstyperna som ärver funktioner från den så kan vi lätt implementera in nya enheter med 

andra rörelseförmågor. En ny enhetstyp kräver grundläggande värden som livspoäng och 

skada och kostnad, samt två funktioner som tar den nuvarande spelvärlden och returernar 

listor av koordinater som enheten kan attackera respektive röra sig till, och fördelaktigt är 

även att ha en unik 3d-modell. Att implementera nya terrängtyper vore inte svårt heller, en ny 

terrängtyp behöver en 3d-modell, och måste ges ett eget nummer-intervall i funktionen där de 

olika rutorna tilldelas terrängtyper.  

En annan sak vi skulle kunna förbättra är genereringen av spelplanen, just den biten skulle 

vara lite svårare men det finns stora möjligheter att göra små förbättringar på de olika 

algoritmerna som skapar spelplanen, till viss del är det nästan modulärt hur den byggs upp i 

olika stadier, där vissa algoritmer skulle kunna skrivas om helt eller förbättras mycket. En del 

av spelet som vi har lagt väldigt lite tid på är den grafiska delen, då själva modellerna för 

spelplanen och enheterna är väldigt minimal så finns där stora förbättringar man kan göra. 

Även användargränssnittet kan förbättras mycket, istället för simpla textsträngar och knappar 

så skulle spelet vara enklare att förstå med mer tydliga knappar och grafisk information om 

vad som pågår. 
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  Bilaga A 

 

Enhetstyp Handlingar Värden Bildexempel 

Soldier 

 

 

Förflyttning: 1 

steg valfri 

riktning 

Attack: 1 steg 

valfri riktning 

 

Liv:100 

Skada:50 

kostnad: 100 

 
Archer 

 

Förflyttning: 1-3 

steg fritt 

Attack: 1-4 steg i 

en av de fyra 

riktningarna 

 

Liv: 150 

Skada: 100 

kostnad: 200 

 

 
Mage 

 

Förflyttning: 1 

steg åt en av de 

fyra riktiningrna 

och ett diagonalt 

steg.  

Attack: 1-4 steg 

valfritt, passerar 

hinder.  

Liv: 200 

skada: 100 

kostnad 200 
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King Förflyttning: 1 

steg valfri 

riktning 

Attack: 1 steg 

valfri riktning 

 

Liv: 350 

Skada: 100 

 

 
Kingsguard Förflyttning: 1 

steg valfri 

riktning, kan 

även röra sig till 

sidan av andra 

enheter. 

Attack: Kan 

attackera upp till 

2 steg åt någon 

av de fyra olika 

sidorna. 

 

Liv: 300 

skada: 150 

kostnad 250 

 
 


