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Sammanfattning 

I denna rapport kommer vi att beskriva vår process för att utveckla ett spelprojekt som vårt 

examensarbete genom att vara med och tävla i Sveriges största spelutvecklartävling för 

studenter, Swedish Game Awards. Spelet handlar om personen Kurt, som har bestämt sig för 

att ge sig ut för att rädda efter sin kidnappade hund. 

 

I denna rapport förklarar vi hur vi gick tillväga när vi fortsatte utvecklingen av ett spel samt 

vilka verktyg och metoder vi använde för att fullborda uppgiften, både genom de krav som 

ställdes från Swedish Game Awards och de krav vi bestämde själva. Vi beskriver de 

motgångar vi hade och hur vi lyckades lösa problemen. Slutligen kommer vi även redovisa 

vårt resultat och diskutera kring utvecklingen av spelet, samt dess utvecklingspotential inför 

framtiden. 

 

Abstract 

In this report we are going to describe the development process of our game that we have as 

our thesis. To be able to have this project as our thesis, we had to enter our game in the game 

development competition called “Swedish Game Awards”. This competition is only for 

students, giving them a place to present their game projects. The game is about a guy named 

Kurt, who decides to go and rescue his kidnapped dog. 

  

We will explain how we went about developing the game and about the different tools and 

methods we used to complete the project. Both in terms of the demands that is needed to send 

our project as an entry to the Swedish Game Awards, and in terms of the requirements we 

decided on by ourselves. We will describe the adversity we had in our project and how we 

went about solving them. Finally we will also present and discuss our results from the 

development of the game, and its future potential for further development. 
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Lars Karlsson som har bidragit med stöd och en del idéer. Vi vill 

även tacka våra klasskamrater Hampus Lind och Joakim Olausson som var med och formade 

grunden för spelet, hjälpte till med att testa spelet samt gav feedback om slutprodukten. Vi 

skulle speciellt vilja tacka Swedish Game Awards för att ha gett oss en möjlighet att visa upp 

vårt projekt.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt förklarar vi bakgrunden till hela projektet och hur allt startade. Vi tydliggör 

även om Swedish Game Awards bakgrund, samt de delar som redan fanns av projektet innan 

denna kurs började. 

1.1.1 Evenemangsbakgrund 

Swedish Game Awards [1] (kort SGA) är ett årligt evenemang som hålls för att studenter över 

hela Sverige ska kunna få en chans att visa upp sina spelprojekt som de har skapat under sin 

studietid. SGA är en icke-vinstdrivande organisation som finansieras genom sponsorer som 

används för att årligen förbättra evenemanget samt som pris till vinnare i de olika 

kategorierna. Kategorierna för varje år släpps precis innan finalen, vi vet därför inte vilka 

kategorier man kan bli nominerad till inför årets evenemang. Under evenemanget år 2015 

kunde deltagare dock bli nominerade till följande åtta kategorier:  

 

● “Game of the Year” 

● “Gamers’ Choice” 

● “Best Diversity Effort” 

● “Best Execution in Art” 

● “Best Execution in Audio” 

● “Best Execution in Design” 

● “Best Execution in Narrative” 

● “Best Technical Execution” 

1.1.2 Spelets bakgrund 

Innan vi började med projektet som examensarbete hade vi redan börjat att arbeta på spelet 

under en tidigare kurs här på Örebro Universitet under vårterminen 2015. Vi var då fyra 

stycken personer som jobbade på projektet och det var då själva grunden för spelet lades och 

några av de saker som nu finns i spelet påbörjades redan då.  

 

Den första fienden hade vi skapat sedan innan denna kurs, med dess funktioner och 

animationer nästintill kompletta. Fienden reagerar när spelaren är nära och den attackerade 

med två olika sorters attacker; en snabb/svagare attack och en långsammare/starkare attack. 

 

Vi hade börjat med att skapa en temporär version av spelarens karaktär, då vi lätt skulle kunna 

testa lite olika funktioner utan att behöva animera karaktären i början. Detta gjordes i den 

tidigare kursen. Slutresultatet för karaktären ser ungefär ut som den gör nu, med undantag av 

några små detaljer. 

 

En sorts “lock-on” funktion hade också utvecklats redan innan, där spelkaraktären kan låsa 

fast sin “blick” på den närmsta fienden för att underlätta vid närstrid. Den funktionen hade 

även en sidofunktion där karaktären kunde ändra sin blick, för att låsa fast den på en annan 

fiende i närheten automatiskt. Vi hade också utvecklat en funktion där karaktären kunde rulla 

iväg i olika håll för att undvika fiendens attacker.  

 

Vi hade även implementerat ett svärd och en pilbåge som spelkaraktären kunde använda för 

att slåss mot eventuella fiender som dök upp. Spelaren hade även tre stycken olika attacker för 

att attackera med sitt svärd. 
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1.2 Projekt 

Vi kommer att skapa ett spelprojekt som vi ska skicka in till SGA. Spelet kommer att vara i 

3D och kommer att vara ett tredje-persons, “hack and slash - adventure” spel. Man kommer 

att ta kontroll om personen Kurt som ska använda sin list och sina vapen för att rädda sin 

bästa vän, sin hund, från en kidnappning. När spelet startas ska en av tre olika sorters banor 

väljas på måfå; sommar-, vinter- eller ökenbana. Alla banor kommer ha slumpmässig och 

förförandemässigt genererad terräng, där byggnader och fiender kommer vara slumpmässigt 

placerade på olika ställen varje gång. Detta innebär att det finns potential för att ingen bana 

ska vara den andra lik. Den tekniska fördjupningen kommer i största del handla om 

genereringen av terrängen, samt allt som har med terrängen att göra. Som t.ex. terrängens 

geometri, placering av objekt på terrängen och terrängens material samt shader. 

 

Vi kommer att skapa en startmeny där spelaren kommer kunna starta spelet, kolla upp 

kontroller, läsa credits eller avsluta spelet. Spelet kommer att utspela sig på ett område med 

mycket berg och skog. Det kommer att finnas många byggnader och fiender i världen som 

spelaren kan interagera med. Spelaren kommer kunna attackera med sitt svärd, skjuta med sin 

pilbåge, plocka på sig nycklar och potions, samt utforska sin omgivning. När spelaren har 

samlat nog med nycklar kommer han kunna gå ner till en fängelsehåla, där han ska kunna 

svinga sig i rep samt försöka undvika fällor och fiender. Hunden kommer att vara instängd 

någonstans i fängelsehålan. Till skillnad från terrängen kommer fängelsehålan inte att vara 

slumpmässigt genererad, utan bara slumpmässigt placerad på terrängen. 
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1.3 Syfte 

SGAs syfte är att uppmuntra kreativt tänkande och fortsatt utveckling inom spelindustrin. De 

vill även att utvecklare lättare ska kunna bli upptäckta av företag inom spelindustrin. 

 

Syftet med vårt projekt var att skapa en produkt som kunde användas som referens till 

framtida arbetsgivare. Tanken var att projektet även kunde ge oss en bra grund som vi sedan 

skulle arbeta vidare med. Det bidrog även till en djupare förståelse hur en del avancerade 

funktioner i spel fungerar. 

 

1.4 Krav 

I detta kapitel beskriver vi de krav som både Swedish Game Awards och vi hade redan innan 

projektet började. 

1.4.1 Krav från SGA 

SGA har egna krav för att det ska vara möjligt att skicka in sitt projekt till dem och eftersom 

att det är en stor mängd av grupper som skickar in sina bidrag varje år är dessa krav 

obligatoriska och måste finnas uppladdade innan sista inskickningsdag. [1] Dessa krav är 

specifikerade på deras hemsida och de är:  

● Minst ett spelbart demo av spelprojektet. 

● Minst tre skärmdumpar av spelet. 

● En speltrailer. 

● En spelbeskrivning på ungefär 200 ord. 

 

1.4.2 Egna krav 

Spelet skulle i slutändan kunna generera en värld åt spelaren som den skulle kunna utforska. 

De krav som vi själva ville uppnå innan slutet av projektet var en sorts representation av de 

slutgiltiga målen. De krav vi specificerade var: 

 

● En fungerande, auto-genererande värld, med: 

○ Automatiskt placering av fiender 

○ Automatiskt placering av byggnader 

○ Automatisk generering av terräng 

○ Automatisk generering av föremål för att fylla på hälsa 

● En spelare som kunde röra sig igenom världen, bekämpa fiender, plocka upp föremål 

osv. 

● Tillfredsställande AI på fienderna 

● Tillfredsställande fysik 

  

Fienderna ska kunna upptäcka spelaren när han är inom fiendens syn. De ska också kunna gå 

mot spelaren och attackera och när spelaren skadar fienden, ska fienden ibland kunna 

blockera och undvika spelarens nästa attack. När fienderna dör ska de lämna efter sig en kista 

som kan innehålla health potion, mana potion eller nycklar. 

 

Spelvärlden kommer vara ganska öppen och fantasy-lik. Vi kommer dock att stänga in 

spelaren inom osynliga väggar eftersom det vi skickar in till SGA inte är ett färdigt spel utan 

ett demo. Det gör även det lättare att ge spelet ett mål i spelvärlden. Målet med spelet kommer 

att vara för spelarkaraktären att hitta sin hund. 
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1.5 Arbetsfördelning 

Arbetet var uppdelat så att vi båda arbetade med programmeringsdelen och Patrik var 

ansvarig för majoriteten av den grafiska delen. Den grafiska delen innefattar alla 3D-modeller 

som finns i spelet, t.ex. alla byggnader, spelaren, fienderna och träden, samt animationer, 

texturer och shader-programmering.  

Vi har försökt att nästan alltid arbeta tillsammans för att lättare veta vad den andra håller på 

med eller har gjort. För att göra detta lättare har vi använt oss av en teknik som kallas för 

parprogrammering, vilket innebär att två personer sitter och jobbar tillsammans på samma 

kod. Eftersom att Patrik jobbade mera med de grafiska aspekterna i spelet behövde vi ibland 

dela upp arbetet mer och lägga ihop våra ändringar vid ett senare tillfälle. 
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2 Metoder och verktyg 

I detta kapitel beskriver vi de metoder och verktyg som vi har använt under projektet. Vi 

förklarar även hur vi har använt dessa metoder och verktyg samt varför vi har använt dem. 

2.1 Metoder 

Eftersom att spelet är tillverkat med hjälp av spelmotorn Unity3D har vi haft två val av 

programmeringsspråk: Javascript eller C#. Vi valde då C# eftersom att vi kände oss säkrare i 

det programmeringsspråket.  

 

Den utvecklingsmodell vi har använt påminner om SCRUM-metoden [2], då vi har delat upp 

spelets olika delar i en “att göra”-lista, med olika steg från “att göra” till “klar”. Vi har även 

ständigt testat programmet efter varje ändring för att se till att ändringar fungerar som tänkt.  

 

Vi har för det mesta arbetat med parprogrammering [3], vilket innebär att två personer arbetar 

tillsammans framför en dator. På så sätt kan man lättare diskutera möjliga lösningar och 

upptäcka fel mycket snabbare och på så sätt undvika eventuella problem som kan uppstå. När 

vi har arbetat på separata datorer har vi använt oss av Google Hangouts [4] för att lättare se 

vad den andre arbetar med. Hangouts låter oss se varandras skärmar samt kunna diskutera via 

mikrofon hur man kan gå till väga för att lösa ett problem. På det sättet kunde vi 

parprogrammera vid olika datorer.  

 

2.1.1 Perlin noise 

För att generera terrängen i spelet användes något som kallas för “perlin noise”. Det är ett 

sorts mjukare slumpmässigt brus som visar färger i gråskala från svart till vitt, som redan 

finns inbyggt i Unitys Mathf-bibliotek. Bruset användes i spelets terräng som en height map 

och för terrängens kollision, där olika färg representerar olika höjder på terrängen. [5] 

Ursprungligen är bruset uppfunnet av Ken Perlin; ett experiment för att utveckla en metod för 

att ge texturer ett mer naturligt utseende [6]. 

 

Perlin noise beter sig annorlunda ifrån vanligt brus, som endast använder sig av slumpmässiga 

värden. Funktionen fungerar genom att man 

 

1. genererar ett rutnät, med slumpmässiga lutningsvektorer.  

2. väljer sedan en punkt i rutnätet. 

3. beräknar längden på förflyttningen från rutnätets fyra hörn till punkten.  

4. beräknar lutningsvärdet på punkten genom att ta skalärprodukten mellan hörnens 

lutningsvektorer och längden på dess förflyttning till punkten.  

5. interpolerar förflyttningsvärdena till punkten. 

6. startar om från punkt ‘2’, om det finns punkter kvar i rutnätet. 

 

Detta görs tills alla punkter i rutnätet är beräknade. [7] Man får då ett brus som går gradvis 

mellan olika värden, vilket kallas för “gradient noise”. 

 

Unitys Mathf.PerlinNoise-funktion tar in två värden, x- och y- positioner, eftersom att det är 

genererat i 2D. [5] Algoritmen kan dock användas till flera dimentioner, men vi använder inte 

det eftersom att ett tvådimensionellt brus passade bäst för det vi ville åstadkomma. 
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Under arbetets gång hittade vi även en ny funktion som kallades simplex noise, vilket var en 

påbyggnad av perlin noise, som också utvecklades av Ken Perlin. Anledningen till 

utvecklingen var att det gamla bruset, perlin noise, hade några begränsningar. [8] Vi använde 

oss inte av simplex noise dock, eftersom perlin noise redan fanns inbyggt i Unitys Mathf-

klass. 

 

2.2 Verktyg 

Vi använde oss av datorer med operativsystemen Windows 7 och 10. Spelmotorn Unity3D 

som vi använder innehåller ett klass-bibliotek vid namn UnityEngine och funktioner som 

underlättar för spelutvecklingen. UnityEngine är en basklass som en stor del av Unitys klasser 

ärver ifrån.  

 

Kodredigeraren vi använde oss av var programmet MonoDevelop. Det är en så kallad IDE 

(Integrated Development Environment) som följer med när man laddar ner Unity. 

MonoDevelop är en multi-platform kodredigerare som kan användas för flera 

programmeringsspråk, som till exempel C#, C++ och JavaScript.  

 

2.2.1 Unity3D 

Unity är en spelmotor som man kan använda för att tillverka bland annat 3D- och 2D-spel, 

appar och andra sorters program. De programmeringsspråk som går att använda i Unity är C# 

och JavaScript. Unitys klassbibliotek och funktioner underlättar mycket för att 

programmering i 3D, i synnerhet klasserna Vector3, Quaternions och GameObject. Rotationer 

i Unity räknas ut som quaternions. Det finns en klass i Unity för quaternions som har ett antal 

funktioner för att underlätta programmering av dessa [9][10]. 

 
Figur 1: Unitys gränssnitt. 
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2.2.1.1 Vanliga komponenter, filer och funtioner i Unity 

I Unity finns en mängd olika komponenter för att underlätta spelutveckling. När man startar 

upp Unity för första gången behöver man först skapa ett projekt. I varje projekt har man också 

minst en scen. Till ett projekt kan man skapa ett antal scener. Scenerna sparas som en fil, som 

man kan öppna via Unitys filutforskare. Se figur 1 för Unitys gränssnitt. 

 

Man skulle kunna beskriva en scen som olika nivåer i ett spel, där varje nivå innehåller ett 

antal placerade objekt. Alla objekt som är placerade i scenvyn har komponenten Transform 

tilldelad sig, vilket innebär att den komponenten beskriver för scenen objektets 

position(translation), rotation och skala.  

 

Varje scen har även en hierarki med spelobjekt. Hierarkin är i form av en trädstruktur och 

bestämmer vilka objekt som är “barn” eller “förälder” till vilka objekt. Barnen ligger under i 

hierarkin och det objekt som är ovanför i hierarkin kallas då för förälder. Barnen i hierarkin 

följer relativt förälderns position, rotation och skala. Barnobjekt har därför en egen lokala 

position, rotation och skala i relation till förälderns position, rotation och skala. Alla objekt i 

hierarkin kan göras till en prefab genom att dra objektet till filutforkaren. Alla barn i objektets 

hierki går med i prefaben och all lokal länking mellan objekt, i objektens komponenter. 

 

I Unity kan man ladda en scen från en annan scen, via en funktion som kallas LoadScene. 

Funktionen fungerar genom att den nya scenen laddas, medan den gamla hamnar i ett pausat 

läge. Det finns även en funktion som kallas LoadSceneAsync som istället laddar den nya 

scenen asynkront, det vill säga i bakgrunden. När man sedan bygger spelet behöver man se till 

att alla scenerna man laddar ligger med i bygginställningarna, se figur 2. 

 

 
Figur 2: Bygginställningsfönstret. 
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2.2.1.1.1 Filutforskaren och importering av filer 

Unitys filutforskare är ett fönster i programmets editor som underlättar att hitta filer i det 

aktuella projektet. Den har en sökfunktion som underlättar när man letar efter specifika filer. 

Filer kan läggas in i Unity via Windows utforskaren, genom att lägga in dem i projektets 

“Asset” mapp, eller genom att dra och släppa filer direkt in i Unitys filutforskare.  

 

Om man gjort ändringar i en fil så importerar Unity om filerna på nytt, samtidigt som de 

behåller tidigare importeringsinställningar. Dessa inställningar sparas i så kallade “meta filer” 

som skapas automatiskt i Unity.   

 

I Unitys utforskare kan man även skapa en mapp döpt till “Resources”, som gör att man kan 

ladda filer från den mappen genom kod. Om filerna ligger i en annan mapp behöver man 

manuellt dra in dem i Unitys användargränssnitt för kod. Resources mappen är därför bra att 

använda för filer som man behöver ladda in, som i vårt exempel: musik, byggnader, kistor, 

ljudeffekter, terrängmaterial och träd. 

 

Vid importeringen av texturer kan Unity importera dem som normal maps. De görs då 

automatiskt om till normal maps som fungerar till de olika materialen, samt till shaders. 

Normal maps genereras utifrån texturens gråskala och används för att ge ett djup till texturer 

och geometri. 

 

Unity har en inbyggd funktion som gör att man kan importera 3D-objekt tillsammans med 

sina animationers “root movement”. På det sättet kan man använda animationernas rörelse för 

att flytta ett objekt istället för att koda det.  
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2.2.1.1.2 Unitys Animator Controller 

För att lättare gå mellan olika animationer har Unity en Animator Controller som hjälper till 

att skapa övergångar mellan animationer, se figur 3. Till dessa övergångar lägger man in olika 

villkor som måste uppfyllas innan övergången till en annan animation kan ske. Dessa villkor 

är baserade på parametrar av typerna float, int, boolean och trigger. Ett villkor skulle t.ex. 

kunna vara att man går över till en attack-animation om en boolean-parameter är sann.  

Trigger parametern är en boolean som automatiskt blir falsk efter att övergången har skett. 

Animator Controllern är en fil som skapas via filutforskaren och tilldelas till ett objekt via 

Animator-komponenten. Unitys animator controller har inbyggd stöd för Inverse Kinematic, 

som används för  att positionera en karaktärs händer eller fötter till en viss position och/eller 

rotation. [11] 

 
Figur 3: Unitys Animator Controller. 

2.2.1.1.3 Kodredigering och debugging 

Lättaste sättet att skapa filer till Unity är att skapa dem via Unitys filutforskare. På det sättet 

får man en C#-fil eller en JavaScript-fil innehållande standard-startkod. Klassens namn blir då 

redan satt till filens namn, filen blir satt till att den använder namnrymden UnityEngine och 

System.Collections, samt att filen får en start- och en update-funktion. Detta för att lättast 

introducera nybörjare till kodning i Unity, samt underlätta filskapandet. För att en fil ska 

kunna köras i Unity behöver klassens och filens namn stämma överens. 

Om man i kod sätter variabler som “public” har man möjlighet att göra ändringar på dem i 

Unitys editor och se ändringarna medan spelet körs. Detta underlättar väldigt mycket medans 

man testar nya eller fixar funktioner som ännu inte fullt fungerar. En annan funktion som är 

hjälpsam medan man testar är Debug.Log-funktionen, som gör att man kan skriva ut variabler 
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eller textsträngar i konsollfönstret. 

2.2.1.1.4 Navigation 

Unity har ett inbyggd system för navigering som oftast används för spelets AI. Unity ger 

möjlighet att sätta vilka objekt som är gåbara och vilka som inte är det. Utifrån detta kan 

Unity generera en mesh som används som karta för vart vissa objekt kan gå. I vårt fall 

används det för fienders rörelse. 

2.2.1.1.5 Input 

I Unity finns en funktion som gör att man kan kartlägga tangentbordets knappar till en viss 

“input”. På det sättet kan man lättare ändra vilken knapp som gör vad i spelet.  

 

Även när spelet är exporterat finns det möjlighet för spelaren att ändra input i spelets 

launcher. På det sättet kan man även få så kallade negativa och positiva knappar till en input. 

Om t.ex. knappen ‘w” är den positiva knappen och ‘s’ är den negativa knappen, ger “w” 

värdet ‘1’ och “s” värdet ‘-1’ till input-hanteraren.   

2.2.1.1.6 Fysik 

I Unity använder vi oss utav följande komponenter för att simulera 3D-fysik i vårt projekt: 

 

● RigidBody 

● Box Collider 

● Sphere Collider 

● Capsule Collider 

● Mesh Collider 

● Hinge Joint 

● Constant Force 

 

Rigidbody används för att simulera all fysik till ett objekt. Objekt kan fortfarande kollidera 

med andra objekt om den har “colliders” men RigidBody behövs om man vill simulera 

fysiken.  

 

Box Collider, Sphere Collider, Capsule Collider, Mesh Collider är alla komponenter som 

simulerar ett objekts kollision, den ända skillnaden är formen på kollisionsytan. Till terrängen 

använder vi oss utav Mesh Collider. Det finns även en komponent som heter Terrain 

Collider, men den kollisionstypen tillåter inte hål i kollisionen. Vi använder därför Mesh 

Collider, eftersom vi ändå genererar terrängens mesh. Mesh Collider är kollision som är 

formad som den mesh man tilldelar komponenten. Komponenten har även en gräns för hur 

många vertex-kollisioner meshen kan ha. Terrängen vi generar har dock tillräckligt få vertex 

att det fungerar. Kollisionskomponenterna kan sättas som “trigger”, vilket innebär att de inte 

fysiskt kolliderar men att man kan läsa av vad som är inuti triggern genom kod.  

 

 

Hinge Joint är en komponent som simulerar objekt som sitter fast i en hake. Den fungerar bra 

för t.ex. dörrar och rep. För att Hinge Joint ska kunna fungera behövs en kollisions-

komponent och en RigidBody-komponent. 
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Constant Force är en komponent som lägger till kraft på objektet. Kraften kan vara i världens 

globala XYZ-axlar, eller i objektets lokala XYZ-axlar.  

 

Varje objekt kan bli tilldelat ett så kallat lager. I Unity kan man då ändra vilka lager som 

fysiskt kan kollidera med och triggra varandra. 

2.2.1.1.7 Ljud i Unity 

För att kunna spela upp ljud i spelet behövs minst två komponenter läggas ut i en scen: en 

Audio Listener-komponent och minst en Audio Source-komponent. Endast en Audio 

Listener kan läggas ut i en scen, annars blir det fel när man försöker köra spelet. Den läggs 

oftast på Kameran. Audio Source-komponenten läggs på alla objekt man vill spela ljud från. 

Ljudet som spelas från Audio Source kan vara 3D-ljud eller 2D-ljud. 2D-ljud spelas med 

samma volym och ton oavsett var i världen objektet med Audio Source-komponenten är. 3D-

ljud tar hänsyn till objektets position i relation till scenens Audio Listener när den spelar upp 

ljud. 

2.2.1.1.8 MonoBehaviour-klassen 

Stora delar av klasserna vi skapar i Unity ärver av en av Unitys klasser, vid namn 

MonoBehaviour. Detta gör vi så att klasserna kan köras i spelet. Klassen innehåller 

funktionalitet och funktioner som gör att kod kan köras med uppdateringen av spelet, inuti 

spelvärlden. De funktioner vi använder mest från den klassen är: 

 

● Start, 

● Awake,  

● Update,  

● LateUpdate,  

● FixedUpdate,  

● OnTriggerEnter,  

● OntriggerExit, 

● OnCollisionEnter.  

 

Alla dessa funktioner returnerar “void”, vilket innebär att de inte returnerar någonting alls. 

Den innehåller även funktioner för att starta rutiner, vilket är likt trådar. Dock körs varje kod 

som en komponent till ett objekt och varje komponent körs som en tråd i Unity. 

 

Start- och Awake-funktionerna körs endast en gång när scenen startar eller när ett skript sätts 

igång. Update funktionen körs en gång för varje frame. Late update körs också en gång för 

varje frame, men körs efter Update. FixedUpdate kör i ett fixerat intervall, som är baserat på 

hur ofta fysiken i spelet uppdateras. Detta intervall kan sättas i Unity. FixedUpdate körs även 

precis innan fysiken i spelet har uppdaterats.  

 

OntriggerEnter-, OntriggerExit- och OnCollisionEnter-funktionerna tittar på objektens 

kollisionkomponenter. När ett objekt med kollision går in i en trigger, kan objektet som har 

denna trigger köra OnTriggerEnter. OnTrigger-funktionerna tar in en “Collider”-variabel 

som man då kan läsa av i funktionen. Från collider-variabeln kan man få fram vilket objekt 

som har åkt in i triggern. OnCollision-funktionerna tar in en “Collision”-variabel istället. 

Utifrån den variabeln kan man få ut spelobjektet som den kolliderar med, den kolliderande 

punktens position samt ytans normal. 
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2.2.2 Blender 

För skapandet av byggnader, fiender och liknande saker i 3D har vi använt oss av programmet 

Blender.  Blender är en öppen och gratis mjukvara, som kan användas för att skapa saker i 3D 

till olika saker som film, spel, osv. Några av Blenders funktioner är skulptering, modellering, 

texturmålning och animering. Se figur 4 för Blenders gränssnitt. 

  

 
Figur 4: Blenders gränssnitt. 

 

Blender har två olika renderingsmetoder inbyggt i sig. Den ena heter cycles vilket använder 

sig av path tracing, en mer realistisk rendreringsmetod än den andra metoden, vid namn 

“Blender Internal”. Blender Internal använder sig istället av ray-tracing.  

 

Blender har en egen spelmotor inbyggd där man kan skapa enkla spel. Anledningen att vi inte 

använder den är eftersom det inte är lika lätt att programmera i den, samt att den har många 

buggar i sitt nuvarande tillstånd. Det verkar heller inte som att utvecklarna av Blender har 

stort fokus på dess spelmotor. 

 

Blender har även en inbyggd video-redigerare. Den är dock inte lika lättanvänd som andra 

liknande redigerare och saknar vissa funktioner, men fungerar för enkel redigering av 

filmklipp. 

 

Blender har en del fördelar: 

● Gratis/öppen mjukvara. 

● Unity kan importera allt från Blender. 

○ blender-filer(.blend) . 

○ Material. 

○ Animationer. 

○ 3D-objekt. 

● Vi har använt det förut. 
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● Det har näst intill alla funktioner vi behöver. 

○ Modelering/skulptering av 3D-modeller. 

○ Animering. 

○ UV-mapping. 

○ Texturmålning. 

○ NormalMap bakning. 

 

Dock har det också några få nackdelar: 

● Blender och Unity använder 3D-axlarna olika 

○ Blender använder x för sidled, z för upp/ner och y för djup (x,z,y). 

○ Unity använder x för sidled, y för upp/ner och z för djup (x,y,z). 

● Blender är inte det mest nybörjarvänliga programmet. 

● Blenders implementering med att måla texturer är inte den bästa. 

 

2.2.3 Musik och ljudeffekter 

Den musik vi använde oss av var royaltyfri och gjord av Kevin Macleod som lägger upp dem 

på sin hemsida Incomptech.com. [12] Vissa av ljudeffekterna har vi spelat in själva men andra 

har vi tagit ifrån ett asset-paket som Mikael har köpt privat. När och ifall vi behövde göra 

ändringar i ljudfilerna, som t.ex. sänka ljudnivån eller minska amplituden på ljud, har vi 

använt oss av gratisprogrammet Audacity.  

 

2.2.4 Verktyg till skapandet av en trailer 

Ett av kraven  för att delta i SGA var att skapa en trailer eller ett klipp där vi spelar igenom en 

del av spelet, en så kallad gameplay-video. 

  

Vi valde att skapa en gameplay-video. För att spela in klipp från när vi spelar kommer vi att 

använda oss av programmet OBS. OBS är förkortning av “Open Broadcast Software”. Detta 

program är primärt till för att strömma spel till sidor som Twitch [13]. Dock går det även att 

använda för att spela in och spara filmklipp av datorns skrivbord. 

 

För redigeringen av filmklippet använde vi oss av programmet Windows Movie Maker. Detta 

program kommer med i Microsofts “essentials”-paket, som finns att ladda ner via Microsofts 

hemsida. Windows Movie Maker är ett väldigt simpelt program, men det var tillräckligt för 

våra behov.  
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3 Genomförande 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi gick tillväga när vi skapade de funktioner som 

skulle användas till spelet. Vi kommer förklara hur vi tänkte när vi skapade de olika delarna 

och hur vi gick tillväga när problem uppstod. 

3.1 Förberedande arbete 

Eftersom att vi redan hade börjat arbeta på detta projekt under en tidigare kurs, hade vi en 

stabil grund att börja på. Innan projektet startade så satt vi och funderade på vad vi ville 

åstadkomma med projektet och vilka sorts funktioner vi ville implementera Vi kom fram till 

en hel del, och för att alltid veta nästa steg i utvecklingen skrev vi ned allt i en lista. 

 

3.2 Terrängen 

Som vi tidigare nämnde ville vi skapa en slumpmässigt och förförandemässigt genererad 

terräng där spelaren kunde röra sig fritt med karaktären. Vi kom sedan fram till att det fanns 

några olika sätt att lösa detta på, men vi beslutade oss tillslut att använda oss av metoden 

“perlin noise”. Anledningen till att vi valde denna metod var på grund av att den fanns 

inbyggd som en funktion i Unitys Mathf-klass och för att dess mjuka brus fungerade bra med 

det vi ville göra. [5]  

 

Ian Parberry beskriver i sitt dokument hur generering av förförandemässig terräng borde ske. 

Enligt honom behöver genereringen vara snabb, slumpmässig och samtidigt strukturerad, 

samt kontrollerbar på ett intuitivt och naturligt sätt. [14] Perlin noise genereras snabbt och kan 

skapa intressanta miljöer om funktionen multipliceras med olika skalärer. 

3.2.1 Heightmap 

Heightmap, eller höjdkarta på svenska, används för att spara olika värden i en bild. 

Som man kan se i figur 5 så ger perlin noise en gråskala av värden mellan svart och vitt. För 

att kunna göra något av detta, implementerade vi ett sorts system. Vi valde att göra så att en 

helt svart punkt på bruset representerade en 0:a och en helt vit punkt representerade en 1:a. Vi 

kunde då också få ut värdena av alla gråskalor, vilket innebär att vi kunde binda färgen på en 

viss punkt med en viss höjd, mellan 0 och 1, som vi sedan skulle kunna använda för att 

representera vår terräng. 

 

 

Figur 5: Brus genererat med perlin noise. 
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För att spelarens karaktär skulle få en bra och fungerande terräng som var lätt att gå omkring 

på, såg vi till att värden från 0 till 0,6 på höjdkartan ändrades till samma höjd/värde. Detta 

gjorde så att vi fick en platt mark på en stor del av höjdkartan med några uppstickande berg, 

istället för att bara ha stora dal- och bergdelar över hela terrängen.  

För att generera höjdkartan med perlin noise skapade vi en klass för just det ändamålet. 

Klassen är inte barn av klassen MonoBehaviour eftersom vi inte använder några av Unitys 

inbyggda funktioner, den behöver inte köras som en komponent till ett objekt och den behöver 

eller inte updateras under spelets gång. Vi behöver dock använda UnityEngine-namespace 

eftersom att vi vill komma åt Vector2-klassen. Vector2 är en sorts variabel som tar två stycken 

flytvärden för varje instans, vilket gör att den kan användas för att underlätta bland annat 

koordinater för position.  

I klassen har vi två funktioner: en som returnerar en 2D float array med noiseMap datan och 

en funktion som returnerar ett ensamt float-värde. Den första funktionen använder sig utav 

andra funktionen i två for-loopar för att fylla den array som den ska returnera, se bilaga C för 

pseudo-kod. 

Funktionen för där perlin noise skapas, tar in parametrar för storleken i x-led och y-led, 

octaves, offset, frequency, amplitude, lacunarity, persistance, scale och seed. Variabeln “seed” 

ger en slumpmässighet beroende på vilket “seednummer” som läggs in, variablerna “scale”, 

“lacunarity”, “amplitude”, “persistance” och “frequency” är skalärer och variablerna för 

“offset” bestämmer hur förskjutet varje del ska vara i x- och y-led. Detta är på grund av att 

man ska kunna lägga ihop alla delar av terrängen, utan att det ska bli ojämnheter. 

För att få lite kullar och svängar i terrängen använder man olika sorters skalärer när man 

räknar ut höjdkartan, som octaves, frequency, amplitude och lacunarity. [15] Octaves styr över 

hur många gånger man loopar igenom funktionen där perlin noise genereras, amplitude 

multipliceras på resultatet från noise funktionen. För varje loop multipliceras lacunarity med 

frequency och persistance med amplitude. Efter varje loop summeras värdet från noise-

funktionen. Detta används för att få ett mer varierat brus. 

3.2.2 Generering av mesh 

När höjdkartan var klar kunde vi gå vidare till att generera terrängens mesh. För att kunna 

åstakomma detta använde vi oss av Unitys inbyggda klass Mesh. [16] I processen för att 

generera meshen fanns tre delar; Skapa vertices, UVs och trianglar.  

 

Vertices, eller noder på svenska, är alla hörn som bildas när olika kanter från trianglarna möts. 

UVs används för att kartlägga texturer till olika objekt. Trianglar, även kallade polygoner, 

används tillsammans med vertex. Det finns alltid tre stycken vertex för varje triangel, en för 

varje hörn i triangeln. Anledningen till att man använder trianglar för att representera olika 

former är för att de är lätta att använda och att de fungerar bra till nästan vad som helst. 

 

För att få terrängen att följa vår höjdkarta, läste vi först in värdet från höjdkartan på varje 

pixel. Sedan så gav vi värdet från varje pixel till en vertex, mappade för texturen med UVs, 

för att till sist lägga in trianglar som gick till alla vertices. För pseudo-kod, se bilaga D. 

 

Som kan ses i bilaga D, genererades två trianglar samtidigt för att bilda en kvadrat. För att 

undvika att för många trianglar genererades vid den yttre vänstra och nedre kanten, kollade vi 
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när loopen hade nått någon av kanterna, för att då helt enkelt inte generera någon ny triangel 

vid de vertex-punkterna. Trianglarna genererades enligt figur 6, där varje punkt är en vertex 

och linjerna formar trianglarna. 

 

 
Figur 6: Generering av trianglar. 

 

I figur 6 ovan står w för “width”, det vill säga bredden av höjdkartan och ‘i’ är index för den 

vertex som man tittar på i loopen. 

3.2.3 LOD-update 

När alla delar av terrängen har genererats, implementeras olika Level of Detail(LOD) för 

terrängen. Detta styrs av ett skript som läser av hur långt bort varje del av terrängen är från 

spelaren och ställer sedan in rätt LOD. 

 

Pseudo-kod: 
function lodUpdate () { 
 dist = Distance To Player; 
 enableMeshRenderer; 
 if (dist   < lowest threshold) { 
  Mesh = high resolution mesh; 
 } else if (lowest threshold <= dist < middle threshold) { 
  Mesh = mid resolution mesh; 
 } else if (middle  threshold <= dist < highest threshold) { 
  Mesh = low resolution mesh; 
 } else if (Distance  >= highest threshold) { 
  disableMeshRenderer; 
 }  
} 
 

 Det betyder att terrängdelar som är lågt bort ifrån spelaren har ett mycket lägre antal 

polygoner än de delar som är nära spelaren, se figur 7. Anledningen till detta görs är att 

effektivisera renderingen i spelet, då det är helt onödigt att generera med full kvalitet där 

spelaren inte kan se. När spelarkaraktären är nog långt bort av-aktiveras den terrängdelen helt, 

för att effektivisera ännu mer. 
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Figur 7: Noder och trianglar, olika level of detail. 

 

3.2.4 Shader 

Det finns olika typer av shaders att programmera i Unity. Det finns surface shaders [17], 

vilket är hur ytan av en polygon ska rendreras baserat på ljusen i scenen. Det finns även 

vertex shaders [18], vilket är en sorts shader som påverkar geometrin som läses av i scenen. 

Shaders är kod som beskriver hur datorn ska tolka polygoner och vertices. Unity har en 

funktion de döpt till shaderlab som underlättar att anpassa shaderkoden så den passar in i 

Unity-editorn. Shaderns kod räknas ut på GPU:n. Den shader vi skrivit är en surface shader 

till terrängens material.  

 

I Unity använde vi samma shader för de olika materialen vi har. Det vi ändrade på varje 

material var texturerna och de olika parametrarnas värde. De olika parametrarna till 

terrängens shader är uppdelade i tre sektioner. Varje sektion innehåller följande variabler:  

● Color (färg rgb-a) 

● Diffuse (textur) 

● Detail (textur) 

● Normal (normal-textur) 

● Normal Power (float) 

● BlendPow (float) 

 

Color är en variabel som ändrar färgen på Diffuse texturen. GrassDiffuse är bastexturen. 

Detail lägger sig ovanför Diffuse texturen med blandningsläge multiply. Normal är normal-

mapen för varje sektion. Normal Power för varje sektion är styrkan på normal mapen. 

BlendPow reglerar hur hård övergången mellan sektionerna(texturerna) ska vara.  

 

Sektion ‘2’ och ‘3’ har även en extra variabel som heter height. Denna variabel bestämmer på 

vilken höjd i spelvärlden bastexturen ska gå över till nästa sektions texturer. 

  

Tredje sektionen tittar även på ytans globala normal för att välja hur mycket den sektionen ska 

visas. Om normalen pekar uppåt ska den sektionen alltså visas mer. Storleken på 

normalgränsen regleras av snowAmount-variabeln. Tredje sektionen har även en variabel vid 

namn SnowChunkBlendPow, som reglerar hur hård övergången är mellan snön och 

stentexturen.  
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Smoothness-variabeln bestämmer hur glansig terrängen ska vara. Hur mycket terrängen ska 

reflektera och hur hård specular ska vara. Metallic-variabeln bestämmer hur hård metallic 

effekten ska vara, vilket är en ny funktion i den senaste versionen av Unity. Båda dessa 

variabler tillhör inte en sektion, utan påverkar hela materialet. 

3.2.5 Placering av byggnader och fiender 

När vi skulle placera ut byggnader på terrängen ville vi att terrängen skulle plattas till där 

byggnaden skulle stå, för att förhindra att terräng skulle gå genom byggnader och därmed få 

som följd att det kunde se onaturligt ut. Vi behövde därför bestämma var husen skulle stå 

innan vi genererade terrängens mesh. Se figur 8 för flödesschema. 

 

För att kunna göra detta bestämde vi först vilken position på höjdkartan som byggnaden 

skulle ha, för att sedan spara den datan i en lista. Klassen som har denna lista innehåller även 

några andra värden. Till att börja med innehåller klassen två numeriska värden för 

byggnadens position i världen och två numeriska värden för längden av kanterna på den 

fyrkantiga arean som den byggnaden tar upp.  

 

För att få fram en byggnads position slumpades två värden fram; ett för koordinaten x och ett 

för koordinaten y. För att undvika att byggnader överlappade med varandra, jämfördes varje 

byggnads fyrkantiga area med varandra. Vi tittade även på höjdkartans värde, eftersom att vi 

ville att en del byggnader bara skulle stå på platt mark, medans andra byggnader skulle kunna 

placeras var som helst på terrängen. 

 

När byggnaden hade sin position, höjden var som den skulle och vi hade försäkrat oss om att 

ingen överlappning med andra byggnader skedde, kunde vi till slut platta till marken där 

byggnaden skulle stå. Detta gjordes genom att ta ut medelvärdet på höjdkartan av den 

fyrkantiga arean som byggnaden skulle stå på, för att sedan sätta varje pixels värde inom den 

fyrkanten till medelvärdet. På så sätt blev alla värden inom fyrkanten likadana och därigenom 

plattades terrängen ned till en rimlig höjd. För pseudo-kod, se bilaga E. 

 

Då kanterna till den tillplattade fyrkanten kunde bli väldigt skarpa ifall tillplattningen skedde 

intill ett berg, kom vi fram till ett sätt att mjuka till kanterna för en mer realistisk känsla. Vi 

kom fram till en formel som kunde användas och den gick ut på att loopa igenom varje kant 

av fyrkanten till husen med ett visst värde för att mjuka ut de hårda kanterna. Detta värde 

kallades för “smoothValue”. Efter lite räkning fick vi att 

 

 
 

där value är värdet på den nuvarande pixeln i höjdkartan utanför byggnadens tillplattade 

fyrkant, average är medelvärdet för fyrkanten och x samt y är längden på antalet punkter i x- 

samt y-led som ska mjukas ut. Detta gav oss en mjukare övergång från tillplattningen, istället 

för en hård och rät kant. När allt detta var uträknat kunde byggnaden helt enkelt bara 

instansieras och placeras i mitten av den tillplattade fyrkanten. 

 

Vi behövde sedan bestämma ifall byggnaden skulle ha fiender nära sig. Detta gjordes med 

hjälp av en boolean-variabel som aktiverades ifall byggnaden innehöll så kallade “spawn-

points” för fiender och om dessa skulle användas för att lägga ut fiender runt omkring 

byggnaden. På det sättet kunde vi använda samma skript till att slumpmässigt placera ut 

objekt som vi som inte skulle placera ut några fiender intill sig, som t.ex. alla träden som 

placerades ut, eller spelkaraktärens hus. Klassen innehöll även en lista med byggnadens alla 
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“spawn-points”, för att enkelt kunna nå dessa när fiender skulle placeras ut runt omkring 

byggnaden.   

 

 
Figur 8: Flödesschema för placeringen av en byggnad. 

3.2.6 Navigation mesh 

Navigation Mesh är en mesh som genereras i Unity. Den används som en karta för en 

navigation mesh agent, som den kan röra sig på. För att Unity ska kunna generera en 

navigationsmesh behöver man antingen i kod eller manuellt sätta ett objekt som “navigation 

static”, samt bestämma om objektet är “walkable”(gåbart) eller “not walkable”(ej gåbart). På 

det sättet vet Unity på vilka objekt den behöver titta på när den genererar en navigationsmesh. 

I Unitys editor, under fliken Navigation ligger inställningarna för hur bakningen ska anpassa 

sig till en agents storlek.  

 

 
Figur 9: Inställningar för Navigation mesh baking. 
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Eftersom att vi endast har en sorts fiende tog vi liknande inställningar som agenten har för 

Agent Radius och Agent Height, som kan ses i figur 9. Max Slope är inställning för hur 

branta vinklar agenten kan gå på, Step Height är hur höga kanter fienden kan gå upp för, 

Drop Height är hur långt upp fiender kan hoppa ifrån(y-axeln) och Jump Distance är hur 

långt fienden kan hoppa i x- och z-axeln. Drop Height och Jump Distance är inställningar 

som används för att generera Off Mesh Links [19], se figur 10.  

 

Med Off Mesh Links menas att det finns länkar mellan olika delar av navigationsmeshen, där 

navigation mesh agents kan hoppa mellan. Vid bakning kan endast endast Off Mesh Links 

generaras som rör sig nedåt. Off Mesh Links som går uppåt kan inte generas i bakningen, utan 

det måste göras manuellt i scenen.  

 

 
Figur 10: Bakad navigation mesh med “Off Mesh Links”. 

 

Under Areas fliken kan man skapa olika områden i navigationsmeshen så att man kan lägga in 

en “vikt”, eller kostnad, som styr över vilka områden navigation mesh agents är mest benägna 

att går på. Att baka en navigationsmesh är en funktion som ligger i UnityEditor-namespace. 

UnityEditor är något som inte följer med när man bygger projektet, vilket skapade problem ett 

för oss. 

 

Vår lösning till detta problem blev då istället att skapa ett antal scener i Unity. Till varje scen 

genererade vi en terräng, som vi sedan manuellt bakade navigationsmeshen på efteråt. På det 

sättet genererade vi en fortfarande en slumpmässigt genererad värld, bara inte vid start. 

Antalet olika världar som genererades blev då begränsat till hur många scener som vi hade 

genererat. Antalet scener vi skapade till spelet som vi skickade till SGA var tre stycken, en för 

varje material som vi skapade. 

 

I spelet är terrängen, byggnaders tak, vakttornet, golvet och plattformerna i fängelsehålan 

gåbara för fiender. En bra regel är att de flesta objekt som är statiska och som speleren kan gå 

på ska vara gåbara. På det sättet kan inte spelaren stå på ett ställe hela tiden och skjuta fiender 

med pilar utan att fienden inte kan nå honom. Vi placerade även ut off mesh links på vissa 

byggnader manuellt, eftersom att då kunde fiender även gå upp på tak om så behövdes. För att 
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kunna sätta ett objekt som gåbart behöver man i Unity editor sätta objektet som “navigation 

static”. 

 

3.3 Rep 

I spelet ska spelaren kunna svinga och klättra i rep som vi placerar ut. Repet skapade vi i 

Blender och repets mesh styrs av en armatur med ett antal ben, se figur 11.  

 

 
Figur 11: Visar repets skelett. 

  

Vi importerade repet till Unity utan några animationer. Varje repben blev tilldelad en 

RigidBody-, en Capsule Collider- och en Hinge Joint-komponent. På det sättet kunde det 

simpulera ett riktigt fysiskt rep.  

 

I Hinge Joint-komponenten använde vi en inställning som kallades för “use limits”. Det 

gjorde att repet inte roterar sig i sin lokala y-axel, vilket gör att spelarens rotation blir rätt när 

han greppar tag i repet. Med y-axeln menas den axel som går uppåt/nedåt längs med repet. 

 

På spelarobjektet placerade vi till ett tomt barnobjekt med en Capsule Collider. Vi placerade 

objektet framför bröstet på spelaren och satte Capsule Collidern som trigger. Detta objekt 

skulle fungera genom att när ett av repets ben åker in i triggern, skulle spelaren greppa tag i 

repbenet. När spelaren greppade tag i repet skulle han bli ett barn till repbenet, vilket innebär 

att han blev en del av repets hierarki. På det sättet skulle han följa benets position och rotation 

utan problem.  

 

För att lättare hålla reda på spelaren och koda spelarens position och rotation medans han höll 

tag i repet, skapade vi ett tomt objekt som vi använde som en punkt där spelaren skulle hålla 

händerna och för att hänga, vid namn hangingPoint. När karaktären klättrar, rör sig denna 

punkt upp eller ner längs med repet. När spelaren greppar tag i ett rep, sätts hängpunktens 

position till mitten av repbenet som spelaren greppar tag i. Objektet hangingPoint blir även 

satt som ett barn till det benet. För att sedan simulera att spelaren klättrar, flyttar vi endast 

punktens position upp eller ner på repet. 

 

Vi implementerar det genom att skala ett värde mellan ‘0.0’ och ‘1.0’, som representerar var 

på repet som karaktären befinner sig. När det skalvärdet når ‘0.0’, är karaktären vid 

föräldrabenets mittpunkt. Då byts det ben som hangingPoint är barn till och skalvärdet ändras 

istället till ‘0.99’. Samma sak görs åt andra hållet, då skalvärdet når värdet ‘1.0’ byts förälder 

till barnbenet och skalvärdet ändras istället till ‘0.01’. Eftersom att värdet skalas mellan ‘0.0’ 

och ‘1.0’, kan man lätt förhindra att spelaren inte klättrar för högt. Vi implementerade även att 

när objektet hangingPoint kommer till en visst punkt, skalas skalvärdet inte mer. På det sättet 
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håller sig alltid hangingPoint på repet.  

 

För att man ska kunna rotera karaktären runt repet, medan han samtidigt håller samma 

rotation som repet, tas först rotationen från repbenet som hangingPoint är barn till, sedan 

multipliceras den med en annan rotation som beräknas utifrån kamerans rotation. Spelaren 

kunde sedan styra rotationen av karaktären med hjälp av input-kontrollern. 

3.4 Spelarkaraktären 

3.4.1 Pilskjutning 

I spelarens skript har vi variabel som pekar på pilobjektet som karaktären håller i när han 

siktar. Om spelaren inte håller i en pil sätter vi variabeln till null. Pilobjektet center är vid dess 

fjädrar. Medan spelaren siktar och håller i pilen, följer pilen spelarens höger hand och är 

roterad mot vänster hand. Klickar man och håller ner vänster musknapp ökars en variabel som 

vi har döpt till “bowpower”. Denna variabel är en flyttalsvariabel som rör sig mellan värdena 

‘0’ och ‘1’. Denna variabel används som skalär till kraften som vi sedan använder för att 

skjuta iväg pilen med. Vi använder den även som skalär för högerhandens IK position. Vi 

beskriver mer om IK i nästa kapitel.  

 

För att ändra piltypen lade vi in funktioner i skriptet som ligger på pilen. Det skriptet 

innehåller funktioner för att följa spelaren, ändra piltyp, för att skjuta iväg pilen och skada och 

sätta sig fast i fiender. Vi skapade även ett annat skript för att hålla reda på hur mycket mana 

man har och om man kan ändra pilsorten. Det skriptet tittar även på vilken piltyp spelaren vill 

ändra till och anropar skriptet som ligger på den pil spelaren håller i, för att ändra sorten. Det 

skriptet ligger som komponent på spelaren. På det sättet kan lättare få tag i spelarens mana-

stats. De olika pilsorterna med beskrivning kan ses i bilaga F. 

 

3.4.2 Spelarens IK 

När spelarkaraktären har tagit fram bågen kan man sikta genom att flytta kameran. För att få 

detta fungera har vi gjort så att spelarens händer följer “IK-targets”. IK är en förkortning av 

“Inverse Kinematic” och det fungerar som så att underarms benet tittar på en position(IK-

target) i världen. På det sättet händer det att hand-benets position följer sitt IK-target. För att 

kunna hålla reda på åt vilket håll armbågen pekar ser man även till att överarmen har en 

position som den tittar på. Denna position kallas oftast för en “pole target”, men i Unitys kod 

kallas den för “hint”. Se figur 12. 
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Figur 12: Spelkaraktärens IK-system. 

 

Det var viktigt för oss att använda IK, eftersom att vi ville att spelaren skulle kunna sikta med 

pilbågen och kameran. Vi testade att använda sparade animationer i början, men det visade sig 

vara ett sämre alternativ. Om allt detta skulle göras med animationer skulle det krävas väldigt 

många fler animationer och bågens rotation skulle inte kunna matcha kamerans rotation lika 

bra, vilket skulle göra det svårare att sikta med bågen.  

 

När vi implementerade denna funktion använde vi oss utav Unitys inbyggda IK-system. Detta 

system fungerade endast om man hade importerat skelettet som ett “mecanim”-objekt. 

Mecanim är också ett annat namn för Unitys animationssystem. Vid importen av animationer 

skapade vi en kurva på animationen där karaktären skulle följa IK-targets. Det betyder då att 

kurvan hade värdet ‘1’ i den animationen. Om en kurva saknades på någon av de andra 

animationerna, blev den animationen tilldelad värdet ett. Se figur 13. 

 

Vi satte sedan in värdet från kurvan på en variabel i Animator Controllern som spelarobjektet 

hade tilldelats. Programmässigt togs sedan värdet från den variabeln och det värdet lades in 

som vikt för hur mycket händerna skulle följa sitt IK-target. På det sättet kunde man styra 

vilka animationer som använde IK-target. Se bilaga A för pseudo-kod. 

 

 
Figur 13: IK-weight-kurva. 

 

Som kan ses i figur 14, lades IK-positionerna ut manuellt som ett barnobjekt till ett tomt 

objekt i scenen vid namn handiks. Det objektet lades sedan in som ett barn till spelkaraktärens 

objekthierarki. På så sätt kunde vi göra ändringar på det tomma objektet och samtidigt se till 
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att de andra objekten följde spelarens position. 

 

   
Figur 14: IK-hierarkin i Unitys editor. 

 

På hand-IK objektet tilldelade vi ett skript som kontrollerade om spelkaraktären siktade med 

bågen. Om karaktären gjorde det, satte skriptet hand-IK objektets rotation till samma som 

kamerans rotation. Detta gjorde att alla IK-positionerna följde kamerans rotation och 

spelarens position.  

 

Matematiskt räknas rotationen av ett IK-system ut genom att räkna ut jacobianen för en 

rotation av en led, för att sedan räkna ut inversen på den jacobianen. Att räkna ut inversen av 

jacobianen kan göras på olika sätt, men det är inte alltid att det finns en lösning till 

uträkningen. Ett av sätten är att räkna ut pseudo-inversen. Ett annat sätt är att räkna ut 

transponatet av jacobianen. Det är dock endast en approximation av inversen, men den 

uträkningen är snabbare att kalkylera. Unity har en inbyggd uträkning för IK i sin motor och 

på grund av detta fanns det ingenting som vi behövde räkna ut i kod [20].  

 

För att få bra rörelser vid användningen av IK, testade vi att sätta upp IK- och hint-

positionerna som skulle passa till animationen för siktet av pilbågen. Vi testade sedan att 

rotera dessa positioner runt karaktärens vänstra axel. På det sättet håller spelaren alltid bågen 

med rak vänsterarm medans han siktar, samtidigt som högerhanden alltid är kvar på rätt 

position och rotation bakom bågen. IK-hint positionerna följer också med, då de ligger i 

samma position relativt till händernas IK-target. 

3.4.3 Colliders - kurvor och events 

Till spelarens svärd, fiendens lie och fällornas blad användes Unitys inbyggda komponent 

“Capsule Collider” som kollisionsdetektion. Capsule collidern satte vi som trigger, vilket 

innebar att vapen med dessa colliders på sig skulle kunna gå igenom fienderna och spelaren. 

För att undvika att svärdet skulle kunna skada fiender när spelarens karaktär spelar andra 

animationer än attack-animationer, använde vi oss av kurvor när vi importerade 

animationerna, se figur 15 för ett exempel. 

 

I koden för varje sak som använder en hitbox, tittar vi när kurvan når ett värde större än 0.5 

och då slås collidern igång. Om en animation saknar en kurva som bestämmer det här värdet, 

blir det automatiskt noll. På det sättet blir värdet noll om spelaren går över i en annan 

animation och capsule colliderna stängs då av.  
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Figur 15: Kurva för ett vapens collider. 

 

Innan vi använde oss av detta försökte vi använda något som kallas events. Events i Unity 

fungerar som så att vid en viss tidpunkt i en animation lägger man in ett event och det eventet 

anropar en funktion, som då blir kopplat till eventet. Vi provade då med att sätta in events vid 

vissa punkter i attack-animationerna som stängde av och på capsule collidern. Detta skapade 

dock problem när attack-animationerna avslutades innan den nått eventet som stänger av 

collidern, vilket kunde hända t.ex. när spelaren tog skada, dog eller försökte undvika en 

attack. I och med detta kunde collidern fastna i påslaget läge, därav anledningen till att vi 

bytte till en mer säker metod. 
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3.4.4 Animator Controller/Tillstånd, blendTree, taggar och lager 

Animator kontroller används för att implementera spelarens övergångar mellan animationer. 

Den fungerar som så att man lägger in tillstånd i kontrollern och de tillstånden kan då bli 

kopplade till en viss animation, eller till ett så kallat “blend tree”.  

“Blend tree” fungerar som så att det skalar mellan olika animationer baserat på ett(1D) eller 

två(2D) värden. Nedan, i figur 16, kan man se hur tillståndet för vår “locked on”- movement 

ser ut. Detta tillstånd använder sig utav två parametrar för att styra hur animationerna ska 

skala mellan varandra. Parametrarna x och y tar på sig ett värde mellan ‘0’ till ’1’.  

 

 
Figur 16: Ett BlendTree som använder 2 parametrar. 

 

Ett BlendTree som skalar endast baserat på en parameter, ser ut som på bilden nedan, figur 17. 

 

 
Figur 17: Ett BlendTree som använder sig utav en parameter. 

 

Istället för att ett BlendTree ska skala mellan animationer kan den även skala mellan ett till 
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BlendTree. På det här sättet kan man ha många animationer samlade i ett tillstånd. 

 

Varje tillstånd i animator kontrollern kan tilldelas en sträng, kallad tag. Denna tag kan läsas av 

i kod och på det sättet kan man i kod se vilket tillstånd som körs i kontrollen. Utifrån det kan 

man styra t.ex spelarens rotation eller kamerans position. 

 

För att kunna ha spelarens överkropp spela vissa animationer, i vårt fall animationer för att 

styra bågen och ha underkroppen spela en gå-animation, använde vi oss utav lager i animator-

kontrollen. I bilden nedan, figur 18, kan man se vilka inställningar vi hade för lagret till 

överkroppen. 

 

 
Figur 18: Bild över våra inställningar till animator-lagret som styr överkroppen. 

 

I figur 18 kan en del inställningar ses. Weight står för hur mycket “bow”- lagrets animationer 

skriver över “base layer”- animationerna. Mask är vilka kroppsdelar/ben som ska påverkas av 

lagret. Blending mode är hur lagrets animationer ska förhållas till lagret under. I vårt fall 

skriver vi över de undre lagret med “Override”. Sync används om vill att animationerna på 

lagret ska syncas med lagret under. IK Pass är aktiverat i vårt fall, eftersom att vi använder 

oss av IK-targets för att sikta med bågen.  

 

I “Base layer” har vi ett animation state som är tagad som “bowMovement”. Om det 

animationstillståndet körs, ligger vikten på “bow”-lagret på värdet ‘1’. Detta görs genom att 

tilldela animationerna i “bowMovement” en kurva med värde ‘1’ rakt igenom, likt kurvan i 

figur 13. 

3.4.5 Kamera 

Kameran vi hade i början var funktionell. Den tittade alltid på spelaren och när man siktade 

med bågen gick den närmare och till höger om spelaren som den gör nu. Vi har dock gjort 

ändring nu under projektets gång som förbättrade kameran. Som det var tidigare tittade inte 

kameran på spelarens animations-tillstånd för att se om spelaren siktade utan vi använde oss 

av booleans för att försöka hålla koll på vad spelaren gjorde.  

 

Kameran använder sig av skriptet “cam”, vilket gjorde att kameran följde spelaren och rörde 
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sig runt honom. I kameraskriptet har vi två variabler, ”distance” och ”sidestep”. Variabeln 

”distance” är distansen mellan spelarobjektet och kameran, medan variabeln ”sidestep” 

förskjuter positionen som kameran fokuserar på till höger eller vänster.  

 

För att flytta kamerans distans från spelaren ändrade vi kamerans distans- och sidestep-

variabel, genom att addera eller subtrahera med variabeln “Time.deltaTime”. Denna variabel 

räknas ut beroende på antalet skrämuppdateringar per sekund(frames/seconds), vilket i vårt 

fall ger en mjuk övergång av värdena. Vi slutade när variablerna har nått ett bestämt värde. 

Detta skapade dock problemet att dessa variabler kunde hamna på olika värden baserat på 

värdet från skärmuppdateringen. På kameraobjektet har vi även lagt på ett skript som gör att 

man kan ändra FOV i spelet. FOV står för Field Of View, vilket innebär hur stor vinkeln 

kameran har på sit perspektiv.  

3.4.6 Spelarens animationer 

För att spelaren ska kunna röra sig och agera skapade vi animationer. Spelaren själv använder 

sig av 44 animationer. För att spelaren skulle använda sig av root motion och IK importerade 

vi spelaren som en humanoid under rig-taben(Animation type). Om man inte tänkt använda 

sig av IK kan man importera som ”generic”. Detta alternativ tillåter root motion, men inte IK 

och detta alternativ använde vi på fienden, hunden och fällorna. Root motion innebär att man 

sätter ett ben i armaturens hierarki som root. När spelaren då rör sig i en animation, flyttar sig 

spelarobjektet i spelscenen baserat på animationen/benets position. I spelarens fall använder 

vi oss av benet “movement” som root. För att se alla animationerna vi i slutändan använde oss 

av samt förklaring av varje animation, se bilaga B.  

 

Under Animations-taben när vi importerar spelaren finns följande inställningar.  

● Loop Time 

● Loop Pose 

● Root Transform Rotation 

● Root Transform Position(Y) 

● Root Transform Position(XZ) 

 

Loop Time innebär att animationen inte bara spelas en gång. Loop Pose innebär att Unity 

ändrar animationen och gör att sista keyframen i animationen blir samma som första. Root 

Transform Rotation påverkar hur Unity hanterar animationens rotation, Root Transform 

position (Y) påverkar hur Unity hanterar animationens position y-axel. Root Transform 

Position (XZ) påverkar istället hur Unity hanterar animationens position x-axel och z-axel. 
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3.5 Fiender 

Fiendernas mål är att försöka döda spelaren när de upptäcker honom. 

3.5.1 Fiendens animationer 

Fienden har ett antal animationer. För att fienden ska kunna agera som vi vill behöver vi 

animationer för: 

●  När fienden är stillastående och inte upptäckt spelaren än. 

● När fienden upptäckt spelaren och tar fram sitt vapen. 

● När fienden går mot spelaren. Denna animation använder inte root motion eftersom 

rörelsen görs via kod och nav mesh agent-komponenten.  

● När fienden nåt spelaren och attackerar spelaren. För att variera fiendens 

attackmönster har vi gjort två attackanimationer. För att slå på fiendens hitboxes 

använder dessa animationer kurvor. Se tidigare kapitel 3.4.3 för mer information om 

hur vi implenterade det. 

● När fienden tagit skada. 

● När fienden undviker en inkommande attack från spelaren.  

● När fienden blockerar en inkommande attack från spelaren. 

● När fienden lyckats blockera spelarens attack. 

● När fienden tappat bort spelaren och tittar sig omkring för att se honom.  

● När fienden letat i några sekunder och lägger undan sitt vapen.  

● När fienden förlorat all sin health och dör.  

 

Fiendens rörelse i spelvärlden är en blandning av rörelsen från nav mesh agent och 

animationernas rörelse. Nav mesh agent-komponenten gör att objekt med den komponenten 

endast kan gå på en mesh Unity genererar, kallad nav mesh. I fiendens kod kan vi då använda 

den komponenten och sätta en punkt dit fienden ska gå. Nav mesh agent komponenten tar då 

den position och räknar ut snabbaste väg dit och flyttar agenten. Komponenten använder A* 

(“A-star”) som sökalgoritm för att hitta snabbaste vägen till den satta positionen.   

 Nav mesh agent komponenten bestämmer då hur snabbt agenten rör och roterar sig.  

 Nav mesh agent komponenten gör även så att fiendens animationer aldrig flyttar fienden till 

en yta han inte kan stå på. Det vill säga utanför nav meshen.  
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3.6 Inventory 

Vårt inventorysystem använder sig inte av någon databas för vilka föremål man har i sitt 

inventory. Eftersom spelarens inventory endast ska bestå av healthpotion, manapotion och 

nycklar gjorde vi det simplare och använde oss för variabler för hur många inventory 

använder.  

  

● maxNrOfHealthPot / maxNrOfManaPot avgränsar antal potion spelaren kan ha. 

● healValue / manaFillValue är bestämmer hur mycket mana/health varje potion fyller 

på.  

● nrOfHealthPotions / nrOfManaPotions / nrOfKeys variablerna håller reda på hur 

många potions/nycklar spelaren håller i.  

● HpotionGUI / MpotionGUI är variabler för att uppdatera spelarens GUI.  

● playerScript länkar till AnimatorLogic skriptet som ligger på spelarobjektet. Det 

skriptet innehåller variablerna för spelarens mana/health stat.  

● drinkSound är ljudklippet som ska spelas när man dricker en potion och audio är 

källan som ljudet spelas ifrån. 

 

Inventory-skriptet innehåller funktioner för att dricka potions, lägga till healthpotions, 

manapotions och nycklar, samt en funktion för användandet av nycklarna. 

 

3.6.1 Looting 

I spelet är kistor tilldelade ett lootingskript (loot.cs). Kistorna använder även en BoxCollider-

komponent som är satt som trigger. På det sättet kan vi se om spelaren är inom kistans 

område. Dessa kistor placeras ut i världen på fiendens position när den dör. Detta görs via ett 

event som ligger i fiendens dödsanimation. När eventet körs anropas funktionen deathEvent, 

som ligger i fiendens personliga skript. Eventet för fiendens död laddar då in kistan i koden 

via Resources.load-funktionen. När detta är gjort, tittar vi sedan om fienden håller i nyckeln 

genom att titta på en boolean-variabel som bestämmer ifall den har en nyckel eller ej. Om den 

gör det, sätter vi lootens lootType-variabel till ”Key”. Annars sätts den som en random potion 

av typ mana eller health. När det är gjort lägger vi sedan in kistan i spelscenen genom att 

använda en funktion som instansierar en kista i världen. När vi sedan genererar världen ser vi 

till att en fiende vid varje hus håller i en nyckel. 

 

loot.cs-skriptet innehåller ett par variabler av intresse: 

 

● lootType strängen bestämmer vilken typ av looting kistan innehåller.  

● playerInv är en variabel som länkar till spelarens inventory. På det sättet kan loot.cs 

lägga in loot i spelarens inventory. 

● numberOfpots variabeln är hur många potions av typen lootType som ska läggas in i 

spelarens inventory.  

● canvasPointers används så att loot.cs kan stänga av/ sätta på infopanelen i spelarens 

GUI.  

● lootSound är ljudklippet som kistan ska spela när den öppnas. 

● playerSound är källan ljudet ska komma ifrån.  

 

Det är bra att sätta variabler som används ofta som globala variabler. På det sättet drar man 

inte lika mycket prestanda från CPU:n som om man skulle använda lokala variabler som man 

hämtade eller satte varje frame. 
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containPlayer är en variabel som vi sätter genom att titta på om spelaren går in i kistans 

trigger. Vi använder oss av OnTriggerStay-funktionen och FixedUpdate-funktionen för att 

sätta containsPlayer variabeln. FixedUpdate-funktionen körs innan varje fysik uppdatering. På 

det sättet sätter vi containsPlayer variabeln till false i FixedUpdate-funktionen och i 

OnTriggerStay-funktionen sätter vi den booleska variabeln containsPlayer till true om den 

innehåller spelarobjektet. På det sättet får vi en kontinuerlig uppdatering om spelaren är inuti 

kistans trigger. 
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4 Resultat 

Vi lyckades skapa ett spelbart demo till Swedish Game Awards som inte fallerar på något sätt 

och som man kunde spela utan att fastna någonstans utan mål. I detta kapitel kommer vi att 

förklara hur spelet fungerar och vilka funktioner som finns. Vi kommer även att redovisa för 

vårt resultat i SGA. 

 

4.1 Spelet 

Spelet börjar med att spelaren placeras ut vid sitt hus. Det är även där man återuppstår om 

man dör innan man nått en checkpoint. Spelaren kan klättra i, gunga och hoppa av rep som 

placerats ut i spelvärlden. 

 

4.1.1 Vapen 

Spelarens svärd är ett av sätten att skada fiender på och det är det bästa sättet att skada fiender 

i närstrid. Som vi nämnde tidigare använde vi oss av kurvor i attack-animationerna för att 

bestämma när svärdets collider slås på.  

 

Det finns två stycken animationer för attacker med karaktärens svärd. Vi har gjort det så att 

efter den första attack-animationen måste man attackera igen för att kunna nå den andra. På så 

sätt blir den andra attacken en attack som följer upp efter den första. Sedan används den första 

animationen igen för att få det att kännas bättre mellan attackerna. Detta görs genom 

Animator-kontrollen i Unity, se figur 19. 

 

 
Figur 19: Animator-kontrollen för attacker. 

 

Man kan även se karaktärens livs-mätare på svärdet. Det lyser rött när karaktären har fullt liv 

och glider mot svart ju mindre liv man har kvar. 

 

Spelarens båge använder en annan sorts funktion. Om man är bra nog att sikta kan man träffa 

fiender med bågen. Pilarna man skjuter av kan ha olika funktioner. Man kan skjuta en vanlig 

pil som gör skada på fiender och beroende på var du träffar skadar det fiender olika. Träffar 

man huvudet gör det mer skada än i knäna. Bombpilarna exploderar vid kollision och skadar 

fiender inom en större radie. Fiender som är närmare explosionen tar mer skada än dem längre 
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ifrån. Fällpilar placerar ut fällor vid kollision. Normalen som pilen kolliderar med måste peka 

uppåt för att pilen ska placera ut fällan. Teleportpilen teleporterar spelaren till kristaller den 

träffar. Om man träffar fiender med pilen byter fienden och spelaren plats. Vi hade idén för 

portalpilar som skulle om man träffade en fiende med en sådan pil sedan sköt en annan skulle 

fienden teleporteras till position den andra pilen träffar. 

4.1.2 Stridssystem 

Spelaren kan gå in i strid med en fiende antingen genom att skjuta fienden med pilar eller gå 

fram till fienden och börja slå honom med svärdet. När spelaren lyckas skada fienden med 

svärdet finns det en chans att fienden antingen hoppar undan eller börjar blockera. Spelaren 

kan låsa sig till en fiende vilket innebär att kameran förblir riktad mot denna fiende. För att 

undvika fiendens attacker kan spelaren ducka/rulla undan, se figur 20. 

 

  
Figur 20: Spelaren undviker en attack från en fiende. 

 

Under tiden som spelaren rullar undan kan han inte ta skada. 

Om spelaren attackerar en blockerande fiende tapplar spelaren och kan inte röra sig i någon 

sekund. Om man är snabb nog kan gå ur stapplandet genom att rulla.  

4.1.3 Looting och inventory 

När en fiende på terrängen dör lämnar han en kista efter sig. Denna kista innehåller antingen 

manapotions, healthpotions eller nycklar. Fienderna i fängelsehålan gör samma sak, men 

lämnar inte kistor som kan innehålla nycklar. Kistorna nere i fängelsehålan är utplacerade 

manuellt och innehåller en blandning av health- och manapotions. När kistorna öppnas spelas 

ett ljud och fyller på spelarens inventory med vad kistan innehåller. Se figur 21 för en 

överblick av GUI, samt kistan. 
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Figur 21: Inventory GUI och en kista. 

4.1.4 Fiendens system 

När fienderna ser spelaren eller tar skada av spelaren går han mot spelarens position med mål 

att attackera honom. Fienden går då in i en animation där den tar fram sin lie från ryggen, 

samt slår ner liens skaft i marken för att fälla ut bladet. Fienden kommer då att följa efter 

spelaren så länge han är inom “Line of Sight”. 

 

Om fienden bryter sin “Line of Sight” med spelaren, tappar den bort spelaren och går då till 

den senaste positionen där den såg spelaren och letar efter spelaren där. Om fienden inte hittar 

spelaren eller om spelaren dör släpper fienden honom som target och går in i sin ledig-

animation, där den slår ner liens skaft i marken för att fälla in bladet igen, och till sist lägger 

tillbaka lien på ryggen igen.  

4.1.5 Ljuset 

I spelet som vi skickade in har inte ljuset bakats i fängelsehålan. Detta gör att spelets skuggor 

kan se underliga ut om man spelar på låga inställningar. Detta på grund av att det tog väldigt 

lång tid att baka ljuset för hela fängelsehålan. Det krashade även våra datorer när vi testade att 

baka ljuset på fängelsehålan. Det var någonting som vi inte hann med, eftersom att när vi 

skulle baka ljuset hade vi inte tillräckligt med tid att lägga ner på att låta datorn arbeta. Vi 

använde istället realtidsskuggor vilket kräver mer prestanda.   

4.1.6 Terrängen 

När man startar spelet väljes en av tre scener där terrängen har olika material, träd, geometri 

och karta. Byggnaderna, fienderna och fängelsehålan är placerade på olika ställen. De olika 

scenerna är slumpmässigt genererade. Därigenom har man anledning att spela igenom spelet 

åtminstone tre gånger. Se figur 22 för de olika materialen. 

 

 
Figur 22: Spelets olika material. 
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4.1.7 Fängelsehålan 

I varje scen finns en fängelsehåla placerad. För att kunna öppna den behövs fyra nycklar. Vi 

har möjligheten att bestämma hur många nycklar spelaren behöver utefter hur många nycklar 

som placeras ut. Eftersom att vi skickar ett demo till SGA, tog vi endast fyra nycklar för att de 

ska kunna komma igenom spelet snabbare.  

 

Fängelsehålan innehåller olika fällor och fiender. Eftersom att vi inte genererade 

fängelsehålan, ser den likadan ut i alla scenerna. Vi skapade därför en fängelsehåla med 

grenade vägar att ta sig till målet, d.v.s. det finns flera vägar att nå målet. På det sättet har man 

fortfarande en anledning att spela igenom spelet flera gånger. När spelaren hittar hunden som 

är placerad i fängelsehålan är spelet över.  

 

4.2 Resultat i SGA 

Vi lyckades skicka in vårt spelprojekt tillsammas med en speltrailer, sex skärmdumpar och en 

beskrivning om hur man spelar samt vilka kontroller som används. Enligt SGA testade 

domarna spelet, men vi blev tyvärr inte nominerade till någon av årets kategorier. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras vårt slutresultat. Vi jämför slutresultatet med de krav och mål som vi 

bestämde oss för i början av projektet. Vi uppskattar även hur väl vi har utfört de krav som vi 

själva satte, samt de som SGA begärde. Slutligen diskuterar vi våra slutsatser kring 

spelprojektet, samt reflekterar över projektets utvecklingspotential. 

5.1 Uppfyllande av projektets krav 

Som förklarade tidigare fanns det vissa krav för att uppnå en viss nivå av kvalitet. I detta 

delkapitel reflekterar vi över hur dessa krav utfördes, samt hur resultatet av dessa blev i slutet 

av arbetet. 

5.1.1 Krav från SGA 

Kraven SGA hade för att vi skulle kunna skicka in vårt spel i tävlingen var följande. 

Att vi skickar in minst ett spelbart demo av spelet, en kort förklaring av spelet, minst tre 

screenshots från spelet och en trailer eller gameplay video. Dessa saker behövdes skickas in 

innan deadline den 20 maj klockan 20:00. Det fanns även ett antal andra regler, som att man 

inte fick vara med om mer än 50% av laget ej var studerande och ifall laget tillhörde eller var 

sponsrad av ett företag. Spelet man skickade in fick heller inte vara publicerat någonstans. 

 

Vi är båda två studenter som inte tillhör ett spelföretag. Spelet har inte publicerats eller blivit 

sponsrat. Vi skickade in ett spelbart demo, sex screenshots från spelet och lade upp en video 

med gameplay omkring klockan tolv den 20 maj. Av dessa anledningar anser vi att vi 

uppfyllde kraven för att vara med i SGAs tävling.  

5.1.2 Egna krav 

De krav vi hade satt i början av vår projektplan visade sig vara väldigt rimliga. Vi känner att 

vi har hunnit med alla krav som vi ville uppnå med projektet, utan att behöva förändra kraven. 

Det finns självklart ständigt plats för finslipning, men vi skulle kunna säga att vi är nöjda med 

det vi hann med på en så kort tid. 

 

Det största och mest grundläggande kravet var det första på vår lista: en fungerande, auto-

genererande värld. Vi känner att vi har lyckats bra på den här punkten, då alla de 

underliggande punkterna blev uppfyllda.  

 

Eftersom att vi ville generera en värld som skulle se olika ut varje gång man startade spelet, 

använder vi oss av det slumpmässiga bruset perlin noise för att generera terrängen. När vi väl 

har genererat terrängen placeras alla byggnader ut slumpmässigt på terrängen, sedan placeras 

alla träd ut, även dessa slumpmässigt och till sist placeras fiender ut vid varje hus. Dessa 

fiender tappar sedan små kistor när de besegras och dessa kistor kan innehålla antingen en 

nyckel till fängelsehålan, drycker för att fylla på hälso-poäng eller drycker för att fylla på 

mana-poäng. Eftersom att allt detta görs, anser vi att den första punkten är godtycklig. 

 

Resterande tre punkter är mycket nära sammankopplade med den första. De sista kraven var 

att en spelare skulle kunna röra sig genom spelvärlden som vi hade skapat, döda fiender med 

tillfredsställande AI och sedan kunna plocka upp föremål från dem. Allt detta skulle även ha 

tillfredsställande fysik, samt att allt skulle flyta på utan att det skulle kännas konstigt eller 

dåligt. Eftersom att allt detta är en stor del av kraven, har vi arbetat mycket med detta. Vi har 

därmed kommit fram till något som vi är nöjda med och som vi kan stå för. 
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Eftersom att kraven ser ut som de gör och att vårt arbete har varit centrerat kring dessa 

punkter, anser vi att kraven är uppfyllda. 

5.2 Speciella resultat och slutsatser 

Ett av resultaten vi inte räknat med var att vi inte kunde baka navigationsmeshen utanför 

Unitys editor. På grund av detta blev som bekant vi tvungna att skapa scener i förväg med 

färdiggenererad karta. På det sättet blev det snabbare laddningstider men kartan är inte alltid 

annorlunda, utan man kör istället en av tre scener som vi har genererat. 

5.3 Projektets utvecklingspotential 

När man funderar på utvecklingspotential i spel, kan man egentligen göra hur mycket som 

helst. Även om vi är väldigt nöjda med de funktioner som vi har implementerat, finns det 

självklart förbättringar som kan göras. Det finns alltid idéer eller nya funktioner som kan 

läggas in om man skulle vilja göra det. En av sakerna man alltid kan fortsätta arbeta med på 

spelet är optimeringar. Både i kod, grafik, Unity-inställningar, Unity-komponenter, etc.    

 

En funktion vi funderade på vid start av vårt projekt var ett sätt att även generera den 

fängelsehåla vi placerar ut. För att det skulle fungera skulle vi behöva fixa ett antal funktioner 

för att placera ut golv och plattformer enligt någon form av genererad karta. Samt väggar och 

fiender.   

 

Vi tror att det område som har mest utvecklingspotential i vårt projekt är olika sorters fiender. 

Eftersom att det bara har varit en person som har jobbat på alla 3D-modeller och animationer, 

hade vi inte tid till att skapa flera olika fiender med olika animationer. Man skulle t.ex. kunna 

göra så att fienderna har olika sorters attacker, beroende på hur långt bort spelarens karaktär är 

ifrån varje enskild fiende. 

 

Man skulle också kunna utveckla fler sorters pilar som spelarens karaktär skulle kunna 

använda, jobba mer på detaljer i grafiken, utveckla spelets bakgrundshistoria och mycket mer. 

Vi tycker definitivt att projektet har utvecklingspotential och vi kommer att jobba vidare med 

att förbättra projektet så mycket vi kan efter denna kurs. 

5.4 Reflektion kring eget lärande 

Vi har lärt oss mycket i vad som går in i att generera en spelvärld. I och med hur vi skapar 

meshes med trianglar och höjdkarta. Vi har lär sig en del om användningen av “quaternions”.  

 

När det kommer till rapportskrivande har vi lärt oss en hel del. Vi har lär oss hur man bättre 

strukturerar en rapport och hur man hittar referenser och var/hur man hittar bra referenser och 

exempel till rapporten. 

 

Efter vi avslutat projektet har vi nu större kunskap inom generering av världar och 

förförandemässigt genererade texturer. Vi har även mer kunskap och förståelse för 

quaternions som rotation. Eftersom vi skapat många 3D-objekt och skrivit kod till stor del av 

dem anser vi att, vi har djupare förståelse för vad som krävs för att skapa spel i 3D.   

 

Under detta projekt har vi letat efter ett antal referenser och hittat olika sätt att implementera 

dem i vårt spel. För att vi lättare skulle hinna med spelets deadline och dela upp arbets-

uppgifterna mellan oss skapade vi en lista med delproblem. Vi tog ett antal delproblem och 

delade upp dem mellan oss. Många av problemen jobbade vi också tillsammans med. Med 

detta anser vi att vi nu lättare kan strukturera delproblem och både tillsammans, samt enskilt 
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komma fram med lösningar till olika problem. Även fast vi inte blev nominerade i SGA, är vi 

nöjda med det arbete vi har lyckats åstadkomma under dessa tio veckor som projektet har 

pågått. 
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Pseudo-kod, Animation - IKs 

 
function gameUpdate() 
{ 
 ikWeight = ikCurve; 
} 
function setIK(){ 
 SetIKPositionWeightLeftHand = ikWeight; 
 SetIKPositionWeightRightHand = ikWeight; 
 
 SetIKPositionLeftHand ; 
 SetIKPositionRightHand; 
 
 SetIKRotationWeightLeftHand = ikWeight; 
 SetIKRotationWeightRightHand = ikWeight; 
 
 SetIKRotationLeftHand; 
 SetIKRotationRightHand; 
 

 
 SetIKHintPositionWeightLeftElbow = ikWeight; 
 SetIKHintPositionWeightRightElbow = ikWeight; 
 
 SetIKHintPositionLeftElbow; 

SetIKHintPositionRightElbow; 
} 
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Spelarens animationer 

 

Animationsnamn Beskrivning 

bowUnstrung Animation där spelaren håller i pilen, lager 2. 

getArrow Animation där spelaren tar fram en pil från sin 

hatt, lager 2. 

hit1 Animation där spelaren tar skada. 

jumpback Dodge-animation bakåt, när spelaren har lock on 

på en fiende. 

Jumping_falling Animation där spelaren faller rakt ner. 

Jumping_fallingForward Animation där spelaren faller nedåt och framåt. 

landing Animation när spelaren landar. 

rollForward Standard dodge animation för spelaren. 

rollLeft Dodge-animation åt vänster, när spelaren har 

lock on på en fiende. 

rollRight Dodge-animation åt höger när spelaren har lock 

on på en fiende. 

runCycleForward Standard gå-animation för spelaren. 

standingAttack2 Attackanimation nr 2. 

standingIdle Standard animation när spelaren står still på 

marken. 

SwordToBow  Animation där spelaren tar fram bågen och 

lägger undan svärdet. 

walkCycleBackward  Walk cycle till lockOnMovement. 

walkstrafeLeft Walk cycle till lockOnMovement. 

walkstrafeLeftBackDiagonally Walk cycle till lockOnMovement. 

walkstrafeLeftForwardDiagonally Walk cycle till lockOnMovement. 

walkstrafeRight Walk cycle till lockOnMovement. 

walkstrafeRightBackDiagonally Walk cycle till lockOnMovement. 

walkstrafeRightForwardDiagonally Walk cycle till lockOnMovement. 

walkstrafeRightForawrdDiagonallyBow  Walk cycle till bowMovement. 
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walkstrafRightBow  Walk cycle till bowMovement. 

walkstrafeRightBackDiagonallyBow  Walk cycle till bowMovement. 

walkstrafeLeftForwardDiagonallyBow  Walk cycle till bowMovement. 

walkstrafeLeftBow  Walk cycle till bowMovement. 

walkstrafeLeftBackDiagonallyBow  Walk cycle till bowMovement. 

walkcycleBackwardBow  Walk cycle till bowMovement. 

runcycleForwardBow  Walk cycle till bowMovement. 

hanging  Animation till att hänga i rep. 

hanging_forward  Animation till att hänga i rep. 

hanging_back Animation till att hänga i rep. 

climbing_up Animation till att klättre i rep. 

sprintCycleForward  Animation när spelaren springer. 

bowToSword  Animation när spelaren läggerundan bågen och 

tar fram svärdet. 

DeathAnimation2  Spelarens dödsanimation. 

bowUnstrung2  Kopia av bowUnstrung eftersom vi behövde en 

animation till lager 1 med en annan kurva. 

jumping_fallingLeft  Animation där spelaren faller åt vänster. 

jumping_fallingRight  Animation där spelaren faller åt höger. 

jumpOffRope Animation där spelaren hoppar av repet framåt. 

jumpOffRopeBack Animation där spelaren hoppar av repet bakåt. 

standingAttack6 Attackanimation nr 1 och 3. 

sprintingIdle Animation när spelaren står still men håller ner 

sprintknappen. 

staggered Animation när spelaren attackerat en fiende som 

blockerar attacker. 
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Pseudo-kod, Generering av perlin noise 

 

 
function generateHeightMap(){ 
  
 for (y < sizeX) { 
  for (x < sizeY) { 
   noiseValue = PerlinNormal (x, y, octaves, offsetX, offsetY,  

frequency, amplitude, lacunarity, persistence, scale, seed); 
 
   perlinNoiseMap [x, y] = noiseValue; 
  } 
 } 
 return perlinNoiseMap; 
} 
 

 
function PerlinNormal(x, y, octaves, offsetX, offsetY, frequency, amplitude, lacunarity, 
persistence, scale, seed) 
{ 
 seedValue = Random Value Dependent On Seed; 
 
 for (i < octaves) 
 { 
  xValue = (x + offsetX + seedValue) / scale * frequency; 
  yValue = (y - offsetY + seedValue) / scale * frequency; 
   

noiseValue = CalculatePerlinNoiseFunction(xVal, yVal); 
   

noiseSum = noiseSum + noiseValue * amplitude; 
  frequency = frequency * lacunarity; 
  amplitude = amplitude * persistence; 
 } 
 return noiseSum; 
} 
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Pseudo-kod, Meshgenerering 

 
function GenerateTerrainMesh() { 
 width = Length Of HeightMap; 
 height = Width Of HeightMap; 
 topLeftX = Top Left X Value; 
 topLeftZ = Top Left Z Value; 
 

 
 meshData = Instansiate MeshData; 
  
 for (y < height) { 
   for (x < width) { 
 
    heightValue = Value From HeightMap; 
 
    addMeshDataVertices[vertexIndex]= (topLeftX + x, heightValue, topLeftZ - y); 
     
    addMeshDataUvs[vertexIndex] = (x / width, y / height); 
 
    if (x < width - 1 && y < height - 1) { 
  addMeshDataTriangles(vertexIndex, vertexIndex + width + 1, vertexIndex + 
width); 
  addMeshDataTriangles(vertexIndex + width + 1, vertexIndex, vertexIndex + 1); 
    }  
   } 
   Increase vertex index number; 

} 
 return meshData; 
} 
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Pseudo-kod, Tillplattning av heightmap 

 
function flattenHeightMap(){ 

average = Calculate Average Value; 
 
// FLATTENING 
for (x < buildingCoordinateX) { 

  for (y < buildingCoordinateY) { 
    heightMap[x value, y value] = average; 
  } 
 } 
 
 //CORNER SMOOTHING 
 for (x < smoothValue) { 
  for (y < smoothValue) { 
   AVxy = heightMap[x value, y value]; 
    
   heightMap[x value, y value] = average + (AVxy - average) *  
   Sqrt (x * x + y * y) / smoothValue; 
  } 
 } 
 
 //EDGE SMOOTHING 
 for (y < buildingPosition) { 
  for (x < smoothValue) { 
   AVxy = heightMap[x value, y value]; 
    

heightMap[x value, y value] = average + (AVxy - average) *  
 Sqrt (0 + x * x) / smoothValue; 

  } 
 } 
} 
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Pilar 

 

Pilsort Beskrivning Ikon 

“Regular” Vanlig pil.  

Kostar inte mana. 

 

“Bomb” Pil som exploderar vid kontakt.  

Kostar 40 mana. 

 

“Trap” Pil som skapar en snurrande fälla vid kontaktpunkten. 

Kostar 30 mana. 

 

“Teleport” Pil som används för teleportering. Vid kontakt med 

fiende byter spelaren och fienden plats, vid kontakt med 

kristall teleporteras spelaren till kristallen.  

Kostar 20 mana. 

 

 


