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Förord 

 
Idéerna till projektet tog sin början under höstterminen 05. Jag gick och funderade på lite 

olika tänkbara projekt jag ville göra, och valet föll slutligen på ett FPS1 med andra 

världskrigs tema eftersom jag ville göra något i 3d med AI2. Kontaktade Mathias och 

David för att se om dem ville samarbeta och då båda är väldigt spel intresserade kände de 

att det kunde bli en intressant utmaning. 

 

Spelet i sig utspelas under andra världskriget men story och händelser är rent fiktiva. Vi 

ville att spelet skulle vara ganska realistiskt men tekniska begränsningar har tyvärr 

förhindrat detta. 

 

Eftersom vi endast haft en person inom varje område har arbetsbelastningen varit hög. 

Detta ledde till att vi har fått sänka våra mål. Vi ville ursprungligen ha med mera grafik, 

special effekter och funktioner men dessa har under arbetets gång tagits bort p.g.a. 

prioritet av viktigare saker. 

 

Arbetet har trots detta varit kul och lärorikt. Misstagen som vi gjort har stärkt oss inför 

framtida arbete och det känns som man har fått många nya kunskaper. 

 

Stort tack till 

Jonas Svegland som har gett värdefull input samt hjälp med programmering.  

Alex C Eriks för hans insikter och idéer inom design sidan.  
 

 

Abstract 

 
"Infiltration of Waldheim" är ett spel gjort av David Lindell (grafik), Andreas Persson 

(programmering) och Mathias Jönsson (ljud och musik). Målet vi hade med projektet var 

1 Se ordlista 
2 Se ordlista 
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att ha en spelbar bana med minst en vapen typ samt fiender att eliminera, allt 

ackompanjerat med pampig musik och en massa ljudeffekter.  

 

Jag kommer i denna rapport beskriva arbetets gång samt reflektera över vad som har 

fungerat och vad som varit mindre bra under projektets gång. 

 

Mina planer för spelet var mest att lära mig mera om framförallt AI samt arbeta mera i 

3d. Spelet ska mest vara för mig själv, men med lite putsning och mera innehåll 

eventuellt användas vid jobb ansökningar i framtiden. 

 

Abstract in English: 

 

"Infiltration of Waldheim" is a game made by David Lindell (graphics), Andreas Persson 

(programming) and 

Mathias Jönsson (sound and music). Our goal with this project was to have one playable 

level with at least one weapon type along with enemies to eliminate, and everything 

together with orchestral music and lots of sound effects.  

 

In this report i will describe the work progress and reflect about what went well and the 

things that went not so well. 

 

My plans for the game was to learn more about AI and working in 3d. First and foremost 

the game is meant for my self, but with a bit more work maybe use it for job applications 

in the future. 

 

Keywords: Infiltration of Waldheim, spel, game, David Lindell, Andreas Persson, 

Mathias Jönsson, FPS. 
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Kapitel 1 - Arbetsbeskrivning 

 
"The year is 1944. You´re a British soldier on German territory and you have got one 

mission ahead of you. A risky mission which could lead to your own death. Are you ready 

for this? In that case - it´s time for you to infiltrate Waldheim!" 

 

Bakgrund 

 

Under hela utbildningen här har jag funderat över vad jag skulle vilja göra som kandidat 

arbete. Har haft idéer på bland annat ett "Punch Out"3 liknande boxnings spel eller ett 

klassiskt vertikal scrollande shoot´em´up4. Shoot´em´up som är den genre som ligger mig 

varmast om hjärtat var länge det hetaste alternativet men jag började arbeta på ett sådant 

under min lediga tid och det kändes därför som jag ville göra något annat. I slutet av 

höstterminen 05 började jag läsa en AI kurs med DS04 klassen som jag fann mycket 

intressant. Hade tidigare läst om AI lite på egen hand och det tillsammans med gameplay5  

programmering är det som intresserar mig mest.  

 

Med detta i tankarna bestämde jag mig därför för att göra ett fps då jag skulle få arbeta 

mycket med dessa delar. Valet av andra världskrigs tema valde jag mest för det kändes 

som den enklaste vägen att gå, eftersom det finns så mycket tillgänglig information i form 

av bilder, filmer samt spel. Jag har tidigare arbetat tillsammans med David och Mathias 

och kontaktade dom igen eftersom tidigare samarbeten fungerat bra. Båda två var 

intresserade av ett samarbete och en grupp bildades. Mathias har varit ansvarig för musik 

och ljud sidan och David av 3d grafiken. Själv har jag tagit hand om den tekniska biten 

samt designsidan. 

 

 

 

3 Se ordlista 
4 Se ordlista 
5 Se ordlista 
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Arbetets gång  

 
Största delen av mitt arbete har jag gjort hemma och suttit i skolan någon dag i veckan. 

Hade planer att sitta tillsammans med DS04 klassen men då där fanns 10 designers som 

diskuterade oavbrutet var det inte den bästa arbetsmiljön. Vi träffades varje vecka för att 

kolla av hur det gick för de övriga i gruppen samt för att diskutera vad som behövde 

göras. För mer detaljerad beskrivning av arbetet se kap 3. 

 
Spelkoncept 

 

"Infiltration of Waldheim" är en 3d shooter6 skapad efter inspiration från andra 

världskriget. Storyn i spelet är dock helt fiktiv och spelet påminner väl mest om den lite 

äldre generationens fps med simpel design och story samt dumma soldater att besegra. 

Man axlar rollen som en brittisk soldat i en tysk by där man ska spränga en bunker. 

Spelets tre delar kod, grafik och ljud bygger upp världen där du med hjälp av koden 

integrerar och rör dig runt på en nivå uppbyggd av 3d modeller och detta till ljudet av 

musik, skott och explosioner. 

 

Just design sidan är den del av arbetet som blivit mest lidande. Då jag är programmerare 

har jag ärligt talat inte lagt ner något större arbete på speldesignen utan koncentrerat mig 

på tekniken. Spelet styrs med hjälp av mus samt tangentbord med standard kontroller för 

ett fps. Level designen7 är hård kodad in och är långt ifrån det bästa sättet att bygga upp 

en nivå utan väldigt tidskrävande. All programmering är gjord i c++8 med directx 9.0 

sdk9. Jag har utgått från en directx applikation som Jonas Svegland gjort och som jag vid 

det här laget kan ganska väl. Men nu i efterhand ångrar jag till viss del att jag inte 

använde mig av en färdig motor då detta hade sparat en hel del tid då jag inte hade behövt 

implementera en del funktioner. 

 

6 Se ordlista 
7 Se ordlista 
8 Se ordlista 
9 Se ordlista 
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Kapitel 2 - Projektplan 

 
Kandidat arbetet i Medieteknik är ett sätt för studenten att fördjupa sina kunskaper samt 

att med hjälp av dessa kunskaper skapa en färdig produktion. Varje vecka ska studenten 

sammanfatta och reflektera över sitt arbete i en veckorapport (se veckorapporter kap 3) 

som skickas in till studentens interna handledare.  

 

Inför kandidat arbetet skall en projekt plan skrivas och godkännas av handledaren. 

Handledaren stämmer sedan av med hjälp av veckorapporterna hur arbetet fortlöper.  

 

Examensarbetet examineras i en del olika former. Hur det slutgiltiga resultatet ser ut samt 

hur har vägen dit varit. Tänkbara frågor kan vara. Har grupp samarbetet fungerat? Har 

medlemmarna utvecklats? 

 
I projekt planen tog jag upp mina personliga mål med projektet. Dessa var att utvecklas 

som programmerare samt lära mig mer om AI. Våra gemensamma mål var att alla 

enskilda delar skulle fungera som en helhet samt att vi var nöjda med slutresultatet. För 

den kompletta projektplanen se bilaga. 

 

Kapitel 3 - Veckorapporter 

 
Arbetet börjar 

 

Innan arbetet tagit sin början hade vi ett möte för att göra en projektplanen med 

veckoplanering för att direkt veta vad som skulle göras. Så när projektet satte igång 

började jag implementera en fps kamera samt la in ett vapen. Under de första veckorna 

läste jag en AI kurs parallellt med examensarbetet och hade ett projekt som skulle bli 

klart även där. Detta gjorde att kandidat arbetet blev lite lidande. En sak som jag snabbt 

ville få in var lite fiender som jag kunde pilla med och dessa la jag in väldigt tidigt även 
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om dem inte gjorde något speciellt. Som fiende modeller användes vita får och dessa 

hängde med länge.  

 

Började tidigt kolla på en klass för animering av meshar10 för jag kände att detta skulle 

bli en tuff uppgift, vilket det även blev. Stöd för ljud var en annan sak jag snabbt ville få 

på plats för att vi skulle kunna höra hur ljudet passade ihop med spelet. För att kunna 

spela upp ljud skapade jag en soundmanager klass som tog hand av uppspelning av ljud 

och musik, jag använde mig av ett api11 som heter fmod som är enkelt att använda men 

har avancerade funktioner. När väl det var på plats började jag ljudsätta världen, jag 

slumpade ut bakgrundsljud samt fotsteg och ljud för vapen skott.  

 

Halvvägs där 

 

När väl jag hade en grund applikation som jag kunde testa att springa runt i la jag in lite 

byggnader och lådor. Med detta på plats började jag arbeta med ett kollisions system. Jag 

ville använda ett system som skulle funka för dels rörelse för spelaren och fienderna samt 

för att skjuta med spelarens vapen. Koden kom snabbt på plats men det funkade inte som 

väntat. Försökte att lösa problemet under flera veckor men det dröjde till slutet av projekt 

tiden innan jag löste det. 

 

Jobbade lite varje vecka med level designen, detta var mycket tidskrävande då jag 

hårdkodade in positionen för varje objekt. En meny skulle vi också ha och detta var en av 

de få sakerna som var lättare att skapa än jag trott vilket kändes skönt. AI: n som var vad 

jag framförallt ville jobba med fick tyvärr ganska lite tid. Då jag var tvungen att få allt 

annat att fungera blev det mest att jag testade med koden som redan fanns på plats. I 

slutet av denna period gjorde vi även en ny planering för att prioritera bort mindre viktiga 

saker. 

 

 

1 0 Se ordlista 
1 1 Se ordlista 
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Slutet 

 
Den sista tiden av projektet blev väldigt stressig. Jag hade dom flesta funktionerna på 

plats men många var halvfärdiga eller buggiga. Jag hade ännu inte fungerande kollision 

eller animation och detta var två saker som jag verkligen ville ha med. Efter mycket jobb 

med kollisionen upptäckte jag till slut att det var en enkel miss från min sida. Jag trodde 

att jag använde mig av en punkt från kameran som är brukligt i directx men istället var 

det en riktning och det var det jag behövde från första början. Animationen gick däremot 

sämre. Jonas Svegland hjälpte mig med att skapa en klass för att importera de animerade 

mesharna. Tyvärr lyckades vi endast ladda in modellerna utan animation. Jag fortsatte på 

egen hand för att försöka lösa problemet men har tragiskt nog inte lyckats med detta.  

 

Level designen blev nu också färdigställd, la in lite detaljer som posters och flaggor samt 

placerade ut ammo och health kits. Arbetet med denna slut reflektion var också tvungen 

att planeras in och startade det 3 veckor innan deadline. Fokus låg ändå på 

programmeringen så rapporten skrev jag på när tillfälle fanns. Vi var inte nöjda med 

meny grafiken så Mathias skapade en ny look för menyn. Detta ledde till att jag fick 

ändra lite i meny uppbyggnaden men det blev en förbättring så det var det värt.  

 

Spelet var ju tvunget till att ha ett slutmål också. Detta var en av de sista sakerna jag lade 

in och det blev ganska bra. AI: n fick sig också en sista koll och jag fixade så att vissa 

fiender kunde kalla på förstärkning och att andra kunde ta skydd. Slutligen förberedde vi 

våran redovisning av projektet och skickade in denna slutrapport. 

 

Kapitel 4 - Reflektion 

 
Sammarbetet 
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Eftersom jag jobbat med Mathias och David under tidigare projekt har vi våra outtalade 

roller som man lätt sjunker in i. Detta ledde till vårt största problem vi haft i gruppen 

vilket var kommunikationen. Projekten vi jobbat med tidigare har varit i mindre storlek 

och har därför inte krävt lika mycket kommunikation. Det var min projekt idé och då jag 

varit lite av gruppchef får jag ta på mig en del av ansvaret för detta. Inte förrän i slutet av 

arbetet märkte vi att det funkade bättre att sitta och arbeta gemensamt. Fast vi jobbade 

med vitt skilda område så skulle ju allt ihop till en gemensamm helhet.  

 

Ett annat problem som uppståt är att vi har haft dålig kunskap om varandras område. Jag 

känner framförallt att om jag kunnat mer om 3d modellering skulle jag kunnat hjälpa 

David mera. Men detta känner jag dock att det inte är mitt ansvar då jag själv tar ansvar 

för programmeringen och inte förväntar mig att andra ska kunna det. Som jag skrev 

tidigare har vi jobbat en hel del tillsammans tidigare och det har inte bara varit av ondo. 

När vi träffas har vi lätt för att diskutera och känner varandra väl, vilket leder till att vi 

kan jobba och samtidigt ha roligt vilket underlättar när motiveringen är låg. 

 

Projektet och Produktion 

 

Idén till projektet har igentligen ingen förebild. Det finns en hel del spel som utspelas 

under andra världskriget, men jag har aldrig försökt efterlikna något av dessa. Valet av 

projekt var i kunskaps syfte och jag har snarare tagit inspiration från gammla krigsfilmer 

som “Örnnästet“ och “Hjältarna från Telemarken“. När projektet startade hade jag en 

ganska bra bild av hur jag ville att spelet skulle vara. Detta ledde till att jag inte skrev ner 

speciellt mycket om spelet och detta har försvårat arbetet för framförallt David och 

Mathias. 

 

Jag valde att arbeta i directx på gott och ont. Min kunskaper i directx är ganska goda och 

jag kände att den mesta informationen jag behövde inte skulle vara några problem att fixa 

fram. Nackdelen är att om jag valt att arbeta i en 3d motor kunde jag använt mig av 

avancerade effekter samt fått mer tid att koncentrera mig på ai:n då jag sluppit att skapa 

saker som redan fanns på plats. Har tänkt att börja använda en 3d motor under sommaren, 
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så därför är glad att jag valde directx trots allt. Detta på grund av att jag nu tycker mig 

behärska directx tillfredställande.  

 

I början av projektet satt jag i skolan och arbetade, men kände att där var för mycket 

distraktioner. Så därför jobbade jag mest hemma. Under delar av projektet har jag varit 

dåligt motiverad men har då försökt att i alla fall jobba några timmar om dagen. Detta 

ledde till att jag fick motivationen tillbaka då man såg att arbetet utvecklades. En sak som 

jag upptäckt är att jag måste bli bättre på att kommentera min kod. Märker när jag går 

tillbaka till kod som jag jobbat medför flera veckor sedan att man inte alltid hänger med i 

tanke gången som man hade då. 

 

Kunskapsutveckling 

 
Allt eftersom arbetet fortskridit har jag kännt att jag lärt mig en hel del inte bara inom 

programmering utan också om behovet av ett bra sammarbete och en design att utgå 

ifrån. Programmerings mässigt har jag fått djupare förståelse för directx samt fått läsa på  

och lära mig mer om AI.  

 

En viktig sak som jag lärt mig och kommer att göra i framtiden är att använda färdiga 

motorer och bibliotek samt använda mig av en level designer. Detta för att få mer tid med 

det jag tycker är roligast, gameplay programmering. Har även lärt mig mer om både ljud 

produktion och 3d modellering.  

 

Kapitel 5 - Slutord 
 

Under arbetets gång har jag upplevt alla tänkbara känslor allt från glädje till förtvivlan 

och kan erkänna att projektet var kanske lite stort för en sådan liten grupp. Vårt största 

problem har varit kommunikations problem samt att vi jobbat för mycket enskilt. Jag har 

jobbat mest enskilt mycket på grund av att jag varit ensam programmerare och att mina 

grupp medlemmar inte har någon större inblick i den rent tekniska biten av produktionen. 

Att vi inte har så bra kunskap av varandras special område är en sak som försvårar arbetet 
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en hel del. Märkte vid våra möten med Jonas Svegland att jag inte hade så bra insikt i 3d 

grafik biten, hade jag haft detta tror jag att jag kunde ha hjälpt David lite med förslag och 

kritik. Misstaget att inte ha en klar design är också en sak som jag inte kommer att göra i 

framtida projekt då detta försvårat arbetet. Under arbetets gång har jag fått många nya 

kunskaper samt fått djupare förståelse för mina tidigare erfarenheter med directx. Även 

om där är saker som jag kunde ha gjort bättre är jag på det stora hela nöjd med slut 

resultatet.   
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Bilagor 

 

I - Projektplan 
 

PROJEKTPLANERING KANDIDATARBETE 
Andreas Persson, Mathias Jönsson och David Lindell MT03 

 
 

Projektmål 

 

Målet med projektet är att göra en "First Person Shooter" i andra världskrigs stads miljö. 

Spelet ska vara ett singelplayer spel med ett uppdrag att slutföra Där ska finnas minst ett 

vapen och minst en typ av fiender. Programmerings mässigt kommer fokus att ligga på 

fiende AI: n, och inte grafiska effekter. Målet med slutprodukten är att ha en spelbar 

version av en bana med alla delar (grafik, kod och ljud) fungerande tillsammans. 

Slutprodukten ska vara något man kan vara nöjd med och att arbetet fram till målet har 

fungerat bra.  

 

Metod 

 

Jobba på egen hand hålla kontakt över msn och mail. Ha möte 1-2 gånger i veckan för att 

stämma av och diskutera hur arbetet fortskrider och eventuella problem som uppstått. 

Andreas och Mathias kommer att sitta i skolan och arbeta större delen av tiden. David 

kommer framförallt att jobba hemifrån. Delexaminationerna är tänkt att kolla av hur vi 

ligger till i vår tidsplanäring och se hur arbetet fortskrider. Ha kontinuerlig kontakt med 

Jonas för frågor angående programmeringen. 

 

Personligt mål/syfte (Andreas) 
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Anledningen till att det blev detta projektet är att jag framförallt vill lära mig mer om AI. 

Att arbeta i ett lite större projekt, följa en deadline och att utvecklas som programmerare 

inför framtiden var också ett mål jag ville uppnå. Vad jag framför allt hoppas få ut av 

projektet är att vara en bättre programmerare när projektet är slut. 

 

Preliminär tidsplanäring (Andreas) 

       

Vecka 8: Spika spel designen, göra kamera klassen och implementera ett grund vapen. 

Samt implementera tidigare gjorda klasser som kan behövas (explosioner, StateMachine, 

partiklar, a*, etc. ). 

 

Vecka 9: Bygga upp en grundläggande nivå som man kan röra sig runt i. Skapa en fiende 

klass (ge den en State Machine, se till att den kan patrullera efter en given path). Se till att 

man kan skjuta och träffa fienderna så att dom dör samt skapa en muzzle flash på vapnet. 

Börja arbetet på en klass för att lägga in animerade meshar. Lägga in kamera/vapen 

gungning så det känns som att man inte flyter fram. 

 

Vecka 10: Sätta ut noder för a* algoritmen över banan. Lägga till fler states till fienderna, 

IDLE och början på ATTACK när dom ser spelaren. Fortsätta arbetet på animerade mesh 

klassen.  

 

Vecka 11: Se till att fienderna kan döda spelaren samt att spelaren kan fylla på sitt liv 

med health kits. Ha animerade mesh klassen klar. Skapa sub states för fiende attacker så 

att fienderna kan välja olika attack typer för att samarbeta. 

 

Vecka 12: Skapa en larm knapp som fienderna kan larma på, och se till att fiender i 

närheten med hjälp av A* tar sig dit för att hjälpa till. Se till att man kan spela upp ljud 

effekter och musik, börja lägga in animationer. 

  

Vecka 13: Arbeta med fiende AI: n, fixa så att AI: n väljer olika attack states om den har 
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andra fiender i närheten. Kollision med världen för spelare och fiender (fienderna 

undviker att krocka med världen och varandra). 

  

Vecka 14: Lägga in blod effekt på fienderna när dom blir träffade. Fixa lite scriptade 

sekvenser som två soldater som står och pratar tills dom blir avbrutna eller pratat färdigt 

(då återgå till att patrullera). 

  

Vecka 15: Skapa uppdraget, lägga in musik på speciella ställen/moment. 

  

Vecka 16: Slipa på AI: n. Arbeta på fiendens rörelse, samarbete, ta skydd m. m, 

Eventuellt jobba mer på uppdraget..   

  

Vecka 17: Lägga in eventuella saker som missats i planeringen. Eventuellt implementera 

flera vapen typer. Förbättra AI: n.  

  

Vecka 18: Lägga in eventuella saker som missats i planeringen. Förbättra AI: n. 

  

Vecka 19: Slipa på detaljer, eliminera buggar. 

  

Vecka 20-22: Slipa på detaljer, eliminera buggar. 

 
Delexaminationer 

 Delexamination 1: Efter v 10 

 Delexamination 2: Efter v 13  

 Delexamination 3: Efter v 17 

 

Risker 

 

Det svåraste är att veta hur mycket tid som kommer att behövas. Har inte tidigare haft 

projekt av denna storlek så det är svårt att planera så långt in i framtiden. 
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II - Ordlista 
 

1. FPS – First Person Shooter ett spel med perspektiv ur karaktärens ögon. 

2. AI – Artificiell Intelligence. 

3.   Punch Out - Boxnings spel som kom ut till Nintendos spelmaskin NES under 80 

talet. 

4. Shoot´em´up – Spel genre där man som ensamt rymdskepp ska skjuta ner hundra 

tals motståndare för att hamna överst på topplistan. Kända exempel: Gradius, Ikaruga.  

    5.  Gameplay – Spelflöde hur spelet spelas och fungerar. 

     6  Shooter - Spel genre som går ut på att skjuta fienderna.      

    7. Level design – Nivå/bana i spelet som designas. 

    8. C++ - Ett programmerings språk. 

    9.    Directx SDK – Microsofts software development kit för att utveckla 

applikationer. 

    10.  Meshar – 3d modeller. 

    11.  Api – Application Programming Interface en samling verktyg för att bygga en 

applikation och som underlättar för programmeraren. 
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