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Spelskapande med en komponentbaserad arbetsprocess
Abstract

Abstract

Svenska

Syftet med detta kandidatarbete är att testa en arbetsmetod som skiljer sig ifrån det en mindre 

grupp i vanliga fall använder sig av: en komponentbaserad arbetsprocess för att utforska och 

sammanställa arbetserfarenheten med den komponentbaserade arbetsmetoden, utvecklar vi 

därför ett digitalt spel.

Ett av målen med arbetsprocessen är att alla medlemmar i projektgruppen ska kunna arbeta 

mer eller mindre obehindrat av övriga gruppmedlemmar. Om en gruppmedlem inte kan 

medverka i projektet tillfälligt p.g.a. sjukdom eller övrigt så ska det inte påverka övriga 

medlemmars progression. Detta har vi finslipat under projektets gång.

För att testa vår arbetsmetod har vi utvecklat ett spel som kräver ett tätt samarbete mellan 

olika ansvarsområden under hela projektet för att målen ska uppnås. Vi har sett till att alla 

gruppmedlemmar har tillgång till allt arbetsmaterial och att de kan individuellt genomföra det 

mesta av sin egen arbetsprocess oberoende av de andra i gruppen. Däremot skulle projektet 

inte kunna färdigställas med de målen vi har, utifall en gruppmedlem hade försvunnit helt. 

Nyckelord: Arbetsmetod, spelutveckling, komponentbaserad arbetsprocess, Modellering, 

Animering, Programmering, Leveldesign.

Betäckningen  *  indikerar att ordet återfinns i bilagan ordlista för mer information.
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Abstract

English

The purpose is to test a work-flow that is a bit different from what small groups usually use: a 

component-based work-flow. To execute and process this work-flow, we have decided to 

develop a digital game.

One of the key goals is that every individual in the group should be able to work more or less 

independent of each other. If a group member is absent or gone due to illness, then it will not 

affect other group members' progression. This work-flow is also something that has been 

polished throughout the project.

To really try out this work-flow we decided to develop a game. To create a game you need a 

tight collaboration between different kinds of work-areas through the entire project. Our 

group members have knowledge and assets to individually work without the help from other 

group members to a certain extent. However, this project and goal cannot be fully achieved if 

one group member were to leave the group or disappear completely.

Keywords: Work-flow, game development, component-based work-flow, Modeling, Animating, 

Programming, Level design

The sign * indicates that the words can be found in the appendix(bilagan) wordlist for more 

information.
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1.0 Introduktion

1.0 Introduktion
Introduktionen täcker bakgrunden till den komponentbaserade arbetsmetoden, syftet med texten och 

målet med text och produktion.

1.1 Bakgrund
Arbetsmetoden vi valt att använda grundar sig helt och fullt på egen erfarenhet och 

information vi hämtat ifrån Internet. Våra observationer hämtade därifrån säger oss att större 

företag oftast arbetar i mindre grupper, där alla grupper har en specifik arbetsuppgift de själva 

ansvarar för. 

Eftersom vi av egen erfarenhet från tidigare produktioner, känner att ansvaret oftast faller på 

en person att pussla ihop allas arbete, då begränsningarna i den processen förhindrar att 

många arbetar samtidigt. Valde vi den här gången att fokusera vårt arbetsätt för att underlätta 

processen eller om möjligt plocka bort den helt. Resultatet blev en arbetsprocess där alla kan 

göra sin del av arbetet självständigt och samtidigt implementera delarna i spelet.

1.2 Syfte / Mål

Syfte
• Att utvärdera hur effektiv en komponentbaserad arbetsmetod är i spelutveckling.

• Att förbättra den komponentbaserade arbetsmetoden.

• Att få erfarenhet ifrån att ha arbetat utefter en komponentbaserad arbetsmetod

Mål
• Att skapa ett fungerande spel med hjälp av  en komponentbaserad arbetsmetod.

• Att skapa ett Hack and Slash* med temat vikingar i forna Egypten och Grekland, där 

spelaren utför mindre uppdrag för att föra berättelsen vidare. 

• Spelet skall även ha ett enhetligt grafiskt tema.
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1.3 Avgränsningar
• Alla namn, platser och tider använda i projektet, är vår egen komposition och har ingen 

anknytning till direkta referenser i denna värld.

• Alla åsikter grundas helt på våra egna erfarenheter

2.0 Projektplan
I den här sektionen förklaras planeringen av projektet. Gruppens gemensamma syfte och mål med 

produktionen samt hur arbetsmoment fördelades på gruppens olika medlemmar.

Alla gruppdeltagares individuella syften, mål och arbetsmetoder är också beskrivna.

2.1 Gruppens syfte, mål och metoder

Syfte
Syftet med detta kandidatprojektet är att testa en komponentbaserad arbetsprocess där man 

jobbar i sektioner och därav blir oberoende av varandra inom gruppen. Denna arbetsprocess 

tror vi ska kunna minska mängden dötid som kan uppkomma när man ska implementera nya 

delar till ett projekt eller byta ut stora delar av ett projekt. Denna process kommer vi testa i ett 

spelprojekt. Anledningen till att vi gör ett spelprojekt är att vi alla har god kunskap inom flera 

olika områden lämpat för att skapa ett digitalt spel. Detta medför att det blir lättare att testa 

arbetsprocessen.

I skapandet av spelet kommer vi prova på nya spelmekaniker och funktioner som vi inte gjort 

förut. Spelet ska också vara någonting som kommer sticka ut från tidigare produktioner vi 

gjort och som skapats på Blekinge tekniska högskola, digitala medier. Spelet kommer vi 

också kunna använda som portfoliomaterial och till jobbansökningar till spelföretag.

Denna projektplan är också ett levande dokument och förändringar kan komma att ske under 

projektets gång.
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Mål

I gruppen har vi enats om egna gemensamma mål som arbetsprocessen och spelet ska ha 

uppnått vid kandidatarbetets slut.

• Spelet ska inkludera tre zoner med grafiska teman ifrån forna Egypten, Grekland och 

Norden.

• Skapandet av spelet ska undersöka hur vår komponentbaserade arbetesprocess fungerar 

praktiskt.

• Det ska finnas ett attacksystem som bygger på kombinationer av olika slag.

• En hubbvärld ska finnas där spelaren väljer vilket områden han/hon ska spela på.

• Det ska finnas en genomlöpande historia som visar och förklarar för spelaren vad som 

händer och vad som ska göras härnäst i spelet.

Metoder
Gruppen består av fyra medlemmar Adam Westman, Jonas Chanasima Gransing, Mikael Palm 

och Tommie Malmgren. Vi kommer att dela upp arbetet inom gruppen. Vi kommer att hyra in 

en till medlem, Mario Gryth i mitten av projektet för musik och ljud till spelet för det är något 

ingen av oss i gruppen har arbetat med. Arbetsfördelningen kommer att bli följande att Adam 

Westman kommer att programmera spelobjekt, verktyg till spelet och funktioner som är 

grundläggande för spelet i C#. Jonas Chanasima Gransing och Tommie Malmgren kommer att 

göra 3D-modellerna men kommer vara uppdelat mellan statiska modeller och animerade 

modeller. Mikael Palm kommer att arbeta i leveleditorn för att bygga områden till spelet och 

placera ut alla modeller som skapas. Arbetet kommer också delas upp i olika 

sektioner/iterationer så vi håller reda på hur lång tid vi kan lägga på varje del och efter varje 

iteration kommer ett examinationsmöte hållas med handledare för att utvärdera hur resultatet 

blev. Vi kommer också ta lärdom av tidigare produktioner skapade med liknande 

spelmekaniker.

Arbetsfördelningen i punktform:

• Adam Westman arbetar som programmerare.
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• Jonas Chanasima Gransing hanterar karaktärsmodellering, riggning och animering.

• Mikael Palm arbetar som leveldesigner.

• Tommie Malmgren arbetar som modellerare till statiska modeller samt texturer.

• Mario Gryth hyrs in för alla ljud.

Program som kommer användas till projektet:

• Autodesk maya 2011*

• Photoshop CS 3*

• Visual Studio 2010*

• WEngine*

• Wedit*

• XNA*

• Xnormal*

• Zbrush*

2.2 Individuella syften, mål och metoder

Syfte
Adam Westman

Mitt syfte i kandidatarbetet är att utveckla metoder så alla kan arbeta effektivt och individuellt 

i projektet.

• Att integrera spelobjekt skapade i kod till leveleditorn*, men förhindra att förändringar på 

spelobjekten förstör existerande områden och förhindrar leveldesignprocessen.

• Att simplifiera förändringar av balanseringsvärden så dessa enkelt kan justeras utan att 

behöva ändra i koden.

• Att skapa ett Hack and Slash då det enligt mig är bra portfoliomaterial, en åsikt jag baserar 
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på mekanikerna som används i det, riktade slag samt avancerad animation.

Jonas Chanasima Gransing

Jag har alltid drömt om att skapa ett hack and slash liknande spel så detta projektet passar mig 

förutom det kommer jag också att:

• Testa mina erfarenheter inom 3D, modellering*, texturering*, riggning*, animering* samt 

exportering*. 

• Jag kommer också lära mig nya sätt att hantera och lösa problem jag tidigare inte erfarit 

inom 3D modellering , riggning och animering.

• Jag kommer också för första gången skapa riggar till djurmodeller.

Mikael Palm

Ett hack & slash byggs upp på ett speciellt sätt för att det ska vara underhållande för spelaren. 

Detta är inget jag har prövat på tidigare och jag vill utöka mitt CV.

• Det kommer förutom att vara ett bra tillägg till mitt CV att testa mina kunskaper som 

leveldesign.

• Arbetssättet är något jag vill testa på då det tillåter mig att arbeta oberoende av de andra i 

gruppen.

• Jag har även behov av att kunna redigera XML*-dokument, arbetsmetoden passar därför bra 

då det kommer finnas många XML-dokument att redigera. XML har jag nytta av när jag 

söker leveldesignarbeten, då  kunskap inom området ofta är ett krav som ställs.

Tommie Malmgren

Syftet med detta projekt för mig är att skapa ett spel tillsammans med min grupp som inte 

liknar något vi gjort tidigare. Spelet ska uppnå en sådan kvalité att man kan visa upp det i 

sin portfolio. Jag vill prova på att skapa ett ”Hack and Slashspel” för att det inte gjorts 

många sådana spel på BTH tidigare.
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Mål:

Adam Westman

• Efter avslutat projekt önskar jag ha färdigställt ett fungerande attacksystem, där attackerna 

baseras på vapen och knapptryckningar.

• Fungerande system för byte av områden och världar. Samt att kunna spara spelarens 

progression genom världarna.

• Att spelet skall ha stöd för Matrishierarkier och multipla animationer.

Jonas Chanasima Gransing

Mina mål kommer att examineras vid varje iterationsslut. Under varje iteration kommer jag 

skapa en prioritetslista för mitt arbete. Listan kommer sedan vara grund för examinationen. 

Prioritetslistan kommer innehålla en prioritetshierarki från ett till fyra hur viktiga och 

relevanta modellerna är för projektet. Vid projektets slut kommer jag ha skapat flera olika 

animerade modeller med helt unika attacker och animationer som ska vara fullt fungerande i 

spelet.

Mikael Palm

Spelets områden ska vara underhållande och omväxlande. Det ska vara minst två olika 

miljöregioner.

Varierande uppdrag så att spelaren tycker uppdragen är unika och nyskapande.

Överraskningsmoment så som bakhåll, fällor eller andra händelser. 

Områdena måste vara strukturerade så att spelaren inte ser skarvar på områdena eller andra 

saker som kan slita spelaren från inlevelsen.

Tommie Malmgren

Mina personliga mål blir att utveckla mina kunskaper inom 3D-modellering i Autodesk Maya 
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2011* och texturering* i Photoshop*. Jag kommer även att öva på att skapa en enhetlig 

grafisk stil tillsammans med Jonas, vilket kan bli en bra utmaning. Inom textureringsbiten 

kommer jag att utveckla mina kunskaper om normal-maps*, specular-maps* och framförallt 

färgtexturerna. 

Ett annat mål med projektet för mig är att få mer erfarenhet av spelutveckling så att jag lättare 

kan söka jobb efter utbildningen och jag kommer då att ha en produkt att visa upp där jag kan 

peka på en hel uppsjö av grafiska element jag skapat under detta projekt. 

Metoder:

Adam Westman

Till en början kommer jag att utveckla icke existerande mekaniker nödvändiga för spelet.

Felsöka leveleditorn* och göra nödvändiga förändringar.

Utveckla nya objekt-typer som Mikael Palm kan använda sig av.

Paketera projektet med ljud, meny och liknande.

Jag kommer använda  C#* och XNA* samt dokumentation / hjälp jag finner på Internet.

Om behovet av ett nod-baserat visuellt programmeringssystem för användning i leveleditorn 

uppstår, kommer jag utgå ifrån den här länken. http://www.sgtconker.com/2010/09/article-

node-based-scripting/

Jonas Chanasima Gransing

Mitt tillvägagångssätt i projektet kommer att gå till på följande vis. Först kommer jag rita upp 

skisser i Photoshop* för att få en uppfattning om hur alla fienderna ska se ut och detta 

kommer hjälpa mig hålla samma grafiska stil. När väl denna process är avklarad kommer jag 

att rita en bild framifrån och en bild i profil på fienden och importera dessa bilder till 

Autodesk Maya 2011* för att sedan börja modellera upp modellen. När modellen är klar 

kommer jag att texturera* modellen med color-map*, normal-map* och specular-map*, efter 

denna process kommer jag att rigga modellen för att sedan animera och exportera ut 

modellen. Modellering, texturering, riggning* och animering* kommer att ske i Maya.

11 / 64

http://www.sgtconker.com/2010/09/article-node-based-scripting/
http://www.sgtconker.com/2010/09/article-node-based-scripting/


Spelskapande med en komponentbaserad arbetsprocess
2.0 Projektplan

Mikael Palm

Jag ska jobba i leveleditorn* Wedit* som är baserad på WEngine* för att göra områden till 

spelet.

Jag ska även göra heightmaps* till terräng som kommer baseras först på färgkoderna mellan 

svart och vitt på skalan. Den andra är där jag definierar vilka områden som ska innehålla vilka 

texturer. Max har jag 4 texturer per heightmap så det kan bli att ett område blir uppdelat.

Jag kommer även att göra skisser av områdena som gruppen sedan ska bedöma och eventuellt 

modifiera så att det funkar. 

Tommie Malmgren

Programmen jag kommer att använda mig av kommer att vara Photoshop*, Autodesk Maya 

2011*, Zbrush* och Xnormals*. Jag kommer att börja med att skapa skisser i Photoshop som 

jag kommer basera mina 3D-modeller på. Texturerna* till dessa modeller kommer sedan 

skapas i Photoshop och normal-maps* kommer jag att skapa i Zbrush eller Xnormals 

beroende på objektet. 

2.3 Gruppens tidsplan

Gruppen har enats om att vi ska dela upp tiden vi har i sektioner/iterationer. Projektet kommer att 

delas in tre sektioner. Den första iterationen kommer att vara sex veckor lång. De andra två 

iterationerna kommer vara fyra veckor långa. Delexaminationer och handledningsmöte kommer att 

ske efter varje iteration innan vi byter område.

Iteration 1

Detta kommer vara vår längsta och svåraste sektion i projektet. Grunden till, spelmekaniker, 

hubbsystemet och UI* kommer att byggas under denna tiden. Testmodeller samt animationer 
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kommer att testas, så påbörjande av den riktiga grafiken kan börja. När grunden väl är klar 

kommer vi att implementera den riktiga grafiken och färdigställa Egypten-världen.

Iteration 2

Påbörja nästa del i projekt som kommer vara Grekland-världen. Uppbyggande av mer 

mekaniker och funktioner till spelet samt implementering av den nya grafiken.

Iteration3

Under den slutliga iterationen finputsas de funktioner och mekaniker vi har i spelet för att få 

spelet mer stabilt och spelvänligt

2.4 Individuella tidsplaner

Adam Westman

Iteration1

• Skapa grundmekaniker nödvändiga för spelet.

• Utveckla ett Matrishierarkisystem* samt stöd för multipla animationer.

• Utveckla ett hubbsystem för byte av område i världen.

• System att spara spelarens progression igenom spelet.

Iteartion2 / Iteration3

• Utveckla vapensystemet, möjligen lägga till stöd för enhandsvapen och sköld.

• Förbättra vattnet och himlen.

• Göra så projektiler ( pilar ) fastnar vid kollision.

• Skapa nya mekaniker som behövs samt säkerställa kompatibilitet.

Jonas Chanasima Gransing

Den första iterationen kommer jag att jobba med koncept och testmodeller till attacksystemet 
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samt testanimeringar så vi ser att modellerna fungerar och få upp ett bra arbetsflöde. Detta 

kommer hjälpa mig att skapa modellerna snabbare senare i produktionen och de andra 

iterationerna utefter prioritetslistan jag skapar.

Mikael Palm

Jag kommer börja med att designa Egypten-världen och leta information angående kulturer, 

miljöer och liknande som passar in på temat.

Efter det kommer skapa heightmaps* för områdena, för att sedan fylla dem med grafik och 

uppdrag för spelaren.

Detsamma gäller för Grekland- och Norden-världen.

Tommie Malmgren

Under projektets gång kommer jag i början av varje iteration, skapa en prioriteringslista på 

grafiska objekt eller texturer*, som behövs för att färdigställa områdena vi kommer arbeta på. 

Prioriteringslistan är baserade på vad de andra i gruppen behöver först, för att snabbt kunna 

implementera de viktigaste elementen på områdena. Listorna går sedan nedåt i prioritet, där de 

sista objekten som skapas kommer bli saker att fylla ut världen med, så som stenar och 

buskage. Objekt som är uppdragsrelaterade kommer i jämförelse ha högst prioritet. 

Dessa prioriteringslistor sammanställs tillsammans med de övriga i gruppen i början av alla 

iterationer, och sedan delar jag själv in dem i olika kategorier. Prioritet ett, två och tre. Där 

prioritet ett är allt som behövs för att banan ska fungera som det är tänkt. Alla uppdrag ska 

fungera och alla föremål spelaren ska interagera med måste bli färdiga först. Prioritet två är 

sekundära föremål så som hus, byggnader, träd, murar etc. Den sista prioriteringsnivån är bara 

för utfyllnad, saker som kan höja spelkänslan för spelaren. 

Detta upplägg gör att jag enkelt kan lägga till eller ta bort saker i slutet av en sprint utan att 

det påverkar banan särskilt mycket, och jag får allt det viktigaste klart först.
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2.5 Ändringar i projektplanen
Vi har nu avslutat första sektionen på sex veckor. Vi har gjort en utvärdering av hur långt vi 

kommit på Egypten-världen och vi har både negativa och positiva resultat. Det positiva är att 

vi lyckats skapa och importera många statiska och animerade modeller och de fungerade 

mycket bra. Det var möjligt att slå slag med spelarkaraktären vilket var det vi hade hoppats 

på. Vi hann också implementera fler funktioner och fick ett mycket mer avancerat 

triggersystem* som tillåter oss att göra mer utmanande uppdrag för spelaren. Det negativa 

resultatet var att spelet levedesignarbetet halkat efter i planeringen, vilket resulterade i färre 

uppdrag och mindre detaljerade områden än planerat. Vi hade räknat med att vara klar med 

Egypten efter denna sektion och detta var ett problem vi behövde ta upp.  

Efter denna iterationen beslutades vi att ta bort det sista området, Norden. Den sista 

iterationen kommer dediceras till att göra Egypten- och Grekland-världarna. På grund av 

ändringen kommer vi kunna skapa nya modeller och fler uppdrag till de redan skapade 

områdena, vilket tillåter oss att leverera en bättre spelkänsla. Vi beslutade också att endast 

göra animationer för tvåhandsvapen till skillnad ifrån original tanken, där vi planerat 

enhandsvapen och sköld samt dubbla enhandsvapen.

Beslutet grundades på tiden det tagit att skapa animationerna för tvåhandsvapen.

Hubbsystemet byttes också ut ifrån våran original idé, det var dock inget negativt då detta nya 

sätt var både lättare och krävde mindre. 

Vår tidsplanering på iterationen har stämt mycket bra förutom inom levedesign, så nu 

kommer vi börja med Grekland-världen.

2.6 Risker med projektet
• En risk är att vi inte kommer hinna med alla världar vi satt upp.

• Det kan vara en risk att det blir för många animationer och att animeringarna inte fungerar 

som det ska.

• Mängden kontroller spelaren har till sitt förfogande överskrider gränsen för en simpel och 

användarvänlig spelmekanik.
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• De olika modellerna Jonas Chanasima Gransing och Tommie Malmgren skapar kommer att 

ha en olika grafisk stil.

• Det visar sig mekaniskt omöjligt att utveckla en hubbvärld i GUI*-delen. 

3.0 Förarbete
Förarbetet är tänkt att förklara valen vi gjort i produktionen som texten grundar sig på.

Inspirationskällor till världarna i spelet och alternativa arbetsmetoder vi valde att inte arbeta utefter.

3.1 Inspirationskällor
Vi diskuterade olika arbetsmetoder vi använt oss av tidigare och plockade ut de bitar av dem 

som vi tyckte fungerade bäst. Resultatet blev en blandning av arbetsmetoderna Agile Scrum* 

och Iteration*. Från Agile Scrum plockade vi användandet av sprint*(ar) så vi kunde dela in 

arbetet i mindre delmoment med sina egna deadlines, målet var att i slutet av varje större 

sprint ha en färdig bana. Vi valde även att iterera delar av dessa sprintar för att förbättra arbete 

vi redan gjort.

Den första iterationen av Egypten-världen gav oss en början och ett slut, där man kunde 

springa från start till mål och utföra alla delmoment i spelet som vi tänkt oss.

Inför varje ny iteration diskuterade gruppen tillsammans iterationens start och mål samt hur vi 

skulle uppnå dem. Vi skapade prioritetslistor för att kunna prioritera och organisera vårt arbete 

så  det viktigaste blev klart först.

När vi letade efter inspiration till platser för vårt spel började vi med att lista olika forna 

kulturer som vi tycker är intressanta. Vi ville att vårt spel inte skulle likna något vi gjort 

tidigare så vi kom fram till att delar av spelet skulle utspela sig i forna Egypten och Grekland, 

bland annat p.g.a deras rika kultur och mytologi.

Våra inspirationskällor efter detta har varit följande.

• Conan [Spel] (2007)  THQ
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• World of Warcraft [Spel] (2005)  Blizzard Entertainment

• The Mummy [Film] (1999)  Universal Pictures

• The Mummy Returns [Film] (2001) Universal Pictures

• Hercules [Film] (1997) Walt Disney Pictures

• 300 [Film] (2007)  Warner Bros.

• Phantasy Star Online [Spel] (2000), Sega Corporation

• Rise and Fall: Civilization at war [Spel] (2006)  Midway games

• Age of Empires [Spel] (1997)  Microsoft Game Studios

• Rune [Spel] (2000)  Gathering of Developers

• Star Wars Jedi Knight: Dark Forces [Spel] (1995)  LucasArts

• Star Wars Jedi Knight 2: Jedi outcast [Spel] (2002)  LucasArts

3.2 Alternativa Arbetsprocesser
Agile Scrum

Agile Scrum* är en flexibel arbetsmetod som effektivt delar in arbetet inom gruppen i olika 

sprintar och delsprintar. Arbetsmetoden gör att man enkelt kan följa sin egen och gruppens 

progression, med hjälp av postit-lappar* som man sätter upp i olika steg för att hålla reda på i 

vilken fas de ligger i. Mer information om agile återfinns i Craig Larman. (2004) .

Itearation
Kärnan i arbetsprocessen iteration är att efter en fullgjord iteration, se tillbaka på arbetet och 

utvärdera hur produkten kan förbättras och följa upp med en ny iteration på produkten.

Tanken med detta är att produkten efter varje fullgjord iteration skall vara fullständig, men att 

kommande iterationer skall användas för att förbättra slutresultatet. Denna process kan sedan 

upprepas i all oändlighet för bästa möjliga resultat. Mer information om iteration återfinns i 

Craig Larman. (2004) .

Vattenfall
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Vattenfall är en icke-dynamisk arbetsprocess, där man lägger stor vikt i planering så att hela 

projektet kan utföras i ett antal faser med väldigt lite utrymme till förändring i planeringen. I 

stort sätt så följer man sin planering till punkt och pricka från början till slut. Det medför att 

potentiella förändringar kan stjälpa hela produktionen eller orsaka dramatiska 

tidsfördröjningar. Men att en tidsestimering kan ges direkt när produktionen påbörjas.

Mer information finns på The Software Experts hemsida.

4.0 Arbetesprocessen
Arbetsprocessen förklarar hur produktionens olika delmoment har fungerat.

Hur material så som animerade och statiska modeller samt bilder och ljud har skapats.

Hur programmering samt skapandet av områden av världar har fungerat.

4.1 Iteration 1

Grafik

Statiska modeller
Inför projektstarten började vi med att leta efter inspiration genom spel, filmer och bilder för 

att veta lite bättre hur vi skulle forma Egypten så att det ser intressant och spännande ut. Vi 

samlade ihop en mängd bilder från bl.a filmen The Mummy, spel som World of Warcraft och 

Rise and Fall: Civilization at War. Med dessa bilder satte vi ihop ett collage för att få en bild 

av hur vi ville att grafiken skulle kunna se ut i Egypten och Grekland-världen.

Vi gick sedan vidare med att sätta ihop en gemensam lista på grafiska element som vi ville ha 

med i Egypten-världen och saker som var väsentliga för att uppdragen skulle fungera. Listan 

delades in i två bitar, Karaktärer med animation och statiska objekt. Alla grafiska element 

rangordnades sedan i prioriteringslistor så att alla de viktigaste karaktärerna och objekten 

skulle bli färdiga så snabbt som möjligt så att de andra i gruppen skulle kunna arbete med 

grunden för själva banan.

De objekt som var viktigast för Egypten rangordnades som prioritet 1. Här ingick 
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grundtexturerna för miljön som används på våra heightmaps, en Skydome för att skapa en 

himmel. Med dessa element kunde vi skapa den grundläggande delen av spelvärlden. Nu 

kunde vi gå vidare med att skapa objekt som kan existera i spelvärlden. De första objekten 

som skapades blev bl.a Olofs vikingaskepp, en mur till staden, obelisker till ett uppdrag m.m.

Animerade modeller

Förarbetet började med att rita moodboards* över den första världen till spelet. Detta 

medförde att det var lättare att skapa en prioritetslista över vad som var mer relevant för spelet 

och mindre relevant. Referensbilder på olika egyptiska krigare och mytologiska djur samlades 

upp i en mapp för att snabbare kunna skapa koncept, detta gjordes också på vikingar för 

utseendet på spelarkaraktären. När allt referensmaterial var insamlat började skapandet av 

konceptbilder på fiender samt spelarkaraktären. Spelarkaraktären blev annorlunda mot 

fienderna så att han stack ut från mängden så den som spelade spelet lätt skulle hitta var han 

befann sig ifall det var många fiender på skärmen samtidigt. Efter att koncepten var 

färdigställda och utvalda ritades en frontvy och sidovy för fienderna samt spelarkaraktären 

som importerades till Autodesk Maya 2011* för modellering. Innan modelleringen påbörjades 

av spelaren och fienderna gjordes många simpla modeller för att debugga rotation och 

fästpunkten för vapen i högerhanden på spelarkaraktären. När testmodellerna var klara 

påbörjades arbetet med att skapa de två riktiga karaktärsmodellerna till spelet. Riggningen av 

modellerna skedde då båda modellerna var helt klara med modellering och texturering. 

Modellerna var klara för animering efter halva tiden på första iterationen. Spelarkaraktärens 

underkropp animerades först eftersom den var relativt simpel och skulle bara innehålla 

förflyttningsanimationer. Efter att underkroppen var animerad gjordes den första fienden helt 

klar så spelet inkluderade en spelare som kunde röra sig och en fiende som kunde attackera 

spelaren. Överkroppen animerades samtidigt som den andra och tredje fienden till Egypten-

världen modellerades. Den näst sista veckan blev den andra och tredje fienden samt 

överkroppen klara och modelleringen av den sista fienden i Egypten-världen påbörjades.

Programmering 

Till att börja med behövde vi undersöka hur vi skulle kombinera flera animationer med 

varandra. Ett av alternativen var att blenda animationer med varandra, ett annat att dela 
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modellen i flera delar och animera dem individuellt. Efter att ha skapat ett matris hierarki 

system* för att fästa vapen i händerna på spelarkaraktären, detta då spelarkaraktären skall 

kunna plocka upp och använda olika vapen. Så var beslutet ganska enkelt, det blev att dela 

modellen i två delar, över- och underkropp. Med hjälp av matris hierarkin sattes dessa två 

sedan ihop och blev en kombinerad model.

Efter detta skapades den första versionen av vapen- och attacksystemet. Detta gjordes så alla 

fiender kunde släppa ifrån sig vapen och dessa sedan kunde plockas upp av spelaren.

Eftersom detta var ett område där mycket lagg skulle kunna uppstå om det hanterades fel, 

spenderades mycket tid på designen av systemet för att undvika onödigt skapande av resurser 

och förändringar. Exempel på designbeslut var att attacker ifrån spelaren och fiender inte 

behöver beräknas på ett lika krävande sätt. Eller att fiender inte behöver ha ett eget vapen och 

attacker utan  istället kan referera till en databas.

Första steget till att tillåta byte av områden inifrån spelet skapades också.

Det innebar att en grundläggande triggermekanik implementerades där spelaren kunde trycka 

på objektet och något hände som följd av detta. I det här läget visste vi inte om det var 

nödvändigt att skapa ett fullt dynamiskt uppdrag- och triggersystem*, utan nöjde oss med 

fördefinierade objekt som skulle kunna placeras i världen.

Eftersom detta utspelades i utomhusmiljö var det nödvändigt att ha standardelement synliga 

utomhus, bland dessa vatten och vegetation, här skapades första versionen av Vattnet och 

växtsystemet som används i spelet.

Allt eftersom grunden och kraven blev mer synliga förändrade vi förflyttningssystemet till ett 

StateSystem, där rörelserna försatte spelarkaraktären i en rörelse, utifrån rörelsen kan vi sedan 

välja animationer och attacker.

Här skapades den första upplagan av Animationsystemet, till att börja med hade systemet 

endast möjlighet att spela upp definierade animationer och inte mycket mer, men på grund av 

behov lades det snabbt till möjligheten att justera animationshastighet bland annat.

Leveldesign

Första stadiet var att samla inspiration och referensmaterial från olika typer av media så som 

spel (World of warcraft, Rise and Fall: Civilization at war), filmer(Indiana Jones, The 
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Mummy) eller bilder från internet. Speciellt intressant för levedesign var att titta noggrannare 

på miljön för Egypten. Fokuset var att fånga känslan av forna Egypten för spelaren. 

Efter detta gjordes det skisser på hur olika områden skulle se ut samt spelarens uppgifter och 

mål på de olika delarna. Sedan valde vi ut det bästa och gjorde en slutgiltig skiss på Egypten-

världen.

Skisserna användes till att göra heigtmaps* med hjälp av Photoshop*. Colormaps* gjordes 

efter heightmapsens struktur och applicerades med heightmapsen i spelmotorn. 

När alla områdens terräng är på plats placeras det ut modeller och vatten för att förgylla 

världen så att den är mer levande och tilltalande.

Allt detta avslutades med att göra triggernätverk som sträcker sig över områdena och 

byggerupp spelets olika uppdrag och händelser

4.2 Iteration 2

Grafik
Statiska modeller
Med resultatet från Egypten grafiskt sett så fortsatte vi med samma metod och struktur som vi 

använde i den första iterationen. Till Grekland-världen hade vi nu även en hel del gratis från 

Egypten-världen, vissa texturer, modeller och karaktärer var de samma som i Egypten-världen 

och kunde därför bara slängas in i de nya områdena. Alla grafiska element rangordnades än en 

gång i prioritetslistor för att få spelet komplett så snabbt som möjligt, alltså att kunna springa 

från start till mål. Detta innebar bl.a. skapandet av en bro, stadsportar, en grotta, träd som 

kunde huggas ned och en gyllene bägare till ett viktigt uppdrag. 

Under denna iteration började vi även skapa andra grafiska element så som menyer, GUI*, 

partikeleffekter* etc. En första version av menyn blev klar, vi fick en ny muspekare, ett 

komplett GUI som visade liv och energi.

Animerade modeller

På starten av andra iterationen skapades tre olika mallar på riggar. Dessa är skapade så 
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riggningen i fortsättningen inte behövdes göras på varje modell utan att  man istället 

implementerar riggen på modellen, vilket gjorde arbetet mycket smidigare. Det skapades en 

mall för en man, kvinna och en större fiende som används för bossarna. I iterationen hann det 

skapas tre grundfiender som finns implementerade samt två bossar och en häst. Alla 

animerade modeller följde prioritetslistan och alla från prioritet ett och två blev avklarade. 

Under denna iteration ändrades också spelsättet dramatiskt, detta inkluderade att det behövdes 

skapas uppdragsgivare åt spelaren men dessa skapades utan några problem.

Programmering
Efter att ha skapat grunden och sett vad vi kunde uppnå samt vilka begränsningar och 

lärdomar vi införskaffat ifrån första versionen av Egypten-världen var det tid att göra lite 

förändringar. Bland annat förbättrades triggersystemet så det skulle vara lättare att använda, 

samt möjligheten att namnge objekt för att sedan knyta samman ett flertal utan större 

problem. Flera experimentella triggers skapas, bland annat en som tillåter leveldesignern att i 

princip programmera i leveleditorn.

Vattnet som tidigare hade varit i grundstadier med endast lite färgskiftningar och liknande, 

fick sig nu en riktig uppgradering. Vågor med hjälp av normal-maps, environment-map för 

reflektion och liknande introducerades och gav ett väldigt realistiskt utseende.

Ett enhetssystem skapades här för att lättare placera och justera fiender, detta tillät bossar, 

fiender med avståndsattacker och liknande att separera sig ifrån standard fienderna.

Förutom detta så introducerades också Line of Sight och block till fienderna.

Första upplagan av 3D-ljud introducerades här, det innebär att ljud fienderna ger ifrån sig, 

pannoreras i förhållande till spelaren, med ljudstyrka baserat på avstånd. Förutom det fick 

spelarkaraktären sina egna individuella ljud som exempel hoppljuden.

Kameran hade tidigare problem med osynliga objekt utan kollision som förflyttade kameran 

närmare spelaren, den förbättrade versionen utgick istället ifrån spelaren och placerade 

kameran framför det första objektet bakom spelaren som förhindrade sikt.

Leveldesign
Med första iterationen av Egypten-världen i minnet, hjälptes gruppen åt att bestämma 
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utseendet på områdena och spelarens mål i Grekland-världen.

Skapandet av heightmaps och colormaps fördelades också på fler gruppmedlemmar till 

skillnad ifrån föregående iteration.

Modeller ifrån Egypten-världen användes sedan för att visualisera slutresultatet, för att sedan 

bytas ut allteftersom de nya modellerna för Grekland-världen färdigställdes.

En naming convention* för triggers* bestämdes. Detta var nödvändigt för att flera personer 

skulle kunna arbeta tillsammans på områdena. Samt flera nya triggers och sätt att kombinera 

dessa skapades för att underlätta arbetet.

4.3 Iteration 3
Grafik

Statiska modeller

Efter alla framsteg vi gjorde med Grekland-världen bestämde vi oss för att iterera om Egypten 

för att få ett roligare spelflöde. Däremot förändrades inte modellerna som behövdes på banan 

särskilt mycket. En del itererades om för att ha en högre texturupplösning, eller gjordes om 

helt nu när det fanns mer tid till det. Det tillkom en del uppdrags-relaterade modeller men 

annars spenderades mycket av tiden att skapa fler miljö-relaterade objekt, så som vattenfall, 

stenar, träd etc. Från denna iteration togs även tid för att skapa dialog för alla uppdrag så att 

spelaren förstår vad som händer. Vi tog även mer tid till att göra färdigt menysystemet helt 

och hållet, vårat GUI* och eftertexter. 

I denna sista iteration ritades våra cinematicbilder* som visas i början av spelet så väl som 

mellan spelvärldarna och i slutet av spelet. Cinematicbilderna förklarar för spelaren vad som 

har hänt och vad som kommer att hända så att spelaren vet varför man är där man är, och vad 

man ska göra för att ta sig vidare i spelet.

Animerade modeller

Första veckan i iteration 3 skapades den slutgiltiga grafiken för GUI:t* i spelet tillsammans 

med en uppdragsruta som kommer till spelaren när man får en uppdatering av sitt uppdrag. 

Det skapades också en virvel till startmenyn så inte menyn skulle vara så stel utan mer 

levande och tilltalande.
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Under iteration 3 omskapades Egypten-världen och i samband med detta så behövdes det nya 

animerade modeller. Det skapades en skelettkrigare och en boss i slutet av Egypten-världen. 

När alla fullständiga modeller som skulle vara klara och implementerade i spelet påbörjades 

finslipningen av de animerade modellerna. Detta inkluderade att en ny grekisk pilbågskytt 

skapades då den dåvarande inte höll samma standard som resten av modellerna. En ny 

uppdragsgivare skapades som skulle vara i slutet av Grekland-världen. En invånare till den 

nya staden i Egypten-världen. Nya animationer till den första egyptiska fienden samt ett 

animerat hus.

Programmering
Under omarbetningen av Egypten-världen skapades nästan inget nytt, det handlade till större 

del om att finjustera och förbättra. Det mer nämnvärda är skapandet av den slutgiltiga menyn, 

den tredje och sista versionen av attacksystemet och en uppdragsruta för att enklare leverera 

story och uppdrag till spelaren. Tidigare hade spelaren fått text presenterat för sig i centrum av 

skärmen, nu visades den istället som en löpande text inom en textruta.

Den sista versionen av attacksystemet gick ut på att köa attacker och knyta dem samman till 

mer accepterade kombinationer. Ett arbete som gick ut på att balansera attackerna, välja rätt 

förflyttning till dem och en passande avslutning. Slutresultatet blev ett mer realistiskt och 

estetiskt tilltalande attacksystem som ändå tillät spelaren att påverka hur det utfördes till viss 

del.

Menyn hade tidigare varit väldigt statisk, en bakgrund och text som visades och försvann.

Nu fick allting sina egna knappar, och inställningsmenyn fick sin egen del där 

grafikinställningar, spelrelaterade inställningar och kontroller separerades i tre mindre 

menyer.

Ett annat betydande men mindre tidskrävande tillägg var att alla fiender fick möjligheten att 

reagera med individuella ljud, eller använda ett standard ljud om inget annat fanns. Dessa ljud 

inkluderade attackljud, krigsrop samt dödsljud.

Leveldesign
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Efter att planerna på Egypten-världen inte uppfylldes, valde vi att omarbeta grundkonceptet 

för områdena, istället för att göra stora områden med lite innehåll, skapade vi nu mindre 

områden packade med mer grafiska detaljer och uppdrag.

5.0 Problem under produktionen
Under produktionen uppstod diverse problem, där större delen blev löst innan produktionens slut.
Här förklaras ett fåtal av dessa mer ingående.

5.1 Grafik
Iteration 1

Under den första iterationen hade vi ett ganska stort problem med skalning av modellerna. 

Även om vi hade satt upp ett gemensamt måttsystem så blev modellerna inte samma skala i 

spelet. Lösningen på detta blev att vi alltid utgick ifrån spelarkaraktären när vi skalade 

modeller. Vi skrotade måttsystemet helt och skalade objekt vid sidan om spelaren och hade 

honom som referens. 

Ett annat problem i början var prioriteringen av modeller och grafik. Alla modeller som 

behövde   finnas med i uppdrags-relaterade modeller placerades långt ned i prioriteringslistan, 

då de inte bestämts från början av projektet, vilket gjorde det svårt att hinna med allt. Detta 

löste vi genom att förbättra arbetsprocessen inför Grekland-världen så att alla modeller och 

uppdrag etc, bestämts från början. 

Ett problem som uppstod i första iterationen var hur vi skulle lösa spelarkaraktären och dess 

animationer samt hur vi skulle knyta vapen till en specifik punkt på geometrin för spelaren. 

Detta löstes med att spelaren blev uppdelad i två olika separata modeller, över- och 

underkropp. Detta tillät oss att både attacker och förflytta spelarkaraktären, utan att fötterna 

stod stilla när man gjorde en attack. Med att rotera benen i modellen kunde man justera hur 

vapnet hamnade i spelarkaraktärens högra hand. Det svåra med att sätta ett vapen till handen 

försvårade animeringen av slagen då man inte hade någon referens när man animerade och 
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roteringsvärdera var annorlunda gentemot världen i spelet. Ett till problem som uppstod i 

mitten av iterationen var att 3D-världen som spelet hade och programmet Autodesk Maya 

2011* var inverterad i Z-led. Detta medförde att spelarkaraktären kollade mot, istället för ifrån 

kameran. Detta problem var svårt att lösa då det inte gick smidigt att rotera riggen och 

modellens animationer. Lösningen på problemet blev att vi inverterade hela världen 

kodmässigt. Spelarkaraktären blev vänd åt rätt håll och inverteringen påverkade inte fienderna 

hur de rörde sig.

Iteration 2
Problemen minskades avsevärt under andra iterationen då större delen av felsökningen av 

animerade modeller var avklarad. Det uppstod endast svårigheter med en boss, då den 

behövde en unik rigg och sammansättning för dess funktionalitet.

Iteration 3
Ett av de största problemen uppstod under den sista perioden. Under animeringen av en civil 

invånare samt en skelettkrigare som var tänkt att användas i Egypten-världen, uppförde sig 

inte modellerna som de borde. Olika kroppsdelar förflyttade sig inte i förhållande till benen 

och rotationsvärden var felaktiga. Den animerade modellen fungera mycket bra i Autodesk 

maya 2011 men inte när modellen blivit utexporterad och implementerad. Problemet kunde 

varken lösas av handledare eller lärare med erfarenhet av 3D-modellering på BTH. Ett annan 

försök till att lösa problemet var att ominstallera Maya men det löste inte problemet. Efter 

otaliga försök utan resultat, togs beslutet att inte använda dessa modeller i spelet.

5.2 Leveldesign
Iteration 1

Det första problemet att överkomma var inlärningsprocessen för att använda leveleditorn*. 

Det var bara en i gruppen som kunde använda verktygen och denne fick nu lära ut till 

resterande. Tiden det tog innan leveldesignarbetet kunde nå sin fulla kapacitet medförde en 

fördröjning i skapandet av områden och den Egyptiska-världen. 

Ett annat markant problem uppstod i kommunikationen mellan designarbetet och planering av 
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grafik, detta då utseendet på områdena och den Egyptiska-världen, planerades innan ett 

konkret mål var bestämt. 

Iteration 2
Under iteration 2 arbetade två personer istället för en på områdena och leveldesignarbetet. Det 

krävde att mer sofistikerade system att skapa, namnge och hantera områden utvecklades. En 

naming convention* användes på alla triggers* för att underlätta felsökning, samt minska 

tiden det tog för mottagaren att förstå triggernätverket vid ett potentiellt byte av område.

Ett intressant men inte så svårt problem vi löste var skapandet av en grotta. Då alla områden 

är uppbyggd av en heightmap* och en sådan endast representerar ett höjdvärde, går det inte 

att skapa ihålig terräng. Lösningen på detta blev att skapa en modell som representerade 

grottans ”tak” för att sedan placera ”taket” på heightmapen så illusionen av en grotta uppstod.

5.3 Programmering
I vårt spel ville vi ha en ChaseCam. Det är en typ av tredjepersonskamera som följer spelaren 

men undviker hinder på vägen så den alltid har spelaren i sikt. Ett problem som uppstår då är 

hur   kamerans avstånd beräknas ifrån spelaren. Om kameran sedan skall kunna rotera, måste 

detta hanteras och möjligen begränsas.

Första versionen av kameran utgick ifrån ett avstånd på 10 meter ifrån spelaren, om något var 

placerat i vägen för spelaren hoppade kameran framåt och var ingenting bakom kameran, 

rörde den sig baklänges. Nackdelen med det systemet var en ”hoppig” kamera som ofta 

studsade mot väggar och liknande.

Lösningen på detta blev att istället utgå ifrån spelaren och titta baklänges, sedan placera 

kameran vid första objektet som uppstod på vägen. Var inget inom 10 meter, placerades 

kameran där riktad mot spelaren.

Angående styrningen av kameran är den i grund och botten uppbyggd att rotera fritt kring 

spelaren.
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Att snurra kameran över huvudet på karaktären medförde tyvärr en uppochnedvänd värld. För 

att lösa detta krävdes lite mattematik.

Ovan ser vi en bild som visar riktningarna Framåt.X, Uppåt.Y och Höger.Z i världen.

Bredvid ser vi en kamera riktad mot spelaren samt uppåt och framåt sett ifrån kamerans perspektiv.

Dessa är nödvändiga då vi skall beräkna den maximala lutningen på kameran i förhållande till 

spelaren. Om vi beskriver Uppåtriktningen i värden skulle det vara 0x, 1y och 0z. Där vi 

beskrivigt lutningen i Y:led med 1. Detta är väsentligt då lösningen på problemet är att 

undvika att detta värde blir negativt, d.v.s. att den lutar nedåt.

Lösningen på problemet var att efter varje rotation av kameran testa om uppåtriktningens 

värde i Y:led blivit negativt. Var det fallet återställdes föregående värde. Resultatet blev att 

värdet aldrig tittade helt ovan eller underifrån.  Någon av de fallen hade resulterat i kameran 

sett världen uppochned.
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6.0 Arbetsmoment
Produktionen har utförts med en mängd olika arbetsmoment, dessa har varit fördelade inom olika 
arbetsområden, grafik, programmering, leveldesign och ljud. De större arbetsmomenten är här 
förklarade fördelade på arbetsområden och i mindre sektioner.

6.1 Grafik
Modellering

Till vår 3D-modellering* använde vi oss av modelleringsprogrammet Autodesk Maya 2011. 

Modelleringsprocessen börjar med insamlandet / skapandet av referensbilder för objektet eller 

karaktären på väg att modelleras. När referensbilderna är insamlade skapas två bilder utav 

karaktären eller den statiska modellen, framifrån och i profil. Modellen skapas sedan utifrån 

referensbilderna i Maya*, med hänsyn till maxantalet polygoner* vi får använda (vilket 

bestäms för varje modell). Det första som modellerades var spelarkaraktären som sedan 

används som referens för skalningen till alla andra modeller. Alla modeller skapade till spelet 

har skapats med målet att ligga mellan 200-3000 polygoner. Modellerna har sedan UV-

mappats* i Maya och exporterats till Photoshop* för texturering*. Upplösningen för texturer 

till objekt är vanligtvis 512x 512 pixlar*, upp till 1024pixlar. För exporteringen hade vi en 

gemensam naming convention* och bestämde vilken riktning alla modeller skulle ha. För 

detta valde vi att ha positiv z-axel som vår ursprungsriktning.
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Manipulering av en vertex på en 3D kub.

Texturering
All texturering* för spelobjekt, terräng, skydomes* och color maps* till modeller är gjorda i 

Photoshop, med en texturupplösning på 512 till 1024 pixlar*. Samtliga modeller har en color 

map med färg, en specular map* som bestämmer graden ljusreflektioner i modellen, och en 

normal map* som ger djup och form till modellerna. Våra specular texturer är ritade i 

gråskala* där svart inte reflekterar något ljus och vit reflekterar allt ljus. Normal maps har vi 

skapat i ett program som heter X-Normals, som finns till Photoshop, ett fristående program. 

För skapandet av normal-maps till organiska modeller använder vi oss av Zbrush*, ett 3D-

skulpteringsprogram som ökar detaljen på modellerna. Det förenklar arbetet att skapa 

högdetaljerade normal-maps. Detta då organiska modeller har rundare men detaljerade 

former.
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Modell, samt visning av Uv-mapen.

Animering
Riggningen* och Animeringen* påbörjades efter att karaktärsmodellerna var helt klara i 

modellering- och textureringstadiet. Först skapades ett skelett i modellen med väl ordnade 

namn på alla ben. Maximalt antal ben som fick användas i en modell fick inte överskrida 79 

ben, på grund av detta sänkte vi detaljnivån i riggen. Detta resulterar i att riggen på alla 

karaktärer ej innefattar någon hand- eller ansiktesriggning. Riggen innehåller däremot Ik-

handels* och constrains*. För ryggraden och nacken används spline handle* med attribut som 

sköter rotationen på överkroppen samt vridning av nacken. Alla ovan nämnda objekt styrs av 

kontroller* som sitter runt om modellen och hjälper till vid animeringsprocessen. När 

karaktären animeras ska animationerna finnas på en och samma tidslinje, detta då 

animationssystemet endast arbetar med den första. När animationerna är klara ska modellen 

bakas* och alla hjälpkontroller för animeringen tas bort från modellen, detta då exporteringen 

från Maya endast får innehålla benen samt animationerna till den slutgiltiga fbx* filen.

Till varje animerad modell görs ett textdokument som representerar tidslinjen, samt namn och 

längden på varje animationsklipp* baserad i denna. Textdokument kommer sedan kombineras 

med den animerade modellen för att köra de angivna animationsklippen.

Spelarkaraktären har en annorlunda benhierarki än de andra karaktärerna. Eftersom 

spelarkaraktären ska kunna slå och röra sig på samma gång,  är spelarmodellen uppdelad i två 

modeller. En överkropp som innehåller alla slag, samt en underkropp som hanterar alla 
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förflyttningsrörelser, med hjälp av kod kombineras sedan dessa två modeller till en och 

samma. En viktig detalj angående benen i kroppen på spelarmodellen, är att vissa har fixerade 

rotationsvärden. Det är nödvändigt då modeller vi fäster i dessa ben i annat fall riskerar att få 

en felaktig rotation.

Ett exempel på detta är vapnet som knyts till spelarkaraktärens högra hand.

Fästpunkten för vapen till spelarkaraktärens hand i olika faser under projektets gång.

6.2 Programmering
Användargränssnitt

Attack och Förflyttning
Ett av målen med ett Hack and Slash* är vanligtvis att låta spelaren kontrollera hur fienderna 

skall attackeras. Detta kräver då ett system som är användarvänligt men också flexibelt. Att 

skapa ett sådant system var ett av grundmålen på programmeringsfronten i projektet.

Baserat på erfarenhet ifrån andra liknande spel, användes förflyttning som den avgörande 

faktorn i valet av attacker att anfalla med. För att uppnå detta ändrades förflyttning av 

karaktären till att använda ett så kallat Statesystem*. Om spelaren styr karaktären framåt kan 

attacksystemet på grund av Statesystemet därför välja en passande attack. En annan fördel 

med att använda ett system liknande detta, är att attackerna själva kan påverka karaktärens 

rörelse i och efter attacken.
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Exempel på ovan nämnda system skulle vara hur attacksystemet känner av att spelaren är i 

luften och på grund av detta tillåter spelaren att göra en attack nedåt, där karaktären 

accelereras nedåt för att sedan kasta alla fiender som blir träffade uppåt i luften.

Triggersystem
För att spelet skall kunna ha ett logiskt flöde skapades ett triggersystem*, vilket var en av 

milstolparna i hela utvecklingsprocessen. Hela spelet var beroende av hur effektivt och 

flexibelt triggersystemet var att arbeta med. Till att börja med var systemet väldigt simpelt, det 

tillät lagring och jämförelse av värden, men under spelets utveckling har det stadigt tagit form 

till att mot slutet vara ett väldigt robust och kraftfullt verktyg. Som inspiration till systemet 

användes GameMaker* samt Kismet* i UDK*, då de använder ett Visuellt 

Programmeringssystem*.

Triggersystemet används först och främst till att spara vad som skett i spelet. Löser spelaren 

ett problem sparas detta, så spelaren kan starta därifrån nästa gång. Det används också för att 

leverera information till spelaren om vad nästa mål i spelet är.

Animationshantering
För att underlätta hantering av animationer i spelet skapade vi ett system där animatören 

skapar ett textdokument, innehållande all information som behövs för att spela en animation. 

För att spela en animation kallar vi sedan bara på namnet ifrån koden och animationssystemet 

hanterar resten baserat på informationen hämtat ifrån det skrivna dokumentet. Informationen 

som sparas är namn samt start- och sluttid i sekunder.

Artificiell Intelligens(AI)

Kostnad för Artificiell Intelligens
Ett av de viktiga besluten vid skapandet av AI*, är valet hur stor beräkningskraft AI:n får 

kräva av det totala. AI:n skall uppföra sig så mänskligt som möjligt, men ändå undvika att 

andra arbetsuppgifter blir lidande på grund av det. I vårt fall använder vi fysiken i 
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kombination med AI:n vilket inte är det effektivaste sättet att uppnå minimal beräkningskraft, 

men på grund av WEngines* uppbyggnad är det ett snabbt och effektivt sett att implementera 

fungerande AI, som kan göra enkla bedömningar.

I det här fallet söker all AI efter fiender och vänner inom ett område runt omkring, genom att 

hämta närliggande kollisionsobjekt från fysiksystemet*. För att sedan bedöma om det är fri 

sikt fram till målet, avfyras en ”laserstråle” mot målet för att kolla om den kolliderar mot 

något innan den når fram.

När AI:n har ett mål, rör den sig närmare objektet och bedömer sedan om det går att attackera.

AI:n gör många beräkningar, men behöver inte utföra dem alla samtidigt. Därför bearbetas 

AI:n med hjälp av ett Statesystem*, där fienderna för varje uppdatering gör en del av 

beräkningarna. För att effektivisera det ytterligare, uppdateras fiender nära spelaren i en annan 

frekvens än de som är längre bort.

Individuella fiender och olika beteenden
I spelet behövdes det fiender med olika beteenden, individuella inställningar och utseende. 

Det löstes med en kombination av databaser* och möjligheten att välja utseende  för alla 

objekt. Databasen innehåller alla vapen, attacker samt fördefinierade fienders inställningar 

med beteende, liv, vapen samt attacker och möjligheten att blockera attacker riktade mot dem.

På grund av det systemet är det sedan väldigt lätt att välja olika beteenden och inställningar 

för alla fiender, det enda arbetet som krävs är att välja vilket inställningspaket informationen 

skall hämtas ifrån.

Komponentkompatibilitet 

DLL och Datapaket
Motorn är uppbyggd i en modulär design, detta för att motorn skall kunna användas i flera 

spel och leveleditorn likaså. På grund av referenssystemet* har objekten begränsad 

kommunikation tillbaka och måste därför skicka information med returfunktioner. En lösning 

på det problemet som vi använde för spelets mekaniker och triggersystem* var att skapa en 
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MessageHandler*, en simpel manager som finns i DLL:filen och innehåller information om 

statusuppdateringar eller förfrågningar. Managern förfrågas ständigt om ny information är 

tillagd och om så är fallet töms den och informationen processeras.

Exit noder* för att ta sig mellan områdena i spelet var ett av objekten som använde sig av det 

här systemet.

LevelEditor
Alla modeller och annat material som skall användas i leveleditorn, hämtas ifrån spelet.

Det innebär att modellerna endast måste kopieras till en plats, och sedan med 100% säkerhet 

finns i spelet. Alla områden sparas sedan i undermappen ”Scenes” i spelets original map, 

utifrån vilken de sedan kan laddas in i spelet och användas.

Denna uppdelning tillåter grafikerna att göra klart sina modeller och implementera dem i 

spelet. Leveldesignern kan i det läget hämta och använda modellerna direkt i leveleditorn.

På grund av triggersystemets upplägg kan leveldesignern simpelt knyta flera områden till 

varandra för att skapa gigantiska världar. Detta gör det enkelt att speltesta eftersom ingen 

behöver göra några förändringar till koden för att testa nyskapade områden.

6.3 Leveldesign

Spelflöde

Spelet varierar i tempo beroende på vilket område som spelaren befinner sig i. Vanligt är att 

spelaren stöter på en grupp med fiender som måste besegras. Spelaren får också mindre 

uppdrag från uppdragsgivare, vars uppgift är att föra spelaren framåt i spelet. 

Spelaren får även möta bossar som är bättre krigare än resterande fiender, dessa har 

specialattacker för att göra striden svårare för spelaren.

Miljö
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I val av miljöer, har antikens Grekland och forntida Egypten använts. Dessa miljöer fungerade 

som inspirationskällor för områden och val av arkitektur, däremot representerar inte 

spelvärlden verkligheten.

Grekland-världen har en rik flora med skog, fält och grönt gräs. Byggnaderna är gjorda i 

marmor-liknande material och formade till att likna grekisk arkitektur.

Egypten har mycket mer sand och sten men med floder som bringar grönska i närheten där de 

rinner. Den egyptiska arkitekturen efterliknas i form av sandsten som större delen av 

byggnaderna är gjorda av. Hieroglyfer förekommer för att utmärka den Egyptiska stilen ännu 

mer. 

Skapandet av miljön påbörjas med att det görs en heightmap* på området i gråskala*. Efter 

det ritas en separat bild för texturer, en så kallad colormap*. 

När båda dessa är klara importeras heightmapen och colormapen in i Wedit*. Till colormapen 

länkas texturer så som gräs, sten, sand och lera. När det är klart så skapar programmet en 

terrängkarta som baseras på heightmapens gråskala. Den utgår efter hur vitt eller svart det är 

på varje pixel* och skapar olika höjder där vitt är högsta nivån och svart är lägsta nivån. 

Slutligen placeras objekt ut så som byggnader, flora, vatten, soldater och grottor i världen vi 

nu skapat.

Triggers

Triggers* används till alla händelser i spelet och är det verktyg leveldesignern använder för att 

skapa bland annat uppdrag, bakhåll och fällor. En trigger länkas till olika händelser eller 

objekt för att sedan startas vid rätt tillfälle, det är också möjligt att kombinera flera triggers för 

att skapa ett triggernätverk*.

Triggers använder sig av variabler för att veta när de ska aktiveras och skapa en kedja av 

händelser. Triggers kan även aktiveras när spelaren talar med en uppdragsgivare, i det fallet 

behövs ingen variabel, utan länkade triggers aktiveras direkt när spelaren interagerar med 

objektet i fråga.

6.4 Ljud
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Ljudeffekter
Alla karaktärer i spelet ger ifrån sig ljud vid interaktion. Ljuden inkluderar, attack, döds samt 

krigsrop när fienden ser spelaren. Spelarkaraktären ger dessutom ifrån sig ljud vid förflyttning 

och hopp.

För att öka effekten av ljuden kan alla karaktärer ge ifrån sig unika ljud knutna till deras typ, 

ljuden bestäms då i förhållande till deras inställningspaket*.

Förutom ljud knutna till fiender och spelaren, spelas det upp dialog-ljud när spelaren talar 

med uppdragsgivare. Samt enskilda ljud knutna till händelser i spelvärlden.

Inspelning

Karaktärsljuden skapades under en studiosession där ljuddesignern plockade in dom andra i 

gruppen för inspelning. Ljuden som spelades in inkluderade, dialogljud, dödsljud, attackljud 

samt krigsrop. För spelaren spelade vi också in ett ljud för hopp samt ringbrynja*.

I vissa fall behövdes det unika ljud för karaktärerna, bland annat Minotauren fick sig ett eget 

ljudpaket.

De andra ljuden som var till för särskilda händelser gjordes digitalt, bland annat spelarens 

gångljud och ett stenrasljud.

7.0 Resultat
Reflektionen förklarar observationer och slutsatser hämtade från produktionen.

Utöver det diskuteras om målen uppfylldes samt hur det var att arbeta med arbetsmetoden.

7.1 Slutsats på arbetsprocessen

Syfte och resultat
Tanken var att arbetsmetoden skulle effektivisera arbetet, det genom att fördela arbetsbördor 

ifrån olika arbetsområden på grupperna de var relevanta för, men i vanliga fall inte insatta i.

Målet var att minska mängden personer involverade i en arbetsprocess. Detta för att underlätta 

och minska dödtid som lätt uppstår när personer från olika arbetsområden, behöver interagera 

med varandra.
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För att uppnå detta plockade vi kirurgiskt ut delmoment ifrån olika grupper, för att sedan 

kombinera dessa till nya individuella komponenter, anpassade till en eller flera personer.

När en komponent var utstuderad och klar, skapades verktyg och system för att underlätta och 

optimera den nya arbetsprocessen. I vissa fall var det så simpelt som att lära ut 

bagatelluppgifter som annars påverkade två personer, men enkelt kunde göras av en och 

samma.

Det visade sig vara svårare än vi först trodde att arbeta med de olika komponenterna, 

arbetsbördan och inlärningsprocessen för en komponent var svår att balansera. Detta 

kombinerat med brist på kommunikation, ledde till att bland annat leveldesign halkade efter 

och målen inte uppfylldes i tid.

Vi har utifrån det dragit slutsatsen att komponenterna inte får innehålla för många element, då 

risken isåfall är stor att inlärningsprocessen och arbetsbördan motverkar konceptet av 

snabbare arbetsflöde. Vi är dock övertygade om att en väletablerad grupp med lätthet, kan 

undvika dessa problem med hjälp av bättre tidsestimering, planering och systematik. Detta 

baserar vi på vår egen erfarenhet av iterationerna som följde på den första, där mängden 

slutfört arbete var betydligt mer.

Den optimerade arbetshastigheten uppnådde vi genom att fördela arbetsområden som tog 

mycket tid på fler personer, vi utvecklade fler verktyg och system, samt personerna som 

arbetade i komponenterna blev mer etablerade med verktygen och arbetsmetoden. En annan 

viktig punkt att notera är att vi i iterationerna som följde på den första, alltid definierade målet 

med iterationen i början.

7.2 Individuell reflektion

Adam Westman Programmerare
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Ett fokus jag haft under hela planeringen och produktionen av Brutalson, var att sprida 

arbetsbördan på så många gruppmedlemmar som möjligt. För att uppnå detta skapades 

användbara system och verktyg tänkta att effektivisera och fördela arbetet. I denna reflektion 

kommer jag gå igenom hur jag gick till väga.

En observation jag gjort från tidigare projekt, är att spelmaterial utvecklas vid sidan av 

spelutvecklingen. Ljud, grafik och liknande måste sedan implementeras i spelet, vilket är en 

tidskrävande process då inga hjälpmedel finns tillgängliga. Det resulterar ofta i mycket 

material inte blir med i slutändan.

Ett av de första verktygen som skapades var leveleditorn, ett verktyg som hjälper med 

placering av spelobjekt, skapandet av världen samt den grafiska formgivningen. Detta då det 

är lättare att skapa en vacker och trovärdig spelvärld, när det är möjligt att enkelt se och 

reflektera över resultatet av varje förändring, utan att behöva starta och stänga av spelet.

Nästa steg blev att underlätta hur spelets olika balanseringsvärden justerades.

I tidigare projekt har detta hanterats i koden och varje förändring krävde att området av 

intresse först lokaliserades, ändrades och att sedan koden åter kompilerades. En mycket 

tidskrävande process som verkligen behövde förbättras. Resultatet blev att förflytta detta till 

ett textdokument som alla med ett ordbehandlingsprogram kunde arbeta med. Det medförde 

att fler personer kunde arbeta med balansering men också att tiden det tog att göra 

förändringar och se resultat blev avsevärt mycket kortare.

En annan tung bit är implementationen av grafik, för att inte tala om dödtiden som uppstår om 

något i grafikväg inte fungerar som tänkt. Särskilt omständligt är det om en modell inte 

fungerar som tänkt. Att lista ut var problemet ligger i en modell kan ta väldigt lång tid, att 

spelet under tiden inte går att starta gör inte saken bättre. För att lösa detta installerade våra 

grafiker programmet som krävs för att kompilera själva, vilket medför att de enkelt, med hjälp 

av leveleditorn*, själva kan testa om modellerna fungerar som tänkt. En process som tidigare 

tagit två personer kunde nu hanteras av en.

I området animation uppstår det ännu ett problem. Vilka animationer går att använda? Samt 
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inom vilket tidspann spelas en animation. Detta löstes i två steg. Animatören fick skriva ett 

textdokument som förklarade vilka animationer som existerade samt deras start- och 

slutpunkt. När mängden animationer ökade och tiden det tog att verifiera och justera värdena 

för varje animation blev för lång, utvecklades istället ett system där textdokumentet lästes in i 

modellen och fanns tillgängliga i realtid. Med den nya tekniken är det nu endast att kalla på 

namnet. Start- och slutpunken för animationen hämtades då automatiskt från modellen om 

animationen existerar, i annat fall fortsätter den redan existerande animationen som om inget 

hänt.

Den största och mest utmanande förbättringen är dock Triggersystemet*.

Ett system som hanterar var, när och hur, saker och ting händer i spelet.

Systemet bygger på tre typer av objekt:

En händelse.

Ett kriterium.

Samt en påföljd.

Det är inte nödvändigt att ha ett kriterium för en påföljd, men det underlättar skapandet av en 

dynamisk spelupplevelse. 

Detta förklaras enkelt med ett exempel: spelaren trycker på strömbrytaren, om det finns ström 

tänds lampan. Det är möjligt att enkelt se förbi strömmen och endast tända lampan,

men möjligheten att stänga av strömmen och sålunda förhindra att lampan tänds existerar då 

inte.
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De potentiella händelserna i spelet är så många som krävs, i Brutalson skapade jag några 

gemensamma nämnare. Spelaren går in i ett område, spelaren trycker på ett objekt, spelaren 

dödar en fiende. Utifrån dessa skapade vi sedan spellogiken.

Med hjälp av olika kriterier samt påföljder skapas sedan ett interaktivt och utmanande spel, 

därför är det viktigt att ha många olika kriterier samt påföljder att välja emellan.

Den viktigaste av dem alla är dock möjligheten att definiera, jämföra samt justera ett värde.

Värden kan stå för hur många fiender spelaren dödat, hur långt spelaren avancerat i spelet, en 

tidsberäkning, för att nämna ett fåtal möjliga användningsområden.

System liknande detta används av andra stora företag i branschen bland annat av Avalanche 

Studios.

Avalanche system heter Rule System och har en viktig detalj som skiljer det från ovannämnda 

system, nämligen operatorer. En operator tillåter att flera Påståenden kombineras och sedan 

leder till flera olika påföljder beroende på resultatet. Eftersom vi i gruppen behövde den 

möjligheten skapade vi ett objekt för att lösa det problemet. Ett påstående som i sin tur ställde 

ett eller flera kriterium för att fortsätta.

Avalanche val att skapa en helt egen gren för detta, underlättar arbetet och gör slutresultatet 

mer lättläsligt. Tiden det tar att läsa och förstå vad en Händelse leder till förenklas ytterligare 

av deras möjlighet att rita ut pilar mellan Händelse, Kriterium samt Påföljd, en funktion som 

inte är möjligt med det nuvarande TriggerSystemet.

Att undersöka förhållanden mellan Händelse, Kriterium samt Påföljd, är något som i vår 

produktion tagit längst tid. Eftersom den processen underlättas med Avalanche Rule System 

där förhållanden ritas ut, kan vi med lätthet konstatera att det är något vi saknat i 

TriggerSystemet.

Hade tid funnits och vi haft vetskap om detta i skapandets stund, hade ett system att rita ut 

flödet definitivt skapats. Men med den kunskap och tid vi haft är jag nöjd med resultatet.
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Mitt mål som programmerare var att underlätta arbetsprocessen och sköta kommunikationen 

mellan olika delar av produktionen. Det anser jag är uppfyllt till den mån det varit möjligt.

Jonas Chanasima Gransing Riggning, Animatör

Detta projekt tycker jag har varit väldigt intressant och utvecklande på flera olika sätt för alla i 

gruppen. Personligen har jag två relevanta saker som jag skulle vilja reflektera över. Dessa 

punkter är: Hur arbetsmetoden vi jobbat utifrån varit i förhållande till animerade modeller, 

riggning* samt animeringsprocessen till projektet.

Arbetsprocessen utifrån min synvinkel

Tidigare under åren har vi på Blekinge Tekniska Högskola gjort en rad olika projekt med olika 

arbetsätt. Vi har testat på agile, iteration och vattenfall men alla dessa metoder har fallerat på 

en sak, vilket är implementering. Denna implementeringsprocess från grafiker till 

programmerare har alltid varit en tidskrävande process och inte alls så effektiv som vi hoppats 

på. I föregående kurs jobbade jag med vår programmerare Adam Westman för att testa hans 

spelmotor WEngine* och implementering av mina  animerade 3D-modeller. Då Adam 

Westman befann sig större delen av tiden i Thailand var implementationen svår och krånglig, 

detta gjorde att det tog mycket lång tid att felsöka modellerna som skulle vara med. När väl 

Adam Westman kom tillbaka började vi diskutera om hur man skulle lösa detta problem till 

kandidatarbetet, med den kunskap vi hade. Det hela slutade med att vi skapade en pipeline så 

att jag som animatör kunde kompilera modellerna själv i ett eget projekt på min dator för att 

se om det fanns något problem med mina modeller. När modellerna var färdig-kompilerade 

kunde jag även använda Wedit* för att kontrollera så modellerna uppförde sig som de skulle. 

När modellen var helt klar skickade jag den till Adam Westman utan att det var några problem 

med modellen. Denna process fungerade mycket bra men eftersom vår arbetsmetod var att 

eftersträva nästan totalt individuellt arbete, fanns det ett problem kvar i implementationen. 

När väl Adam Westman fick modellen behövde han skriva in två tal i sekunder som gällde 

vilken animation som skulle spelas och upprepas. Detta tog mycket lång tid och sinkade ner 

Adam Westman väldigt mycket i sitt arbete. Vi började leta efter lösningar på problemet, hur 

andra personer hade löst detta problem. Då vi inte hittade något riktigt bra förslag satte vi 

ihop den informationen vi hade och gjorde ett eget system. Systemet skulle tillåta mig att 
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skriva ett textdokument på ett specifikt sätt som skulle innehålla ett namn på klippet och hur 

långt klippet skulle vara i sekunder. Detta system fungerade utmärkt då det tog borta massa 

onödigt arbete från Adam Westman, samtidigt gick det mycket lättare för mig som animerade 

då jag endast behövde göra alla animationer på en tidslinje efter varandra och klippen kunde 

vara i helt olika storlekar bara namnet var detsamma. Detta tillät mig att helt och hållet sköta 

animerings- och exporteringsprocessen utan att det tillkom några problem vid överlämnandet. 

Detta gjorde också att det tog längre tid att exportera en modell men eftersom jag redan visste 

hur långa alla animationsklipp var tog det mycket kort tid för mig att göra textdokumentet.

Kanske inte denna process är det bästa eller effektivaste sättet att lösa problemen vi haft men 

med den kunskap vi har, tycker jag att lösningen var riktigt bra. Detta sätt tillät något som vi 

aldrig tidigare hade gjort vilket var att jag kunde skicka modeller utan fel till nästa person. 

Det finns inget mer irriterande när man ska implementera en modell och man får ett fel på 

modellen och måste gå tillbaka och redigera modellen, detta tar mycket tid både från 

programmerare och grafiker. Jag tycker att detta var både roligt och skönt att arbeta med 

eftersom jag kunde lämna ifrån mig en modell och jag vet att det inte är några problem med 

denna. Animeringsarbetsflödet vi skapat tycker jag representerar vårt arbetssätt på ett mycket 

bra vis, då vi försöker eftersträva individuellt arbete så mycket det går. Det som är negativa är 

tiden det tog att utveckla animeringsarbetsflödet. 

Riggning och animering

Innan kandidatprojektet startade hade jag inte sysslat med riggning* och animering särskilt 

mycket. Detta var första gången jag skulle göra riktiga animationer och fungerande riggar. 

Det fanns också många problem som jag inte visste hur jag skulle lösa när projektet började, 

som: Hur skulle huvudkaraktären kunna slå och springa samtidigt?, Hur kommer jag lösa att 

man kan byta vapen så vapnet hamnar rätt i modellen och hur gör jag med riggen ifall det inte 

är en karaktär jag kommer att rigga? Alla ovanstående problem löste sig genom projektets 

gång och nu tycker jag riggning samt animation är riktigt roligt och intressant. Markus 

Engelbrektson har gjort en undersökning i sin uppsats Användbar karaktärsriggning inom 

spelproduktion* hur det går till att rigga en bläckfisk till ett spel men har också gjort en 
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undersökning jag tyckte var väldigt intressant hur människor tyckte om riggning utifrån olika 

synvinklar. Vissa frågor som formuläret innehåller tycker jag man kan ta lärdom av och tänka 

på varje gång man skapar en rigg för animering.

Vilket är ditt huvudområde i 3D?

Denna fråga är viktig för hela produktionscykeln, att alla i produktionen är medvetna om 

stegen från skiss till färdig utexporterad modell. Detta minskar problemen och att topologin* i 

modellen fungerar för animering och riggning.

Att hitta de funktioner och kontroller som du ville använda var?

Användarvänlighet är något man alltid ska sträva efter tycker jag när man gör en rigg. Det ska 

vara lätt för en animatör att förstå vilka kontroller som gör vad. Man ska rensa riggen från 

onödiga ben och handles* så att man inte kan råka få tag och flytta på något man inte vill 

flytta på. Ifall man skapar attribut ska dessa attribut vara knutna till respektive kontroll så 

slipper man onödiga kontroller.

Riggningen kan vara en väldigt tidsödande process och mycket kan gå fel och göras om. När 

jag tittar på riggarna jag gjort under denna korta tid kan jag också säga att det är mycket 

roligare att animera med en fungerande rigg som har alla funktioner du vill ha, än en rigg som 

saknar kontroller du vill ha för att genomföra animationerna.

Mikael Palm Leveldesigner

I detta projektet har jag arbetet som leveldesigner genom att skapa områden, kollision och 

sätta ut triggers* som spelaren ska följa igenom spelet. Adam Westman har skapat en 

leveleditor*, Wedit*, som underlättar denna process avsevärt då man ser all förändring 

grafiskt istället för att programmera alla områden i kod.

I den första iterationen skapade jag först skisser i Photoshop* för heightmapsen*, som sedan 
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var  grundstommen för alla områden. När jag hade skapat ett visst antal skisser på områdena 

samlade jag ihop gruppen och diskuterade dessa områden, vilka som såg mest intressanta ut 

och vilka som skulle implementeras i spelet. Heightmapsen skapades genom en liten bild som 

gjordes i Photoshop med gråskala. Efter gråskalan var färdig, gjordes en kopia på bilden med 

tre färger och en genomskinlig istället. Dessa tre färger representerade olika texturer som 

skulle vara på banan. Denna process var relativt omständlig och Adam Westman fick hjälpa 

mig mycket med implementeringen i början innan jag blev van vid tillvägagångssättet. 

Därefter började jag placera ut triggers och modeller på heightmapsen samt kollision mot 

objekt.

Jag och Westman arbetade relativt mycket tillsammans för att lära mig hur leveleditorn 

fungerade. Efter ett tag när jag fått grepp om hur leveleditorn fungerade kunde jag börja jobba 

mer självständigt utan Westmans hjälp och på så sätt arbeta utefter vår komponentbaserade 

arbetsmetod.

Att skapa världarna var inte allt för svårt då jag har erfarenhet av att skapa heightmaps och 

områden i andra leveleditorer så som Galaxy* och Hammer*. Denna process var det inte allt 

för stor skillnad gentemot andra leveleditorer jag arbetat i. 

Det tog mycket mindre tid att skapa områden efter den första iterationen. Detta var nog för att 

jag visste mer exakt hur jag skulle göra och att Jonas Chanasima Gransing och Tommie 

Malmgren skapade ett spelflöde och en skiss på hur områdena teoretiskt skulle se ut. Detta 

gjorde att jag fick en helhetsbild på områdena och hur spelflödet med dess triggers* skulle 

vara. När vi i gruppen diskuterade spelflödet kom vi fram till att det var ganska omständligt 

för mig att skapa alla triggers till områdena. Detta delade vi upp så att Westman gjorde vissa 

områden och jag de andra.

Spelvärldarna var uppdelade i tre till fyra områden var, så vi delade arbetsbelastningen lika 

mellan mig och Westman.

Att skapa triggers och spelflöde för spelaren var något som var svårt för mig att greppa. Ett 

problem var att jag blandade ihop variabler eller stavade namnet fel så uppdraget inte kunde 
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klaras av.

En av lösningarna på det problemet var att använde mig av ett program(VUE*) som skapade 

mindmaps*, detta tillät mig att skriva ner alla namn och variabler som kallade på varandra 

och dra pilar mellan dem. Pilarna skapade en visuell föreställning av spelflödet som hjälpte 

mig att hitta var felet var och hur strukturen på triggers såg ut. Allt eftersom veckorna gick i 

spelet implementerades nya funktioner till spelet som underlättade många av de tidskrävande 

processerna.

Under mitt arbete i projektet har jag ständigt relaterat till en leveldesign bok jag läst (Game 

Development Essentials, Game Level Design) där de går igenom alla former av leveldesign i 

olika spelgenre samt hur man bygger rätt stämning i spelvärldarna. Ett kapitel som inspirerade 

mig i boken var (Chapter 2, Conceptualization: Spawning your imagination), där man går 

igenom att hämta inspiration från den riktiga världen och dess vardag. Exempelvis i boken 

finns det en beskrivning om en man som beskådade tre fiskmåsar som slogs i skyn, detta 

ledde sedan till att han idé om att tillverka ett flygspel. Jag tänkte till extra mycket när jag 

gjorde förarbetet på barnorna innan de skapades, hur miljön var i länderna och deras kultur. 

Detta ledde till att områdena är utformade för att ge rätt inlevelse till spelaren, att han 

verkligen befinner sig i det landet. En till sak som var bra när jag letade information var att 

jag hittade relevanta bilder och skrifter på saker som kunde användas som modeller i vårt 

spel, som ytterliggare kunde förhöja känslan i spelet för spelaren.

Projektet har givit mig en mycket bättre förståelse om hur jag måste arbeta som leveldesigner 

i mindre projekt. Det finns begränsningar i denna leveleditor* jämfört med större, mer 

utvecklade leveleditorer som är väl etablerade på marknaden. Att arbeta runt dessa 

begränsningar var mycket lärorikt då jag behövde ta ett steg tillbaka och ta reda på hur jag 

skulle gå till väga för att skapa ett uppdrag med det som fanns i leveleditorn. Till exempel så 

finns det inte en uppsjö med fördefinierade triggers, däremot finns beståndsdelarna till dessa 

tillgängliga vilket gör att det inte är omöjligt att tillverka dem.

Tommie Malmgren Environment artist
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Under större delen av kandidatarbetet har jag arbetat som grafiker för både 2D- och 3D-grafik 

till vårt spel. Det har varit ett väldigt roligt projekt med många utmaningar som har hjälpt mig 

att bli en bättre grafiker. 3D-grafik är något jag inte arbetat med särskilt länge, utan har bara 

haft en introduktion till Autodesk Maya 2011* och grundläggande modellering och 

texturering* i två tidigare kurser innan kandidaten. 

En utav de största utmaningarna för mig har varit att behålla en enhetlig grafisk still som 

stämmer överens med vår karaktärsmodellerare Jonas Chanasima Gransing. Vi försökte att 

hålla all 3D-grafik på en väldigt simpel nivå så att vi båda skulle kunna efterlikna varandra 

mycket enklare. Nu med resultatet i hand kan jag säga att vi lyckades ganska bra. 

2D-grafik har jag haft ganska stor erfarenhet av från tidigare projekt samt egna fritidsprojekt, 

så att skapa all 2D-grafik har varit ganska enkelt, men jag har ändå lyckats höja min grafiska 

standard under projektets gång. En utav de roligaste 2D-relaterade utmaningarna för mig var 

att skapa menyn till spelet, det är något helt nytt för mig och det skulle involvera rörliga 

effekter och animationer. 

Det har funnits en hel del problem med 3D-modelleringen* under projektets gång. Det första 

och vanligaste problemet är förvirring. Autodesk Maya 2011 har en uppsjö av verktyg och 

kortkommandon för att navigera och arbeta i programmet. När man går igenom en hel 

arbetsprocess med att skapa och texturera* en modell blir det ganska många verktyg och 

knappar för att genomföra arbetet. När textureringsbiten av arbetet börjar använder vi oss av 

Photoshop*, som har sina egna verktyg och helt andra sätt att navigera inom arbetsytan. 

Redan här blir man ibland lite förvirrad och försöker förgäves att navigera i Photoshop som 

man hade gjort i Maya och tvärt om. 

För att göra saken ännu värre har vi sedan ett program som heter Zbrush* för att slutligen 

skapa våra normal-maps* genom att öka detaljnivån på en 3D-modell som man sedan baserar 

normal-mapen på. Zbrush* i sin tur har även det helt egna verktyg- och navigeringsfunktioner 

som skiljer sig helt från Maya och Photoshop. Med dessa tre program igång samtidigt blir 

man ganska enkelt förtvivlad ibland.
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En händelse jag ofta tänker på i sådana här situationer är en video jag såg från Blizzard 

Entertainment när de fyllde tjugo år. I videon intervjuas Chris Metzen som är Blizzards 

“Supervisor of Creative Development”. Under intervjun reflekterar han över sina första 

erfarenheter med 3D-modellering* där han stötte på samma frustrationer som jag hade. Han 

berättar att han i sin ilska spottade på datorskärmen och svor åt programmet. Detta är en 

reaktion jag ganska enkelt kan känna igen mig själv i, och har därför haft väldigt roligt åt 

videon. 

Andra problem som har uppkommit ibland är ett fenomen vi internt kallar ”arga vertexer”. 

Detta problem uppkommer helt oförklarligt under modelleringsarbetet när man skapar enkla 

former. I skapandet av en enkel cylinder till exempel: så uppstår fler vertexer* än önskat inuti 

modellen som inte går att ta bort. Alla verktyg som finns i programmet för att plocka bort 

vertexer och linjer hade ingen verkan och det fanns ingen förklaring till varför de inte ville 

försvinna, därav uppkom namnet att de var ”arga vertexer”. 

Problemet löstes sedan när vi försökte lägga ihop vertexerna för att bara ha en istället för flera 

att handskas med. När de lades ihop så imploderade dem och försvann. Det tog oss lång tid 

och mycket frustration att få bort dem och lösningen var mycket enklare än vad vi hade trott. 

Utöver dessa problem har projektet gått väldigt bra och jag har blivit mycket bättre på både 

2D- och 3D-grafik under projektets gång. Jag har lärt mig otroligt mycket och jag tycker själv 

att jag har blivit en mycket bättre grafiker nu än var jag var innan kandidatarbetet började.

8.0 Diskussion

Den komponentbaserade arbetsmetoden vi jobbat utefter medför många positiva och negativa 

problem som kan uppstå i en produktion. Samt efterliknar redan befintliga etablerade arbetsätt som 

existerar på marknaden. 

Komponentbaserade arbetsmetoden jämfört med Agile
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I Agile* jobbar en grupp eller mindre grupper i sprintar, där varje sprint representerar en 

komponent att färdigställa till projektet. Den komponentbaserade arbetsmetoden anser vi har 

väldigt många likheter med Agile. Den huvudsakliga skillnaden är att sprintarna som finns i 

Agile, inte finns i den komponentbaserade arbetsmetoden. Vilket i sin tur gör att den blir mer 

dynamisk och inte lika låst, då Agile främst bygger på att en sprint skall färdigställas innan 

nästa sprint påbörjas. Ifall den första sprinten inte blir klar stannar produktionen upp och det 

uppstår dödtid. Den komponentbaserade arbetsmetoden försöker istället, så gott det går, att 

hålla all information kompatibel och utbytbar utan att stoppa en annan grupp eller individ i 

projektet. Ett exempel är att områdena i vårt spel enkelt kan bytas ut, redigeras eller tas bort 

utan att det påverkar varken programmering eller grafik.

En nackdel med den komponentbaserade arbetsmetoden, som vi lärde oss under projektets 

gång, är att den inte fungerar så bra i början av en produktion. Detta då arbetsmetoden 

förutsätter att det finns verktyg så alla arbetsprocesser effektivt kan utföras individuellt. Innan 

verktygen skapades tvingades vi arbeta mycket över våra individuella arbetsområden. Detta 

resulterade i missuppfattningar och tid gick förlorad på grund av dessa misstag.

Att påbörja ett projekt med Agile, för att sedan övergå till den komponentbaserade 

arbetsmetoden,

anser vi är ett effektivare system då man under Agile perioden, kan skapa verktyg och system 

för att effektivisera och lättare planera den kommande individuella delen.

Inlärningsprocessen för att kunna arbeta med den komponentbaserade arbetsmetoden är 

avsevärt mycket högre än vanligt, då det kräver kunskap ifrån många olika arbetsområden och 

bra självkännedom krävs för att planera arbetet.

Arbetsmodellen som vi ser det fungerar optimalt när verktyg är skapade och en färdig 

prioritetslista finns för respektive grupp att arbeta utefter. Denna prioritetslista blir extra viktig 

då den ger alla i gruppen har ett gemensamt mål, vilket i sin tur underlättar arbetet för alla.
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Först efter att dessa verktyg skapats, kunde vi effektivt arbeta utifrån den komponentbaserade 

arbetsmetoden.

 Databaser, där man enkelt kan justera och ändra värden.

 En Leveleditor för att skapa världar och områden till spelet grafiskt.

 En standardmodell som riktlinje för skalning av andra modeller.

 Ett Animationssystem för att underlätta hantering av animationer.

 Ett Triggersystem för att enkelt hantera flödet i spelet.

 Ett Ljudsystem för att effektivisera tillägg och användning av ljud i spelet.

Kan arbetsmetoden användas i andra industrier och branscher?

Vi i gruppen har konstaterat att arbetsmetoden inte är låst till spelutveckling. Förutsatt att man 

har etablerade verktyg och arbetsmetoder. Vi hade inte rekommenderat denna process i början 

av ett villabygge. Då vissa steg i byggandet som måste avklaras först innan annat arbete 

påbörjas. Det är exempelvis en dålig idé att bygga väggarna till en villa samtidigt som 

grunden gjuts.

Arbetsmetoden skulle istället passa bättre i driften av en stor butik. Olika sektioner i butiken, 

skulle själva ansvara för lager, produkter och försäljning. Vilket i sin tur borde medföra bättre 

kundservice då försäljare är införstådda i både lager och produkter. Skulle butiken sedan 

renoveras kan sektioner som inte är påverkade fortsätta verksamheten. Butiken skulle då bestå 

av sektioner som jobbade helt individuellt oberoende av de andra delarna i butiken, däremot 

är de fortfarande beroende av helheten vilket är butikskoncernen.

Fördelar med arbetsmetoden
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Den största fördelen med arbetsmetoden är dödtiden som tidigare uppstod vid utbyte av 

arbetsmaterial.

Ett exempel på hur arbetsmetoden löser detta är hur vi tidigare implementerade nya modeller.

Modellen skickas först till programmeraren som då tvingades avbryta sitt arbete för att testa 

om modellen fungerade. Fungerade inte modellen skulle då programmeraren rapportera det 

tillbaka till modelleraren som i sin tur fick i uppgift att lösa problemet. En process som 

effektivt förhindrade fortsatt arbete för bägge parter under tiden. Men nu med den nya 

arbetsmetoden kan modelleraren själv testa om modellerna fungerar, för att i annat fall lätt 

undersöka var felet ligger.

Eftersom alla arbetar individuellt är det väldigt lätt att lägga till, redigera eller ta bort filer 

utan att det påverkar arbetet för andra. Det anser vi är en väldigt stor fördel eftersom 

spelprojektets olika delar ofta förändras.

Arbetsmetodens upplägg med många individuella komponenter underlättar också arbete på 

distans då komponenterna är tänkt att fungera oberoende av de andra. Att synkronisera arbetet 

efteråt skall därför inte kräva extra arbete.

Nackdelar med arbetsmetoden

Den komponentbaserade arbetsmetoden går ut på att fördela relevanta arbetsbördor på mindre 

krävande sektioner, för att effektivisera arbetet och skapa en ny självgående komponent.

En potentiell risk med uppdelning av arbete för att uppnå dessa komponenter, är mängden 

extraarbete de nya arbetsbördorna kan innebära. Finns inte verktyg att underlätta och minska 

inlärningsprocessen, är risken stor att arbetsbördan blir för stor.

Skulle Jonas Chanasima Gransing behöva lära sig programmera för att själv implementera 

modellerna, hade det inte varit gångbart.

Det hade varit mycket effektivare att bryta ner grupperna i mindre subgrupper för att minska 

belastningen på varje individ. Detta görs redan av större företag till exempel skapandet av 

karaktärer där processen delas upp på modellererare, texturereare, riggare samt animatörer.
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Kunskapen och tiden det tar att utveckla alla verktyg och metoder för att effektivt arbeta 

komponentbaserat,  kan vara omständlig och svår då man inte i projektets början vet vilka 

verktyg som kommer vara optimala. Helst skall alla verktyg vara implementerade och klara 

innan arbetet påbörjas. Därför rekommenderar vi istället att börja med Agilemetoden.

9.0 Referenser
Här listas referenser till informationskällor använda för texten eller i produktionen.

Craig Larman.(2004) Agile and Iterative Development: A Manager's Guide. Addison-Wesley 

Professional 

Marc-André (2010)  Autodesk Maya 2010 The Modeling & Animation handbook

Travis Castillo, Jeannie Novak (2008) Game Development Essentials: Game Level Design

The Software Experts: The Software Process Models.

http://www.the-software-experts.de/e_dta-sw-process.htm 07/06 2011
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Marcus Engelbrektson 2010. ” Användbar karaktärsriggning inom spelproduktion, en studie i 

riggning och animation av ryggradslösa djur.”

http://his.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:350083 14/05 2011 13:05

Mikael Hasslund. 2008. ”Analysis and improvement of tools used in a game-pipeline.”  2.3.3 The 

Rule System.

http://his.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:350083 16/05 2011 12:02

 

Video – Blizzard Retrospective – 20 year anniversary video 

http://www.youtube.com/blizzard#p/u/1/AHz2ky-jng8 15/05 2011 16:23

Autodesk maya 2011(2011)[Datorprogram] Autodesk

Photoshop CS 3(Version:10.01 (2007)[Datorprogram] Adobe

Visual Studio 2010 (2010)[Datorprogram] Microsoft

Adam Westman (2011) WEngine. [Datorprogram]

Adam Westman (2011) WEdit. [Datorprogram]

XNA (Version: 4.0)(2010) [Datorprogram] Microsoft

Santiago Orgaz (2010)  xNormal (Version: 3.17.3) [Datorprogram]

Zbrush (Version: 4.0)(2010) [Datorprogram] Pixologic
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10.0 Bilagor

10.1 Spelets berättelse
Spelet vi valt att göra, ett Hack and Slash* innehållande Vikingar, Egyptier samt Greker, 

handlar om hur en viking råkar falla igenom tid och rum, vilket resulterar i att 

huvudkaraktären finner sig själv i Egypten och sedan Grekland på sin resa hem.

Historien börjar med vikingen Olof Brutalson, som har bestämt sig för att segla ut på en lång 

resa för att plundra och utforska nya delar av världen. Kort efter att Olof och hans besättning 

kommigt ut på öppet vatten fastade de i en vild storm, som drog deras skepp mot världens 

kant. Hur mycket de än kämpade emot kunde de inte stå emot stormens kraft och blev till slut 

utknuffade i avgrunden. 

När Olof och hans besättning vaknar upp igen finner de sig på en märklig plats de varken sett 

eller hört talas om innan. De har nu förflyttat sig i både tid och rum och befinner sig nu i forna 

Egypten. De bestämmer sig för att utforska detta nya land och försöka erövra dess rikedomar 

och fylla på deras förråd av mat och mjöd för att klara en ny resa hem.

Olof måste nu ge sig ut i okända marker och slåss mot fiender han aldrig tidigare skådat. Han 

upptäcker snart att det även finns människor i närheten som besitter en hel del guld. Efter att 

ha besegrat stadens invånare och plundrat deras skatter och matförråd, saknades nu bara 

deras mjöd. Det fanns bara en möjlighet att framkalla mjöd i detta land och det var med hjälp 

av gudarna, så Olof bestämmer sig för att utmana avataren av Anubis* i en kamp på liv och 

död för att få sin önskan uppfylld. 

Efter en lång strid lyckades Olof till slut besegra Anubis avatar och fick sin mjöd. 

Besättningen lastade ombord alla skatter och nyvunna förnödenheter och förberedde sig för att 

segla igen. Men väl ute på havet igen åkte de in i en tjock dimma, så tjock att de inte längre 

kunde se stjärnorna på himmelen. De förlorade sin kurs och drev än en gång mot världens 
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ände. 

Olof och hans besättning har nu landat i antikens Grekland. Men denna gång var de inte lika 

tursamma med sin landning. Deras skepp har fastnat uppe i en träddunge på en kulle uppe på 

land. De måste nu hitta ett sätt att få ner båten till havet igen och laga den. 

Efter mycket hårt arbete lyckas Olof samla ihop allt material de behöver för att laga båten och 

ett par hästar som kan dra ner båten till havet. Det sista som återstår var att få båtens segel 

lagat, och den enda som kan göra det är en kvinna i den närliggande byn. Problemet är att hon 

hav blivigt tillfångatagen i en Labyrint som vaktas av en ond minotaur*. 

Minotauren gömde sig långt in i labyrinten. Olof fick leta länge och slåss mot mängder av 

banditer som också gömde sig där inne. Till slut hittade Olof minotauren och en lång och 

blodig strid bröt ut. I slutändan var Olof den enda som stod upp efter striden, han befriade 

kvinnan som i gengäld lagade deras segel. De tappra vikingarna satte än en gång segel mot sitt 

hemland. Men skulle de lyckas ta sig hem denna gång?

10.2 Ordlista

3D-modellering – Att skapa en modell utifrån tre dimensioner.

Aim, point, parent, orient-constrains - Gör att du kan låsa skelettet i 3D-modellen på olika sätt 

med kontroller.

Agile – En flexibel arbetsmetod som jobbar utefter mål satta under en viss tid.

Animationsklipp- En viss tid på animationstidslinjen som namnges.

Animering- Att röra 3D modellen.

Anubis – En gud från den Egyptiska mytologin, dödsguden.

Artificiell Intelligens ( AI ) - Benämningen på datorstyrda aktörers sätt att ta beslut i världen.

Autodesk Maya 2011  – Ett 3D-modelleringsprogram utvecklat av företaget Autodesk. Används för 

att modellera karaktärer och föremål till spel och filmer m.m.

Bepu - Ett utomstående kodbibliotek för hantering av fysiska beräkningar som krafter och kollision.
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Boss – En fienden till spelaren som generellt sätt är unik och oftast mer tidskrävande att 

överkomma för spelaren.

C# - Ett programmeringsspråk skapat av Microsoft.

Cinematic sekvens – En ”filmsekvens” som spelas upp i ett spel för att visa eller berätta något för 

den som spelar för att driva spelet framåt.

Color-map – Grundtexturen till alla 3D-modeller. Den har bara RGB-färger, och inga andra 

speciella effekter.

Component mode – Tillåter förflyttning av 3D-modellens punkter och deformera dem. Kan göras 

med polygoner och kurvor.

FBX – utexportringsformat för 3D-modeller.

Galaxy – En leveleditor utvecklad av företaget Blizzard.

Game maker - Ett program som tillåter användaren att tillverka spel på ett visuellt sätt, utan krav 

på erfarenhet i programmering.

Gråskala- Bilden ritas bara i gråa färger från svart till vitt.

GUI – Står för Graphical User Interface (grafiskt användargränssnitt). GUI är alla grafiska element 

som låter användaren interagera med produkten, eller i detta fall – spelet.

Hack and Slash – Ett spel som går ut på att förgöra många fiender som kommer i din väg.

Hammer – En leveleditor utvecklad av företaget Valve.

Heightmap – Ett höjdfält genererat från en bild i gråskala, där vitt är högst och svart är lägst.

Ik Sc Handle- Den simplaste ik-handlern. När man rör en ik kommer benen uppdatera och lägga 

sig med ett plan relativt till ik-handlerns rotation.

Ik Rp Handle- Denna handle ger dig mer kontroll än Sc handlern. När benen uppdaterar och lägger 

sig utmed planet kan man rotera och röra benen med ett twist-attribut eller med en pole vector*.

Inställningspaket - En spelkaraktärs unika inställningar i spelet, hämtade från en databas.

Kismet - Ett visuellt programmeringssystem som används i UDK för bestämma när, var och hur, 

saker och ting händer i spel skapade i UDK.
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Kodbibliotek - En sammanställning av kod sammanställt till en fil som kan återanvändas.

Kontroller - Kontroller styr en viss del av 3D-modellens benhierarki som förenklar animeringen.

Leveleditor – Ett program som hjälper till att skapa spelvärldar och områden.

Matrishierarki - Ett system där objekt kombineras i en hierarki och ärver attribut ifrån objekten 

ovanför i hierarkin.

Tex. Ett barn är alltid placerad i förhållande till sin förälder.

Messagehandler - Ett system som används i Brutalson för att skicka meddelanden tillbaka ifrån ett 

kodbibliotek, som på grund av referenssystemet inte kan kommunicera direkt.

Mindmap – Ett kluster av idéer samlade och sammankopplade på till exempel ett papper. 

Minotaur – Monster från Grekisk mytologi. Hälften människa hälften tjur.

Moodboard – En bild som representerar spelkänslan.

Naming convention – Ett möte där alla medlemmar i ett grupparbete bestämmer att gemensamt sätt 

att namnge sina filer och mappar så att alla vet hur de ska namnge och söka efter filer.

Normal-map – En normal-map visar åt viket håll ett objekts normaler pekar åt. Resultatet blir att 

modellen ser ut att ha djup.

Partikeleffekter - Små bilder som skapar en illusion av till exempel blod, rök och eld.

Photoshop – Ett foto-retuscherings-program som även används för att rita texturer och alla möjliga 

grafiska illustrationer i 2D.

Pixlar – En bildpunkt på skärmen. Används ofta som mått vid skapandet av grafik.

Pixelshader - Ett sätt att manipulera färgen som presenteras på skärmen per pixel med hjälp av 

diverse beräkningar. Hanteras av grafikkortet. Grafikkort stödjer olika versioner av PixelShaders, 

1.0 – 5.0,

där nyare grafikkort stödjer högre versioner och tillåter därför mer möjligheter.

Pole vector – Böjer Ik-handles att sikta mot objekt och följa dess position.

Polygon – Polygoner är grunden till nästan all grafik i spel idag. Polygoner är en uppsättning 

punkter som definierar en form i 3D och som grafikkortet i datorn kan rita ut.
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Postit-lappar – En ofta gul lapp som har klister på en sida så man kan sätta upp lappen varstans.

Prop – Ett annat ord för föremål eller objekt. En prop kan vara allt ifrån hus och byggnader, till 

bord, stolar, växter, stenar pennor etc.

Quest – Uppdrag för spelaren i spelet.

Referenssystemet - Ett system som används i kod för att länka ett kodbibliotek till ett annat.

Detta tillåter kodbiblioteket med en referens att ge instruktioner till det refererade.

Rigg/ riggning– De kontroller som styr skelett som förenklar animering kallas rigg.

Ringbrynja- En dräkt gjord av metallringar som skyddar dig mot attacker. Användes mycket under 

medeltiden.

Skydome – En Skydome skapas av en 2D-bild som man vrider runt till en svär. Resultatet blir en 

sluten svär som bildar ett himlavalv som omsluter banan.

Specular-map – Specular-maps bestämmer hur mycket ljus en modell reflekterar på olika ytor. 

Mängden reflektion bestäms av gråskala där svart färg inte reflekterar någonting och vitt reflekterar 

allt ljus. 

Sprintar – Delar / sektioner i agile arbetsmetoden.

Spline Handler/Tool - Denna tillåter dig att kontrollera benen med en kurva.

Statesystem - Ett system som använder sig av States för att utföra olika beräkningar och handlingar 

på objekt beroende på deras State. States eller stadier, används sedan för att förklara objekts olika 

beteenden.

Subdivision – En 3D-modell som består av trianglar kan brytas ner till flera mindre trianglar så att 

man kan skapa en mycket högre detaljnivå. Ju fler trianglar en modell har desto slätare ser den ut. 

Därför baserar man ofta sina normal-maps på en modell med många fler subdivisions än originalet.

Texturering – En bild som läggs på 3D-modelln som genererar färg.

Trigger(s) – Definitionen av en händelse, ett kriterium eller en påföljd som används i Brutalson. 

Flera sammankopplade triggers benämns som ett triggernätverk.

Triggersystem - Ett system som används i Brutalson för att bestämma när, var och hur saker och 
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ting händer i spelet.

Innehåller visuella programmeringselement liknande Kismet och Gamemaker.

UDK - Unreal Development Kit, en motor och leveleditor som används för att skapa spel.

UI – Står för User Interface (användargränssnitt).

UV-map – UV-mappning kallas den metod då man skapar en 2D-bild av ett 3D-objekt för att kunna 

rita dess textur. UV-mappning sker oftast i 3D-programmet man modellerar i. I detta fallet Autodesk 

Maya 2011.

Visuellt programmeringssystem - Ett sätt att programmera med hjälp av objekt och ett grafiskt 

användargränssnitt för att undvika kod.

VUE – Visual Understanding Environment, ett program som underlättar skapandet och hanteringen 

av mindmaps.

Wedit - Leveleditorn som använts i skapandet av Brutalson. Har direkt anknytning till WEngine för 

funktionalitet.

Wengine - Spelmotor som hela spelet Brutalson bygger och är grundat på.

X-normal – Ett program som genererar normal-maps. Antingen som ett plug-in till Photoshop eller 

fristående. 

XNA - Ett kodbibliotek som underlättar spelskapande med hjälp av fördefinerade funktioner som 

används frekvent i spel.

Zbrush – Zbrush är ett skulpteringsprogram är man skulpterar 3D-modeller för att kunna generera 

en mer detaljerad normal-map i tex X-normals. Zbrush lägger in fler polygoner i 3D-modellen så att 

man enklare kan skapa fler detaljer.

10.3 Bilder
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Skelettkrigaren till vänster har bara color-map och den till höger har både normal-map och color-
map.

En fot kontroll i riggen till en animeradmodell.
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Benslinga med Ik-Handle, Ik-Handlen representeras av det turkosa sträcket.
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Benslinga med Spline Toolet. Punkterna som skapas från den vita kurvan går att deformera så  
följer benslingan efter kurvan.
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En vanlig rigg till fienderna.

Spelarkaraktärens rigg, som man kan se att överkroppen är separerad från underkroppen.
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Modell med och utan färdig färgtextur.
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