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Reflektion
Förord
Jag har under större delen av mitt liv varit intresserad av alla sorters elektroniska 
spel. Mestadels datorspel och tvspel. En lång period har jag spenderat med att spela 
alla sorters spel och delvis undrat över hur de fungerar samt hur man tillverkar dem. 

Jag har valt teknisk inriktning inom linjen Digitala spel, dels för att jag har lätt för 
matematik och dels för att programmerare är vad spelbranschen har störst behov av. 

Idag utvecklas allt fler spel i 3D till skillnad från 2D som var tidigare. Därmed har jag 
valt att fördjupa mig i 3D-programmering för att ha så starka grundläggande 
erfarenheter som möjligt. Detta projekt har varit det tuffaste jag har sysslat med 
under hela utbildningen. Det har gett mig en stor kunskap inom området.



Nyckelord
3D-renderare, mjukvarubaserad, SDL, 3D-pipeline, programmering.

Abstrakt
Produkten som jag har utvecklat är en mjukvarubaserad 3D-renderare. För att göra 
en sådan produkt är man tvungen att gå djupt in i området 3D och utföra alla
beräkningar på egen hand. Dessa tar annars grafikkortet hand om.

Denna rapport förklarar varför jag har valt att göra en egen mjukvarubaserad 3D-
renderare och vad den är för något och i vilka områden den används.

Här förklaras även min syn på programmering, digitala spel, vad programmering 
innebär för mig och hur min syn på spel har påverkat mig med tiden. Jag tar även 
upp mina tankar om spelindustrin och samhällets misstolkade värderingar av spel 
samt vad för sorts spel jag anser skulle gynna mänskligheten i framtiden. Vad jag 
tycker om utbildningen Digitala spel nämns också samt hur jag tror att den skulle 
kunna förbättras.

Slutligen följer en kortfattad beskrivning av hur mitt projekt har genomförts. 

Abstract
The product I have been developing is a software based 3D renderer. To do such a 
thing you need to go deeply into the 3D subject and do all calculations which 
normally would be handed over as tasks to the graphic card.

This document explains why I have chosen to do my own software based 3D 
renderer and what it really is. The document also explains what a 3D renderer does 
and in which places it is being used.

Here you will also find my own explanation about programming and digital games, 
the meaning of programming for me and how my vision towards games has affected 
me in time. My ideas of the gaming industry, the misunderstandings of games in 
society and what sort of games that I think would aid humanity in the future. What I 
think about the education Digital Games will also be brought up as well as how I think 
Digital Games could be improved.

Finally, a short description how the process of my project has been carried out will be 
told.
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Arbetsbeskrivning
Vad jag vill utveckla i framtiden är 3Dspel. För att bli så bra på detta som möjligt 
kände jag att jag behövde kunna grunderna ordentligt. Det finns många verktyg idag 
som man kan utveckla 3Dspel med hjälp av, men i dessa talar man bara om hur man 
vill att saker skall hända och verktyget gör allt jobb åt en.

Jag ville veta hur dessa verktyg fungerar. På så sätt känns det säkrare vad man än 
sysslar med och alla motorer utför ungefär samma beräkningar. Jag beslutade därför 
att göra en egen mjukvarubaserad 3D-renderare just på grund av den anledningen. 
Då vet man inte bara vad delar av en 3Dmotor gör utan även vad, hur och var 
grafikkorten gör sina beräkningar. Genom att göra ett sådant projekt får jag både 
programmeringserfarenheter och teoretiska kunskaper inom 3D-området. Jag ville 
också veta hur 3D-modellernas format ser ut samt hur de laddas in. Därför har jag 
även skrivit en 3D-modells-inläsare i kombination med min 3D-renderare för att 
snabbt och enkelt kunna ladda in 3D-figurer.

Detta arbete består därmed av en mjukvarubaserad 3D-renderare och en 3Dfils-
inläsare.

Programmering
Det tog mig två års livserfarenhet innan jag förstod att man skall försöka hålla sig 
inom referensramarna så mycket som möjligt när man programmerar spel. Det vill 
säga att man inte skall försöka hitta på egna kollisionssystem eller skapa gameplay-
moment som visar sig vara evighetsprojekt att programmera. Programmering är ett 
av de känsligaste ämnena jag stött på i hela mitt liv. Ibland är det otroligt att 
någonting fungerar överhuvudtaget. Det finns flera olika sorters fel. Minsta lilla fel 
innebär oftast att allt är fel eller också att alltför stora delar av programmet är instabilt 
och att det absolut icke kan släppas i dess befintliga skick.

Programmering är som att bygga en kätting korsad med en fiskelina. Varje länk i 
kättingen är skräddarsydd. Den trasslar sig innan man hinner upptäcka det. Spricker 
en länk, faller resten av programmet. Det är petigt och känsligt och vet man inte från 
början hur allt skall fungera och hur allt skall byggas upp, är det troligen inte ens värt 
att försöka. 

Den närmaste liknelsen jag kan finna till programmering är ”matematik”. Matematik 
fungerar som så att om man inte kommer på lösningen till ett problem, sitter man fast 
och får ingenting gjort. Ju mer man sitter och letar efter lösningen ju bättre känns det 
när man väl finner den. De flesta människor ger upp med en gång och känner att 
ämnet är tråkigt för att de inte klarade av det. De ser hela ämnet som en barriär och 
ger upp det för evigt. Detta tycker jag personligen är synd för att programmering är 
just ett sådant ämne som går lättare ju mer man sitter med det. Desto mer man 
programmerar och ju mer som blir klart och fungerar, desto roligare och intressantare 
är det. Programmering går från att vara komplicerat, svårt, tråkigt och meningslöst till 
uppenbart, enkelt, roligt och självklart. Om fler verkligen hade förstått hur befriande 
det känns att programmera skulle de vara någonting som fler höll på med.



Jämför vi med ett spel som blir mer enformigt och långtråkigt ju mer man spelar det, 
blir programmering friare, spännande och intressantare desto längre man sysslar 
med det. Slutligen börjar man se programmeringen som ett spel i sig. Ett spel som 
går ut på att bygga sitt egna spel som man vill göra så bra som möjligt. Detta spel 
kan bli precis vad som helst och det är enbart man själv som sätter begränsningarna 
vilka bryts i takt med att ens erfarenheter ökar och man utvecklas inom området. 
Bakom sina hinder döljer sig något nytt, mer intressant än något man stött på 
tidigare. Intresset, glädjen och motivationen ökar för varje barriär som bryts i en 
exponentiell hastighetsförändring. Detta i sin tur är inte i närheten av  hur roligt det är 
att göra program tillsammans med andra. Att vara flera och komma fram till lösningar 
samt bygga på ett gemensamt system är den mest kreativa upplevelsen jag 
någonsin har varit med om.

Visst kan programmerare utveckla system tillsammans men det händer även att 
programmerare jobbar tillsammans med experter inom matematik eller andra 
områden.

När man börjar programmera är det vanligt att man håller på med 
lågnivåprogrammering och sedan fortsätter uppåt. Detta tycker jag är ett mindre bra 
sätt att utvecklas på därför att det oftast är svårare att programmera längre ner än 
högre upp. Ta Assembler till exempel; när någon börjar programmera vill han/hon att 
det skall hända så mycket som möjligt med så lite kod som möjligt. Då är det mycket 
bättre att börja högre upp. DOS-program (Microsoft, 1981) är det vanligaste. Här är 
det vanligt att de flesta slutar. Många tror att det krävs mycket mer kunskap för att 
skriva till exempel enkla Windows XP -applikationer (Microsoft 2001) men sanningen 
är att man redan besitter den större delen av all kunskap bara genom att visa att man 
kan skriva DOS-program.

Om man bara vet hur kort tid det tar tills man löst problem och fått saker att fungera, 
ger man inte upp så snabbt. Vet man inte hur lång tid det tar är det inte motiverande 
att fortsätta i och med att det kan gå timme efter timme, dag efter dag bara för att 
komma fram till en lösning som tar knappt fem minuter att skriva.

Ifall de som försöker bara hade slutat sitta själva och lära sig programmera samt lösa 
alla problem på egen hand utan att så mycket som att be om vägledning en enda 
gång, hade de inte behövt sitta fast med självklara och uppenbara hinder. 
Programmering är ett stort och komplicerat ämne där mycket inte är självklart ens när 
man har hållit på länge med det. Det är också omöjligt att ha koll på precis allt.

Som programmerare måste man alltid vara envis och beredd på att be om hjälp 
utifrån. 

Utbildning
Under utbildningens gång har jag hittills haft tre kurser i programmering. Den första 
var en grundkurs i C++ som började med att lära sig mata in text som skrivs ut på 
skärmen. Vi gick även igenom komplicerade sätt att strukturera upp kod, t.ex. med 
polymorfism. Den andra kursen var 3D-programmering då vi lärde oss 
funktionaliteten i DirectX (Microsoft. 2008). Den tredje kursen handlade om AI 
(Artificial Intelligence) -programmering. Den hade väldigt klara mål och fria 
möjligheter att bygga vidare efter eget behag.



Trots att vi hade lärt oss mycket bra grundläggande programmering i den första 
programmeringskursen, lämnade vi aldrig DOS-prompten förrän i nästa kurs; 
3Dprogrammering som kom ett år senare. Vi gick med andra ord från enkel DOS-
programmering till att lära oss att utveckla 3D-program.

SDL
Många som är insatta i programmering, och 3Dgrafik överhuvudtaget, skulle tycka att 
det är konstigt att någon väljer att fördjupa sig i ett sådant lågnivåområde som jag har 
valt att göra.

Desto djupare man går in i områden, ju mer förstår man om vad som sker, och jag vill 
ha så stor koll som möjligt på vad som händer hela tiden. Det känns otryggt att sitta 
med system som gör allt jobb åt en utan att det överhuvudtaget går att se vad som 
sker.

Ta SDL (Simple DirectMedia Layer) (Lantinga, Sam. (1998). som exempel; det är ett 
bibliotek anpassat för att så snabbt som möjligt komma igång och skriva 2D-program. 
För att få fram ett tomt fönster med en bild i krävs cirka tio rader kod. Det som sker är 
att man kallar på SDL som i sin tur tar över allt arbete. Hur skapar SDL fönstret? Hur 
laddar SDL in bilden? Hur får SDL bilden att synas i fönstret? Det är ytterst få som 
använder SDL och kan svara på dessa frågor. Detta på grund av att ingen behöver 
veta hur SDL arbetar för att kunna använda det. Om man nu sitter och programmerar 
ett SDL-program och någonting går fel, går det inte att vara hundra procent säker på 
att det man själv gjort är fel och kan heller inte vara fullständigt säker på att SDL är 
felsäkert.

Anta att man är van vid att programmera med SDL och har arbetat på en applikation i 
tre veckor. Helt plötsligt börjar man komma fram till att programmet går långsamt och 
är väldigt prestandakrävande. Då är det svårt att veta om man själv gör mindre 
optimala rutiner eller om man låter SDL göra ett arbete som innebär stora 
beräkningar. Vilka delar av SDL är det i sådana fall som är tunga? Används SDL på 
ett korrekt sätt? Måste SDL göra detta överhuvudtaget eller finns det en enklare 
lösning som går att implementera själv? SDL kanske inte ens är det mest lämpade 
grafikbiblioteket att utgå efter överhuvudtaget. Vilket skulle kunna vara bättre och 
varför skulle det i sådana fall vara bättre?

För att ta tag i alla dessa frågor på en enda gång är den otympligaste men ändå 
bästa lösningen på problemet att skriva sitt egna grafikbibliotek. På så sätt får man 
reda på hur allt fungerar. Vad som är krångligast. Vad som går snabbast. Varför det 
är snabbast. Allt.

Före projektarbetets början befann jag mig på en position då jag ville göra 3D 
applikationer och ifrågasatte precis allt detta. Det är likadant med 3D applikationer. 
Vill man rotera ett objekt kallar man på en funktion t.ex. rotate() och skickar in 
värderna i vilka axlar man vill rotera. Vad händer i funktionen rotate()? Tar rotate() 
mycket prestanda eller är det smart att basera hela spel på sådana metoder?



Jag tycker personligen att det är lite knepigt att vi inte utifrån läroplanen fick sitta med 
SDL eller liknande bibliotek. Därmed behövde vi gå rakt från den enklaste och mest 
grundläggande programmering till väldigt avancerad.

Dessutom har perioden mellan grundkursen i programmering och 3Dprogrammering 
varit väldigt lång med helt andra kurser mellan. Det är bara ren tur att de som är 
intresserade av området programmering, suttit och kodat på egen hand utanför 
skolans utbildningsplan och lärt sig saker som att sätta upp ett bibliotek, hur en 
spelloop fungerar, i vilken ordning saker sker i den och även byggt egna 
animationssystem i 2D. Hade man blint följt läroplanen skulle det sluta med att man 
hade glömt bort allt när 3Dprogrammeringskursen startade. Om man ändå hade 
lyckats komma ihåg något skulle man ha alldeles för mycket att ta tag i för att 
överhuvudtaget kunna hänga med i kursen.

Att gå från 3D-programmering till AI-programmering har däremot varit lättare. Där är 
det inte programmeringen som har varit svår utan upplägget av system i sig.
Både 3D- och AI-programmering upplever jag som ett par av de mest givande 
kurserna under utbildningen. De har varit svåra men absolut nödvändiga om man 
överhuvudtaget vill sätta sin fot i spelbranschen som programmerare. Kunskaperna 
från dessa kurser lägger verkligen grunden till all form av spelproduktion som man 
blir inblandad i senare. 

Personligen känner jag att den största kunskapen inom spelprogrammering har jag 
fått lära mig på egen hand. Det är lite kusligt därför att det inte kommer att stå i några 
papper om det. Denna tid är det upp till var och en hur den skall spenderas. Skolan 
uppmuntrar oss att spela spel vilket delvis är bra för att få en bredare syn på spel 
men rent tekniskt sett blir man inte bra på att göra spel genom att spela dem. 
Dessutom går det alldeles utmärkt att göra spel utan att ha spelat särskilt mycket.

Digitala spel
Innan jag började utbildningen Digitala spel, trodde jag att det var förutsatt att man 
redan hade breda baskunskaper om spel. Jag tog för givet att man skulle 
koncentrera sig på att lära sig hur utvecklingen av spel går till istället för att forska i 
hur de fungerar rent teoretiskt. Efter det första årets slut insåg jag att så var inte 
fallet. Detta är en perfekt utbildning för de som inte vet vad ett spel är för något och 
är nyfikna på ämnet. Mycket av spelteorin har varit nyttig. T.ex. spelens historia och 
hur de har förgrenat sig, utvecklats och förändrats till det vi har idag. Vilka idéer som 
har visat sig vara framgångsrika. Vilka spelkonsoler som gick i förlust och varför de 
gick som de gick? Hur bar företagen åt sig förr och hur beter de sig idag? Hur tänkte 
konsumenterna förr och hur tänker konsumenterna idag? Varför tänker
konsumenterna som de gör? Hur tror människan att spel har påverkat samhället och 
hur har spel påverkat samhället?



Våld och konflikter i spel
Som blivande spelutvecklare skiljer sig mina åsikter om spel väldigt mycket från 
omvärldens. Denna text angående våld och konflikter i spel är helt baserat på mina 
egna åsikter och behöver därför inte säkert stämma överens med verkligheten.

Jag anser att när en individ spelar spel utan att har roligt under tiden, slutar han eller 
hon med en gång att spela. Idag är underhållning den enda anledningen till att någon 
spelar spel. Ingen blir aggressiv av att ha roligt. Om någon får för sig att ha ihjäl 
människor efter att ha spelat spel, beror det aldrig enbart på spelet. Aggressiv blir 
man av att växa upp i otrygga förhållanden. Kränkning, utstötthet, mobbing, hot, 
tortyr och misshandel är exempel på saker som leder till aggressivitet. Ett spel kan 
ge idéer om att döda men inte påverka någons hjärta till att döda. Hur ofta dödar 
någon på grund av ett spel jämfört med andra anledningar? Spel är inte källan till hat, 
smärta, kramper, sorg, rädsla och avsky. Områden som man under vanliga 
förutsättningar av moraliska och bekvämliga skäl tar avstånd ifrån. Dessa områden 
är raka motsatsen till vad spelaren upplever under tiden han eller hon spelar. Spel 
handlar om underhållning, glädje, kultur, gemenskap, spänning, och äventyr. Detta är 
vad som lockar till spelkonsumtion samt är betydande för ett gott liv. 

Rent tekniskt sätt handlar nästan alla spel förutom strategispel och interaktiva 
filmspel om osynliga virtuella geometriska figurer som kolliderar. Vilken liknelse, som 
människor kan förstå utan att anstränga sig, är lättast att presentera dessa kollisioner 
med? Vad visar tydligast när någon har vunnit och när någon har förlorat? Vilka idéer 
existerar som till och med de extremt jordnära kan finna sig i? Hur kan dessa idéer 
visas på ett korrekt och logiskt sätt så att spelet inte på något sätt känns förlöjligat?

Det är svårt att komma på hållbara koncept som inte involverar konflikter. Samtidigt 
finns det få inspirationskällor från verkligheten som kan uttrycka konflikter med andra 
medel än med våld. Därmed förekommer våld så ofta i spel som det gör. 

Pedagogiska spel
Idag används digitala spel nästan enbart som underhållning, avkoppling eller en flykt 
från verkligheten. Spel förekommer även i utbildningssyfte, t.ex. simulatorer inom 
olika områden. Detta är i dagsläget mycket ovanligt och det finns än i dag stora 
möjligheter att låta dessa nyttospel, om man vill kalla dem så, ersätta ett flertal äldre, 
ineffektiva och uttråkande alternativ. Anledningen till att detta inte sker är på grund av 
att det inte finns några företag som tror på dessa idéer. Att spelen inte kommer att 
löna sig, att området är för nytt och annorlunda och därmed inte riskfritt. Dessutom är 
regeringen väldigt konservativ. Därmed är det riskabelt att göra drastiska 
förändringar och på så sätt väljer staten att behålla de traditionella läromedel vi redan 
har. Av den anledningen blir det ingen efterfrågan av utbildande spel i skolor och 
arbetsplatser och mänskligheten fortsätter att lära sig med hjälp av böcker, papper 
och penna.

I dagsläget finns ett flertal utbildande spel inte minst från företaget Lek och Lär vilkets 
målgrupp är riktad mot barn. Ett exempel på deras spel är Matteraketen (Levande 
Böcker, 1994). Detta spel kombinerar huvudräkning med äldre spelidéer, exempelvis 
Pacman (Namco, 1980). Istället för att man är en stor gul boll som tar sig genom en 



labyrint och äter prickar och frukter, är man en rymdgubbe i en labyrint som plockar 
siffror som måste tas i rätt ordning för att ett tal skall bli rätt.

Det mest framgångsrika spelet inom lärospel som någonsin gjorts heter Backpacker 
(BMG Interactive Entertainment, 1995). Det är ett av de mest intressanta spelen jag 
någonsin stött på med anledningarna att det är enkelt att göra, lätt att förstå, 
intressant, roligt och otroligt pedagogiskt. Detta spel går ut på att svara på 
allmänbildande frågor. Spelet låter huvudkaraktären som är man själv, börja 
någonstans på jorden med en viss summa pengar. Som uppdrag har man att resa 
jorden runt på så kort tid som möjligt. Det går att resa med flyg, båt eller tåg och varje 
alternativ har sina för och nackdelar gällande tid och pengar. Till exempel går flyget 
snabbast och kan ta en till fler olika platser från ens nuvarande position, men resorna 
är relativt korta och kostar väldigt mycket pengar. När man kommer till en ny stad 
kan man besöka dess sevärdigheter och för varje sevärdighet får man antingen 
någon nyttig information om staden eller så får man svara på en fråga. Svarar man 
rätt på frågorna sparas värdena vilka används till att söka så bra jobb i staden som 
möjligt. Fiskare är ett exempel på ett sådant yrke. I sådana fall får man fiskrelaterade 
frågor. Svarar man rätt på en fråga får man lön som används för att resa till andra 
städer. För varje fråga som besvaras, går en dag i spelet och precis som i 
verkligheten går det åt en viss summa pengar till diverse utgifter under dagen. Svarar 
man fel på alltför många frågor blir man avskedad. Varje jobb varar under en viss tid 
och när denna tagit slut kan man få ett certifikat ifall man svarat rätt på många av 
frågorna. Dessa certifikat kan också användas till att söka bättre jobb. Inom vissa 
yrken finns även minispel. Till exempel går dessa inom fiskareyrket ut på att tala om 
vad organen i en fisk heter och peka var de ligger. Ett annat minispel är att dra en 
massa olika sorters fiskar som ligger på ett rullande band till lådor som motsvarar 
samma kategori. Spelmoment som är otroligt lätta att implementera och som faktiskt 
ger både spelglädje och kunskap.

En sak är gemensam för de flesta lärospel; de har den enklaste form av spelmoment 
och grafiken är enkelt uppbyggd och i 2D. Den påminner mestadels om interaktiva 
filmer eller äldre äventyrsspel. De tillhör en genre som är på ett så tidigt stadium att 
de inte går att jämföra med andra genrer som FPS, RPG, racing osv. Dessutom 
tillhör spelen några av de minsta producenterna i hela IT industrin och utvecklarna till 
dem har sällan mer än baskunskaper inom sina arbetsområden. Detta är dock inte 
folk medvetna om och ser spelen i butikshyllorna tillsammans med Quake (id 
Software, 1996), Final Fantasy 7 (Square, 1997) och Grand Theft Auto (DMA Design, 
Tarantula Studios. 1997). Därmed blir spelen rakt av nedvärderade och ignorerade. 
Sanningen är dock att dessa små lärospel utvecklar individer väldigt mycket för att 
vara så pass ynkliga som de faktiskt är. Tänk dig att ett gigantiskt spelföretag såsom 
Valve skulle spendera ett mångmiljonsbelopp, hela sin personal av programmerare, 
grafiker, illustratörer och designer samt ta hjälp utifrån av professorer, pedagoger och 
psykologer. Sedan spender dem fyra år tillsammans och gör ett professionellt 
lärospel.

På så sätt är det möjligt att få barn och ungdomar att spela ett nyttigt spel lika mycket 
som de spelar World Of Warcraft (Blizzard, 2004). Skulle stora företag senare släppa 
fler liknande spel som lär ut kunskaper inom andra ämnesområden, får vi tillslut en 
generation av högutbildade unga människor. Det skulle kunna förändra världen.



I dagsläget går utvecklingen åt rakt motsatt riktning. Spelföretagen spenderar all sin 
tid på att enbart göra spelen så underhållande och trovärdiga som möjligt. Med 
trovärdiga menar jag att grafik och ljud ser ut och låter som i verkligheten. Spelen 
lockar människor till att spela så mycket som möjligt men tar ingen hänsyn till att 
människan som spelar varken lär sig någonting genom att spela det eller utvecklar 
någon kreativ sida annat än skicklighet med handkontrollen till spelet. På så sätt dras 
människor allt mer och mer från att göra nyttiga saker till att spela spel. 

Ju mer tiden går, desto bättre blir företagen på att göra underhållande spel som 
stannar människor i utvecklingen. Med andra ord går nästan hela spelindustrin i raka 
motsatta riktningen till att hjälpa människor med sin utbildning och arbete. Företagen 
fortsätter att tillverka spel på samma sätt som förut. Det enda de är intresserade av 
är att få sina produkter att bli köpta så mycket som möjligt. De bryr sig inte om vad 
människor gör med produkterna.

Många har insett detta och vill av denna anledning stoppa hela spelindustrin. I sin 
desperation försöker de intala alla att spel ger upphov till våldsamma handlingar och 
att de på så sätt är en livsfara för samhället. Spelen i sig själv är oskyldiga. De tillhör 
dagens mest komplicerade mjukvara och är ett bevis på mänsklighetens intelligens 
och prestationsförmåga. Snarare är det spelens syfte som är fel. Om spel enbart 
utvecklas med anledningen att vara så roliga som möjligt så att människor köper dem 
så mycket som möjligt, då kommer vi inte att få se så mycket annat än spel som 
involverar kaxiga muskelknuttar som dödar monster så att autogenererat virtuellt blod 
sprutar randomiserat i rosa nyonljusfärgade-babianrumps-låtsasvärldar. Spel borde 
utvecklas i syfte att förbättra världen. De få utvecklare som känner så, har inga 
företag som kan betala deras löner och kan därför bara utveckla sådana spel under 
fritiden. Det innebär att programmera hela dagen för att sedan komma hem och 
programmera ännu mer. Detta är få beredda att göra. En annan möjlighet är att 
utvecklarna inte jobbar på ett företag utan istället bara programmerar hemma och 
därmed inte får en bra lön och samtidigt får gå med skammen med att vara arbetslös. 
Detta är också få beredda att göra.

Framtiden kommer att se ut som den gör idag, och alltid har gjort, gällande spel. Med 
andra ord att gigantiska företag bara tänker på att sälja så mycket spel som möjligt 
och för att kunna uppnå det, göra spelen så realistiska och vackra som möjligt i 
genrer som redan finns. Så kommer det förmodligen alltid att vara. Dock har det på 
senare tid uppstått många fler gratis utvecklingskit och indie-utvecklarna har blivit allt 
fler och fler. På så sätt produceras det många fler spel varav utvecklarna ej har 
möjligheten att göra spelen så pass grafiskt eller ljudmässigt imponerande utan kan 
bara konkurrera med en kvalitativ spelbarhet. Fler och fler människor förstår att detta 
är vad spel handlar om och väljer därmed att bara handla indie-spel. Detta kommer 
att uppmuntra utvecklare att komma på nya spelidéer. Därmed uppstår en större 
sannolikhet att utvecklarna börjar tänka i sådana banor som att lära upp människor 
samtidigt som de har kul när de spelar. Anta att det någonsin skulle vara ett märke 
på ett spel där det står att ”Detta spel har genomgått tester samt garanterar att 
användaren leds till allmänbildning, högre intelligens och snabbare 
inlärningsförmåga”. 

Föräldrar skulle inte längre försöka förhindra barnen att spela spel. De skulle spela 
själva. Om bara spelet vore effektivt nog skulle folk inse detta och spela spelet för att 



anpassa sig. De stora spelföretagen skulle upptäcka fenomenet och förstå att 
konceptet är hållbart och därmed själva börja utveckla spel som bygger på samma 
idéer. Möjligheten finns och den kommer att förverkligas förr eller senare.

Det är inte alls säkert att ett sådant spel skulle vara svårt att programmera. 
Backpacker bestod i grunden enbart av stillbilder, text och knappar.
Grafiken var tagna foton. Med andra ord krävdes ingen större kompetens för att 
utveckla spelet. 

Under min tid har jag sett varianter av Backpacker som försökt föra genren vidare. 
Den jag uppskattat mest heter Globetrotter 2 (Vision Park, 2001) och fungerar som 
så att man ser sig själv som en figur snett uppifrån i en stad som presenteras på en 
karta. I staden vandrar man fritt och går till de jobb som man vill söka, springer efter 
taxi eller bli jagad av tjuvar som det finns mer eller mindre av beroende på vilken stad 
som man befinner sig i. Detta spelsystem är otroligt interaktivt och underhållande 
men är långt ifrån lika utbildande på samma sätt som originalet Backpacker var. 
Dock var det ändå ett väldigt underhållande spel på många sätt och det var synd att 
det inte fick så stor uppmärksamhet som det förtjänade. Nu verkar det som att 
spelindustrin har gett upp idéerna om pedagogiska spel helt och hållet. 

En spelgenre som har visat sig bli populär och som växer som varje dag som går är 
MMO. Detta står för Massively Multiplayer Online och innebär att spelet spelas 
tillsammans med massor av andra människor på en gigantisk server som 
spelföretaget har hand om. I dagsläget är de vanligaste MMO-spelen en kombination 
av genren RPG vilket inte är svårare än att man spelar ett rollspel tillsammans med 
andra på en jättestor server.

Hur skulle det vara om man istället gjorde Backpacker till ett MMO så att resenärer 
kan träffa varandra och resa tillsammans. Spelarna skulle kunna skapa en egen 
reseguild där de hyr tåg tillsammans och delar på kostnader. Det skulle kunna finnas 
yrken som är menade att utföras av flera stycken tillsammans.

Människor som är intresserade av just vissa saker eller vissa länder och städer får 
chansen att träffas och göra saker tillsammans. Man skulle kunna hitta på ett nytt 
spelmoment där en spelare kan spela som reseguide om denne har nått upp till en 
viss nivå och på så sätt få chansen att använda sina kunskaper och förmedla dem. 
Detta skulle kunna vara en hög position i spelet som ger massor med 
erfarenhetspoäng. 

Spelet skulle kunna byggas ut så att spelarna själva kan hitta på egna frågor och 
delar som kan byggas in i spelet och komma med i nästa version och av den 
anledningen också tjäna ihop massor med erfarenhetspoäng. 

En ägare till spelet skulle kunna använda det han/hon vet om de turistområdena som 
ligger intill sin bostad, ta lite kort, skriva lite och sedan baka in det i spelet.
På så sätt skulle spelet kunna bli hur stort som helst. Målet med spelet skulle enbart 
kunna vara att få så mycket erfarenhet som möjligt vilket ger en viss rank. 
Ungefär som i till exempel World Of Warcraft där spelarna bara gör en massa 
uppdrag även då de i slutändan bara har lett till en lite starkare karaktär med lite 
bättre utrustning. 



De flesta som spelat World Of Warcraft kommer alltid tillslut till en punkt då de 
känner att all tid de spenderat på spelet har varit meningslös. I MMO-Backpacker 
däremot behöver ingen uppleva att tiden var felspenderad eftersom allt som görs i 
spelet leder till kunskap och personlig utveckling. En stor anledning att folk spelar 
MMO är för umgänget. Ifall ett MMO-relaterat Backpacker kan hålla hög kvalitet, 
skulle alla kunna lära sig och ha roligt tillsammans, uppleva att tiden är väl 
spenderad och eventuellt slippa konflikter med föräldrar. Detta skulle då kunna vara 
ett steg mot en sundare spelera samt en sund väg till det perfekta spelet. 

Varför 3D?
I dagsläget är 3D det som konsumenterna vill ha. Dessutom utvecklas många 2D-
spel inom casual-genren idag som ofta släpps till portabla format, till exempel 
Nintendo DS (Nintendo. 2004) eller PSP (Playstation Portable) (Sony, 2004). De 
större spelproduktionerna är i 3D. Till och med spelserier som Heroes of Might and 
Magic (3DO, 2006) och ”Europa Universalis” (Paradox Entertainment, 2000) vilka 
inte har några spelbara element som är beroende av 3D utvecklas nu med ett 3D-
grafiskt gränssnitt i grunden. Det gör ej spelet bättre i sig men det lockar en större 
publik.

2D-spel har dock funnits i en så lång tid nu att utvecklare har utforskat nästan allt 
som är kul inom hela området. Därmed är 3D inte bara en efterfrågan bland 
konsumenter utan även en möjlighet till nya unika spel.

3D-spel
För många år sedan när jag för första gången spelade ett tv-spel med namnet 
”Resident Evil”, stirrade jag helt blint på grafiken och upplägget av spelet och kunde 
inte förstå hur de burit sig åt för att komma fram till något av alla element som spelet 
innehåller. Resident Evil är ett tredimensionellt skräckspel där spelaren styr en 
karaktär med en fast kamera i spelvärlden. Skulle karaktären gå ut ur bilden, flyttas 
kamerapositionen till nästa del av spelet där karaktären är synlig. Vanligast har spel 
en kamera som följer med karaktären vilket till och med är svårare att programmera. 
Jag anser att stridssystemet i spelet inte går att bemästra. Det är precis så det går att 
röra på sig och att väja mellan slag och projektiler är fullständigt hopplöst. Ju längre 
tid en strid varar desto mer stryk tar man oavsett hur bra man än är. Därmed är det 
helt meningslöst att försöka vara medveten i situationer och agera därefter. Det 
handlar bara om att så fort som möjligt ta fram ett vapen och neutralisera allt 
motstånd och hoppas på att ingen hinner fram och lyckas skada en. Det enda sättet 
att klara av spelet på är att använda rätt vapnen vid rätt tillfälle och snåla på 
ammunition så mycket som möjligt. Det gör att spelet ger mindre underhållning och 
mer arbete. 

Vad var det egentligen med spelet som uppslukade mig och alla andra? Det var 
unikt, ja, men byggde det på någon ny teknik? Nej. Gameplay-mässigt utnyttjar 
spelet den tredimensionella grafiken väldigt lite. Det består enbart av 3D-objekt, 
texturer och en kamera. Om konsumenterna hade haft någon erfarenhet av 3D-
grafik, skulle de ha skrattat åt spelet när det för första gången visades i butikshyllorna 
därför att all förväntan som hade byggts upp för spelet var för ingenting. Då har jag 



fortfarande inte gått in på detaljer som gör att man blir tvungen att gå genom samma 
områden om och om igen bara för att byta utrustning på karaktären.

Resident Evil är trots allt bra jämfört med många andra 3D spel som jag har stött på 
under mitt liv. Jag valde dock att ta upp Resident Evil för att det är väldigt känt och 
lätt att förespråka om bristerna.

Vad jag försöker säga är att bara för att ett spel är i 3D innebär det inte spelet är bra 
och definitivt inte att det är bättre än 2D. Vill man dock att spel som man utvecklar 
själv att lättare få uppmärksamhet av andra, underlättar det avsevärt om spelet är i 
3D.

I och med att konsumenterna inte vet hur spel fungerar, kan de bli lurade till att köpa 
precis vilka spel som helst. Hade de dock vetat det som utvecklarna visste medan de 
tillverkade spelet, finns det en sannolikhet att de inte hade uppskattat just det spelet 
överhuvudtaget. Med andra ord är spelet genomskådat och man vet hur fånigt spelet 
kommer att fortsätta. Det är ett perfekt exempel på ett dåligt spel som ingen skall 
behöva köpa av misstag. 

I allmänhet tror alla att man med multimedia kan göra precis vad som helst, samt att 
företagen släpper likadana spel bara för att de är säkra på att spelen kommer att 
sälja. De har ingen aning om att en 3D-renderare alltid ser likadan ut i grunden och 
tar man sig minsta lilla frihet, slutar det med att en applikation som kräver massor 
med systemresurser och har låg framerate.

Moderna spel utnyttjar alltid de få pålitliga verktyg som finns tillgängliga och försöker 
göra det bästa utav dem. Det är sällan spelutvecklare kommer på helt unika verktyg 
men ofta förbättrar de verktyg som redan finns. Till exempel skuggor, partikeleffekter 
och fysik.

Jag var även en av de som trodde att det gick att göra precis vad som helst. Dock 
efter att ha studerat spel, spelindustrin och teknologin bakom spel under en såpass 
lång tid, förstår jag varför spelen är som de är och går mot den utvecklingen som de 
går. Det är uppenbart med så många människor det finns som faktiskt kan saker 
samt hur uppfinningsrika människor är, att om det gick att göra vilka sorters spel och 
interaktiva filmer som helst, så skulle de redan ha funnits. Visst är det så att det kan 
finnas lösningar på problem som gör det möjligt att utveckla vilka idéer som helst, 
men det skulle kräva allt för mycket personal och arbetstimmar för att lägga ner 
forskning på det och det har inga företag råd med.

Innan jag visste hur spel fungerar tyckte jag att spelindustrin hade satt begränsningar 
för sig själv och såg ett tillfälle att ta mig frihet att utveckla idéer som jag själv kommit 
på och som jag ej kunde hitta liknelser ute på marknaden.

En av dessa idéer var ett 2D-spel som handlade om att placera kugghjul i olika 
miljöer och få dessa att snurra varandra. Bara att implementera kollision i det spelet 
var ett evighetsprojekt om det skulle se bra ut och det slutade med att 
kollisionssystemet fick processorn att jobba till max vilket resulterade i att spelet inte 
flöt på som det skulle.



Det senaste 3D-projektet jag var inblandad i var en katastrof. Jag var med i en grupp 
som kallade sig Epocalyptic Entertainment. Vi skulle göra ett rollspel i ett utvecklings-
kit kallat XNA (Microsoft, 2006). XNA är ett utvecklingsbibliotek som är till för att så 
enkelt som möjligt kunna göra 2D- och 3D-spel till Microsofts operativsystem 
Windows och Microsofts egna konsol XBOX360 (Microsoft, 2005). Animationerna tog 
tre veckor att synas på skärmen och ändå fungerade de inte som de skulle. Det var 
omöjligt att implementera ett någorlunda vettigt kollisionssystem därför att verktygen 
inte var det minsta anpassade efter våra ändamål. Vi var omedvetna om att 
modellerna som vi använde var alldeles för detaljrika och på så sätt alldeles för 
prestandakrävande. Laddningstiden var på över en minut utan att någon av oss hade 
en aning om varför. Projektets tre programmerare tillsammans med en stor mängd 
grafiker spenderade åtta timmar per dag i mer än fem veckor. Detta resulterade i ett 
otroligt skrattretande resultat. Jag tror att jag talar för hela Epocalyptic när jag säger 
hur pinsamt det var att redovisa en prototyp där allt gick långsamt, ingenting var 
synkroniserat, animationer spelas upp i fel ordning och objekt som försvann.

Det fanns ingen form av spelbarhet eller underhållning över huvudtaget. Vore det inte 
för att alla designers och grafiker skulle ha något att göra, hade slutprodukten sett 
bättre ut om vi hade gjort ett textäventyr i MS-DOS. Inte för att det var något fel på 
grafikernas verk. Det var alla tekniska problem och begränsningar som var orsaken 
till den katastrofala slutprodukten. Det enda felet med 3D-modellerna var att 
polygonantalet var alldeles för högt vilket innebär att processorerna får beräkna 
alldeles för mycket.

Efter detta fruktansvärda nederlag funderade jag över varför allt gick som det gick. 
Dock var spelet det första seriösa spelet vi någonsin gjort men vi hade läst kurser 
och var väl förberedda.  Detta var också en stor anledning till att jag ville skriva min 
egen mjukvarubaserade 3D-renderare. Reda ut allting från grunden och samtidigt få 
en djup förståelse för 3D i allmänhet. Dessutom för att ha någon form av referens till 
alla 3D-applikationer jag skulle få för mig att skriva i framtiden.

I efterhand kan jag nu säga att vi i Epocalyptic faktiskt kom längre än förväntat. Vi 
höll på med ett utvecklings-kit som var ute i ett väldigt tidigt stadium och därmed 
fungerade många saker inte som de skulle, för det var ingen som har använt det på 
ett sådant sätt som vi har. Den lilla support för kollisionsdetektion som fanns var 
boxar och sfärer vilket inte gick att få ut särskilt mycket av.

Kollision är grunden i nästan alla elektroniska spel. I all grafik som visas i ett spel 
ligger det utplacerade osynliga ytor som används till kollision.  Ta ett fightingspel till 
exempel. Där har man placerat dessa kollisionsområden på fötter, händer, huvud och 
mage. När den ena karaktärens hand slår emot den andra karaktärens mage, vet 
spelet att den andra figuren har fått ett slag i magen och på så sätt vet spelet att den 
andra figuren har träffat magen och kan spela upp en motsvarande animation för 
figuren. Under projektet med Epocalyptic visste vi ingenting om hur man planerar 
projekt eller hur man skriver optimal kod. Det fanns minimalt med dokumentation om 
XNA och det lilla som var tillgängligt var också väldigt svårbegripligt. Idag finns hela 
böcker att köpa om det istället. Utvecklings-kitet var dessutom till för enkla pusselspel 
och inte för större beat ’em up -rollspel som vi sysslade med.



Hade jag fått gå tillbaka i tiden och göra detta spel med Epocalyptic igen efter 
kandidatarbetet, hade jag tänkt annorlunda och resultatet hade blivit mycket bättre.

3D-renderare
Alla realtidsbaserade spel har en renderare i sig. En renderare ritar ut bilder under 
tiden en applikation kör. Medan användaren gör val som motsvarar 
tangentbordstryckningar, klickande med mus eller pressar ner de analoga styrkors på 
en joypad, påverkas bilderna som renderas och användaren upplever att han/hon 
påverkar det som syns på skärmen. Vilket användaren också gör. Ett grafiskt spel 
brukar gå i ordningen att datorn tar hänsyn till eventuella inmatningar. Sedan gör 
datorn beräkningar beroende på om användaren gjort några inmatningar och i 
sådana fall vilka sorters inmatningar. När alla uträkningar är fastställda, är det dags 
att rendera nästa bild. Under tiden som datorn gör beräkningar och ritar ut nästa 
skärm, lagras all form av inmatning som användaren gör under tiden. Dessa 
inmatningar tar programmet oftast hand om efter att en utritning på skärmen är klar. 
Oftast ritas skärmen om flera gånger per sekund vilket mäts i enheten frames per 
second förkortad FPS. Detta bör inte förväxlas med spel genren FPS som står för 
first person shooter och är någonting helt annat.

En film består dock av en stor mängd färdig ritade bilder som filmspelaren inte 
behöver lägga ner något arbete på att beräkna fram utan kan visas direkt på 
skärmen.

Detta är raka motsatsen till en realtidsbaserad renderare då datorn tar hänsyn till en 
massa värden och instruktioner som skall beräknas och behandlas innan det är helt 
klart hur bilden skall se ut och slutligen kan visas på skärmen.

Lägg märke till att hela denna procedur sker oftast över tjugo gånger i sekund vilket 
innebär att det kontinuerligt sker en massa beräkningar. Därför är tv-spel och 
datorspel såpas prestandakrävande som de är speciellt om det är 3D grafik som 
renderas vilket kräver mycket mer beräkningar än 2D grafik.

Ett exempel på när en realtids baserad rendering används är när användaren har ett 
fönster med en bild som flyttas åt höger så fort man trycker ner höger 
tangentbordstangent och vänster så fort man trycker ner vänster 
tangentbordstangent. Lägg märke till att det är omöjligt att kunna förutse om 
användaren trycker ned vänster eller höger tangentbordstangent. Detta måste tas 
hänsyn till då användaren gör detta och sedan flytta figuren åt rätt håll beroende på 
hur användaren har tryckt. Därefter när användaren har tryckt ned en knapp och 
figuren är flyttad kan den slutligen ritas ut på skärmen med dess nya position. 

Framtiden
Jag har under dessa tre år provat på ett flertal olika programmeringsspråk och jag 
har även satt mig in i ännu fler utvecklingskit. Istället för att utgå efter befintliga 
riskfria idéer har jag försökt att gå min egen väg och tänja på gränserna. Det har 
resulterat i mindre färdiga slutprodukter men djupare insikter och bredare 
ämneskunskaper.



Inom spel finns det många områden att fördjupa sig i som programmerare. Grafik. 
fysik, AI, gameplay till exempel. Grafik är vad jag har fördjupat mig i under 
kandidatarbetet. Jag har alltid upplevt att grafik är grunden i alla spel, vilket jag 
erkänner att jag hade fel. Det finns trots allt elektroniska leksaker som skapar 
spelmoment bara genom knappar och ljud. När det gäller tv-spel och datorspel är 
grafik väldigt viktigt och jag skulle kunna tänka mig att arbeta som en 
grafikprogrammerare i framtiden. Grafik är dock inte allt och det är inte säkert att 
grafikprogrammerare är eftertraktade inom alla områden. Tack vare allt som jag gått 
igenom och lärt mig fram tills nu har jag inga problem med att sätta mig in och 
fördjupa mig i andra områden än grafik. 

Jag kan lära mig vad som helst och mina mål är att bli professionell inom alla 
utvecklingsområden. Det är lite farligt för det slutar med ofta med att man blir allt för 
intresserad av hur verktygen man jobbar i fungerar istället för att använda verktygen 
så bra som möjligt och tragiskt som det är, finns det inte tillräckligt med tid för att lära 
sig precis allt. 

Under tiden jag söker jobb har jag även planer på att investera i böcker om specifika 
tekniska områden i spel. Det som lockar mest är fysik. Det är inte bara roligt och 
intressant utan även till stor del outforskat än idag. Någon gång skulle jag även vilja 
köpa en bok om AIprogrammering samt bygga en struktur för AI och utveckla den 
mycket varsamt så det går så lätt som möjligt att bygga ut den. Jag vet inte vad den 
skulle vara till. Kanske som en robot eller ett rymdskepp i ett spel eller som en virtuell 
psykolog som man kan konversera med och anpassar sig utefter sin personlighet. 
Sådant är alltid roligt. Jag hade velat spendera en längre tid på att utveckla den så 
att den blir mycket intressant och utmanande samtidigt som den blir fullständigt 
oförutsägbar under tiden applikationen kör. 

Vad jag än kommer att hålla på med vet jag att jag samtidigt blir generellt sätt bättre 
på att programmera och därmed behöver jag inte känna mig orolig för att tiden 
spenderas inom fel områden. Med största sannolikhet kommer jag dock att påbörja 
ett spelprojekt igen och förmodligen kommer jag köpa böcker och läsa dem medan 
jag utvecklar spelet. Spel upplever jag som det bästa området att sätta sig in i om 
man vill utvecklas för att de är så olika varandra och att varje spel innehåller så 
många mindre olika områden i sig som måste byggas och fungera ihop. De räknas 
också som den mest avancerade form av mjukvara som finns och deras främsta 
uppgift är att underhålla.

Spel är inte det enda området jag är intresserad av. Jag är även intresserad av att 
programmera chip som går att fjärrstyra. Så kallade RFID chip. Då teknologin har 
gått lite längre och man kan lokalisera RFID chippens positionen i rummet. Små chip 
som kan lokaliseras ifrån en mottagare som går att koppla till USB porten. Anta att 
man då investerar i ett flertal olika chip och monterar dem på ens personliga 
ägodelar. Då skulle man kunna skapa ett program där man vet var de befinner sig. 
Detta program skulle till och med kunna vara i 3D så att man ser sitt rum i 
datorskärmen och sina prylar kan representeras i rummet som sfärer eller någon 
annan form av geometrisk figur för att göra det enkelt för sig till en början. Det hade 
till och med varit möjligt att hitta på lekar med det här så som att man ser en sfär på 
skärmen som motsvarar en pryl man äger i verkligheten men man får inte veta vad 



den är och skall gissa. På så sätt kan man på ett roligt lära sig vad alla sina saker i 
sitt hem befinner sig. Det går med andra ord att göra verkligheten till ett nyttigt spel.

Jag har med tidens gång, bara känt hur jag blir bättre samtidigt som det dyker upp 
fler idéer och jag inser att det är möjligt att göra fler saker. Som utvecklare känner jag 
mig friare och min kreativa anda glöder starkare för varje dag som går. Nutiden vi 
lever i är helt fantastisk och mänskligheten har aldrig någonsin i våra mörka 
tidsåldrar haft så många möjligheter som vi har idag. Jag bara önskar att fler än jag 
kan komma med samma insikt så alla tillsammans kan utnyttja våra teknologiska 
framgångar till att förbättra världen för oss själva och kommande generationer. Att 
företag borde inse alla möjligheter som existerar och satsa på dem. Att människor 
ger upp sina naturliga instinkter som resulterar i samhällets lockande evighetscirkel 
delvis bestående av krogbesök, dyra kläder och tvtittande samt inser att vi lever i en 
underbar tid med oändliga möjligheter och passar på att utnyttja dessa möjligheter till 
att utveckla sig själv och allt annat.



Veckorapporter

Förberedelse av projektet
Det första som skedde under detta projekt var att skaffa ett projektrum och flytta 
laptopen, miniräknare, anteckningsblock, böcker och all resterande materiell som 
skulle behövas under projektets gång. Jag installerade även Microsoft Visual Studio 
2008 Express (Microsoft, 2008) och gjorde en mappstruktur på min externa hårddisk 
för projektets skull. Den senaste versionen av Visual Studio är inte nödvändig för 
detta projekt men det är fortfarande bäst att vara uppdaterad och jag vet att det 
kommer att vara viktigt för framtida projekt. Jag ville inte påbörja arbetet förrän allt 
var i perfekt ordning. Annars slutar det bara med att allting blir rörigt och tar längre tid 
i slutet. Jag var medveten om att detta kan bli det svåraste projektet jag hållit på med 
hittills. Efter alla förberedelser började jag att läsa på om DirectX. Mestadels vad 
DirectX är till för, varför det är uppbyggt som det är och hur det är tänkt att användas. 
Jag tittade även en del på Windows programmering och innan veckans slut fick jag 
upp ett tomt fönster.

Matematik och påbörjan av Matematikbibliotek
Efter alla förberedelser repeterade jag matematik. Vissa delar från Matematik C och 
D men även ett fåtal delar av Matematik E och väldigt mycket Linjär algebra. Därefter 
började jag skriva strukturer för ett eget matematikbibliotek som skall användas 
senare mestadels till beräkningar under applikationens gång. Under 
programmerandets gång började jag även lära mig sätt att hantera minne på ett mer 
C -orienterat sätt. Jag hade väldigt få erfarenheter av ren C-programmering innan 
och jag är glad över att få sådana kunskaper samtidigt som jag gör mitt projekt. Det 
har samtidigt varit nyttigt att repetera matematik. För varje gång man repeterar 
matematik, desto bättre sitter det i ryggmärgen och matematiken ligger i grunden för 
det mesta jag har sysslat med och kommer hålla på med senare i livet.

Färdigskrivning av matematikbibliotek
Matematikbiblioteket visade sig bli väldigt stort och jag kände att jag blev tvungen att 
strukturera upp det. En hel del buggar har även uppenbarat sig som jag blivit tvungen 
att ta itu med. Det jag mest haft nytta för av matematikbiblioteket är vektorer och 
matriser. Det har blivit ett väldigt stort bibliotek och jag undrar om jag kommer att ha 
nytta av precis allt. Det är dock bättre att ha för mycket än för lite. Jag ogillar att 
bygga på något och sedan kräver det man bygger på något som man glömt bygga 
tidigare och måste gå tillbaka och implementera saker. Som tur är har det varit enkelt 
att strukturera upp saker i och med att mattebiblioteket mest består av strukturer och 
inte metoder. Det är farligt när man skriver mycket funktionalitet och det plötsligt 
börjar bli svårt att få ett sammanhang om allt man skriver. Desto bättre 
mattebiblioteket ser ut, ju lättare blir det att hitta i det senare samt bygga ny 
funktionalitet med hjälp av det senare. Känner jag att det kan vara användbart 
senare, kan jag återanvända mycket av koden till framtida projekt. 

Teoretiska grunder inför skapandet av 3D-pipeline 
När matematikbiblioteket var helt klart, var nästa steg att lära sig ordentligt hur 3D-
pipelinen fungerade samt hur den är strukturerad. Därmed gick en vecka åt nästan 



enbart till att läsa. Förenklat skulle man kunna säga att det enda som sker i 3D-
pipelinen är förändringar av en stor mängd värden. Det visade sig dock vara väldigt 
mycket att ta hänsyn till. Att lära sig hur 3D-pipelinen fungerar var dock mycket 
roligare att sätta sig in i än att skriva matematikbibliotek. När man väl förstår vad det 
är som sker i den, fattar man också varför den överhuvudtaget kallas för en 
”pipeline”. Det är verkligen som ett flöde av någon form av vätska genom ett rör med 
mindre förgreningar vars nya vätskor läggs till och delar av huvudvätskan rinner ut.

3D-modell inläsare
Istället för att bygga min egen 3D-pipeline med en gång, började jag läsa om hur 
man läser in 3Dfiler. Vilka format som finns och vilka format som är lämpade för vissa 
ändamål. Framförallt hur denna sortens inläsning fungerar rent tekniskt och titta i en 
redan befintlig inläsare för att ta se hur de som gjorde den tänkte. Jag började enkelt 
med att  sätta mig in i  det allra första och enklaste sortens format:  ”PLG”. Det är 
väldigt få variabler man behöver ta hänsyn till gällande det formatet och det är väldigt 
enkelt att följa vad som händer i det. PIG var dock inte formatet som jag hade tänkt 
använda. Jag hade inte klart för mig än vilket format jag tänkt satsa helt på men det 
lutade åt DirectX egna format ”x” eller 3D Studio Max -formatet ”3ds”.



Uppbyggnad av pipeline
Efter att ha läst om både 3D-pipelinen och 3D-modellsinläsare var det på tiden att 
skriva pipelinen. Det blev några sidors kod och tog lång tid innan den fungerade som 
den skulle. Det tog flera dagar innan jag ens såg något i mitt lilla fönster och det som 
först syntes såg också helt fel ut. Lyckan när något syntes var obeskrivlig. När man 
har kommit så långt känns det i alla fall som att systemet går att lita på. Att leta reda 
på de resterande felen tog också sin tid. Speciellt innan jag insåg att mina moduler 
för att lagra färgvärden var fel och inte gällde enligt boken. Det tvingade mig att gå ut 
på Internet för att leta efter lösningar. Det slutade med att jag hittade ledtrådar för hur 
man skulle göra och byggde upp ett eget system för att lösa det där. Hur som helst 
fick jag 3D grafik i wireframe att fungera. Det innebär 3D-grafik bestående enbart av 
streck.

Ljussättning
Då pipelinen var klar och färgvärderna äntligen fungerade som de skulle, blev nästa 
utmaning att fylla sidor av ett 3D-objekt med färg. Detta var lättare än jag trodde och 
för att göra detta krävdes bara ett par värden och en funktion till. När väl detta var 
klart och jag kunde se solida 3D-objekt var det läge att ta reda på hur ljussättning 
fungerade. Ljussättning var väldigt intressant. De fungerar som så att man med hjälp 
av avståndet från ljuskällan och 3D-objektet samt vinkeln mellan ljusets riktning och 
sidan på 3D-objektet som ljuset träffar, räknar ut hur mycket av ljuset som bör 
påverka objektet. Sedan ändras färgvärderna på objektet beroende på ljuset. Om 
inget ljus träffar objektet, syns det inte överhuvudtaget.

Uppstrukturering och felsökning
Vid den här tiden kände jag att det var dags att lugna sig lite med att lägga till ny 
funktionalitet och istället spendera tid på att strukturera upp det som redan finns samt 
se till så att allt fungerar som det ska. Även göra lite egna geometriska figurer samt 
flytta och vrida dem i samband med att tiden går. När det är så pass mycket som 
sker i programmet är det sunt att se till att saker är stabila. Det tar bara längre tid att 
felsöka senare då applikationen har blivit ännu större. Dessutom kan det vara nyttigt 
att ha en period då man inte lär sig nya saker och bygger strukturer utan istället låter 
hjärnan slappna av och njuta av att se vad som går att göra med det lilla man har.



Sätta sig in i 3D Studio -formatet
Efter att ha funderat länge på vilket 3D-modell-format jag vill använda, kom jag fram 
till att jag vill använda formatet .3ds. DirectX har redan en färdig inläsare för .x filer 
och jag ville göra en egen. Den andra anledningen är att .3ds är ett av de formaten 
som används mest idag. .3ds formatet stod det tyvärr ingenting om i studielitteraturen 
som jag utgår efter så jag blev tvungen att göra research på Internet. Det visade sig 
att .3ds är ett mer komplicerat format än vanligt och att hela formatet är binärt. Med 
andra ord är inte informationen lagrad i tecken utan istället som nollor och ettor. Det 
tog mig flera dagar att förstå hur det var tänkt att man skulle läsa in formatet. Inte för 
att det var binärt utan för att hela formatet är uppdelat i ett väldigt märkligt 
blocksystem vilket först innehåller identifikation och storlek. Med hjälp av detta kan 
man då avgöra om man vill utnyttja informationen i blocket eller om man vill hoppa 
vidare till nästa block.

Skapandet av en 3D Studio -inläsare
Efter att ha läst en längre tid om formatet lyckades jag bygga en fungerande inläsare. 
Det var ett större delmoment än jag hade förväntat mig. Jag kunde dock inte ta 
hänsyn till all information i formatet mest på grund av att min renderare inte har stöd 
för det. Att få mina egna 3dstrukturer att lagras korrekt med hjälp av informationen i 
.3ds filer har lett till ett flertal buggar. Samtidigt blev det strul med 3D-pipelinen och 
jag var tvungen att fixa buggar som innebar att delar av figuren var på fel ställe samt 
att baksidan av figurer syntes vilket inte skall hända. 

Finslipning av 3D Studio -inläsare
Innan jag ville bygga ut min 3D-renderare med texturer, ville jag att .3ds -inläsaren 
skulle fungera så bra som möjligt. Därmed gick större delen av tiden åt till att kolla 
genom hela inläsaren som består av ca. fem sidor kod. Helt plötsligt slutade 
ljussättningen att fungera som den skulle och jag har blivit tvungen att se vad som 
gått fel. En fördel med att läsa in 3ds är att all information läses in som block. Varje 
block har en unik identifikation och skulle något gå fel i blocket som läses in, så vet 
man i alla fall vilket block och vilken sorts information det handlar om. Skulle dock 
någonting gå fel under tiden en fil läses in är sannolikheten högst att felet ligger i 3D-
modellerings -programmet som man använder och inte i inläsaren. Skulle fallet vara 
så, löser jag felet väldigt enkelt. 

Implementering av texturer
Med texturer i datorsammanhang menas en bild i datorn. Med andra ord en virtuell 
bild. Att rita ut texturer på skärmen var lättare sagt än gjort. Det tog mig ett par dag 
innan jag ens lyckades ladda in en bitmap korrekt och jag fick stora problem med 
bitdjupet. Mina strukturer var inte anpassade för texturer överhuvudtaget och hela 
3D-pipelinen behövdes förändras och anpassas denna nya funktionaliteten. Att 
anpassa minnesutrymmet efter trettiotvå bitars färgvärden blev en liten utmaning för 
sig. 
Jag har även haft problem med att lagra bitmappar som är större än storlek 128x128 
bildpunkter. Jag funderade ett tag på att lägga in stöd för andra bildformat än 
Windows bitmap -format ”.bmp” men beslöt mig för att inte göra det förrän alla 
problem med bitmap -formatet är lösta.



Problemlösning med bitmappar
Jag gjorde lite efterforskningar på Internet och upptäckte att funktionerna jag 
använder för att ladda in bitmappar är lämnade sedan många år tillbaka. Därmed 
spenderade jag tid på att lära mig det nya sättet i hopp om att mina problem skulle 
lösas helt och hållet. Resultatet blev inte perfekt men betydligt bättre. Jag kunde nu 
ladda in bilder med 256x256 bildpunkter med ett högt färgdjup. Efter att fått det att 
fungera kände jag mig tvungen att lämna texturerna för tiden började bli knapp och 
det var mycket som behövdes göras. 

Slutgiltig problemlösning samt planering inför redovisning
Den sista tiden har gått åt till att försöka lösa så mycket fel som möjligt så att 
applikationer inte skall krascha under redovisningen. Denna redovisning har varit 
väldigt komplicerad att planera på grund av att jag bara har varit sysselsatt inom 
tekniska områden och publiken inte har något intresse av sådant överhuvudtaget. 
Därmed bestämde jag mig för att publiken inte skulle somna, illustrera delar av 
projektet med lite bilder samt beskriva .3ds -inläsaren lite djupare i och med att en 
större del av publiken jobbar i programmet 3D Studio Max (Autodesc Inc, 2008). 



Bilaga1

Funktionalitet
Arbetet är uppdelat i tre huvudkategorier. matematikbibliotek, 3D-pipeline och parser.
Nedan beskrivs dessa kategorier utförligare.

Mattebibliotek
Mattebiblioteket består av fördefinierade värden tillexempel Pi, Pi gånger 2, 10e^-4. 
Tabeller för sin, cos, arcsin och arccos samt funktioner för att utnyttja dessa tabeller 
så effektivt som möjligt. Mattematiska och geometriska figurer och strukturer samt 
funktioner för att tillämpa dessa.

Strukturer
Mattebiblioteket innehåller först och främst strukturer för 2D, 3D och 4Dimensionella 
Vektorer. 1X2, 1X3, 1X4, 2X2, 3X2, 3X3, 3X4, och 4X4 matriser. Strukturer för linjer, 
plan, cirklar, cylindrar, sfärer och kvaternioner.

Metoder
Nedan följer en grundläggande beskrivning av de mest väsentliga möjligheterna inom 
matematikbiblioteket.

Vektorer
2D vektorer går att adderas, subtraheras, normaliseras och skalas. Det finns 
möjlighet att beräkna längden av 2D vektorer. Det går även att beräkna 
skalärprodukten av två 2D vektorer och räkna ut vinkeln mellan två 2D vektorer.

3Dvektorer går också att adderas och subtraheras med varandra samt normaliseras 
och skalas. Det går att beräkna längden av 3D vektorer. Det finns möjlighet att 
beräkna skalärprodukten av två 3D vektorer, räkna ut vinkeln mellan två 3D vektorer 
samt även beräkna vektorprodukten av två 3D vektorer. 

4D vektorer fungerar likadant som 3D vektorer. Skillnaden är att 4D vektorer har en 
extra variabel som ej motsvarar en axel utan istället används för att spara information 
för att underlätta beräkningar med 4d vektorer och andra objekt.

Matriser
2X2 matriser kan adderas, substraheras och multipliceras med varandra. 
Det finns möjlighet att räkna ut en 1X2 matris med hjälp av en 2X2 matris och en 1X2 
matris. De kan även inverteras.

3X3 matriser kan adderas, subtraheras och multipliceras med varandra.
3X3 matriser kan även multipliceras med 1X3 matriser och 3D vektorer.
Det går att räkna ut en 1X3 matris med en 3X3 matris och en 1X3 matris.
De kan även inverteras samt transponeras. 



4X4 matriser kan adderas, subtraheras och multipliceras. Det går att multiplicera 4X4 
matriser med 3D vektorer. 4X4 matriser kan inverteras och transponeras.
4X4 matriser används även för att skapa en rotations matris som används för att 
rotera 3d modeller.

Kvaternioner
Kvaternioner kan adderas, subtraheras och multipliceras med varandra.
De kan skalas, normaliseras och inverteras. Det går även att omvandla kvaternioner 
till en punkt och en vinkel och vice versa. 

Linjer
Linjer kan omvandlas till punkter och vice versa.
Det finns möjligheter att kolla om linjer överlappar varandra och om linjer överlappar 
plan.

Cylindrar
Cylindrar kan omvandlas till punkter och rektanglar.

Sfärer 
Sfärer kan omvandlas till punkter och vice versa.

Plan
Plan kan omvandlas till punkter samt går det att beräkna skärningspunkten mellan 
plan och linjer.

3D-pipeline
3D-pipelinens uppgift är att beräkna alla objekt fram till dess att de skall ritas ut på 
skärmen. I 3D-pipelinen finns stöd för att positionera, skala och rotera objekt. Den 
har även stöd för att rita ut enfärgiga samt texturerade sidor och skugga enfärgade 
sidor.

3D figurerna lagras i två olika typer av objekt kallade object och renderlist. Object är 
till för att innehålla enstaka 3D figurer medan renderlist är menade att lagra terräng.

3D figurerna går igenom en naturlig process genom 3D-pipelinen och omvandlas 
fråndess lokala koordinater till världs koordinater för att veta var deras position ligger 
i världen. Därefter beräknas kamera koordinater fram genom att ta hänsyn till hur 
världs koordinaterna befinner sig förhållandevis till den virtuella kameran. Kamera 
koordinater omvandlas till perspektiv koordinater för att få deras förhållande till 
varandra på en flat yta. I det sista steget omvandlas perspektiv koordinater till 
skärmkoordinater som varierar beroende på storleken av fönstret.

I 3D-pipelinen sker backface removal, clipping och culling vilka filtrerar bort samt 
kapar delar av 3d figurer som inte syns.



Skuggningen som mjukvaru 3D-renderaren har stöd för kallas Flat Shading och 
innebär att en sidas färgvärden subtraheras beroende på hur stor vinkeln är mellan 
kamerans riktning och de enskilda sidorna av figuren.

Det sista steget som sker innan objekten ritas ut på skärmen är sortering. Det 
naturliga är att vart än kameran flyttas, befinner sig kameran alltid på position 0, 0, 0 
med riktningen rakt mot Z-axeln medan objektens koordinater förändras motsatt hur 
kameran skulle ha förflyttats. 3D figurernas sidor sorteras beroende på hur långt bort 
längs Z-axeln de befinner sig. På så sätt går det att hålla reda på vilka sidor som är 
längst ifrån kameran och gör det möjligt att sortera sidornas lista utefter dess position 
i Z-ledet förhållandes mot origo, där kameran befinner sig. Därmed går det att hålla 
reda på vilka sidor som skall ritas ut och i vilken ordning de skall ritas ut. På så sätt 
hamnar inte delar av figurer som ligger längre bak i figurer framför delar som ligger 
längre fram. 

Färg
Alla pixlar har ett färgvärde som är en kombination av grundfärgerna rött, blått och 
grönt. Om en pixels röda, blåa och gröna färgen är noll innebär det att pixeln inte 
innehåller någon färg och förblir därmed svart. Ifall den röda, blåa och gröna färgen i 
en pixel har mest möjliga färg, blir pixeln vit. Färg lagras i en struktur som vanligast 
är en storlek på 8, 16 eller 32 bitar. Detta kallas oftast bland datoranvändare för 
färgdjup. Förr i tiden var 8 eller 16bitars färgdjup vanligast då den grafiska 
prestandan i en genomsnittligt kvalitativ persondator var låg och grafikkorten inte 
hade stöd för det. 16 bitars färgdjup innebär att färger lagras inom 16 
lagringsutrymmen vardera lagringsutrymme enbart innehåller en etta eller en nolla.
Vanligast lagrades då 5 bitar rött, 6 bitar grönt och 5 bitar blått. 
5 + 6 + 5 = 16.

Vilket innebär värdena 2^5  rött 2^6 grönt och 2^5 blått.
Med andra ord intervallen 0-63 rött, 0-127 grönt och 0-63 blått.

Eller också delades bitarna upp i 5 bitar rött, 5 bitar grönt, 5 bitar blått och en bit 
alpha. 

Med andra ord intervallen 0-63 rött, 0-63 grönt, 0-63 blått och 0-1 i alpha. 

Med alpha menas transparens eller genomskinlighet. 
 
Färgdjupet som mitt projekt först och främst har stöd för är 32bitar. 
Då lagras 8bitar rött, 8 bitar grönt, 8 bitar blått och 8 bitar alpha.

Detta ger intervallen 0-254 rött, 0-254 grönt, 0-254 blått och 0-254 alpha.

Fördelen med 32bitars färger är att den totala mängden färger är flera gånger mer än 
åtta och 16 bitars färger samt en möjlighet av ett högt antal alpha lägen har 
förverkligats. 

En annan fördel är att dagens processorer är 32bitars processorer och arbetar med 
32bitar i taget. Därmed blir även prestandan på topp. Detta håller dock på att 
förändras nu när 64bitars processorer är på väg att bli en standard.



Högre färgantal än 32bitar i dagsläget ovanligt.

3ds parser
.3ds är ett binärt format vilket innebär att informationen läses in som nollor och ettor 
istället för tecken.

Informationen i .3ds ligger i block såkallade chunks. En chunk består av fyra olika 
delar. Den första delen är ett ID. Denna identifikation ligger lagrad i en hexadecimal 
siffra som talar om vad det är för ett sorts block. Detta är till för att veta vad det är för 
sorts information så att man förbereder sig på detta. Storleken av denna del är 2 
bytes. Den andra delen är SIZE. En siffra som visar den totala storleken av den 
nuvarande chunken i bytes. Med vetandet om den nuvarande chunkens totala 
storlek, går det att ta reda på exakt var nästa chunk börjar. På så sätt ignoreras 
chunken ifall dess ID talar om att informationen som ligger i ändå inte är till någon 
nytta. Storleken av delen SIZE är 4 bytes. Den tredje delen är den egentliga 
informationen som chunken var menad att ge. Dess beståndsdelar beror helt och 
hållet på vad det är för typ av chunk. Med andra ord vad chunken har för ID. 
Storleken av den tredje delen varierar beroende på vilken sorts information chunken 
innehåller. Den fjärde delen är information som förbereder för kommande chunks. 
Det är dock ingenting som mjukvaru 3D-renderaren har nytta av och är därför 
information som läses in utan att användas. 

En .3ds fil kan innehålla mer än ett 3d objekt. Praktiskt taget en hel scen.
Chunkarna ligger efter varandra och kan befinna sig i olika ordning. Dock kommer 
alla chunks som tillhör samma objekt tillsammans efter varandra innan nästa nästa 
objekt. Det finns ingen överskådlig information som talar om hur många objekt filen 
består av etcetera, så all information måste tas hand om allteftersom filen läses 
igenom.

I och med att .3ds är ett format som kan innehålla precis vilka sorters 3D världar som 
helst, är det enbart en liten del av all information i filen som behövs tas hänsyn till.
Chunks som innehåller material och smooth list är exempel på 3d studios egna 
specialtillverkade saker som antingen enbart fungerar i och med 3d studio eller också 
innebär extra mycket beräkningar som tar onödigt mycket systemresurser.

3ds parsern består i grunden av en cirka två sidor lång switch sats vars loopas 
igenom tills slutet av filen som skulle parse:as har hittats. 

C
Innan projektarbetets början var det mer jag undrade om än enbart matematiken, 
strukturen och funktionaliteten bakom 3D applikationer, DirectX och hur dess 
komponenter var tänkt att användas hur man tar hänsyn till färger och tanken bakom 
3d format. Jag hade enbart jobbat med C++ och ville veta mer om den 
grundläggande delen C. C++ är i all sin enkelhet ett tillägg utöver C.
Just därför innehåller inte mjukvaru 3D-renderaren väldigt få element från C++ 
tillexempel klasser och nyckelordet new. Klasser är bra när ett flertal strukturer 
behöver likadana värden samt kunna göra likadana saker. Om då all funktionalitet 
ligger i olika klasser, slutar det med att hela klasstrukturer skapas för enstaka objekt 



vilket komplicerar mer saker än det underlättar. Klasser skall enbart existera för sitt 
specifika ändamål och icke vara implementerat inom allt som händer i hela 
applikationen. Efteråt nu när jag har sysslat med både C och C++, uppskattar jag att 
använda båda varianterna när var och en passar sig.



Bilaga2

Projektplan
MAPQ05_ ME1301_PROJEKTPLAN

3D grafikmotor i DirectX

Resultat:
En motor för 3dimensionell grafik i DirectX.
Objekt skall kunna placeras ut samt textureras.
Objekt skall kunna roteras, ljussättas.
Flera kameror skall finnas med som går att kan växla emellan.

Kvalitetskrav:
Baskunskaperna som behövs för projektet är en god erfarenhet inom programmering 
i C++.
Förståelse av linjär algebra. Speciellt vektorprodukt och matriser.

Motivering:
Ha en grund för att senare kunna göra egna spel i 3D.
Få höga kunskaper inom DirectX vilket är eftertraktat på branschen. 
En färdig produkt jag kan bära med mig i min portfolio när jag senare söker jobb.
Kunna bygga ut grafik motorn precis som jag själv känner för eller som passar just de 
spelen jag tänkt göra. Ej behöva vara rädd för att vara beroende av någon annans 
motor som kan ha begränsningar eller kräva att man måste ta tid på sig att lära sig 
och sätta sig in i den.

Projektmetod:
Tillvägagångssättet kommer bestå av att läsa kurslitteraturen ”Introduction to 3D 
gameprogramming with DirectX” och ”Tricks of the 3D gameprogramming gurus i en 
kombination med att programmera i Visual Studio. 
Blir något oklart kommer jag fråga med folk på skolan om hjälp men även söka 
och/eller fråga på forum.

Tidsplan:
V4: Sätta mig in i Windows programmering. Få upp ett tomt fönster på 
skärmen.
V5: Repetition av de områden inom linjär algebra som kommer behövas.
V6: Fortsättning av repetition av linjär algebra.
V7: Studera DirectX API:et.
V8: Initializering av DirectX.
V9: Initializering av DirectX.
V10: Rendering. 
V11: Rendering. 
V12: Rita ut med Direct Draw.
V13: Rita ut med Direct Draw.
V14: Visa färg i fönstret.
V15: Ljussättning. Kunna sätta ljuskällor.



V16: Ladda in texturer.
V17: Planering inför redovisning

Ekonomi:
Dator, Visual Studio och böcker äger jag redan. Det kommer inte att kosta något för 
att utföra projektet.

Behov:
Det kan förekomma situationer då jag inte vet hur jag skall lösa någon som har 
erfarenheter i DirectX. 

Risker
Risker som kan förekomma är att jag blir sjuk, datorn går sönder, hårddiskar går 
sönder. Jag stöter på så komplicerade problem med projektet att jag inte vet hur jag 
skall lösa det.
Om datorn går sönder, vore det bra att ha del av en server t.ex. på skolan.

Mattias Pettersson



Ordlista
Programmerare - Någon som skriver program

Programmering - Skrivande som resulterar i program

Mjukvarubaserad - Varierar inom olika områden. I mitt fall att beräkningar 
utförs av   programkoden än med hjälp av hårdvara.

3D-modell - Ett annat ord för en figur i 3D.

Kollisionssystem - Ett system som håller reda på om flera objekt kolliderar.

Gameplay - Upplevelsen av spelet i sin helhet bortsett från faktorer som 
grafik och ljud.

Assembler - Programspråket som ligger närmast processorn.

Spelkonsol - En dator som är skapad och anpassad i syftet att bara 
spela spel på. Är oftast till   för att kopplas till en TV.

Virtuell - Något som inte är på riktigt men ändå representerar 
verkliga   egenskaper. Allt som datorskärmen visar är virtuellt.
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