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Förord 
 
Syftet med denna rapport är att klargöra för utomstående vad vi har gjort under vårt 
examensarbete. Vi har fokuserat denna slutrapport på de problemområden som funnits under 
arbetets gång. Vill du ha en bättre helhetsbild av hela examensarbetet, eller mer detaljerad 
information, titta då i vår planneringsrapport som finns bifogad. 
 
Vår uppgift under examensperioden har varit att utvecklat ett mindre dataspel åt en av Aptera 
Reklambyråns kunder, Äventyrshuset Bodaborg i Skellefteå.  
 
För ett lyckat genomförande vill vi tacka följande personer/företag som gjort detta möjligt: 
 
Patrik Holmlund, examinator & LTU i Skellefteå, för stöd genom examensarbetet, lån av 
hårdvara. Per-Olov ”Prolle” Wiklund, LTU Adm. för hjälp av frakt. Ett stort tack till Aptera 
Reklambyrå AB, Skellefteå, Stefan Burman, grundaren till examensuppdraget, support i stort 
sett allt kring om! Exploaris i Skellefteå, för låna av de fina lokalerna. Äventyrshuset 
Bodaborg, Skellefteå förstås! Slutligen tack till alla andra som hjälpt till!     
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Abstract 
 
The purpose with this project was to see if there was a market for commersial computer-
games, games that directly promotes the company in question. 
The work was carried out in Expolaris Center, through an advertising company called Aptera. 
We were four people working on the crew, two CG-artists and two game-programmers. 
The tools used for making the graphic part of the game was MilkShape, Photoshop and Ogre 
with various accessories. The graphics needed for making the game was modeling of rooms 
and items (with possible animations), the Graphical User Interface, game cinematics and 
splashscreens. After nine weeks we had managed to produce a fun and exciting game, even 
though it consists of only one course. But wether there is a market for it we do not know, 
since it has not been and will probably not be publically distributed. 
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Sammanfattning 
 
Vi har gjort vårt examensjobb på reklambyrån Aptera. 
På efterfrågan av Äventyrshuset Bodaborg, en av Apteras kunder, fick vi uppdraget att göra 
ett litet spel för reklamsyften. Som ett sätt att nå ut till konsumenterna på ett underhållande 
och lite nytänkande sätt. 
I reklambranschen är det viktigt att man har bra och nyskapande koncept för att folk ska lägga 
märke till, och ännu viktigare, gilla reklamen. Och reklam finns ju i alla möjliga former, så 
det kändes som ett naturligt steg att även använda dataspel som ett reklammedium. 
 
Vi var ett team på fyra personer som skulle jobba med projektet, två grafiker och två 
datorspelstekniker och det skulle pågå under tio veckor. Tanken var att vi skulle få färdigt en 
spelbar demoversion och eventuellt att man skulle kunna distribuera den som reklam till 
företag etc. 
Spelet skulle innehålla en bana, vilken består av tre rum med en knepig uppgift i varje rum, 
precis som på Bodaborg. 
 
Från början var den stora frågan vilken spelmotor vi skulle använda, men efter många 
överläggningar bestämde vi oss för att använda grafikmotorn Ogre, vilket fungerade 
överraskande bra. Tack vare det har hela projektet gått relativt smärtfritt. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Problemställning 
Eftersom vi inte hade någon som helst tidigare erfarenhet av grafikmotorn vi 
använde (Ogre3D), så fanns det många potentiella problem och svårigheter att 
konfrontera. Som grafiker är de största frågorna: 

 
• Grafisk exportering 

Konvertering av 3D-modeller med material, texturer och dess varierande 
egenskaper. 

 
• Animation 

Tillvägagångssätt för att få en fungerande animation. 
 

• Design 
Hur spelet ska se ut, realistiskt eller fantasifullt. Att möta uppdragsgivarens 
önskemål. 

 
 

1.2 Bakgrund 
Examensarbetet bestod av att tillverka ett dataspel till Apteras kund 
Äventyrshuset Bodaborg, Skellefteå. Spelet är ett mindre 
spel/demonstrationsspel som visar vad och hur det kan gå till när man besöker 
Bodaborg på riktigt. Eftersom varken reklamföretaget Aptera eller Bodaborg har 
haft något tidigare samröre med tekniken och spelbranschen, kommer 
examensarbetet vara något av ett experiment. Aptera ser detta som ett tillfälle att 
prova på ett nytt sätt att marknadsföra en kund. Spelet ska fungera som en 
reklamprodukt.  
 
Framtida distribution av spelet kan vara:  
- Köp av CD-skiva på Äventyrshuset Bodaborg  
- Reklam CD för utskick till företag  

 
Spelet kommer att innehålla en temabana vilket inkluderar tre olika rum. Dessa 
tre rum existerar inte i någon äventyrslokal. Rummen finns planerade på riktigt 
men går ej att lösa tekniskt, därför passar dessa bra att använda i ett spel. 

 
 

1.2 Syfte med arbetet 
Syftet med projektet är dels att locka och uppmuntra folk att besöka Bodaborg, 
men också för vår egen del att utvecklas och lära oss mer om 
dataspelsutveckling samt projektarbete. 
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1.4 Förkortningar 
 

ev. = Eventuellt, m.fl.= Med flera, osv.= Och så vidare 
 
 
2. Genomförande/ Material och Metoder 
 

2.1 Beskrivning av arbetet  
Det första vi gjorde var att besöka Bodaborg tillsammans med Stefan på Aptera, 
för att diskutera med personalen. Där fick den information och materialet vi 
behövde för att komma igång med arbetet. Vi fick också tillfälle att prova på 
olika rum, detta för att få en bättre inblick i hur det fungerar. Under besöket 
noterade vi även hur lokalerna var utformade i färg, form och funktion. 

 
Examensgruppen samlades tiden därefter till möte för diskussion och val av 
lämpliga rum till spelet. Valet av spelmotorn Ogre togs efter den övergripande 
bild vi fick av det kommande arbetet, utifrån detta skapades även en 
planeringsrapport. Gruppen installerade sig i Apteras lokaler på Expolaris strax 
före examensperiodens början. 

 
 

2.2 Arbetsprocess 
Inledningsvis började vi med olika tester av exportering från 3D-verktyget till 
Ogre’s modellformat (.mesh). Vi upptäckte rätt snart vilka brister som fanns och 
anpassade oss till de tillvägagångssätt som krävdes. Proceduren för att animera 
objekt har varit lite mer krävande men inget som inte gått lösa i slutändan.  

 
Arbetet för oss grafiker har bestått till största delen av modellering och 
texturering av de tre rum som finns med i spelet. I dessa rum finns tillhörande 
objekt som passar in i rummens utformning och tema. De tre rummen som 
bildar en bana har ”Ljus” som huvudtema. 
Realtidsanimationer av objekt såsom dörrar, luckor m.m. har också skapats. 
Utöver de planerade rummen modellerades även Bodaborgs entrérum, ett 
tillsynes viktigt rum som utgör basen för spelets start och slut.      

 
Förutom de modellerade och texturerade spelelementen så har grafik för 
användargränssnittet designats, exempel på detta är menyer, ikoner, stillbilder 
m.m. som vägleder spelare genom spelet på ett lättförståligt sätt.  

 
Av den extra tid som tillkom har introduktions- och logotyps animationer 
renderats för att lyfta fram helheten för spelet.  

 
Ljudeffekter samt musik till spelet har även fallit som en av grafikernas 
uppgifter. Det har skapats och implementerats vid examensprojektets slutperiod. 
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2.3 Tillvägagångssätt - Grafisk exportering 
Reglerna för exportering följer de generella kraven av modelluppbyggnad före 
exportering. 3D-modellens normaler bör kontrolleras så att de är vända utåt mot 
betraktarens håll (undantag för val av dubbelsidiga ytor), texturfilen måste hålla 
jämna mått 16*16, 32*32, 64*64…osv. Bildformaten som stöds är .bmp .jpg 
.tga .png (ev. mfl.). Transparens i  texturer (.tga och .png) går att använda. 

  
Även enkla procedurala texturer från 3D-vertyget stöds vilket är ett plus i 
kanten. Slutligen trianguleras modellens ytor, en nollställning/frysning av 
modellens xyz koordinater samt historik görs, med detta är inget krav för en 
godkänd exportering. 

 
Exporteringen sker i två steg: 
1. Konvertering från 3D-vertygets .mb format till filformatet .xml. 
2. Från filformatet .xml konverteras filen slutligen till Ogre’s modellformat 

.mesh. 
 

Filer att tillgå efter exportering: 
• modell.mesh.xml    - modelldata 
• modell.mesh  - Ogre modell 
• modell.material  - konfigurationsfil 
• textur.jpg   - vanlig bild 
• modell.skeleton.xml  - animationsdata 
• modell.skeleton  - Ogre animationsfil 

 
Det huvudsakliga problemområdet har varit det material som genererats efter 
exporteringen från vårt 3D-program. Det bör tilläggas att detta inträffade vid 
exjobbets första veckor då exporteringsverktyget hade brister. 

 
Problemområden: 
• Exportverktyget genererade en .xml fil, konverteringen till .mesh formatet 

fick vi göra manuellt med ett DOS baserat program. Ett extra moment i 
utvecklingsarbetet. 

• I .material filen skapades alla ”diffuse” värden till 0.0 som defaultvärde, 
detta resulterade i att modellen blev heltäckande svart i Meshviewern. Detta 
korrigerades genom att manuellt ställa alla värden till 1.0 i .material filen. 
Vid större .material filer blev detta ett krävande moment. 

• Vid transparenta texturer var modifiering av .material filen nödvändig. Extra 
kod inkluderades, detta var inget som följde med automatiskt från 3D-
verktyget. Detta var även nödvändigt för speciella textureffekter, exempelvis 
”enviromentmapping”. Dubbelsidigt material måste även skrivas in ifall 
behovet fanns. 

• Upprepade texturer(tiling) i 3D-verktyget följde inte med till .material filen 
efter exportering. Antal texturrepetitioner måste manuellt överföras från 3D-
verktyget till .material filen, detta besvärande då värden i 3D-verktyget och 
Ogre’s .material fil inte är av samma storleksklass. 

• Transparents tillsammans med vanlig textur i samma bildfil gav felaktigt 
resultat. Heltäckande textur blev också till viss mån transparent.          
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Exempel på hur en .materialfil kan se ut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under examensarbetet har vi haft turen på vår sida. Nya exportrar har utvecklats 
i samband med vårt arbete. Dessa nya versioner har löst de ovanstående problem 
och har även gjort det mer användarvänligt. 

 
Meshviewer: 
Modeller efter exportering har kunnat visas i Ogre’s Meshviewer. Ett 
användbart program för oss grafiker för att visualisera de modeller vi skapat för 
spelmotorn. Detta visningsprogram har också brister men det har räckt till för att 
kontrollera samt felsöka modeller och material. 

 
Brister i Meshviewer v1.0.1: 
• Mycket svårt att kontrollera vykameran på ett bra sätt för att titta på 

modellen. 
• Dåliga renderingar av modellerna.  
• Allt material måste ligga i samma katalog, saknas en textur kraschar 

programmet utan att berätta varför. 
• Instabilt, ej användarvänligt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

material bun_texture 
{ 

technique 
{ 

 pass 
 { 
  ambient 0.3 0.3 0.3 1 
  diffuse 1 1 1 1 
  specular 0 0 0 0 
  emissive 0 0 0 
 
  texture_unit 
  { 
   texture bun.jpg 
   tex_coord_set 0 
   colour_op modulate 
  } 
 } 

} 
} 

Rum 1 – Öppna luckor 
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2.4 Animation 
Vi har varit ganska sparsamma med animationerna, eftersom det inte gick att 
exportera dem direkt med scenen utan var tvungna att importeras från separata 
filer. Anledningen till detta var att man endast kunde ha ett skelett i varje scen. 
Ett annat problem var att det bara gick att animera med hjälp av skelett, alltså 
ingen objektanimation. Det första vi märkte var att den bundna geometrin blev 
kraftigt deformerad vid exporten. Efter lite forskning fick vi reda på att root-
jointen måste vara placerad i origo. Ännu en anledning till att vi inte kunde 
exportera animationerna direkt i scenen. Men överlag har det gått ganska bra 
med animationerna. Förutom de tidigare nämnda svårigheterna har det varit 
ganska intuitivt hur det fungerar. Man kan förresten också tillägga att det inte 
går att använda Rigid bind när man ska binda geometrin till skelettet, det måste 
vara Smooth bind. 

 
 
2.5  Design 
Vi fick ganska fria händer när det gällde designen av spelet, så den avviker en 
hel del från det riktiga Bodaborg. Men vi kände också att det inte borde vara 
alltför kontroversiell design, eftersom vi ville att man skulle kunna känna igen 
sig från verkligheten åtminstone lite grann. Alla tre rum har sin egen stil, två av 
dem ganska fantasifulla, med skogslandskap och en medeltidsborg och ett av 
dem lite mer realistiskt. Vi gjorde även själva lobbyn till Bodaborg som en 
kopia av originalet, bara som en rolig grej. När det gäller det grafiska 
användargränssnittet (GUI:n) så har vi givetvis försökt att göra det så enkelt och 
användarvänligt som möjligt. Först gjordes en färdig design på menyer och 
fönster, men efter att ha gjort fönstret för kontroller och funktioner som blev 
mycket snyggare än allt det andra, blev jag tvungen att göra om allt igen. Det 
blev ett blått semitransparent utseende. Varje rum har sin egen HUD (Heads Up 
Display) som innehåller information om rummets speciella uppgift. HUD:en 
visar också hur mycket tid man har på sig för att klara det aktuella rummet samt 
nyckelorden om man har hittat några sådana. HUD:en har ett brunt 
semitransparent utseende. Typsnittet på texten blev Trebuchet MS Bold, efter att 
ha provat ett par andra fonter som på ett eller annat sätt inte passat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rum 2 – Rikta laserstrålar 
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3. Resultat 
   

3.1 Övergripande beskrivning 
Tidsplanen för projektet har efterföljts, de uppsatta målen för examensarbetet 
har uppnåtts. Individuellt har vi fått nya erfarenheter och kunskap i ämnet under 
detta examensarbete. Slutresultatet blev över förväntan. Vi är fullt nöjda med 
resultatet.    
  
 
3.2 Detaljerad beskrivning 
Vid uppstart av detta examensarbete hade ingen av oss tidigare utvecklat i Ogre-
miljö, det handgripliga arbetet för spelet fick ligga lågt och ge plats åt 
studerande av Ogre’s online dokumentation, huvudsakligen för oss grafiker de 
exporteringsmöjligheter som fanns samt de tillvägagångssätt som krävdes. 
Tidsplaneringen har följts, och vid vissa tillfällen har vi även legat några dagar 
före! Den extra tid som tillkom utöver de planerade timmarna har använts till 
extra utbyggnad av spelet som helhet. Exempel på detta är spelets entrérum, 
logotyp- introduktionsfilm m.m. 
 
Under utvecklingsarbetet har också nya idéer fötts på hur spelet kan bli bättre, 
visuellt och logiskt. Dessa idéer har vi sedan kunnat verkställa. 
 
En balansgång har varit nödvändig då det gäller Bodaborg på riktigt och ’The 
Borg’ som dataspel. Det som upplevs fysiskt ansträngande i verkligheten är 
inget att beakta i datormiljö, därför har utmaningarna fokuserats på 
problemlösning. Även utformningen i rummen skiljer sig från verkligenheten 
för att göra upplevelsen större. Denna balansgång har vi lyckats med. 
 
Svårighetsnivån i spelet har finjusterats i samband med utvecklingsarbetet, på 
detta vis har vi hittat ett utmanande och roligt gameplay. 
 
Spelets grafiska utseende har legat på en genomsnittlig detaljrikedom. Detta har 
resulterat i att spelet inte kräver de senaste och bästa datorkomponenterna från 
användaren. Vissa grafiska delar som varit önskvärda har vi fått avstå ifrån, 
detta pga. den korta tiden, exempelvis ’normal/bump mapping’ m.fl. 
 
Det slutgiltiga resultatet vi uppnått på dessa 9 veckor (1 veckas dokumentation) 
kan vi inget annat än vara mycket nöjda med. Resultatet blev också bättre än vad 
vi hade förväntat oss. 
 
 
3.3 Resultat 
Det slutgiltiga resultatet blev ett roligt och stimulerande demonstrationsspel i 
bästa Bodaborg anda, det uppsatta målet för examensarbetet har uppnåtts. Våra 
grafiska visioner till spelet har även blivit uppnådda. Vi är fullt nöjda med 
resultatet.    
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4. Diskussion 
 
 4.1 Innebörd 

Innebörden av resultatet visar vårt examensföretag, Aptera Reklambyrå, att en 
möjlig distribution av ett roligt och lockande spel i reklamsyfte är möjligt. För 
Bodaborgs del så kan detta media hjälpa till med deras marknadsförning, och 
förhoppningsvis locka fler besökare till deras äventyrshus.  
 
4.2 Slutsats 
Vår slutsats av resultatet visar att vi besitter den grundläggande kunskap som 
behövs för att skapa ett dataspel, vilka olika delar som behövs, tillvägagångssätt 
m.m. Vi har även färdigheter i att arbeta som ett team vilket är ett stort plus i 
arbetslivet. 
 
4.3 Fördelar och nackdelar 
Fördelarna med vårat arbetssätt var att det oftast fanns bra verktyg och 
hjälpmedel. Och om det någonsin saknades något, eller någonting fungerade 
undermåligt, så behövde vi inte vänta länge innan det kom nya uppdateringar. 
Den enda nackdelen var att grafikmotorns begränsningar gav teknikerna en del 
av grafikernas arbete, såsom partikelhantering och ljudläggning.�
 
4.4 Framtida förändringar 
Ifall Bodaborg ser detta examensarbete/dataspel som en säljbar produkt och vill 
investera i denna, så finns möjlighet att anpassa spelet för deras varumärke. 
Spelet kan även byggas ut ifall efterfrågan finns. I detta sammanhang kommer 
de ekonomiska frågorna att tas upp samt rättigheterna till spelet, men tillsvidare 
äger vi utvecklare, RAND Entertainment, alla rättigheter till spelet. 
 
4.5 Summering 
När vi summerar det hela så kan vi inget annat vara än mycket nöjda med det vi 
har presterat. Examensarbetet har uppnått sitt uppsatta mål, spelet kan fungera 
som en reklamprodukt, spelet har spelglädje, vi har tagit stor lärdom av projektet 
och fördelarna har varit fler än nackdelarna. Vad som kommer hända med detta 
spel i framtiden återstår att se, men vi har då åtminstone ett fint minne av tiden 
samt ett helt eget producerat spel som vi alla stolt kan visa upp! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rum 3 – Kasta bollar 
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