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SAMMANFATTNING 
Kinect är en spelkontroll för rörelse- och gestbaserade spel. Genom specifika interaktionsmönster 

interagerar en spelare med en spelapplikation. I denna studie utvecklades en spelapplikation där 

spelaren ska boxa till måltavlor som dyker upp på en spelplan. I studien undersöktes hur man kan 

gå tillväga för att utveckla en slagbaserad spelapplikation för Kinect. Olika typer av visuell 

återkoppling samt olika sätt att styra spelplanen implementerades och testades. Metoderna 

analyserades utifrån hur de påverkade spelupplevelsen. Studien visar att den visuella 

återkopplingen från en spelapplikation är viktig eftersom den påverkar spelupplevelsen. 

 

 

 

  



 iv 

  



 v 

INNEHÅLL 
1 INLEDNING ................................................................................................................................ 7 

1.1 Motivering ............................................................................................................................. 7 

1.2 Syfte....................................................................................................................................... 7 

1.3 Frågeställning ........................................................................................................................ 8 

1.4 Avgränsningar ....................................................................................................................... 8 

2 BEGREPP .................................................................................................................................... 9 

3 BAKGRUND ............................................................................................................................. 11 

4 TEORI ........................................................................................................................................ 13 

5 METOD ..................................................................................................................................... 15 

5.1 Kinect .................................................................................................................................. 15 

5.2 Utveckling och tester ........................................................................................................... 15 

5.2.1 Grunden till spelapplikationen ...................................................................................... 15 

5.2.2 Normalisering av spelkontrollens koordinatsystem ...................................................... 15 

5.2.3 Spelplanen ..................................................................................................................... 16 

5.2.4 Slagmotor ...................................................................................................................... 16 

5.2.5 Insamling av mätpunkter .............................................................................................. 17 

5.2.6 Interaktionsmönster ...................................................................................................... 17 

5.2.7 Spelets banor ................................................................................................................. 17 

5.2.8 Val av spelare ............................................................................................................... 18 

5.2.9 Visuell återkoppling ...................................................................................................... 18 

5.2.10 Generell spelplan ........................................................................................................ 18 

5.2.11 Visualisering av en träff .............................................................................................. 18 

5.3 Algoritmer ........................................................................................................................... 18 

5.3.1 Slagets längd ................................................................................................................. 18 

5.3.2 Slagets hastighet ........................................................................................................... 19 

5.3.3 Slagets vinkel ................................................................................................................ 19 

6 BESKRIVNING AV SYSTEMET ............................................................................................ 21 

6.1 Spelets upplägg.................................................................................................................... 21 

6.2 Att spela en bana ................................................................................................................. 21 

6.3 Identifiering av spelare ........................................................................................................ 21 

6.4 Kioskspelets inledning ........................................................................................................ 22 

6.5 Spelets början ...................................................................................................................... 22 

6.6 Poängfördelning .................................................................................................................. 23 

6.7 Spelets arkitektur ................................................................................................................. 23 

6.7.1 Klass: MainWindow ..................................................................................................... 23 

6.7.2 Klass: Target ................................................................................................................. 23 



 vi 

6.7.3 Klass: Hit_target ........................................................................................................... 23 

6.7.4 Läge 0: Viloläge ........................................................................................................... 23 

6.7.5 Läge 1: Startmeny ......................................................................................................... 23 

6.7.6 Läge 2: Huvudmeny ..................................................................................................... 23 

6.7.7 Läge 3: Spelläge ........................................................................................................... 23 

6.7.8 Läge 4: Topplista .......................................................................................................... 24 

6.7.9 Läge 5: Resultatmeny ................................................................................................... 24 

6.7.10 Funktion: SensorSkeletonFrameReady ...................................................................... 24 

6.7.11 Funktion: calculate_aim .............................................................................................. 24 

6.7.12 Funktion: determine_hit .............................................................................................. 24 

6.7.13 Funktion: move_targets .............................................................................................. 24 

6.7.14 Funktion: setup_target_data ........................................................................................ 24 

6.7.15 Funktion: TransformSmoothParameters ..................................................................... 24 

6.7.16 Funktion: update_highscore_view .............................................................................. 24 

7 RESULTAT ............................................................................................................................... 25 

7.1 Workshop 1: Val av spelare ................................................................................................ 25 

7.1.1 1: TrackingId ................................................................................................................ 25 

7.1.2 2: Position ..................................................................................................................... 25 

7.2 Workshop 2: Visuell återkoppling ...................................................................................... 25 

7.2.1 1: Ingen återkoppling .................................................................................................... 25 

7.2.2 2: Blå polygon ............................................................................................................... 25 

7.2.3 3: Gula klossar .............................................................................................................. 25 

7.2.4 4: Skuggbild .................................................................................................................. 26 

7.3 Workshop 3: Styrning av spelplanen................................................................................... 26 

7.3.1 1: Styra spelplanen med spelarens axlar ....................................................................... 26 

7.3.2 2: Styra spelplanen med spelarens vrister ..................................................................... 26 

8 DISKUSSION ............................................................................................................................ 27 

9 SLUTSATS ................................................................................................................................ 29 

10 REFERENSER......................................................................................................................... 31 

 

 



 

 7 

1 INLEDNING 
1.1 Motivering 
Under de senaste årtiondena har majoriteten av alla spelkonsoler haft en liknande typ av 

inmatningsenhet. Spelkonsolernas inmatningsenheter kallas för spelkontroll. Tidigare bestod den 

av ett tangentbord eller en handhållen dosa med knappar men i dag finns det spelkontroller som 

låter en spelare använda hela sin kropp för att interagera med ett spel. En spelkontroll som har 

denna möjlighet är Kinect. 

En rörelsebaserad interaktionsform skiljer sig från den traditionella interaktionsformen med 

knapptryckning via ett tangentbord eller en handhållen spelkontroll. Den nya generationens 

spelkontroll använder sig av kameror för att fånga rörelse-sekvenser. När en spelare vill interagera 

får han/hon utföra en gest eller en rörelsesekvens. En av de största skillnaderna mellan 

interaktionsformerna är den tid det tar att interagera med spelet. Varje rörelse och interaktion kan 

ta flera sekunder att utföra medan en knapptryckning går mycket snabbt. En annan skillnad mellan 

interaktionsformerna är att precisionen i en rörelsebaserad interaktion skiljer sig från precisionen 

i en knapptryckning eftersom en knapptryckning är entydig medan en rörelse är dynamisk och kan 

utföras på många olika sätt och även variera från person till person. 

Spelet är ett fitness-spel där en spelare kan interagera med spelapplikationen via rörelser och slag. 

Spelaren svingar med armarna och boxar till objekt som dyker upp på spelplanen framför spelaren. 

Spelkontrollen befinner sig framför spelaren och fångar spelarens rörelser. Området framför 

spelaren där han/hon ska slå för att interagera kallas träffområde. 

Spelkontrollen Kinect har en färgkamera och en infraröd kamera. Spelkontrollens kameror 

används för att identifiera en spelare. Spelkontrollen registrerar spelarens gester och rörelser och 

är kopplad till en spelkonsol som kör en spelapplikation. I studien används en Windowsdator som 

spelkonsol och en Kinect for Xbox 360 som spelkontroll. För att kunna använda Kinect som 

spelkontroll behöver spelapplikationen få tillgång till vad som Kinects sensorer ser. Det behövs 

speciella verktyg för att utveckla spelapplikationer till Kinect. Ett sådant verktyg kallas Kinect 

SDK och tillhandahålls av Microsoft. 

I spelapplikationen finns tydligt definierade interaktionsmönster som i detalj beskriver hur 

spelaren ska röra sig för att interaktionen ska godkännas. Slagmotorn tolkar spelarens rörelser och 

försöker identifiera specifika kommandon genom att jämföra spelarens rörelser med dessa 

interaktionsmönster. Normalt viftande med armar och händer är något som spelkontrollen 

uppfattar men som spelapplikationen måste filtrera bort.  

Den grafiska responsen visas på skärmen. I menysystemet används textrutor och bilder för att 

beskriva hur spelaren ska navigera. Genom animationer i spelläget får spelaren information om 

vad som den förväntas göra. Animationer används exempelvis vid träffad måltavla och 

poängutdelning.  

Respons är viktigt för att göra spelet förståeligt och intuitivt. Den ska även få spelaren att förstå 

att han/hon gjort rätt när interaktionen utfördes korrekt. Jag arbetade efter antagandet att 

spelupplevelsen påverkas positivt om det finns en bra och tydlig balans mellan vilka interaktioner 

som räknas som träff eller miss. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur man kan gå tillväga för att utveckla ett fitness-spel av 

typen kiosk-spel som kan spelas i ett en-persons spelläge. Spelet behöver vara både lättspelat och 

intuitivt. Syftet är även att spelapplikationen ska anpassa spelplanen utifrån den person som vill 

spela för att både barn och vuxna ska kunna spela spelet på lika villkor. 
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1.3 Frågeställning 
Hur kan man gå tillväga för att designa en rytmbaserad spelapplikation ovanpå ett slagbaserat 

interaktionsmönster för spelkontrollen Kinect? 

1.4 Avgränsningar 
En avgränsning i studien var att enbart spelkontrollen Kinect for XBOX 360 användes. Studien 

gör inga jämförelser mellan olika typer av spelkontroller.  
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2 BEGREPP 
Definition av begrepp som nämns i denna rapport. 

Kinect – Spelkontroll till Xbox 360 och Windows som är utrustad med en färgkamera, en infraröd 

kamera och ett mikrofonsystem. Kinect möjliggör för navigering i en applikation. Interaktion sker 

med hjälp av gester och röstkommandon. I mitt projekt användes endast färgkameran och den 

infraröda kameran. 

 

Slagmotor – En del av spelapplikationen som har i uppgift att hantera spelarens interaktioner med 

applikationen. Slagmotorn registrerar spelarens interaktioner och lämnar över relevant data till 

applikationens huvudfunktion. 

 

JointCollection – Datastruktur i Kinect SDK som representerar en persons karakteristiska 

kroppsdelar såsom huvud, ryggrad, höft, skulderblad, höger och vänster hand, handled, armbåge, 

knä, fotled och fot. JointCollection har en trädstruktur och bygger på att varje joint, kroppsdel, kan 

ha en parent-joint och en child-joint. Höftledscentrum utgör strukturens root d.v.s. startpunkt. 

 

Skeleton – Klass i Kinect SDK som bl.a. innehåller spelarens position och en JointCollection. 

Spelkontrollen sänder nya Skeleton objekt till spelapplikationen med en hastighet av 30 FPS.  

 

Skeletal Tracking – En funktion i Kinect SDK som identifierar och spårar spelare via deras 

individuella skelettstruktur1. Skeletal Tracking identifierar var spelaren befinner sig samt hur 

spelaren rör sig.2. 

 

Träffområde – Ett område mellan spelaren och skärmen där spelarens slag ska hamna för att slaget 

ska godkännas som en träff.  

 

C# – Ett objektorienterat programmeringsspråk som är utvecklat av Microsoft och används i detta 

projekt för implementering av spelapplikationen. 

 

WPF – Windows Presentation Foundation (WPF) är ett .NET-bibliotek som kan användas vid 

implementering av applikationer med grafiskt gränssnitt i Windows-miljöer. 

 

FPS – Frames Per Second (FPS) är måttet på kamerornas uppdateringsfrekvens.  

 

Kiosk-spel – Ett spelsystem där människor har möjlighet att ställa sig framför spelkontrollen och 

börja spela. Spelapplikationen befinner sig i stand-by läge tills någon spelare inleder ett spel. 

                                                 
1 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh973074.aspx 
2 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh973074.aspx 
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Interaktionsmönster – Ett definierat mönster för hur en spelare ska interagera med 

spelapplikationen. 
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3 BAKGRUND 
Spelkontrollen Kinect för Xbox 360 lanserades i november 2010. I samband med detta släpptes 

även de första spelen med inbyggt stöd för spelkontrollen. Microsoft Studios publicerade flera spel 

anpassade för spelkontrollen Kinect och dessa spel var utvecklade med hjälp av 

utvecklingsverktyget XNA Game Studio. Det har under många år varit en plattform där 

applikationer anpassade för Microsofts produkter utvecklats. I ett pressmeddelande i februari 2013 

förklarade Microsoft att deras stöd för spelutveckling med XNA Game Studio upphört3. Microsoft 

Visual Studio blev en populär plattform för utveckling av spelapplikationer för Kinect. Jag 

utvecklade min spelapplikation via plattformen Microsoft Visual Studio. 

WPF applikationer är baserade på ett Graphical User Interface (GUI) ramverk vilket innebär att 

ramverket bygger på grafiska element. Det är genom grafiska element kommunikation mellan 

programvara och människa sker. Ett grafiskt element i WPF:s bibliotek heter Viewport3D och är 

en komponent vid 3D-visualisering. Komponenten utgör den grafiska stommen i min 

spelapplikation och har stöd för 3D-objekt, ljuskällor och justerbara kameror.  

En del i detta projekt var att bygga en slagmotor till spelapplikationen. Slagmotorns uppgift är att 

analysera spelarens rörelser och översätta dem till interaktioner. Applikationen lagrar information 

om var spelaren befinner sig och denna information används sedan av slagmotorn för att 

exempelvis beräkna en rörelses hastighet eller längd. Med hjälp av denna information beräknar 

slagmotorn även vinklar och positioner för att bedöma vilken typ av interaktion som spelaren utför. 

Det var viktigt att låta flera personer testa och utvärdera hur väl slagmotorn fungerade innan den 

användes i spelapplikationen eftersom jag utvecklade slagmotorn från grunden. Fitness-spelet 

byggdes ovanför slagmotorn på ett hierarkiskt sätt vilket innebär att slagmotorn hela tiden körs i 

bakgrunden av spelapplikationen. Slagmotorn är inte beroende av applikationen vilket innebär att 

slagmotorn kan återanvändas och köras med en annan spelapplikation ovanpå.  

  

                                                 
3 http://microsoft-news.com/microsoft-confirms-end-of-xnadirectx-development 
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4 TEORI 
Microsoft Kinect är en spelkontroll som har användningsområden både inom och utanför 

spelvärlden. Skillnaden mellan en Kinect sensor och andra kameror är att Kinect sensorn 

fotograferar en färgbild och även en avståndsbild. Genom att lägga dessa bilder ovanpå varandra 

skapas en RGB-D bild innehållande färgbild och avstånd. 

Ren m.fl. (2011) använder en Kinect sensor och en mjukvara för att upptäcka användarnas händer. 

När en användares hand upptäcks identifieras vilken typ av gest som användaren utför. Mjukvaran 

kontrollerar om användarens gest stämmer överens med hur en korrekt gest ska se ut. Utförs gesten 

på rätt sätt registreras denna rörelse och användaren får lämplig feedback. Författarna skriver att 

nyckeln till att identifiera spelarens händer är den extra dimensionen i bilden. Detta gör det enklare 

för mjukvara att avgöra vilken riktning handen pekar åt samt hur handen är vinklad. Metoden att 

använda en RGB-D bild, istället för en vanlig RGB bild, ökar möjligheten att läsa av olika 

handgester. Detta gör avläsningen mer pålitlig. I mitt projekt används en RGB-D bild för att 

identifiera spelare och för att skapa den visuella responsen till spelaren. Jag valde också att 

färgsätta djupbilden och placera den ovanpå spelplanen vilket gör att spelaren ser sig själv spela. 

Dominio m.fl. (2013) använder denna metod för att extrahera och visualisera en användares arm 

och hand i en färgbild. På detta sätt uppstår en tydlig kontrast mellan relevant och icke relevant 

information. I mitt projekt består den relevanta informationen av spelaren, den icke relevanta 

informationen består av objekt i bakgrunden såsom stolar och bord. Jag använder djupbilden för 

att filtrera bort oviktigt information innan den ritas ut på skärmen. 

Ett användningsområde för Microsoft Kinect är att tolka teckenspråksrörelser. Conly m.fl. (2013) 

låter en teckenspråkstalare mata in gester framför en Kinect sensor. Teckenspråkstalaren använder 

sig av distinkta interaktionsmönster för att tala om för Kinect sensorn att ett nytt tecken är på väg 

att matas in. Genom att använda distinkta interaktionsmönster kan teckenspråkstalaren på ett 

tydligt sätt kommunicera med Kinect sensorn och förmedla information på ett standardiserat sätt. 

I mitt projekt använder jag distinkta interaktionsmönster för att användaren tydligt ska kunna 

interagera med applikationens menysystem. Conly m.fl. (2013) har kommit fram till att det blir 

svårare för Kinect att urskilja detaljer när spelarens händer befinner sig nära varandra. Precisionen 

i avläsningen försämras vilket gör att möjligheten att identifiera en gest minskar. Jag använde 

denna information när jag utvecklade slagmotorn till min spelapplikation. Spelarens slag ska slås 

långt ifrån spelaren kropp vilket ska göra det lättare för Kinect sensorn att identifiera var spelarens 

kroppsdelar befinner sig. 

Nirjon m.fl. (2014) har analyserat hur väl stora rörelser identifieras av Kinect sensorn. En 

datasamling med inspelade rörelser används som grund till deras arbete. Undersökningen visar hur 

väl kraftiga rörelser såsom slag, sparkar och kast uppfattas av Kinect sensorn. Författarna kopplar 

Kinect sensorn till en dator med en mjukvara som kallas Kintense vilket har i uppgift att identifiera 

om rörelsen motsvarar något av de angivna rörelsemönstren. Användaren får feedback som 

indikerar hur väl rörelsen utförs. För att avgöra hur bra rörelseidentifieringsalgoritmerna i Kintense 

fungerar testades tidigare beprövade algoritmer som baslinje. Nirjon m.fl. (2014) kom fram till att 

Kintense med Kinect fungerar genomsnittligt ca 13 % bättre än de andra algoritmerna vilket 

innebär att val av algoritm är avgörande för hur väl systemet fungerar. I mitt projekt använde jag 

en Kinect sensor som fångar snabba och stora rörelser. Slagmotorn i mitt projekt består av en 

algoritm som identifierar slag. För att göra slagmotorn pålitlig och smidig att utvärdera utformade 

jag slagmotorn till att enbart beräkna slagets längd, hastighet och riktning. På så sätt blev det 

enklare att avgöra hur väl slagmotorn fungerade vilket är viktigt att veta innan slagmotorn ska 

används i spelapplikationen. 

Liu m.fl. (2013) använder Kinect för att beräkna hur mycket energi en spelare förbrukar. En av 

Kinects funktioner i biblioteket Kinect SDK är en klass som kallas Skeleton och beskriver var 
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spelarens kroppsdelar befinner sig i ett koordinatsystem. Koordinatsystemet är tredimensionellt 

vilket gör att det går att beräkna hur långt en spelare rört sig. Kinect sensorn fotograferar nya bilder 

med en hastighet av 30 FPS. Programvaran beräknar hur långt spelaren har flyttat sig mellan varje 

bild och kan på så vis beräkna hur mycket energi spelaren gjort sig av med. I mitt projekt använde 

jag klassen Skeleton för att avgöra hur spelaren rör sina armar och ben. Med denna klass och detta 

koordinatsystem går det smidigt att göra jämförelser om hur spelaren exempelvis står eller vilken 

riktning en arm eller ett ben riktas. 

Olbrich m.fl. (2013) presenterar olika tekniker som låter ovana besökare använda Kinect vid ett 

museum. I museet får besökare interagera med digitala museiföremål via en Kinect sensor. 

Museets besökare består av personer som sällan eller aldrig använt Kinect tidigare. Författarna 

skriver att det är viktigt att interaktionerna är enkla att förstå och utföra för att så många besökare 

som möjligt ska kunna använda tekniken. Två viktiga faktorer i deras rapport är hur en besökare 

ska interagera med museiföremål och hur en besökare ska starta en interaktion. För att starta en 

interaktion med ett museiföremål används interaktionsmönster där en besökare sträcker upp sin 

hand ovanför sitt huvud. Författarna skriver att detta är något som sällan sker oavsiktligt och är 

därför ett stabilt interaktionsmönster. Jag har därför valt att använda detta stabila 

interaktionsmönster för att göra kommunikationen mellan spelaren och spelkontrollen tydlig. Min 

spelapplikation kan spelas av både vana och ovana spelare. Olbrich m.fl. (2013) beskriver metoder 

för att interagera med museiföremål. En metod är att spelaren interagerar genom att gå runt på 

golvet framför museiföremålet. Kinect sensorn identifierar var besökaren står och på så sätt kan 

besökare styra digitala museiföremål. I mitt projekt kan användaren styra spelplanens vy genom 

att flytta fötterna. Vinkeln mellan spelarens vrister och spelkontrollen avgör hur spelplanen visas. 

Olbrich m.fl. (2013) beskriver även hur besökaren använder sina armar och händer för att förflytta 

sig och föremål i ett virtuellt rum. Armarnas vinklar och händernas positioner styr interaktionen. 

Författaren skriver att besökarna upplevde metoderna för att interagera som positiva. I min 

spelapplikation interagerar spelaren med händerna. 

Butler (1996) skriver att grafiskt interface ska ge användaren möjligheten att i högre utsträckning 

kunna navigera och använda mjukvarans funktioner. Författaren skriver även att ett konsekvent 

sätt att interagera minskar den kognitiva påfrestningen hos användaren vilket ökar användbarheten. 

I min spelapplikation användes samma interaktionsmönster i både menysystem och spelläge för 

att underlätta spelandet och navigeringen samt för att göra interaktionerna med spelet konsekventa.  
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5 METOD 
5.1 Kinect 
Kinect SDK innehåller en stor mängd funktioner och redskap som kan användas vid 

applikationsutveckling. På Microsofts hemsida4 finns dokumentation om spelkontrollen Kinect. 

Information om hur Kinects klass-hierarki är uppbyggd och hur Kinects dataströmmar ska anropas 

har hämtats ifrån denna dokumentation. Materialet är tydligt uppdelat i olika områden vilket gör 

det enkelt att hitta den information som söks. 

5.2 Utveckling och tester 
Jag utvecklade slagmotorn och spelapplikationen. Projektet genomfördes på ett agilt sätt där 

mjukvaran testades och utvärderades i workshops. En agil utvecklingsmetod har flera fördelar 

jämfört med andra utvecklingsmetoder såsom vattenfallsmodellen. Blomkvist (2005) skriver att 

återkoppling av användarupplevelsen är en viktig del inom mjukvaruutveckling och att 

återkopplingen blir tillgänglig snabbare vid ett agilt arbetssätt. Författaren skriver även att en agil 

utvecklingsmetod hanterar förändringar i kravspecifikationen betydligt bättre än andra 

traditionella utvecklingsmetoder. I mitt projekt anordnades workshops regelbundet med små 

delleveranser för att analysera hur väl programvaran fungerade samt för att analysera hur 

användarvänlig programvaran var. Efter varje workshop utvärderades dessa punkter vilket innebar 

att återkopplingen var tillgänglig mycket snabbt. Med hjälp av återkopplingen från workshops blev 

det möjligt att modifiera programvaran och rätta till delar i applikationen som behövde förbättras. 

Ytterligare workshops anordnades för att utvärdera om de nya modifieringarna förbättrade 

spelupplevelsen. Blomkvist (2005) skriver även att regelbundna, mindre leveranser av 

programvaran, jämfört med en hel och slutlig leverans, ökar användbarheten hos programvaran. 

Via dessa regelbundna mindre leveranserna får kunden möjlighet att påverka produkten under 

utvecklingsfasen vilket kan förbättra användbarheten eftersom att antaganden gjorda vid 

utvecklingens början kan vara inaktuella vid slutet. Kravspecifikationen i min studie ändrades vid 

ett fåtal tillfällen eftersom nya upptäckter gjordes vilket medförde att vissa interaktioner och 

återkopplingar i spelet kunde lösas på ett bättre sätt. Detta fenomen skriver Blomkvist (2005) är 

vanligt förekommande inom mjukvaruutveckling och med den agila utvecklingsmetoden finns 

möjligheten att enkelt göra förändringar i kravspecifikationen.  

5.2.1 Grunden till spelapplikationen 
Jag skapade ett WPF projekt i utvecklingsplattformen Visual Studio. Därefter kopplades en Kinect 

sensor till den dator som jag utvecklade slagmotorn vid. Via Skeleton objekt, som Kinect 

kontinuerligt skickar till spelapplikationen, får slagmotorn tillgång till information om var 

någonstans spelaren befinner sig. Jag skapade ett grafiskt informationslager som användes för att 

skriva ut koordinater på skärmen. Dessa X-, Y- och Z-koordinater representerar var spelaren 

befinner sig. Lagret användes framför allt vid felsökning men användes också när jag avgjorde hur 

långt varje slag behövde vara. Kinects kameror genererar bilder och Skeleton objekt med en 

hastighet av 30 FPS. Jag skapade en funktion som anropas varje gång kamerorna genererar en ny 

bild. Funktionen uppdaterar informationslagret med samma hastighet vilket leder till att 

informationen om spelarens rörelser kan avläsas utan fördröjning. 

5.2.2 Normalisering av spelkontrollens koordinatsystem 
När en spelare rör sig framför spelkontrollen förändras spelarens position i förhållande till 

sensorerna. JointCollection innehåller en lista av punkter i ett tredimensionellt koordinatsystem 

där varje kroppsdel motsvaras av en X-, Y- och Z-koordinat. Om spelaren höjer sin högra hand 

ökas värdet av handens Y-koordinat. På samma sätt minskar värdet på Y-koordinaten när spelaren 

                                                 
4 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh855347.aspx 
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sänker sin hand. Koordinatsystemet är normaliserat med spelkontrollen i centrum vilket gör det 

svårt att läsa av spelarens rörelser eftersom följande två interaktioner gav samma resultat. 

 Spelaren står stilla och sträcker fram handen mot spelkontrollen. 

 Spelaren går framåt mot spelkontrollen och håller handen stilla. 

Jag normaliserade koordinatsystemet och flyttade koordinatsystemets centrum från spelkontrollen 

till spelarens höftcentrum vilket gjorde det lättare att läsa av spelarens rörelser.  

Höftcentrum är koordinaten med högst precision5 vilket gör att denna punkt blir ett bra mått för 

var någonstans spelaren befinner sig. För att exempelvis kunna avgöra var spelarens armbågar 

befinner sig i förhållande till spelaren måste armbågens koordinater subtraheras från höftcentrums 

koordinater. På så sätt beräknas det om armbågen är utsträckt framför eller bakom spelarens kropp. 

För att kunna avgöra om spelaren har rört sin armbåge måste denna position jämföras med 

armbågens position i förhållande till spelaren vid ett tidigare tillfälle. Om det nuvarande värdet på 

koordinaten skiljer sig från det tidigare värdet vid den tidigare mätningen innebär detta att spelaren 

har rört på sin armbåge. 

5.2.3 Spelplanen 
Jag besökte Microsofts hemsida för att ta reda på mer angående 3D-programmering. Där fann jag 

information om 3D-programmering och en användbar komponent till spelplanen, en Viewport3D. 

Denna komponent använder jag i min spelapplikation för att generera en tredimensionell spelplan. 

Viewport3D har en containerliknande struktur som lagrar och visualiserar tredimensionella objekt. 

Jag skapade en grundläggande spelplan i projektets grafiska xaml del. Jag använde en Viewport3D 

för att skapa det rum som spelplanen skulle bestå av. Jag använde grafiska objekt i för att 

representera golv, väggar och tak. Spelplanen innehåller en perspektivkamera som filmar vad som 

händer på spelplanen och en ljuskälla av typen DirectionalLight belyser spelplanen. Tanken bakom 

designen är att skapa känslan av att stå och boxa inuti ett virtuellt rum. Genom att spelaren vrider 

sig antingen åt höger eller åt vänster kan spelaren ändra perspektiv på spelplanen. När spelaren 

vrider sig roteras spelplanen och följer efter spelarens rörelse. Olika metoder för att styra 

spelplanen utvärderades i workshops. Resultat presenteras i Workshop 3. 

Varje måltavla är associerat med ett speciellt interaktionsmönster. Detta innebär att spelaren 

behöver boxa på olika sätt beroende på vilken måltavla som ska träffas. Alla kriterier i respektive 

interaktionsmönster måste uppfyllas för att ett slag skall godkännas och räknas som en träff. Varje 

måltavla motsvaras av ett träffområde. Jag placerade ut åtta träffområden enligt följande system: 

nära spelaren, uppåt till höger och vänster samt nere till höger och vänster, en bit bort från spelaren, 

uppåt till höger och vänster samt nere till höger och vänster. 

För att öka precisionen och minska risken för falska rörelser valde jag att använda handledernas 

koordinater istället för händernas koordinater. Händerna, som befinner sig långt från höftcentrum 

i Joint Hierarkin, är kroppsdelar som är svåra för spelkontrollen att spåra jämfört med andra 

kroppsdelar. Handlederna har bättre precision och är lättare för spelkontrollen att identifiera.  

5.2.4 Slagmotor 
Till spelapplikationen byggde jag en slagmotor vars uppgift är att avgöra om måltavlan blivit 

träffad. Slagmotorn är i grunden en av spelapplikationens funktioner och anropas med ett Skeleton 

objekt och en måltavla. Slagmotorn beräknar spelarens rörelser och går igenom alla rörelsekrav 

som är associerade med den valda måltavlan. Slagmotorn registrerar olika typer av slag, de kan 

vara av typen uppercut, diagonalt slag, slag i riktning nedåt eller slag framåt. Spelaren väljer själv 

vilken typ av slag som han/hon vill använda. För att spelaren ska lyckas träffa måltavlan och få 

                                                 
5 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj131025.aspx 
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poäng skall han/hon slå ett slag ut i luften i riktning mot måltavlan på skärmen. Slagmotorn avgör 

om slaget kom från höger eller vänster hand, vilket har betydelse när träffberäkningen sker.  

Träffberäkningar sker kontinuerligt med hastigheten 30 beräkningar per sekund vilket gör att 

spelaren kan boxa i valfri takt och träffberäkningen sker omgående. När beräkningen är slutförd 

returneras ett svar till spelapplikationen.  

5.2.5 Insamling av mätpunkter  
Det första steget var att beräkna hur långt varje slag skulle vara. Jag skapade åtta stycken måltavlor 

med varsin distinkt färg och placerade dem på olika ställen på spelplanen. Jag aktiverade 

informationslagret för att få tillgång till koordinaterna från Skeleton objektet. Därefter ställde jag 

mig framför spelkontrollen och slog ett slag i riktning mot en av måltavlorna på spelplanen. Sedan 

antecknade jag koordinaterna för handledens position. Processen utfördes en gång för varje 

måltavla samt med både höger och vänster hand. Koordinaterna lagrades i en tabell eftersom denna 

information ligger till grund för interaktionsmönstret.  

Steg två var att beräkna den lägsta hastighet ett slag behövde ha för att slaget ska godkännas. 

Därefter uppdaterades applikationen till att skriva ut slagets hastighet i informationslagret. 

Därefter ställde jag mig framför spelkontrollen och slog ett slag i riktning mot en av måltavlorna 

på spelplanen. Sedan antecknade jag slagens hastigheter och sparade dem i tabellen. 

Steg tre var att hitta gränsvärden inom vilket område ett slag ska slås för att godkännas. Sedan 

uppdaterades applikationen till att skriva ut vinkeln mellan spelare och måltavla i 

informationslagret. Därefter boxade jag i olika riktningar och med olika vinklar mot samtliga 

måltavlor. Jag antecknade gränsvärdena för slagens vinklar i höjdled och sidled sedan sparades 

värdena i tabellen.   

5.2.6 Interaktionsmönster  
Jag skapade en boolesk funktion, determine_hit, för att avgöra om spelarens slag träffat en viss 

måltavla. Funktionen beräknar hur långt spelaren slår genom att läsa av hur långt framför spelarens 

centrum som spelarens handled befinner sig, denna sträcka jämförs med sträckan i tabellen. Om 

spelarens slag är för kort innebär det att spelaren missat måltavlan vilket leder till att funktionen 

returnerar värdet false.  

Om spelarens slag är tillräckligt långt fortsätter funktionen genom att beräkna slagets hastighet. 

Detta utförs genom att beräkna avståndet från handledens nuvarande position till handledens 

position 133 millisekunder tidigare vilket motsvarar fyra tidsenheter med Kinects 

uppdateringsfrekvens på 30 FPS. Avståndet divideras med tiden vilket ger slagets hastighet. Om 

hastigheten är för låg returneras värdet false. 

Om slagets hastighet är tillräckligt hög fortsätter funktionen genom att beräkna slagets riktning. 

För att avgöra slagets riktning beräknas en horisontell vinkel mellan spelarens axel och handled 

samt en vertikal vinkel mellan armbåge och handled. Dessa vinklar bildar tillsammans slagets 

riktning. Om riktningen ligger inom gränsvärdena godkänns slaget och funktionen returnerar 

värdet true, om riktningen ligger utanför gränsvärdena returneras värdet false. 

5.2.7 Spelets banor  
När applikationen startas läser den in en bana från en textfil. En bana är en tabell bestående av tal 

och finns lagrad i en textfil i spelapplikationens filkatalog. Varje tal i filen är en siffra mellan noll 

och nio. Varje siffra representerar en viss typ av interaktion och separeras med blanksteg inuti 

textfilen. I spelläget infogas den aktuella måltavlan på spelplanen genom att lägga till ett nytt 3D-

objekt i Viewport3D containern. 
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5.2.8 Val av spelare  
Kinect håller reda på spelaren genom att tilldela varje individ ett unikt TrackingId6. Det användas 

för att avgöra om en person är spelare eller åskådare. Spelapplikationen måste konfigureras för att 

välja vilken spelare som ska spåras och detta kan göras på olika sätt. En metod är att låta 

spelapplikationen spara och hålla reda på en spelares unika TrackingId.  

En annan metod är att enbart spåra spelaren som står närmast. Metoden beräknar var varje person 

befinner sig och efter beräkningen väljs den personen som står närmast spelkontrollen till spelare. 

Denna metod valdes till spelapplikationen. Resultat presenteras i Workshop 1. 

5.2.9 Visuell återkoppling  
I form av ett informationslager ovanpå spelplanen visas den visuella återkopplingen. I detta lager 

finns en skuggbild av spelaren. Kinect läser av rummet med hjälp av sin infraröda kamera och 

skapar en DepthImageFrame. Det är ett informationsfält som talar om hur långt avståndet är från 

spelaren till spelkontrollen och skärmen. Jag skapade en funktion som visualiserar denna bild 

genom att filtrera bort de pixlar som befinner sig utanför Kinects synfält. När spelaren står framför 

spelkontrollen framträder spelaren tydligt ovanpå spelplanen. Bilden av spelaren färgas och de 

bort-filtrerade områdena lämnas vita. Denna bild läggs ovanpå spelplanen, se figur 1. Bilden 

uppdateras med hastigheten 30 FPS vilket gör att spelaren ser sig själv röra sig på spelplanen under 

spelets gång. Blomkvist (2005) skriver att med ett intuitivt interface kan en spelare lättare förutspå 

hur detta interface kommer att reagera. Detta leder till att spelaren inte behöver fokusera på 

interaktionen utan kan fokusera på själva uppgiften istället. Resultatet från olika metoder för 

visuell återkoppling presenteras i Workshop 2. 

5.2.10 Generell spelplan 
En punkt i studiens kravspecifikation var att spelapplikationen skulle fungera likvärdigt för spelare 

oavsett kroppslängd. Måltavlorna på spelplanen placerades ut dynamiskt av spelapplikationen 

beroende på spelarens kroppslängd. För varje ny spelare genererar spelapplikationen en 

längdfaktor genom att beräkna avståndet mellan spelarens höftcentrum till skulderbladscentrum. 

Spelapplikationen använder en längdfaktor i Workshop 1, 2 och 3. 

5.2.11 Visualisering av en träff 
Parametern FarPlaneDistance tillhör kameran i spelplanen och avgör hur lång bort ett objekt kan 

vara och fortfarande vara synligt för kameran. När en måltavla passerar förbi denna gräns blir den 

osynlig. Slagets riktning används i animationen för att transportera den träffade måltavlan bort mot 

horisonten. Animationen flyttar måltavlan genom att med jämna mellanrum uppdatera måltavlans 

koordinater vilket ger intryck av att måltavlan rör sig. Vid träff visas även en blinkande ”plus-ett” 

symbol under två sekunder på skärmen där spelarens slag träffade spelplanen.  

5.3 Algoritmer 

5.3.1 Slagets längd 
Algoritmen beräknar slagets längd. Genom att använda Pytagoras sats beräknades avståndet från 

spelarens skulderbladscentrum till spelarens högra handled. Jc syftar till JointCollection. 

Distance = Math.Sqrt(  

Math.Pow( 

jc[JointType.WristRight].Position.X - 

 jc[JointType.ShoulderCenter].Position.X, 2 )  

+  Math.Pow( 

                                                 
6 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.kinect.skeleton.trackingid.aspx 
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jc[JointType.WristRight].Position.Z - 

 jc[JointType.ShoulderCenter].Position.Z, 2 )  

); 

5.3.2 Slagets hastighet 
Algoritmen beräknar slagets hastighet i riktning mot träffområdet framför spelaren. Hastigheten 

beräknades genom att jämföra hur långt spelarens handled förflyttats framåt sedan en tidigare 

avläsning. Om denna sträcka är tillräckligt lång har spelaren slagit med tillräckligt hög hastighet. 

Distance_forward =  

current_jc[JointType.WristRight].Position.Z -  

 old_jc[JointType.WristRight].Position.Z ; 

5.3.3 Slagets vinkel 
Algoritmen beräknar slagets vertikala vinkel. 

angle = Math.Abs( 

Vector.AngleBetween( 

new Vector ( 

jc[JointType.HipRight].Position.Z - 

 jc[JointType.ShoulderRight].Position.Z , 

 jc[JointType.HipRight].Position.Y - 

 jc[JointType.ShoulderRight].Position.Y) , 

  new Vector ( 

jc[JointType.WristRight].Position.Z - 

 jc[JointType.ShoulderRight].Position.Z, 

 jc[JointType.WristRight].Position.Y - 

 jc[JointType.ShoulderRight].Position.Y) ) 

); 
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6 BESKRIVNING AV SYSTEMET 
I detta avsnitt presenteras systemets uppbyggnad. Här presenteras spelapplikationens upplägg och 

struktur samt hur spelet och menysystemet fungerar. 

6.1 Spelets upplägg 
Spelet går ut på att samla ihop poäng genom att träffa måltavlor som dyker upp på spelplanen. Det 

finns olika sorters måltavlor. Varje typ av måltavla är formad som en kub. För att en spelare lätt 

ska kunna identifiera olika måltavlor har varje typ av måltavla en egen distinkt färg. 

Det finns endast en aktiv måltavla åt gången. Med aktiv måltavla menas den måltavla som spelaren 

förväntas träffa. Spelaren ska på så kort tid som möjligt upptäcka måltavlan. Spelaren ska anpassa 

sitt slag efter måltavlans position och därefter ska han/hon försöka träffa den genom att slå ett slag 

utåt i luften i riktning mot måltavlan på skärmen. Spelarens slag analyseras av spelapplikationen. 

Vid träff markeras måltavlan som träffad. En animation ändrar måltavlans färg och den blir grå. 

Därefter startar en ny animation som för den träffade måltavlan iväg bort mot spelmiljöns horisont. 

När en måltavla har träffats hämtas en ny måltavla automatiskt och placeras ut på spelplanen. 

Spelaren ska i tur och ordning träffa samtliga måltavlor som dyker upp på spelplanen. 

Om spelarens rörelser inte stämmer överens med interaktionsmönstret kommer interaktionen att 

räknas som en miss. Vid miss kommer måltavlan att stå kvar på spelplanen. Spelaren kommer inte 

att straffas med poängavdrag om den missar måltavlan. Däremot kommer belöningens värde att 

minska ju längre tid spelaren förbrukat vid respektive måltavla. Spelaren får ett obegränsat antal 

gånger på sig att försöka att träffa måltavlan. Att ett slag räknas som en miss kan bero på flera 

anledningar. Slagmotorn kan ha filtrerat bort slaget på grund av att slaget exempelvis var för kort, 

för långsamt eller utanför träffområdet. 

6.2 Att spela en bana 
När spelaren valt bana laddas banan in till spelapplikationen från textfilen. Spelets banor är 

uppdelade i mindre sekvenser s.k. serier. Varje serie innehåller ca åtta interaktioner med spelet. 

Spelaren börjar spela den första serien och när serien är färdigspelad görs en kort paus på ca fem 

sekunder innan nästa serie laddas. Mellan varje serie finns en paus. När pausen är över fortsätter 

spelet. Detta upplägg är till för att skapa rytm och harmoni i spelandet. Upplägget är också till för 

att ge spelaren lite återhämtning vilket kan vara uppskattat vid spelande på långa banor. I varje 

paus dyker en pausklocka upp som innehåller en dold bonusknapp. Bonusknappen kan ge spelaren 

en extra bonuspoäng. För att spelaren ska få den extra bonuspoängen behöver spelaren slå ett slag 

mot skärmen och träffa pausklockan. Efter pausen försvinner möjligheten till att få bonuspoängen. 

Alla bonuspoäng som samlats ihop läggs till den totala poängsumman och räknas samman när 

banan är färdigspelad. 

Det finns möjlighet för spelaren att designa sin egen bana. Genom att öppna textfilen och 

manipulera den i ett textredigeringsprogram går det att manuellt bygga en egen bana. Spelaren 

behöver dock vara medveten om hur filstrukturen är uppbyggd och vad siffrorna i filen 

representerar. En sådan bana kan exempelvis byggas för att passa ihop med en musikslinga vilket 

kan ge en extra dimension till spelandet. 

6.3 Identifiering av spelare 
Kinect identifierar och spårar personer som befinner sig framför spelkontrollen. För att Kinects 

sensorer på bästa sätt ska kunna identifiera en spelare krävs det att spelaren befinner sig inom ett 

visst område framför spelkontrollen. Kinects horisontella synfält sträcker sig från 1,2 meter till 3,5 

meter framför sensorn7. Det är i detta område som Kinect har högst precision i sina avläsningar. 

                                                 
7 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh973074.aspx 
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Om spelaren vandrar iväg utanför det optimala området kan det hända att sensorn tappar bort 

spelaren varvid applikationen övergår till stand-by läget. 

Kinect identifierar spelare och avgör var i rummet spelaren befinner sig med information från den 

infraröda kameran. En spelkontroll kan känna igen upp till sex personer samtidigt8 och med 

funktionen Skeletal Tracking kan spelkontrollen detalj-spåra upp till två av dessa spelare åt 

gången. Spelare identifieras genom deras skelettstruktur, alltså huvud, kropp, armar och ben. 

Skeletal Tracking är optimerat för att känna igen spelare som antingen sitter eller står. I denna 

applikation identifieras bara stående spelare. 

Vid vissa tillfällen kan det hända att spelkontrollen inte lyckas se hela spelaren. Anledningen till 

att spelkontrollen inte lyckas identifiera en viss kroppsdel kan vara att kroppsdelen befinner sig 

utanför Kinects synfält eller att någon annan person råkar skymma spelaren. Kroppsdelens position 

måste då beräknas av spelkontrollen och vid ett sådant tillfälle markeras kroppsdelen som 

”inferred”. Spelapplikationen kommer att fortsätta spåra spelaren även om en kroppsdel blir 

markerad som ”inferred”, det är först när spelaren kliver åt sidan så att Kinect inte alls kan se 

spelaren som applikationen kommer att övergå till viloläget. En identifierad kroppsdel markeras 

som ”tracked”. 

6.4 Kioskspelets inledning 
Spelet befinner sig i viloläge, stand-by, tills någon person ställer sig framför spelkontrollen. 

Personen uppmanas att starta spelet genom att använda ett vedertaget interaktionsmönster, 

nämligen att sträcka upp sin högra hand ovanför sitt huvud. När personen har utfört interaktionen 

utser spelapplikationen denna person till spelare. Utifrån spelarens längd kalibreras spelplanen, 

måltavlorna och träffområdena i rummet. I detta läge kan spelaren nu interagera med 

menysystemet genom att boxa ett slag mot det menyval spelaren önskar att göra.  

6.5 Spelets början 
När spelet inleds visas en pausklocka. Denna klocka används i spelets pauslägen men visas även 

innan varje ny bana. Klockans syfte är att göra spelaren uppmärksam på att en ny serie kommer 

att starta. Den börjar på fem sekunder och när klockan räknat ned till noll startar spelet. Spelplanen 

är till en början tom. När spelet startats dyker en måltavla upp som spelaren ska träffa. Samtidigt 

som måltavlan placeras ut startar en liten klocka på skärmen som talar om för spelaren hur lång 

tid han/hon förbrukat vid respektive måltavla. Ju tidigare spelaren träffar måltavlan desto högre 

poäng får spelaren. Den lilla klockan kommer successivt att byta färg från grön till röd medan 

tiden går, vilket också är en indikation för hur bra spelaren spelar. En grön klocka symboliserar att 

det går bra för spelaren. 

                

Figur 1. Spelets startmeny.  Figur 2. Spelaren träffade klockan och 

fick en bonuspoäng. 

                                                 
8 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh973074.aspx 
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6.6 Poängfördelning 
För varje måltavla spelaren träffar erhålls en poäng, oberoende hur lång tid det tog att få träffen 

godkänd. Höga bonuspoäng delas ut när spelaren träffat måltavlan inom en mycket kort tid från 

att måltavlan blev utplacerad på spelplanen. Maxpoäng är tio poäng och tilldelas spelaren om 

slaget sker inom 2,5 sekunder efter det att måltavlan utplacerats på spelplanen. Spelaren får sju 

poäng om tiden var kortare än fem sekunder, fem poäng om tiden var kortare än 7,5 sekunder och 

tre poäng om tiden var kortare än tio sekunder. Slag som tar längre tid än tio sekunder tilldelas 

ingen bonus och spelaren får enbart en poäng för sin träff. 

Spelet kommer att fortsätta tills banan är färdigspelad, oavsett om spelaren missar måltavlan eller 

tar lång tid på sig att träffa måltavlan. Detta innebär att det enda sättet att avbryta ett spel är att 

spelaren spelar klart hela banan eller att spelaren går ifrån spelet. Om spelaren går ifrån 

spelkontrollen, tillräckligt långt att sensorerna inte kan se spelaren avslutas banan automatiskt och 

spelapplikationen övergår till viloläget. 

6.7 Spelets arkitektur 
Här beskrivs spelapplikationens arkitektur med klasser, menyer och funktioner. 

6.7.1 Klass: MainWindow 
Klassen MainWindow är en underklass till klassen Window som sköter fönsterhantering. 

MainWindow startar systemet genom att köra XAML-koden och sätter spelet i fullskärmsläge. 

Denna klass ligger till grund för spelets utseende. Objektklasserna Target och Hit_target deklareras 

här.  

6.7.2 Klass: Target 
Innehåller information om vad som krävs för att spelaren ska göra en korrekt träff. Här lagras 

interaktionsmönstrets parametrar. I startmenyn skapas instanser av klassen Target när en spelare 

blir vald. Parametrarna kalibreras utifrån spelarens längd. Target-objekten anropas av spelläget vid 

träffberäkning. 

6.7.3 Klass: Hit_target 
Används vid animering för att beräkna hur ett objekt ska förflytta sig genom spelvärlden. En 

instans av klassen Hit_target skapas när spelaren träffar en måltavla. 

6.7.4 Läge 0: Viloläge 
I viloläget väntar spelapplikationen på att någon person skall ställa sig framför spelkontrollen och 

inleda ett spel. När en person inleder ett spel övergår spelet till startmenyn. 

6.7.5 Läge 1: Startmeny 
I startmenyn kan personen välja att bli spelare. För att väljas till spelare ska personen sträcka upp 

sin hand ovanför sitt huvud. Vid interaktion övergår spelet till huvudmenyn. Om personen struntar 

i att interagera med spelet övergår spelet till viloläget. 

6.7.6 Läge 2: Huvudmeny 
I huvudmenyn kan spelaren välja mellan att inleda en spelomgång eller att visa topplistan. I 

huvudmenyn finns två synliga knappar. Om spelaren boxar mot knappen med texten ”Start Game” 

inleds ett spel i spelläget. Om spelaren boxar mot knappen med texten ”Highscore” visas 

topplistan. 

6.7.7 Läge 3: Spelläge 
I spelläget sker själva spelandet. Här sker även poängräkning, tidtagning, animationer och 

träffberäkningar. 



 24 

6.7.8 Läge 4: Topplista 
I topplistan visas de högsta poänggivande resultaten som har uppnåtts. I detta läge kan spelaren 

återvända till huvudmenyn. 

                

Figur 3. Spelets huvudmeny.  Figur 4. Spelets topplista. 

 

6.7.9 Läge 5: Resultatmeny 
Denna meny visas när varje bana är färdigspelad. Här visas den totala tiden, bonuspoäng, slutliga 

poängresultatet samt vilka typer av poänggivande träffar som gjorts.  

6.7.10 Funktion: SensorSkeletonFrameReady 
Denna funktion är spelets huvudfunktion och får en SkeletonFrame9 som in parameter av 

spelkontrollen. Funktionen läser av hur många personer som befinner sig framför sensorn. 

Funktionen väljer sedan spelare och anropar därefter funktionen calculate_aim med Skeleton 

objektet samt funktionen determine_hit med Skeleton objektet och en måltavla. 

6.7.11 Funktion: calculate_aim 
Läser av spelarens position i rummet och beräknar sedan vinkeln för hur kameran och måltavlan 

ska riktas. 

6.7.12 Funktion: determine_hit 
Avgör om träffområdet blivit träffat genom att beräkna slagets längd, hastighet och riktning. 

6.7.13 Funktion: move_targets 
Funktionen sköter animering och flyttar träffade måltavlor bort mot horisonten. 

6.7.14 Funktion: setup_target_data 
Initierar interaktionsmönstret utifrån spelarens längd, beräkningen beskrivs i Generell spelplan. 

6.7.15 Funktion: TransformSmoothParameters 
Denna funktion utjämnar avläsningen och ökar stabiliteten10. Genom att ställa in hur mycket 

störning och korrigering som tillåts går det att minska risken för falska avläsningar som orsakas 

av flimmer. 

6.7.16 Funktion: update_highscore_view 
Funktionen skriver ut den aktuella topplistan. Denna funktion anropas när en bana är färdigspelad. 

 

  

                                                 
9 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.kinect.skeletonframe.aspx 
10 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj131024.aspx 
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7 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultat från tre workshops.  

7.1 Workshop 1: Val av spelare 
I denna workshop testades två olika metoder för vilken person som spelkontrollen ska välja till 

spelare.  

7.1.1 1: TrackingId 
Denna metod väljer ut spelare beroende på spelarens TrackingId. Kinect använder det TrackingId 

som tillhör personen som startade spelet. Metoden fungerade bra när enbart en eller två personer 

stod framför spelkonsollen men problem uppstod när området bakom spelaren inte var fritt från 

föremål. Problemet var att Kinect valde möbler i bakgrunden till spelare vilket gjorde att spelaren 

tappade kontroll över spelandet.  

7.1.2 2: Position  
Denna metod väljer ut spelare beroende på vilken spelare som befinner sig närmast spelkontrollen. 

Metoden fungerade bra och minskade problemet med objekt och personer som befann sig bakom 

spelaren. Undertiden spelaren var den enda person som befann sig närmast spelkontrollen 

fungerade metoden bra. 

7.2 Workshop 2: Visuell återkoppling 
I denna workshop testades fyra olika metoder för visuell återkoppling av hur spelaren ser sig själv 

spela.  

7.2.1 1: Ingen återkoppling 
Spelplanen saknar helt visuell återkoppling. Spelaren förstod inte vad han/hon skulle göra för att 

utföra rörelsen rätt eftersom spelaren inte fick någon feedback. Metoden var svårspelad.  

7.2.2 2: Blå polygon 
Ovanpå spelplanen finns en blå polygon. Den har sju koordinater som motsvarar spelarens huvud, 

axlar, handleder samt höfter och rör sig i takt med spelarens rörelser. Det blev svårt att spela med 

denna återkopplingsmetod. Den tvådimensionella polygonen var för abstrakt och kunde inte 

representera spelarens rörelser i djupled på ett korrekt sätt.  

                

Figur 5. Ingen återkoppling.  Figur 6. En blå polygon representerar 

spelaren. 

7.2.3 3: Gula klossar 
I spelplanen finns två gula klossar. De motsvarar positionerna för spelarens handleder och rör sig 

inuti den tredimensionella världen i takt med spelarens rörelser. Denna metod var lätt för spelaren 

att förstå jämfört med metod 1 och 2. Tveksamhet hos spelaren uppstod i situationer när spelaren 

träffade en måltavla men grafiken visade på en miss samt när spelaren missade måltavlan men 

grafiken visade på en träff.  
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7.2.4 4: Skuggbild 
Ovanpå spelplanen är en skuggbild av spelaren infogad. Skuggbilden är ett foto av spelaren som 

rör sig i takt med spelarens rörelser. Metoden var enkel att förstå och spelare förstod snabbt vad 

de skulle göra för att klara spelet. Metoden skapade färre missförstånd jämfört med metoderna 1, 

2 och 3. 

               

Figur 7. Två gula kuber representerar 

spelarens handleder.  

 

 Figur 8. En skuggbild representerar 

spelaren. 

7.3 Workshop 3: Styrning av spelplanen 
I denna workshop testades två olika metoder för att styra spelplanen.  

7.3.1 1: Styra spelplanen med spelarens axlar 
Spelplanen styrs i förhållande till vinkeln mellan spelarens axlar och spelkontrollen. Metoden 

fungerade inte bra eftersom spelarens axlar rörde sig för mycket när han/hon boxade. Detta 

resulterade i att spelplanen skakade hela tiden och det blev svårt för spelaren att förstå hur han/hon 

skulle göra för att på poäng.  

7.3.2 2: Styra spelplanen med spelarens vrister 
Spelplanen styrs i förhållande till vinkeln mellan spelarens vrister och spelkontrollen. Metoden 

fungerade bra eftersom spelarens vrister var stilla när han/hon boxade. Spelaren kunde med lätthet 

styra spelplanen och boxa samtidigt.  
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8 DISKUSSION 
Studiens testgrupp bestod av tio teknikstuderande män vid Linköpings Universitet, i åldrarna 20 

år – 45 år, som deltog i ett antal workshops. Männens längd var mellan 160 cm – 190 cm. Alla 

personer var inte närvarande vid varje workshop. Spelapplikationen har inte testats av personer 

vars längd understiger 160 cm eller överskrider 190 cm. Inga kvinnor har testat spelet. Blomkvist 

(2005) skriver att ett problem som kan uppstå vid agil utveckling är att testgruppen inte har 

tillräckligt stor mångfald. Denna faktor kan bli förbisedd eftersom att en agil metod har en kortare 

design-fas jämfört med andra utvecklingsmetoder som har längre design-faser. I min studie 

testades mjukvaran på en mindre mångfald vilket kan påverka användbarheten i en applikation 

negativt. En framtida studie med en större testgrupp och större mångfald av människor kan hitta 

ytterligare brister med interaktionen vilket kan leda till användbarheten hos spelapplikationen 

ytterligare kan förbättras. Blomkvist (2005) skriver att användbarheten bör arbetas med och 

utvecklas under hela utvecklingsprocessen på ett konsekvent sätt. Jag fokuserade i min studie på 

spelets användbarhet och hur väl interaktionerna fungerade med spelapplikationen.  

I studien testades olika typer av återkopplingar. Det var två återkopplingar som inte var med i den 

slutliga versionen av spelapplikationen. Den första var en funktion som ritade ut en 

tvådimensionell figur ovanpå spelplanen, figuren rörde sig i takt med spelarens rörelser. Denna 

återkopplingsmetod fungerade inte, återkopplingen skapade förvirring och försvårade spelandet. 

Den andra återkopplingsmetoden som inte heller var med i den slutliga versionen av 

spelapplikationen, var en funktion som markerade positionen av spelarens händer på spelplanen. 

Med denna återkopplingsmetod fanns det ytterligare två objekt för spelaren att hålla reda på. 

Problemet med utvecklingen av denna metod var att det var svårt att hitta en lämplig nivå för att 

överföra koordinatsystemet som spelaren befann sig i till spelplanens koordinatsystem. 

Återkopplingen innebar förvirring hos spelaren, exempelvis kunde slagmotorn bedöma en 

interaktion som en träff samtidigt som den grafiska responsen visade miss.  

Testgruppen upplevde att spelapplikationens menysystem var lättförståeligt och fungerade bra att 

använda eftersom bilder och text gav vägledning. Testgruppen upplevde att spelläget var svårare 

att förstå jämfört med menysystemet. Detta var extra tydligt vid återkopplingsmetod 1, 2 och 3 

eftersom återkopplingen där upplevdes som svår att tyda. En svårighet med utvecklingen av 

återkopplingsmetod 3 var att överföra spelarens position och rörelse till spelplanens 

koordinatsystem och återge en trovärdig respons på skärmen. En fortsatt studie skulle kunna arbeta 

vidare och förfina denna metod och på så sätt förbättra återkopplingsmetoden eftersom testgruppen 

gillade denna metod. För att använda studiens resultat i ett större sammanhang exempelvis i ett 

kommersiellt syfte behöver fler personer testa och utvärdera programvaran för att göra studiens 

resultat tillförlitligare.  

Att interagera med en spelapplikation via rörelser är ansträngande för spelaren. Om det är tänkt att 

spelaren ska spela långa spelpass är det viktigt att ta hänsyn till är hur fysiskt krävande 

interaktionsmönstret är, speciellt om spelaren vill kunna spela långa pass utan att bli alltför trött. 

Pausklockan med bonusknapp användes vid workshopparna och testgruppen ansåg att paus med 

jämna mellanrum t.ex. fem sekunder per åtta slag, var välbehövligt. 

Inledningsvis var det tänkt att spelplanens vy skulle rotera via vinkeln mellan spelarens axlar och 

spelkontrollen. Spelaren skulle alltså styra spelplanen med hjälp av sina axlar samtidigt som 

spelaren boxade. Detta system blev mycket instabilt, det visade sig att spelarens axlar vreds mycket 

när spelaren boxade, vilket innebar att det var otroligt svårt för spelaren och åskådare att följa med 

när spelplanen hela tiden roterade. För att öka stabiliteten testades olika mätpunkter. Det mest 

stabila var att använda sig av vristernas positioner. Spelaren står ofta stilla vid boxning och 

vristerna gav bra mätpunkter. Att styra spelplanen med vristerna blev därför en stabilare och 

enklare metod jämfört med att styra med axlarna. Bevan m.fl. (2015) skriver att måttet på 
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användbarhet har ändrats under årens lopp. Ett mått på användbarhet var effektivitet, hur effektivt 

en användare kunde använda en tjänst. Författarna skriver att dagens användare tar förgivet att 

mjukvaran ska vara enkel att använda vilket gör att en mätning av användbarheten behöver ta 

hänsyn till fler faktorer. Användarens reaktioner och känslomässiga upplevelser är viktiga aspekter 

att ta hänsyn till och att brist på obehag av att använda produkten också är viktigt. I min studie 

uppstod ett sådant problem i en metod för att styra spelplanen. När spelplanen skakade minskade 

effektiviteten hos användaren eftersom att spelaren inte förstod vad han/hon skulle göra. Den 

skakiga spelplanen skapade efter kort tid obehag hos spelaren vilket innebär att metoden visade en 

låg användbarhet. 

Spelapplikationen konfigurerades först till att välja spelare utifrån TrackingId. En svårighet som 

uppstod var att Kinect stundtals identifierade skelettstrukturer bland stolar bakom den riktiga 

spelaren. Spelkontrollen misstog stolar för att vara personer och valde dem till spelare. För att öka 

stabiliteten och minska risken för att objekt i närheten av spelkontrollen felaktigt skulle identifieras 

som spelare, konfigurerades denna metod till att alltid välja den person som befann sig närmast 

spelkontrollen som spelare. 

Ljussättningen i en 3D-miljö är viktig för hur trovärdig spelmiljön upplevs. Spelplanen i denna 

applikation belystes av en ljuskälla av typen DirectionalLight. Problemet med denna ljuskälla var 

att ljusstyrkan inte gick att minska eller öka. För att kunna ändra ljusintensiteten på de objekt som 

skulle belysas blev jag tvungen att flytta ljuskällans position fram och tillbaka innan jag hittade en 

bra ljussättning. Spelmiljön och dess ljus hänger ihop och en vidare studie bör använda ett 

kraftfullare program som har bättre möjlighet att återge ljus för att på så sätt göra spelplanen mer 

verklighetstrogen. 
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9 SLUTSATS 
I detta arbete presenteras en metod för hur man kan gå tillväga för att utveckla en slagbaserad 

spelapplikation till Kinect. Denna spelkontroll använder en infraröd kamera för att fånga spelarens 

rörelser. Genom att låta spelaren styra spelplanen med hjälp av sina vrister blev det en stabilare 

interaktionsmetod jämfört med att låta spelaren styra spelplanen med sina axlar. Denna metod 

ökade spelapplikationens användbarhet. Jag har kommit fram till att olika återkopplingsmetoder 

kan påverka användbarheten både positivt och negativt. En bra återkopplingsmetod är viktig för 

spelupplevelsen. 
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