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SAMMANFATTNING

Vi  kommer  i  denna  rapport  undersöka  hur  ramverket 
Derby kan användas inom spelutveckling tillsammans med 
HTML5  och  CSS3.  Derby  är  ett  MVC-ramverk  som 
bygger på Node.js. MVC (Model View Controller) är ett 
designmönster  som  används  inom  systemutveckling. 
Designmönstret  separerar  presentationslagret  och 
datalagret  genom att  införa  en  komponent  emellan  som 
kallas controllern. Det Derby framförallt tillför till Node.js 
är synkronisering av data mellan servern och klienten. Är 
det möjligt att med hjälp av dessa tekniker programmera 
ett spel av typen tower-defence?

Syftet med denna rapport har varit att, med Erik Berglund 
som  beställare,  utveckla  ett  spel  från  en  innovation  av 
spelgenren  tower-defence,  detta  med hjälp  av  ramverket 
Derby  tillsammans  med  Javascript,  HTML5  och  CSS3. 
Huvudidén är att spelet aldig ska ta slut. Är det möjligt att 
programmera  detta  med  hjälp  av  dessa  ramverk  och 
tekniker?  Hur  blir  prestandan  om  spelet  genererar  nytt 
material  konstant?  Vi  kommer att  gå igenom hur  vi  har 
använt oss av dessa tekniker och vilka algoritmer vi har 
använt oss av för att utveckla och realisera de speldesign-
idéer som Erik tillfört.

INLEDNING

Här kommer vi att berätta vad syftet med det här exjobbet 
är, samt gå igenom vilka frågor vi vill svara på med detta 
projekt.

Syfte

Syftet har varit att undersöka teknikerna Derby, Javascript, 
HTML5  och  CSS3  genom  att  programmera  ett  spel  av 
typen tower-defence.  Vi  kommer att  undersöka hur  pass 
väl Derby passar för spelutveckling, hur bra teknikerna i 
fråga är angående prestanda, men att även utvärdera hur 
Derby  fungerar  som  ramverk  rent  allmänt.  Vi  har 
utvärderat detta genom att utveckla ett spel utifrån de idéer 
och önskemål som vår beställare (Erik Berglund) har haft.

All logik av spelet ska köras på servern. Användaren ska 
kunna  spela  i  realtid  men  samtidigt  kunna  stänga  ner 
webbläsaren och sedan fortsätta spela vid valfri tidpunkt. 
Här krävs att servern tar hand om all logik för att detta ska 
vara möjligt. Detta kommer sätta stort krav på prestandan 
hos servern. Vi kommer att gå igenom hur vi har gjort för 
att möjliggöra detta.

Frågeställning

Det här är de frågor som vi med detta projekt har försökt 
att få svar på.

• Hur fungerar Derby, Javascript, HTML5 och CSS3 
tillsammans inom spelprogrammering?

• Hur programmerar man en tower-defence som aldrig 
tar slut?

• Hur kan man med Derby göra att spelet fortsätter att 
köra utan att någon klient är ansluten?

BAKGRUND

I denna rapport kommer en del begrepp att användas som 
kan  vara bra  att  känna till  innan  man läser  rapporten.  I 
nedanstående stycke kommer några av dessa begrepp att 
förklaras  kortfattat.  Detta  stycke  kommer  även  förklara 
varför vi har gjort de val av tekniker som vi gjorde.

Begrepp

Det här är förklaringar till de begrepp som nämns i texten 
och som man behöver känna till. De flesta är namn på de 
ramverk och tekniker vi har använt oss av.

• Derby - Derby är ett MVC-ramverk skrivet i Node.js. 
Derby använder sig av en synkroniseringsmotor vid 
namn Racer, som i sin tur sköter synkroniseringen av 
data mellan klienten och servern. 

• Node.js - Node.js är ett server-ramverk skrivet i 
Javascript. Det används till att skapa event-drivna, 
asynkrona webbapplikationer. Eftersom Node.js 
innehåller en egen server så behöver man inte använda 
extern serverprogramvara som exempelvis Apache.

• Racer - Racer är namnet på den synkroniseringsmotor 
som är inbyggd i Derby. Racer tar hand om allt som har 
med modellen att göra. Den tar automatiskt hand om 
konflikter som kan uppstå när ändringar i modellen 
görs på flera klienter samtidigt.

• MVC (Model View Controller) - Model View 
Controller är ett designmönster som används inom 
systemutveckling. Designmönstret separerar 
presentationslagret och datalagret genom att införa en 
komponent emellan som kallas controllern.
• Model - I modellen lagras den data som en view 

ska använda sig av, som i vårt fall fiendernas och 
tornens position på kartan, samt hur mycket guld 
och poäng olika användare har.
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• View – Visar den data som finns i modellen. I vårt 
fall använder vi HTML till att rendera t.ex. torn och 
fiender på de positioner som finns lagrade i 
modellen.

• Controller - Lyssnar på händelser både på klienten 
och servern, som exempelvis när en tangent trycks 
ner eller musen flyttas. Controllern kan baserat på 
händelserna göra ändringar i både model och view.

• Javascript - Ett skriptspråk som används i de flesta 
webbläsare, tillsammans med HTML och CSS. Vi 
använder språket både på server och klientsidan, 
eftersom de ramverk vi har jobbat med är skrivna i 
Javascript.

• HTML5 – HTML5 [1,2] är den senaste versionen av 
HTML. Vi har använt HTML5 tillsammans med CSS3 
och Javascript till att göra de delar av spelet som visas 
på klienten.

• CSS3 – CSS3 [1,2] är ett språk som används för att 
definiera vilken stil olika objekt i spelet ska ha. Vi har 
använt CSS3 till att positionera olika objekt och till att 
jämnt kunna flytta på de rörliga objekten som finns på 
klientsidan till deras nya positioner.

Val av Tekniker

Anledningen till att vi har utvecklat spelet i HTML5, CSS3 
och  Javascript  var  att  beställaren  ville  att  vi  skulle 
undersöka  hur  pass  bra  dessa  tekniker  passar  för 
spelutveckling.  Spelet  skulle  kunna  använda  sig  av 
HTML5:s canvas-element för att rita ut spelplanen, men 
eftersom CSS3 har bättre prestanda än canvas så valde vi 
att använda oss av ren HTML5 och CSS3 istället.

Skälet till att vi har skrivit klientsidan av spelet i Javascript 
och inte använt oss av några ramverk såsom jQuery är för 
att  prestandan hos jQuery  är  avsevärt  sämre än  att  bara 
använda  vanligt  Javascript.  JQuery  är  ett  ramverk  som 
förenklar  användningen  av  Javascript  genom att  vanliga 
Javascript-objekt  wrappas  i  jQuery-objekt  som  tillför 
många metoder och variabler. Det gör i sin tur att många 
fler  beräkningar måste göras.  Eftersom vi behöver flytta 
och  visa  många  objekt  samtidigt  på  klienten  så  ville  vi 
använda så resurssnåla tekniker som möjligt och det är på 
grund av detta som vi valde att inte använda något ramverk 
på klientsidan.

Anledningen till att Derby valdes var att beställaren ville 
se hur Derby kan användas inom spelutveckling men även 
för att testa Derby rent allmänt. Med tanke på att Derby är 
relativt nytt så finns det inte så många stora projekt som 
använder sig av det, så det här projektet är en utvärdering 
av hur Derby fungerar och hur pass bra det fungerar inom 
spelutveckling.

METOD

Eftersom Derby var helt nytt för oss båda, började vi med 
att  studera ramverkets dokumentation [3,4].  På det  viset 
lärde  vi  oss  hur  strukturen  i  ramverket  såg  ut  i  dels 

semantik,  syntax och relationen med andra tekniker som 
CSS och HTML.

Derby har en Google-group [5] där man kan ställa frågor 
samt läsa/svara på andras. Den möjligheten använde vi oss 
av för att ställa lite mer ingående frågor kring ramverkets 
inbyggda funktionalitet. Utvecklarna till Derby och andra 
utvecklare svarade ganska fort om man ställde en fråga och 
en del av de tidigare ställda frågorna var relevanta. Detta 
gjorde  att  Derbys  Google-group  var  en  bra  källa  för 
information.

Det var när vi fått en bredare kunskap inom Derby som vi 
började strukturera upp spelets grund. Vi började med att 
testa  simpla  saker  på  klienten  för  att  sedan  utveckla  på 
server-sidan.  Vi  kom  snabbt  in  i  projektet  och  började 
utveckla serversidan parallellt med klientsidan.

Vi använde oss av versionshanteringsprogrammet Git för 
att  kunna  utveckla  parallellt  med  varandra  och  för  att 
hantera de konflikter i koden som kan uppstå när man gör 
detta. Vi valde att lägga koden på Bitbucket [6]. Orsaken 
till detta är att Bitbucket tillåter att användare helt gratis 
kan starta ett privat repository, där bara valda personer kan 
komma åt koden.

Under projektets gång har vi haft möten med kunden där vi 
redovisat  våra  framgångar.  Spelmekaniker  diskuterades 
mycket och små förändringar gjordes därefter.

Vi diskuterde mycket kring problemen som uppstod. Om 
någon av oss arbetade på en algoritm som var svår att lösa 
så  diskuterade  vi  och  ställde  frågor  till  varandra.  Vi 
använde också ett bildprogram som exempelvis Inkscape 
[7]  för  att  lättare  kunna  rita  upp  och  få  en  bild  av  de 
problem  som  uppstod  och  hur  man  kunde  lösa  dem. 
Inkscape  är  ett  bildredigeringsprogram  för  vektorgrafik, 
där man enkelt kan rita upp olika former och flytta runt 
dem. Detta var speciellt bra när vi försökte komma fram 
till  den algoritmen som sköter hur kartan och alla vägar 
ska genereras.

Vi  använde  oss  mycket  av  dokumention  och  forum  på 
internet för att söka hjälp angående HTML5 [8], Javascript 
[9], CSS3 [10] och Derby.

RESULTAT

Här kommer vi att ta upp hur det spel som vi har gjort är 
uppbyggt samt vilka delar och funktioner det består av.

Modellen

Modellen är en stor del av projektet och används mycket 
på  både  klient  och  server-sidan.  Det  är  därför  den  är 
förklarad i ett eget stycke och inte under klient eller server. 

All  data  som behöver  synkroniseras  mellan  servern  och 
klienten  ligger  i  Derbys  inbyggda  modell.  Varje  rum 
prenumererar på de variabler som tillhör rummet. Klienten 
har en lyssnare på listan av enheter och när en enhet på 
servern uppdaterar sin position så läggs den nya positionen 



in  i  modellen.  Modellen  skickar  ett  event  till  klientens 
lyssnare som får reda på vilken enhet som har uppdaterats. 
Därefter  hämtar  klienten  de  uppdaterade  värdena  för 
enheten  och  använder  dessa  för  att  exempelvis  flytta 
enheten till dess nya position, eller att sänka dess liv.

Allt som är specifikt för ett rum ligger i ett av rummen i 
modellen. Variabler som är specifika för rummet kan bara 
kommas åt av de klienter som är anslutna till samma rum. 
Några exempel för sådant som är specifikt för ett rum är 
fiender, torn, hur mycket guld som finns kvar, rankingen 
o.s.v.  Det  finns data som inte ligger  i  varje  rum, såsom 
vilka olika typer av enheter, torn, skott och regioner som 
finns. Eftersom de har samma attribut över alla klienter, 
såsom bild, bredd och höjd, så finns dessa bara sparade på 
ett ställe i modellen, där alla klienter kan komma åt dem.

Modellen på servern

När en klient ansluter sig till Derby så får man på servern 
definiera vilka variabler i modellen som den klienten ska 
ha  tillgång  till.  Detta  görs  med  en  funktion  som  heter 
subscribe. För att klienten ska komma åt alla variabler som 
är specifika för ett rum i modellen gör vi på följande sätt:

model.subscribe('rooms.'+roomName, 
function (...) {
// Initiera variabler i rummet här

});

Första  argumentet  till  funktionen  är  vilken  "path"  i 
modellen som klienten ska kunna komma åt. I vårt fall är 
detta  ‘rooms.’+roomName,  där  roomName  är  en  sträng 
som innehåller den URL som användaren gick in på. Det 
andra argumentet  är  en callback-funktion som ska köras 
när rummet initieras. I den här funktionen kan man initiera 

variabler som exempelvis hur mycket guld som spelaren 
ska  starta  med  första  gången  som  den  ansluter  sig  till 
rummet.

Modellen på klienten

För att på klienten hämta ut värden ur modellen använder 
vi oss av metoden get.

roomUnits = model.get("_room.units");

Funktionen get tar en sträng som parameter. Den strängen 
anger vilken "path" av modellen vi vill hämta. Här har vi 
också kopplat strängen "_room" till det rummet vi är i för 
tillfället  för  att  slippa  skriva 
"rooms."+roomName+".units" varje  gång  vi  vill 
komma åt en variabel i rummet.

I exemplet ovan hämtar vi ut hela arrayen av fiender som 
finns i det rum som vi befinner oss i. För att istället lyssna 
på om ett värde ändras i modellen så använder vi oss av 
funktionen on.

model.on('set', '_room.units.*', function 
(value, out) {

// Uppdatera positionen eller livet
// på fienden här

});

Det första argumentet är vilket sorts event vi ska lyssna på. 
De olika event som vi har använt oss av är 'set' och 'del'. 
Set  lyssnar på om variabeln sätts  och del lyssnar på om 
variabeln tas bort  ur  modellen. Det andra argumentet  är 
den callback-funktion som ska köras när ett event skickas. 
Variabeln  value  är  det  värde  vi  fångar  med asterisken  i 
första argumentet, i detta fall är det fiendens id. Variabeln 
out innehållet det som ligger på den "path" av modellen 
som vi lyssnar på, som exempelvis positionen på enheten.

Bild 1: En bild över hur modellen ser ut efter att några rum har skapats på servern.



Server

Servern  är  den  största  delen  i  projektet  eftersom  all 
spellogik körs  där.  Detta  är  på grund av att  servern ska 
kunna  fortsätta  köra  spelet  även  fast  inte  klienten  är 
ansluten till spelet. Att servern kör all logik gör också att 
klienterna som är anslutna till spelet inte har möjlighet att 
fuska. Servern kör spelet  och uppdaterar positionerna på 
fienderna,  sparar  undan  positionen  för  varje  enhet  i 
modellen, som sedan synkroniseras med de klienter som är 
anslutna.

Spel-loopen

Servern har en spel-loop som går igenom alla olika torn, 
regioner och enheter och uppdaterar deras position samt tar 
bort enheter vars liv har gått ner till 0. I game-loopen så 
sparas  de nya positionerna som enheterna har fått  under 
uppdateringen  i  modellen.  Det  är  från  modellen  som 
klienten sedan hämtar de uppdaterade värdena.

Spel-loopen körs två gånger per sekund. Orsaken till detta 
är att servern ska klara av att ha fler rum öppna och även 
kunna hantera fler enheter. Att spel-loopen kör med så pass 
låg frekvens märks inte på klienten eftersom alla rörliga 
objekt flyttas jämnt med hjälp av CSS3-transitions.

För  att  göra  så  att  loopen  kör  två  gånger  per  sekund 
använder  vi  oss  av  Javascripts  inbyggda  funktion 
setInterval,  vilken  kör  en  funktion  med  jämna 
intervall.

Typer av enheter

Det finns fyra olika huvudtyper av enheter. Dessa typer är 
definierade i fyra olika filer på serversidan. Om man vill 
lägga till nya typer av torn eller fiender så kan man därför 
enkelt göra det genom att definiera en ny typ i någon av de 
fyra olika filerna. De olika huvudtyperna av enheter som 
finns i spelet är följande:

• Torn - Det är de enheterna som spelarna kan bygga. 
Tornen skjuter på fienderna för att hindra dem från att 
nå sitt mål. Varje typ av torn har en viss grundskada 
som kan ökas med hjälp av tornets erfarenhet. Varje 
torn-typ har också en viss räckvidd, samt en hastighet 
de kan skjuta i.

• Fiender - Det här är de enheter som spelaren ska 
försöka hindra från att ta sig till målet. Positionen på 
dessa uppdateras varje varv i game-loopen. Varje typ 
av fiende har en viss hastighet och liv.

• Skott - Skotten avfyras av tornen och gör skada på den 
fiende som de träffar. Skadan baseras på den skada som 
tornet har.

• Regioner - En region kan vara antingen en väg för 
fiender att gå, en region där fiender byter riktning vid 
kollision eller ett område på kartan.

De attribut som är gemensamma för en enhets-typ är bara 
lagrade på ett ställe, d.v.s. varje enhet i modellen innehåller 

inte vilken bild de ska visa på klienten, utan attribut som är 
gemensamma för alla objekt av en viss typ lagras i ett eget 
objekt. Varje objekt har sparat vilken typ av enhet de är 
och utifrån den kan varje enhet komma åt de gemensamma 
variablerna.  Enheterna  definieras  på  servern  i  JSON-
format. Att vi har enheterna lagrade på detta sätt gör att det 
är enkelt att lägga till nya enheter. Det här är ett exempel 
på en definition av ett av de torn vi har i spelet:

// Typnamnet
standard_tower: {

// Namnet som ska visas på klienten
name: "Standard Tower",
// En sträng som innehåller typnamnet
type_name: "standard_tower",
// Höjden på tornet
height: 106,
// Bredden på tornet
width: 64,
// Grundskadan tornet gör
dmg: 20,
// Hur långt tornet når
range: 300,
// Hastigheten tornet kan skjuta I
atk_speed: 4,
// Typnamnet på det skott som tornet
// ska skjuta
bullet: "ninja_star_bullet",
// Tornets bild
image: "/img/standard-tower-small.png",
// Ikonen som ska visas på byggknappen
icon: "/img/standard-tower-button.png",
// En kort beskrivning av tornet
description: "This is a tower.",
// Hur mycket tornet kostar att bygga
gold: 100,
// Hur lång tid man måste vänta för att
// få flytta tornet
tower_move_cooldown: 60000//ms

}

Rum

Så som spelet  är uppbyggt nu så skapar servern ett nytt 
rum för varje url som en klient ansluter sig till. Varje rum 
är ett separat spel helt fristående från alla andra rum. Det 
betyder att om man vill starta ett nytt spel behöver man 
bara ansluta sig till en ny url, och om man vill fortsätta på 
sitt gamla spel så går man in på url:en för det rum man vill 
fortsätta spela i.

Klient

På klienten körs ingen spellogik, utan det klienten gör är 
att lyssna på när variabler i modellen ändras och använda 
dem  nya  värdena  som  den  får  till  att  uppdatera  vyn. 
Klienten kör exempelvis en event-handler när en enhet på 
servern har flyttats. Event-handlern får enhetens id, vilket 
den använder för att hämta ut de uppdaterade värdena för 
den enheten ur modellen. 

Menyn

För att spelaren ska kunna bygga torn så måste spelet ha en 
form av meny där man kan komma åt de olika tornen som 
går att  bygga i  spelet.  Menyn där alla torn finns listade 



skapas automatiskt när klienten laddar sidan. Klienten går 
igenom  alla  olika  typer  av  torn  som  finns  lagrade  i 
modellen,  och  skapar  en  knapp  av  dessa  och  lägger  i 
menyn.  Att  menyn inte  är  statisk  gör  att  det  är  lätt  för 
utvecklaren att lägga till nya typer av torn, eftersom man 
bara behöver definiera dem i en fil på serversidan.

Statusfältet

Längst  upp  i  spelfönstret  visas  spelarens  rank  och  hur 
mycket guld spelaren har kvar. Dessa variabler uppdateras 
när värdet förändras på servern. Inget på klienten görs för 
att uppdatera värdena, utan uppdateringen av dessa sköter 
Derby  automatiskt.  När  Derby  renderar  sidan  binds 
rankingen  och  guldet  i  statusfältet  till  rank  och  guld-
variablerna som finns sparade i modellen för det rummet 
som spelaren befinner sig i. När dessa värden uppdateras i 
modellen  så  synkroniserar  Derby  automatiskt  det  som 
visas i statusfältet.

Enheter

Alla  objekt  i  spelet  som visas  på  klienten  består  av  ett 
Javascript-objekt. När en ny enhet skapas på servern läggs 
den nya enhetens id, position och vilken typ enheten är till  
i modellen. På klienten körs en lyssnare när en ny enhet 
har  skapats,  den lyssnaren hämtar  ut  all  information om 
enheten som behövs för att visa den på klienten. Klienten 
skapar sedan ett objekt av typen TowerObject, UnitObject, 
BulletObject eller RegionObject beroende på vilken typ av 
enhet  som servern  skapade.  Dessa  objekt  läggs  till  i  en 
array på klienten för att lätt kunna nås senare.

Varje enhet innehåller i sin tur en container i form av en 
HTML-div.  I  den  läggs  enhetens  bild  till  och  andra 
eventuella  komponenter  som  ska  visas  i  spelet  såsom 
fiendernas hälsa. Diven läggs sedan till i kartan, vilken i 
sin tur är en div som ligger i dokumenten. När ett objekt 
ska uppdatera sin position så sätts CSS-värdena ”left” och 
”top” till enhetens nya x och y-position. Eftersom HTML-
diven som enheten ligger i har en CSS3-transition på alla 
värden om de ändras, så flyttas inte enheten direkt till dess 

nya position utan istället flyttas den över en angiven tid av 
CSS.  Det  gör  att  trots  att  servern  bara  kör  med  två 
uppdateringar per sekund så flyttas enheterna jämnt över 
kartan.

Stilmallar

Hur enheterna ska röra sig mellan olika positioner och hur 
de  olika elementen  på sidan ska  se  ut  finns definierat  i 
CSS, med hjälp av Stylus [11] som finns inbyggt i Derby. 
Det Stylus gör att man kan använda exempelvis variabler i 
CSS,  vilket  inte  går  i  vanlig  CSS.  Stylus  kompilerar 
sedan  .styl-filerna  till  vanlig  standardiserad  CSS  när 
klienten laddar sidan.

CSS-relaterade  variabler  som  behövs  sättas  dynamiskt 
såsom enheternas position är de enda delarna av CSS som 
ligger  i  Javascript.  All  annan  CSS-relaterad  information 
finns definierad i klasser i CSS.

// Definierar en variabel i stylus
$SERVER_TICK = 500ms

/* Alla HTML-element med klasserna 
 * unit-container och bullet-container får 
 * dessa attribut.
 */
.unit-container,
.bullet-container {

z-index: 1
position: absolute
-webkit-transition: all $SERVER_TICK 

linear
transition: all $SERVER_TICK linear

}

Det här är ett utdrag ur en av de .styl-filerna vi har. Här har 
vi definierat den transition som objekten använder sig av 
för att de ska röra sig jämnt på klienten.

I  koden  sätts  sedan  enhetens  position.  När  positionen 
sedan  ändras  på  servern  så  körs  en  event-callback  på 

Bild 3: Så här ser spelet ut på klienten. Statusfältet 
är högst upp, menyn är till höger och i mitten är 

själva spelplanen.

Bild 2: En bild över hur de olika enheterna som finns 
i spelet ser ut på klienten.



klienten som sedan ändrar på positionen på den HTML-div 
som enhetens bild  ligger  i.  Sedan så  gör sedan  CSS att 
förflyttningen blir jämn med hjälp av den transition som vi 
har definierat ovan. Orsakan till att förflyttningen varar i 
500 millisekunder är att servern uppdaterar positionerna på 
enheterna två gånger i sekunden. Precis när klienten har 
kört  klart  en  förflyttning  så  skickar  servern  de  nya 
positionerna,  varav  nästa  förflyttning  av  enheten  sätter 
igång.

Kartvyn

Kartvyn  är  den  vy  på  klienten  som  innehåller  själva 
spelplanen. Det är i kartvyn som alla enheter syns och det 
är där torn placeras ut. När spelaren startar ett nytt rum så 
hämtas de initiala regionerna av kartan ner från servern. 
Klienten hämtar ut vilken regions-typ av kartan som ska 
visas samt dess x och y-position från modellen. Det finns 

ingen spel-loop på klienten som det finns på servern, utan 
vyn  uppdateras  när  ett  värde  i  modellen  ändras  för 
exempelvis en enhet, torn, skott eller en region.

Själva  kartan  består  av  HTML-divar  som  har  en  viss 
position  och  bakgrundsbild.  Underst  på  kartan  ligger  en 
div som har marktexturen som bakgrund och ovanpå den 
ligger i sin tur alla de vägar där fienderna går. Kartan blir 
större och mindre beroende på spelarens rank. När en ny 
del av kartan ska läggas till skapas en ny region av typen 
map_region. När den skapas läggs det till en ny div med 
den bakgrundsbild som är definierad i map_region-typen.

Poäng-visning

När man dödar enheter med ett torn får man guld. Det  får 
man också  när  man säljer  torn.  Detta  visas  som en gul 
siffra som åker upp precis där enheten dog eller där tornet 
man sålde stod. Detta sköts inte av servern eftersom det 
inte  är  en del  av spellogiken som behöver köras  när  en 
användare inte är ansluten. Om servern skulle hantera även 
dessa  objekt  skulle  det  snabbt  bli  ineffektivt.  Det  enda 
serven har med poäng-visningen att göra är att uppdatera 
variabeln och summan. Själva skapandet, animeringen och 
borttagningen av poäng-siffran sker av klienten så servern 
behöver  inte  göra  någonting,  utom  att  ta  bort  själva 
fienden/tornet.  Poängavdrag  sker  genom  att  en  fiende 
kommer till slutregionen vid basen. Då visas istället en röd 
siffra på samma sätt.

Markering av enheter

På klienten kan man markera fiender och torn.  Det görs 
genom att klicka på tornet eller fienden. Det som händer då 
är att det visas att man markerat och det visas information 
om fienden eller tornet i menyn till höger. Om du markerar 

Bild 5: Här har ett torn precis dödat en enhet och 
spelaren får 25 extra guld.

Bild 4: En enhet har markerats av en spelare och 
information om enheten visas i menyn till höger.

Bild 6: Här har en fiende tagit sig till målet och 
spelaren förlorar 100 i ranking.



en fiende kommer det  bland annat visas  hur mycket liv 
fienden har och hur fort den kan gå. Om du markerar ett 
torn  kommer  det  förutom  information  om  tornet,  visas 
knappar som är specifikt för just det tornet. I nuläget finns 
knappar för att flytta och sälja det markerade tornet.

Generering av karta

Kartan genereras dynamiskt på servern. Den slumpas fram 
i  ett  speciellt  mönster som möjliggör slumpartade vägar, 
men  som  ändå  slår  sig  samman  så  att  fienderna  alltid 
kommer  fram till  mitten.  Denna  algoritm  är  uppdelad  i 
följande funktioner:

spawnRoad

Den här funktionen skapar och placerar vägar samt path-
regioner  där  fienderna  ändrar  riktning  vid  kollision. 
Funktionen spawnRoad placerar ut en ny del-väg efter en 
föregående  del-väg.  Det  vill  säga  att  om man kallar  på 
funktionen flera gånger efter varandra så skapas en lång 
väg. Man kan mata in vilken riktning vägen ska svänga i, 
som exempelvis “left”, eller “down”. 

assignEndRegion

I spelet går fienderna mot ett mål så vi behöver en speciell 
händelse  när  en  enhet  går  in  i  en  specifik  path-region. 
Detta är vad assignEndRegion är till för. Det man gör är att 
kalla  på  den  här  funktionen  efter  man har  spawnat  alla 
vägar. Då sätter funktionen den sista regionen till en s.k. 
“end region”. Det som händer när en fiende går in i  en 
”end region” är att enheten försvinner och spelaren förlorar 

Bild 8: Här har spelet körts ett tag och det har genererats/slumpats fram många nya regioner som har anslutit sig 
med varandra.

Bild 7: Det här är de knappar som syns när man 
markerar ett torn. Här ser man hur mycket guld man 

får om man säljer det markerade tornet.



poäng.

randomizedSpawnLocation

Att regionerna spawnar slumpmässigt är tack vare den här 
funktionen.  Det  funktionen  gör  är  att  börja  från  bas-
regionen  och  slumpa  ut  en  av  fyra  möjliga  region-
positioner. Sedan ser den om denna position är ledig. Om 
den inte är ledig tittar algoritmen efter åt vilket håll den 
regionen  spawnade  och  slumpar  riktning  annorlunda  på 
grund av detta. Denna sökning och slumpning sker tills det 
hittas  en  tom  position.  Varje  region  får  en  region-type 
också  som  säger  hur  vägarna  ska  gå.  Regionen  får  en 
specifik region-type beroende på hur den har spawnat så 
att vägarna ska kunna sammanfogas.

addNewMapRegion

Den här funktionen initierar variabler för den nya regionen 
och kallar på randomizedSpawnLocation för att få ut rätt 
position av regionen samt genererar vägarna med hjälp av 
spawnRoad samt kopplar ihop vägar ifall en väg går mot 
en annan väg.

addBaseMapRegion

Den här är nästan precis som addNewMapRegion men den 
skapar alltid ett specifikt set av vägar i formering som ett 
plus-tecken med en borg i mitten. Det är den här regionen 
som fienderna alltid går mot.

removeLastMapRegion

När man förlorar mycket rank förlorar man också regioner. 
Den här funktionen tar bort den senast tillagda regionen.

DISKUSSION

Frontend-prestanda

Eftersom all  logik  körs  via  servern  så  är  prestandan på 
klienten väldigt  bra.  Klienten behöver inte hålla  koll  på 
kollisioner alls. Den enda kollisionshanteringen som sker 
på klienten är för att se till att man inte kan placera torn 
utanför kartan, på vägar eller på andra torn. Detta bör även 
göras på servern så att spelaren inte kan fuska genom att 
ändra  i  koden  på  klienten  så  att  exempelvis  torn  kan 
placeras på en väg.

Backend-prestanda

Som  sagt  så  körs  all  logik  via  servern.  Detta  drar  ner 
serverns  prestanda  markant.  Vi  har  däremot  gjort  att 
servern  endast  kör  spel-loopen  två  gånger  per  sekund. 
Detta  gör  att  servern  kan  hantera  många  flera  enheter 
samtidigt än om spel-loopen hade körts oftare. Vi har gjort 
ett  system  där  klienten  hanterar  förflyttning  med 
transitions  och  servern  som  vanligt  med  pixel-
positionering.  Servern  skickar  position  på  objekt  och 
klienten tar  emot positionen och förflyttar  objektet  samt 
kör en transition mellan den tidigare positionen och den 
nya. Detta gör att det för användaren ser ut som en jämn 
och  bra  förflyttning,  men   på  servern  kanske  enheten 
exempelvis flyttas 100 pixlar åt gången.

Derby

Här kommer vi att berätta om de synpunkter som vi har 
och de problem som vi har upptäckt med Derby.

Dokumentation

Något som var riktigt svårt i början var att sätta sig in i hur 
Derby  fungerade.  Derbys  dokumentation  är  inte  så  bra 
skriven än. All information om Derby står i ren text, med 
några  länkar  för  att  komma snabbare  ner  till  en  rubrik. 
Något  som  skulle  behövas  är  dokumentation  över  alla 
funktioner som finns för de olika objekten i Derby. I den 
dokumentation  som  finns  för  tillfället  står  inte  alla 
funktioner  och  variabler  i  de  olika  objekten  med.  Till 
exempel  fanns  ingen  dokumentation  angående  sessions, 
men när man startade ett nytt Derby-projekt så fanns det 
några rader utkommenterad kod i template-projektet, som 
nämnde sessions. Derby är just nu i alfastadiet, vilket gör 
att deras största fokus för tillfället inte är dokumentationen. 
Att förbättra dokumentationen är något som de håller på 
med, så den kommer att förbättras framöver.

Som  komplement  till  dokumentationen  använde  vi  ett 
projekt på Github vid namn ”derby-examples”. Det är ett 
projekt  som innehåller  flera  exempel  på olika features  i 
Derby. Det är utvecklarna av Derby själva som har skapat 
projektet,  och  det  nämns  också  på  Derbys  officiella 
hemsida.  De  exempel-projekten  som  fanns  i  derby-
examples  hjälpte  oss  en  del  när  vi  skulle  komma igång 

Bild 9: Här har det slagits ihop tre regioner där 
fienderna är påväg mot borgen.



med att lära oss hur Derby fungerade.

Upplägg

Strukturen som Derby ger är MVC där man kan använda 
HTML  i  sina  views  och  ett  *.styl  system  för  sina 
CSS/styling-filer.  All Javascript-logik sker i /lib mappen. 
Här har man ./server och ./client-mappar. Att ha koden för 
server och klient uppdelad på ett tydligt sätt gjorde att det 
blev  lättare  att  se  vilken  kod  som körs  på  servern  och 
vilken som körs på klienten. Eftersom vi kör all spellogik 
på servern kändes det  bra att  ha den koden separat  från 
koden som körs på klienten.

Det exempelprojekt som Derby skapar när man initierar ett 
Derby-projekt  är  ganska  bra  dokumenterat.  Det 
underlättade att  gå igenom det  och läsa kommentarerna, 
för då kunde man lätt se hur grundstrukturen för ett Derby-
projekt  skulle  se  ut  och  en  överblick  över  hur  Derby 
fungerade.

Derby  känns  som  ett  riktigt  genomtänkt  och  lättanvänt 
ramverk, när man väl har satt sig in i det, vilket kan ta lite 
tid med tanke på att dokumentationen inte är den bästa.

Modellen

Det bästa med Derby är dess inbyggda modell. Det är som 
en  databas  på  servern  som  dessutom  klienter  har  lätt 
tillgång  till  plus  att  man  kan  begränsa  vilken  del  av 
modellen som klienten får tillgång till. Sedan är det bara 
att  läsa  och  skriva  till  den.  Det  är  som  en  stor  map 
(datastruktur)  man  kan  använda  som  är  uppbyggd  för 
delning  av  variabler  över  internet.  Även  att  lägga  till 
event-lyssnare  på  olika  variabler  i  modellen  var  väldigt 
lätt.

Om man inte använder Derby utan t.ex. en vanlig socket-
connection så måste man sätta upp exakt vilka klienter som 
ska läsa specifika meddelanden och servern ska läsa och 
tolka meddelanden från specifika användare. Detta skulle 
ta oerhört lång tid att definiera själv till skillnad från att 
använda  model-systemet  som  Derby  tillsammans  med 
synkroniseringsmotorn  Racer  introducerar.  Att  utveckla 
detta  spel  utan  hjälp  av  Derby  skulle  göra  att 
utvecklingstiden  skulle  ha  varit  avsevärt  mycket  längre, 
med tanke på hur många tekniskt svåra och tidskrävande 
delar som Derby har abstraherat bort.

Utveckla med CSS3 vs HTML5-canvas

Att utveckla spelet utan att använda sig av HTML5-canvas 
eller någon spelmotor på klientsidan fungerade riktigt bra. 
När  den  grundläggande  strukturen  för  projektet  var  på 
plats  så  var  det  enkelt  att  lägga  till  funktionalitet  och 
styling.  Eftersom  vi  inte  har  provat  att  använda  oss  av 
canvas i projektet utan använde CSS3 till allting redan från 
början, så kan vi inte göra någon jämförelse med hur spelet 
skulle  ha  fungerat  med  canvas  istället  för  ren  CSS3. 
Eftersom CSS3 fungerade så bra för vårt syfte så är det 

svårt att tänka sig att canvas skulle fungerat bättre.

Att vi har använt oss av CSS gör också att hur alla objekt 
ska se ut och röra på sig finns definierat separat i CSS-
filer.  Det  gör att  det  är  enkelt  att  ändra på rörelser  och 
utseende utan att modifiera koden.

Javascript

Ett av problemen vi hade med Javascript var att det ibland 
inte fungerade att hämta ut längden på arrayer. Orsaken till 
varför längden inte fungerar alla gånger visade sig vara att 
om  man  använder  strängar  som  nycklar  i  en  array  så 
hanteras de nycklarna till som attribut/medlemsvariabler i 
själva  array-objektet.  Samma problem uppstod  även  när 
värden  skulle  tas  bort  ur  arrayen.  Det  vi  istället  hade 
förväntat oss skulle hända var att de värden med en sträng 
som nyckel skulle läggas till i arrayen och längden skulle 
ökas.  Det  var  en  del  buggar  i  början  av  projektet  som 
uppstod på grund av detta, men efter att vi hade lärt oss 
hur Javascript hanterar arrayer så var detta inte längre ett 
problem.

Ett  annat  problem  med  Javascript  är  att  det  inte  finns 
riktiga klasser  som stödjer  arv.  Istället  är  klassystemet  i 
Javascript prototypbaserat. Eftersom vi inte har så många 
olika typer av enheter i spelet så gör inte detta så mycket, 
men om man skulle lägga till fler enheter i spelet så skulle 
en tydlig klasstruktur över enheterna behövas för att göra 
koden lättare att underhålla.

SLUTSATSER

Här kommer vi att berätta om de lärdomar och slutsatser vi 
har dragit av projektet.

Derby

Jag tror vi båda kommer använda Derby i framtiden om vi 
ska göra ett liknande projekt för en webbläsare. Derby är 
riktigt  bra  strukturerat  och  hela  idén  med  modeller  är 
riktigt  smart.  Det  gör  att  man  kommer  öka  sin 
produktivitet rejält om man kan programmera med hjälp av 
Derby som ramverk. Det faktum att synkroniseringen och 
konflikthanteringen  av  data  sköts  automatiskt  av 
Derby/Racer gör att utvecklingstiden minskar eftersom allt 
som har med synkronisering att göra har abstraherats bort.

Ett  alternativ  till  Derby  skulle  kunna  vara  ramverket 
Meteor [11]. Eftersom kunden ville att vi skulle använda 
oss av Derby så har vi inte undersökt Meteor och hur det 
skulle  passa  för  spelutveckling.  Orsaken  till  varför  vi 
nämner  Meteor  är  att  det  är  ett  liknande  ramverk  och 
skulle kunna vara ett alternativ till Derby.

Prestanda

Eftersom servern hanterar hela spelet gör det  att  servern 
snabbt  kan  bli  överbelastad,  men  med  tanke  på  att  vi 
använder CSS-transitions på klienten gör detta att vi kan 



dra ner uppdaterings-frekvensen drastiskt på servern men 
ha vanlig uppdatering på klienten. Detta är en extremt bra 
sak man kan göra lätt tack vare CSS-transitions. Eftersom 
CSS är hårdvaruaccelerarat på klienten gör det att man kan 
använda transitions på många objekt samtidigt.

Serverns Generering av Karta

Genereringen av karta är dynamisk i form av att man kan 
lägga  till  modifikationer  och  förbättringar  på  ett  relativt 
smidigt  sätt.  Koden  är  inte  stängd  för  förändring.  Till 
exempel  så  kan  man  lätt  implementera  att  vägarnas 
position på varje region slumpas ut också. Nu är vägarna 
på  varje  region  förutbestämda,  det  finns  fyra  olika 
regionstyper,  men  genom  att  modifiera  spawnRoad-
funktionen kan man slumpmässigt placera ut vägar på ett 
relativt lätt sätt eftersom funktionen bygger vidare på den 
redan utplacerade vägen.

Användning av HTML5/Javascript/CSS3

Det  har  fungerat  oerhört  bra  att  använda 
HTML5/Javascript/CSS3 som tekniker för att göra ett spel. 
I dagens webbläsare så finns det till och med som standard 
aktiverad hårdvaruaccelererad grafik till CSS, detta gör att 
allt  kör  mycket  jämnare.  Det  finns  också  mycket 
dokumentation  kring  dessa  tekniker  vilket  gör 
utvecklingsprocessen snabbare.

Att använda CSS3-transitions till att flytta objekt var något 
som var lätt att använda sig av. Det man behövde göra var 
att ge de objekt som skulle flytta sig en transition, en tid 
samt  vilken  typ  av  förflyttning  såsom  linjär  eller 
accelererad. När man sedan ändrade positionen på enheten 
i Javascript så flyttades enheten med den transitionen man 
hade tilldelat enheten. Att ha transitions samt andra CSS-
relaterade variabler definierat i klasser i CSS-filer gjorde 
att det var lätt att ändra på dessa attribut när man skulle 
testa vad som fungerade bäst, istället för att behöva gå in i 
Javascript-koden för att  ändra på eller lägga till  attribut. 
Själva Javascript-koden blir också renare och mer lättläst, 
när man istället för att sätta alla attribut i koden bara sätter 
ett  klassattribut  och  sedan  har  alla  andra  attribut 
definierade  i  CSS.  Så  att  använda  CSS3,  HTML5  och 
Javascript tillsammans med Derby fungerade bättre än vad 
vi kunde hoppats på.
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