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ABSTRAKT 

Spelutveckling är något som ständigt förändras, 

möjligheterna vi har idag är väldigt olika de möjligheter vi 

hade för tio år sedan och de möjligheter som vi kommer att 

ha om tio år. I denna rapport vill vi utforska några av dessa 

nya möjligheter och vi vill därför ta reda på hur väl lämpat 

C# och WPF är för implementationen av ett timingbaserat 

fightingspel till rörelsesensorn Microsoft Kinect genom att 

genomföra sagda implementation. Resultatet av detta 

examensarbete är en tidig version av spelet och en analys av 

de svårigheter som har uppstått och de begräsningar som vi 

har upptäckt med C#, WPF och Kinect. 

INLEDNING 

Syftet med detta examensarbete var att ta reda på hur 
lämpligt C# och WPF är för en implementation av ett 

timingbaserat fightingspel. Kinect-spel utvecklas oftast med 

hjälp av utvecklingsverktyget XNA men då Microsoft har 

beslutat att sluta stödja detta inför lanseringen av sin nya 

konsoll valde vi att istället använda oss av C# och WPF, en 

möjlig ersättare till XNA. 

Frågeställning 

Hur lämpligt är C# och WPF för implementation av ett 

timingbaserat fightingspel till Kinect? 

Målgrupp 

Denna rapports målgrupp är personer med grundläggande 

kunskaper inom programmering, däribland studenter på 

datautbildningar på kandidatnivå. 

Språkbruk 

I denna rapport kommer vi att använda oss av några termer 

som inte nödvändigtvis är kända för målgruppen, dessa 

termer går vi igenom här. 

Kinect 

Kinect är en spelkontroll till Xbox 360 som bland annat 

innehåller en kamera för att möjliggöra styrning av spel och 

annat med hjälp av den mänskliga kroppen [1]. 

För att använda Kinects funktioner i WPF behövs ett 

bibliotek med funktioner som är anpassade för Kinects 

unika möjligheter, i detta fall Kinect SDK [2]. 

XNA 

Xbox New Architecture [3] är en samling 

utvecklingsverktyg som är till för att underlätta 

programutveckling till Microsofts produkter, däribland 

Xbox 360 och Kinect. 

WPF 

Windows Presentation Foundation [4] är ett .NET-bibliotek 

för grafiska gränssnitt till Windowsbaserade applikationer. 

WPF bygger på XAML för att strukturera och representera 

grafiska objekt. WPF kan använda sig utav C# för att 

implementera den logiska delen av applikationen. 

XAML 

Extensible Application Markup Language [5] är ett XML-

baserat språk som används för att initialisera strukturerade 

objekt och värden i WPF. 

C# 

C# [6] är ett programmeringspråk som är designat för att 

vara lättanvänt, modernt, generellt och objekt-orienterat. 

Det används ofta till att implementera Windows-

applikationer. 

XP 

Extreme Programming [7] är en systemutvecklingsmetodik 
som baseras på ett antal grundläggande värderingar; 

kommunikation, enkelhet, återkoppling, mod och respekt. 

BAKGRUND 

Vår kund Erik Berglund är universitetslektor på Linköpings 

Universitet där han främst föreläser om speldesign, 

spelutveckling och webbutveckling. Erik besitter ett stort 

intresse för spel och spelutveckling och har därför stor 

kunskap inom ämnet. Vårt examensarbete går ut på att 

implementera och testa hans idéer. De krav vi fått på vårt 

projekt ifrån vår kund är: 

1. Att det ska vara fokus på timing ifrån spelarens 

sida. 

2. Att vi ska utveckla och testa oss fram till ett stabilt 

och användbart rörelseschema. 

3. Att spelaren ska kunna förflytta sig fritt i en 3D-

miljö med hjälp av naturliga kroppsrörelser. 

4. Att spelaren ska ha ett obestämt antal olika fiender 

med varierande svårighetsgrad att slåss mot. 

TEORI 

Följande är den teoretiska bakgrund som behövs för att 

kunna förstå och tolka resultatet. 



Programvaruarkitektur 

Vi har inte använt oss av någon specifik kodstruktur. Vi har 

dock brutit ut algoritmer till funktioner och funktioner till 

klasser när vi ansåg att det främjade läsbarheten och 

funktionaliteten. 

Utvecklingsmetodik 

Extreme Programming har tolv tillämpningar [7] som är 

baserade på de fem grundvärderingarna. De består bland 

annat av enkel design, omstrukturering av kod och 

parprogrammering. XP är till för att öka chansen för att 

man ska lyckas slutföra utvecklingen av sina projekt. 

Programmeringspråk 

C# är ett programmeringspråk som är designat för att vara 
lättanvänt, modernt, generellt och objekt-orienterat. 

XAML används tillsammans med C# för att initialisera 

strukturerade objekt och värden samt koppla deras element 

och attribut till objektinstanser vid körning. 

Ramverk 

WPF är designat så att man kan skilja på logik och grafik 

när man utvecklar sin applikation.  

Kinect SDK är ett bibliotek med metoder för att hämta data 

ifrån Kinectens olika bildströmmar. Man kan också få in 

data ifrån Kinectens inbyggda mikrofon. Kinect SDK 

innehåller dessutom metoder för att ta in rörelser, känna 

igen olika gester och röstigenkänning. 

Kodstandard 

Kamelnotation är en standard för variabel-, metod- och 

klassnamn som består av flera ord. Orden är då 

sammansatta och skiljs åt genom att första bokstaven i varje 

nytt ord är en versal [8].  

METOD 

Detta är de metoder vi använt för att implementera vårt 
examensarbete. 

Utvecklingsmetodik 

Under arbetets gång har vi använt oss utav några av 

tillämpningarna inom XP. 

Små leveranser 

Internt har vi valt att arbeta på en liten och väldefinerad del 

av arbetet i taget. När denna del har blivit slutförd har vi 

testat den och sedan gått vidare till nästa del. Vi har även så 

ofta som möjligt diskuterat med kunden så att båda parter är 

nöjda med implementationen. 

Enkel design 

Varje gång vi har sett en förenklingsmöjlighet har vi tagit 

den. Bland annat har vi brutit upp algoritmer i flera delar 

för att öka läsbarheten. 

Omstrukturering av kod 

All kod vi använder oss utav flertalet gånger har vi brutit ut 

till funktioner när möjlighet har funnits. 

Parprogrammering 

Vi har under hela examensarbetets gång suttit två personer 

vid samma dator och turats om med att skriva respektive 

granska koden. 

Gemensamt ägarskap 

Då detta examensarbete enbart har bestått av två personer 

som har suttit tillsammas och parprogrammerat har det 

naturligt blivit så att vi båda har kunnat ändra i all kod. 

Kund på plats 

Vår kund har suttit i rummet bredvid och har därför varit 

tillgänglig för att besvara frågor och komma med 

återkoppling under hela arbetets gång. 

Kodstandard 

Alla programmerare har följt samma kodstandard. 

Programmeringspråk 

Arbetet är implementerat med hjälp av C# och XAML. 

Valet av dessa språk gjordes av kund. 

Ramverk 

De ramverk vi har använt oss av i arbetet är WPF och 

Kinect SDK. Valet av WPF gjordes av kund med anledning 
av att XNA inte längre utvecklas [9]. Valet av Kinect SDK 

gjordes då det är Microsofts officiella bibliotek för 

utveckling av Kinectapplikationer till Windows. 

Testning 

Vi har kontinuerligt testat vår kod genom att själva spela 

igenom spelet och låta andra testspela. 

Kodstandard 

Den kodstandard vi har använt oss utav är som följer; namn 

är i kamelnotation och skillnaden mellan klassnamn och 

metodnamn/variabelnamn är att klassnamn alltid börjar med 

stor bokstav. 

Övergripande metod 

Överlag har vi arbetat på tider då vi känner att vi jobbar 

effektivast, oftast morgnar, förmiddagar och tidig 

eftermiddag. Detta då vi tidigt upptäckte att vårt arbete på 

eftermiddagar ofta blev undermåligt och behövde göras om. 

Vi har under hela examensarbetets gång parprogrammerat 

eftersom mycket testning krävdes och vi enbart hade 

tillgång till en Kinect. 

RESULTAT 

Under resultat går vi genom vårt examensarbete och 
redogör för vad vi implementerat. 



Spelets upplägg 

Spelet går ut på leta upp en av de två slumpmässigt 

utplacerade fienderna och sedan förflytta sig i rummet för 

att hamna i strid med den valda fienden. Fienderna har ett 

antal olika utformningar och vilken typ av fiende som 

placeras ut är slumpmässigt. När spelarens avatar befinner 

sig inom ett visst område runt fienden så hamnar spelaren i 

stridsläge. 

Väl i stridsläge så är de enda möjligheterna att ta sig vidare 
på att besegra fienden eller att själv bli besegrad. För att 

besegra en fiende så måste man med rätt timing slå fienden 

på rätt sida så att den krymper. När fienden till slut 

försvinner så har spelaren vunnit och hamnar då i 

utforskningsläget igen. Om en fiende lyckas få in ett slag 

när spelaren inte blockerar så får fienden tillbaka den 

mängd skada som den gör i form av liv och växer då i 

förhållande till detta.  

När en fiende har blivit besegrad så försvinner alla fiender 

som för tillfället finns utplacerade och sedan placeras det ut 

två nya slumpmässigt valda fiender på varsin slumpmässigt 
vald position. Då kan spelaren välja en ny fiende att utmana 

och så fortsätter det tills dess att spelaren är död, d.v.s. när 

denne har förlorat alla sina hälsopoäng av att ha blivit 

slagen av en fiende utan att ha lyckats blockera slaget helt. 

Spelet räknar dessutom poäng, dessa får man när man får in 

ett lyckat slag på en fiende. Vid varje lyckat slag så ökar 

dessutom multiplikatorn, den multiplicerar mängden poäng 

spelaren får när denne får in ett slag på en fiende. 

Multiplikatorn nollställs när spelaren tar skada av en fiende, 

detta för att spelaren ska belönas vid lyckade blockeringar 

av attacker och straffas vid misslyckade blockeringar. 

De poäng spelaren har samlat på sig när spelet är slut 

jämförs med det nuvarande poängrekordet och har spelaren 

lyckats med att överträffa detta så sätts den nuvarande 

poängen som det nya rekordet.  

Om spelaren lämnar Kinectens synfält så pausas spelet. När 

spelaren sedan på nytt går in i synfältet så dyker en meny 

upp där spelaren med hjälp av specifika gester kan 

återuppta spelet eller välja att börja om ifrån början.  

Spelet har ingen tidsgräns, det enda som avgör ifall spelet 

är slut är om spelaren ger upp och startar om eller om 

spelaren blir av med alla sina hälsopoäng. 

Rörelser 

Förflyttningen i rummet styrs, precis som övriga spelet, 

med spelarens egen kropp. Vi har, tillsammans med 
kunden, valt att använda oss utav ett imaginärt styrkors på 

marken där spelaren står. Om spelaren vill flytta framåt 

eller bakåt i spelet tar han eller hon helt enkelt ett steg i den 

önskade riktningen. När spelaren vill sluta gå återgår denne 

till det neutrala mittenläget. 

Förflyttning i sidled finns inte i spelet eftersom att spelaren 

kan rotera avataren åt båda hållen genom att vrida sin kropp 

så att ena axeln är framför huvudet medan den andra axeln 

är bakom huvudet och på så sätt enkelt gå åt alla håll. 

Rotationen i strid styrs på samma sätt men istället för att 

ändra sin avatars synvinkel roterar man runt den fiende man 

befinner sig i strid med. I detta fall är kameran alltid riktad 

mot kubens mittpunkt (se figur 1).  

 

Figur 1: Rotation kring kuben 

När spelaren är i strid är det armarna som får arbeta, för att 

blockera ett slag måste spelaren hålla upp sina händer 

ovanför axlarna och för att slå fienden måste spelaren först 

blockera och sedan snabbt slå nedåt med sina händer så att 

vristerna befinner sig under höfterna. Spelaren kan välja att 

slå med ena handen och blockera med den andra eller att 

blockera eller slå med båda samtidigt. 

 

Figur 2: Meny och UI 

Visuell återkoppling 

När spelaren först kliver in framför Kinectens rörelsesensor 

så visas en meny där denne får välja att starta spelet. Denna 

meny består av en bild som visar hur spelaren ska agera för 

att starta spelet samt spelarens avatar, en enkel avritning av 

dennes armar och huvud (se figur 2).  

Väl inne i spelet får spelaren feedback i form av en 
livmätare (se till höger i figur 2) som blir mindre när en 

spelaren tar skada av en fiende och växer när spelaren får 

liv av en LifeCube. Livmätaren byter också färg, 

ursprungligen är den grön men när spelarens liv sjunker till 

under hälften blir den gul och om spelaren bara har en 

fjärdedel av ursprungslivet kvar så blir den röd. 



När spelaren får poäng så uppdateras poängräknaren för att 

visa den nya summan av de poäng spelaren samlat in. 

Nuvarande poängrekord visas över spelarens poäng (se övre 

vänstra hörnet i figur 2) för att det lättare ska gå att jämföra 

sin prestation med andras. 

Spelet har också en multiplikator (se till vänster i figur 2) 
som visar hur väl spelaren har spelat och hur mycket dennes 

intjänade poäng multipliceras med. 

Fienderna krymper när man lyckas skada dem, hur mycket 

de krymper baseras på mängden skada spelaren tillfogar 

vilket gör att fiendens liv representeras av kubens storlek. 

När en fiende lyckas skada spelaren så får den tillbaka liv 

och växer då i förhållande till detta (se figurer 3 och 4). 

 

Figur 3: Spelaren blockerar inte en attack 

 

Figur 4: Spelaren tar skada och kuben växer 

Auditiv återkoppling 

Ljud förekommer enbart när spelarens går in i eller befinner 

sig i stridsläge. Spelet har olika ljud för när en fiende slår, 
blockerar och tar skada. När en fiende tar skada så spelas 

det upp olika ljud beroende på hur hårt spelaren har slagit 

och hur mycket skada fienden har fått. När spelaren tar 

skada så spelas olika ljud upp beroende på hur mycket 

skada denne tar, om spelaren lyckas blockera med en eller 

två armar så spelas ett annat ljud upp än om spelaren inte 

blockerar alls. Avslutningsvis spelas ett ljud upp när 

fienden dör. 

Arkitektur 

Vi har delat upp vårt projekt i huvudklasserna 

MainWindow, Cube, Game och Menu. MainWindow-

klassen används för att starta upp och initialisera systemet. 

MainWindow ropar sedan på vår Game-klass som i sin tur 

ropar på Cube- och Menu-klasserna. Cube har ett antal 

subklasser i form av olika nya kuber. 

UIGlobal 

Denna klass gör MainWindow tillgänglig för alla andra 

klasser. Vi valde att göra på detta vis då vi vid flera 

tillfällen behövde ge bland annat subklasserna till Cube 
tillgång till vår XAML och andra element som enbart var 

tillgängliga från vårt MainWindow. Det hade förmodligen 

fungerat att implementera små, korta funktioner i 

MainWindow för varje litet tillgänglighetsproblem som 

uppstod men det hade blivit onödigt mycket kod då vi ofta 

bara gjorde en sak en enda gång. 

MainWindow 

Denna klass ärver av klassen Window och innehåller kod 

som skapar och laddar vårt primära fönster. MainWindow 

skapar även en instans av Game-klassen och hanterar 

avstängningen av programmet. 

Game 

Game innehåller och hanterar all logik för spelet, däribland 

hur spelaren förflyttar sig, när och hur spelaren växlar 

mellan utforskningsläge och stridsläge samt hur de olika 

mätarna ändras under spelets gång. 

Cube 

Cube är superklassen för de fiender som existerar i spelet. 

Denna klass innehåller bland annat funktioner för att rita ut 
kuben och ändra dess egenskaper, såsom storlek, färg, bild 

och så vidare. Klassen innehåller också funktioner för att 

ändra beteenden på de olika kuberna vid olika händelser, till 

exempel när kuben blir träffad av spelaren eller när spelaren 

har stått på samma sida av en kub för länge.  

LifeCube 

Subklass till Cube. En kub som ger spelaren liv om denne 

lyckas slå på rätt sida. Roterar med hög hastighet för att 

försvåra för spelaren. 

RotatingAggressiveCube 

Subklass till Cube. En kub som anfaller från alla sidor utom 

en, den sårbara sidan. Roterar när den blir slagen på sin 

sårbara sida eller när spelaren står för länge på den sidan. 

RotatingDefensiveCube 

Subklass till Cube. En kub som skyddar sig på alla sidor 

utom en. Roterar när den blir slagen på sin sårbara sida eller 

när spelaren står för länge på den sidan. Lite snabbare än 

RotatingAggresiveCube. 



ShieldedCube 

Subklass till Cube. En kub som är skyddad på alla sidor. 

Släpper sin gard och anfaller när spelaren slår på en av dess 

sköldar. Blir sårbar enbart om spelaren lyckas blocka en av 

dess attacker. Roterar ej. 

SpinningAggressiveCube 

Subklass till Cube. En kub som snabbt växlar mellan en 

sårbar sida och en aggresiv sida vilket gör att spelaren 

snabbt måste slå och få upp sin gard igen. Timing är väldigt 

viktigt på denna kub. 

Menu 

Denna korta klass skapar och visar vår huvudmeny för 

spelaren när denne inte har startat spelet eller inte har varit i 
bild på ett tag. 

Algoritmer 

Några av de mer intressanta algoritmerna som återfinns i 
vår kod. Dessa algoritmer valdes ut för att demonstrera hur 

vi löste vårt problem med kamerarotation. Vi går igenom 

detta mer ingående under rubriken Diskussion. 

Rotation kring kub 

Denna algoritm bestämmer kamerans position när spelaren 

roterar kring en kub i stridsläget. 

 

Kamerans riktning 

Denna algoritm bestämmer kamerans riktning när spelaren 
roterar fritt i rummet i utforskningsläget eller runt en kub i 

stridsläget. 

 

Testning 

Av att manuellt testa spelet så har vi fått möjligheten att 
finjustera spelkänslan. Vi fann att det var svårt att använda 

oss av automatiserade tester då spel på grund av sin natur 

kräver mycket interaktivitet.  

DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion om resultatet. 

Stabilitet på rörelseschemat 

Vår kunds erfarenhet av Kinecten var att dess 

skelettspårning var bättre vid de tillfällen då skelettpunkter 

inte överlappar varandra (se figur 5) eftersom Kinecten 

annars estimerar var den dolda punkten finns. Kunden 

ansåg även att man inte bör använda handrörelser då 

Kinecten är bättre på att fånga upp de större punkterna 

såsom armbågar och axlar. Vad vi har funnit så har kunden 

rätt, när Kinecten börjar att försöka estimera var en dold 

punkt finns så ökar det risken märkvärt för att den ska 

missa en rörelse eller estimera en felaktig sådan. 

När vi har valt rörelser till spelet har vi försökt göra dem så 

att vi sällan överlappar relevanta skelettpunkter. Vi har 

funnit vid våra egna testomgångar att Kinecten har lättare 

att estimera de mindre rörliga punkterna som just huvud, 

axlar, ryggrad och midja. Därför har dessa varit lämpliga att 

jämföra med då vi tvingas använda de mer rörliga 

punkterna såsom vrister. Vi har några rörelser som bara är 

relevanta i höjdled som till exempel blockering och slag. 

När dessa görs så jämförs bara handledspunkterna med 

huvud- och midjepunkterna vilket vi funnit är relativt stabilt 

om man håller ett lagom avstånd till Kinecten. 

 

Figur 5: Kinectets skelettpunkter 

(http://i.msdn.microsoft.com/dynimg/IC584386.png, 2013-05-

20) 

Timing 

En viktig faktor för att vår implementation av ett 

fightingspel ska vara underhållande för spelaren är just 

timingen. För att det ska bli utmanande för spelaren så 

måste motståndarna agera mot spelaren i någon form. Vi 

har implementerat olika typer av kuber som agerar på olika 
sätt. Bland annat har vi en fiende som blockerar tills dess att 

spelaren slår på den, därefter attackerar den och spelaren 

måste i sin tur blockera. Efter att spelaren har lyckats med 

att blockera så är kuben tillfälligt sårbar innan den börjar 

blockera igen. 

camera.Position = new 

Point3D(selectedCube.getX() + aggroRange * 

Math.Cos(globalAngle * Math.PI / 180), 0, 

selectedCube.getZ() - aggroRange * 

Math.Sin(globalAngle * Math.PI / 180)); 

camera.LookDirection = new 

Vector3D(Math.Cos((globalAngle + 180) * 

Math.PI / 180), 0, Math.Sin(globalAngle * 

Math.PI / 180)); 

http://i.msdn.microsoft.com/dynimg/IC584386.png


Rörelsebaserad styrning 

Att göra riktigt bra rörelser för förflyttning i 3D är något 

som vi har upptäckt är ganska svårt. Ett av problemen vi 

funnit med vår lösning är att spelare lätt kan tappa bort sig 

vid övergången mellan rörelseschemat för förflyttning i 3D 

och rörelseschemat för strid med fiende. När spelaren tar ett 

steg framåt för att förflytta sig till en fiende kan det leda till 

att spelaren hamnar för nära sin TV eller sitt Kinect om han 

eller hon inte tar ett steg tillbaka direkt när striden börjar. 
Bortsett från att avataren inte ritas ut helt när spelaren är för 

nära Kinecten (se figur 6) så har vi haft svårt att hitta en 

praktisk lösning på detta problem.  

 

Figur 6: Kinecten gissar på armarnas position 

Det finns även en risk för att spelaren hamnar utanför 

Kinectens räckvidd när denne förflyttar sig bakåt. Detta har 

vi försökt lösa genom att spelet pausas när spelaren hamnar 

utanför räckvidden. Dock tar vi inte in en ny startposition 

för skelettet när spelaren återupptar spelet vilken kan leda 

till andra problem. Detta går dock relativt enkelt att 
implementera. 

Ett annat problem med rörelsebaserad styrning är att man 

inte kan använda sig utav alltför enkla rörelser då det finns 

risk att spelaren gör dessa rörelser av misstag vilket kan ha 

oönskade konsekvenser. Man kan inte heller ha alltför 

komplicerade rörelser då det är lätt att Kinecten missar en 

del av rörelsen vilket leder till frustration hos spelaren. 

Dessa problem ledde till att vi valde att inte implementera 

vissa händelser, såsom ett sätt att ta sig ur en strid, då det 

fanns en stor risk att det skulle förstöra spelupplevelsen. 

Fienders svårighetsgrad 

Spelet har i nuläget fem olika typer av fiender, var och en 

med olika, unika beteenden. Detta medför att det finns vissa 

skillnader i svårighetsgrad beroende på vad spelaren tycker 
är svårt.  

Det finns stöd i koden för att på olika sätt ändra 

svårighetsgraden på de individuella fiendeinstanserna, till 

exempel genom att ändra kubernas rotationshastighet, 

reaktionshastighet och liknande men det är inget som 

används för tillfället då det kräver ytterligare testning för att 

kunna balanseras på ett tillfredställande sätt. 

 

Rotation av kameran 

När vi först behövde rotera kameran för att möjliggöra fri 

rotation och förflyttning i spelets 3D-miljö använde vi oss 

utav en inbyggd funktion som roterade kameran utifrån en 

rotationsmatris. Detta visade sig skapa stora problem då det 

som vreds inte var kamerans riktning utan kamerans 

koordinatsystem vilket gjorde att positionsjämförelser 

mellan kameran(spelaren) och objekt i rummet(fiender) inte 

fungerade som vi ville att den skulle (se figur 7). 

 

Figur 7: Överlappande koordinatsystem, punkterna har 

samma position men går ej att jämföra praktiskt 

För att lösa detta problem försökte vi använda oss utav 

matematiska formler för att jämföra de olika 

koordinatsystemen, något som visade sig praktiskt omöjligt 

när vi hade roterat och flyttat oss vid flera olika tillfällen. 

När vi insåg detta påbörjade vi en egen implementering av 

kamerarotation för att få spelet att bete sig som vi ville att 

det skulle. Efter att ha testat oss fram lite kom vi fram till en 

implementation som fungerade, koden för detta återfinns 

under rubriken Algoritmer ovan. 

Auditiv återkoppling 

Ljud är en viktig del av alla spel för att öka spelarens 

inlevelse. Vi har valt att spela upp olika ljudklipp vid 

signifikanta händelser i spelet såsom början och slutet av en 

strid samt när spelaren träffar eller blir träffad av en fiende. 
Alla möjliga utkomster av ett slag, till exempel träff, 

blockering och skada, har ett eget unikt ljud vilket gör att 

spelaren snabbt kan identifiera och förstå vad som hände. 

Auditiva återkopplingar som vi för tillfället saknar är 

bakgrundsljud och ljud vid förflyttning. Att ha med dessa 

skulle öka spelarens inlevelse ytterligare och därmed 

spelets underhållningsvärde. 

Visuell återkoppling 

En typ av visuell återkoppling som vi har försökt få till men 

misslyckats med är ljussättning av den sida av kuben som 

spelaren för tillfället befinner sig framför. Detta är något vi 



ville ha då det skulle underlätta för spelaren att förstå vilken 

sida denne befinner sig på, något som i nuläget kan vara 

oklart om spelaren befinner sig vid ett av hörnen. Tyvärr 

har inte WPF särskilt bra stöd för ljus, vid de tillfällen vi 

fick ljussättningen av en sida av kuben att fungera så var 

övriga rummet mörkt (se figur 8). Om rummet istället var 
upplyst syntes inte strålkastarna. Detta beror till stor del på 

att det saknas möjlighet att sätta en styrka på ljuset vilket 

gjorde att de strålkastarljus vi använde för att belysa en sida 

inte syntes i det starkare bakgrundsljuset som används för 

att lysa upp hela rummet. 

 

Figur 8: Ljusproblem i WPF 

Kinectens egenskaper 

Kinect är ett väldigt unikt verktyg med egna unika 

svagheter som man måste anpassa sig efter. Nedan tar vi 

upp en del av de problem som vi har upplevt och våra 

lösningar på dessa problem. 

Stabilitet 

Kinecten har svårt att hitta och identifiera överlappande 

skelettpunkter vilket medför att rörelser med händerna 

framför bröstkorgen eller andra punkter är svåra att 
registrera. De punkter som Kinecten inte ser eller har svårt 

att registrera estimeras av mjukvaran i Kinect SDK och kan 

då bli felestimerade.  

Den upplevda stabiliteten kan ökas genom att man använder 

sig utav den utjämningsfunktion som finns i Kinect SDK 

men det finns då en risk för prestandaförlust. 

Responstid 

Kinecten har, som alla rörelsesenorer, en viss responstid 

[10]. Denna responstid riskerar att förstöra spelarens 

inlevelse. Om man dessutom vill använda sig utav den 

inbyggda utjämningsfunktionen som finns i Kinect SDK så 

ökar responstiden i förhållande till hur mycket man vill öka 

utjämningen. 

Avstånd 

För att Kinecten ska kunna hitta spelaren bör denne stå 

någonstans mellan 1.2 meter och 3.5 meter bort [11] (se 

figur 9). Detta kan medföra vissa problem med vårt spel om 
spelaren börjar för långt fram eller för långt bak. Om 

spelaren gör det finns det en risk att denne går ut ur det 

spelbara området och på så sätt förlorar sin spelinlevelse. 

 

Figur 9: Optimalt avstånd för Kinecten 

(http://i.msdn.microsoft.com/dynimg/IC584843.png, 2013-05-

20) 

Störningsmoment 

Vi har upptäckt att Kinecten ibland kan börja fokusera på 

andra skelett än spelarens. Det kan vara allt ifrån andra 

människor och djur till objekt såsom lampor, stolar etc. 

Detta kan förstöra väldigt mycket för spelaren om det sker i 

ett kritiskt ögonblick. 

Analys 

Den stabilitet som saknas i Kinecten vid överlappande 

skelettpunkter kringgår vi genom att enbart använda oss av 
rörelser där skelettpunkter inte överlappar. 

Responstiden är inget som märks av i vårt spel då vi inte 

ritar ut hela skelettet och inte använder oss av alla punkter i 

skelettet. 

Avståndskravet är den svaghet vi har haft störst problem 

med, att med hjälp av spelet tvinga spelaren att stå på 

specifika platser i rummet är svårt då spelet bygger mycket 

på rörelser. Vi har försökt lösa det genom att pausa spelet 

när spelaren är utanför kamerans räckvidd men det är inte 

en perfekt lösning. 

Störningsmomenten har vi försökt eliminera genom att låta 
skelettspårningen fokusera på det första skelettet som syns 

när spelet startar. Om ett annat skelett tillfälligt kommer in i 

bild så kommer det enbart att spåras om det överlappar det 

första skelettet helt. Detta gör att människor och djur kan 

passera bakom spelaren utan att förstöra dennes 

spelupplevelse. 

Testning 

Eftersom spel är väldigt interaktiva krävs det interaktiva 

tester, något som är svårt att automatisera. Det finns 

möjlighet att med hjälp av Kinect Studio [12] spela in 

användardata för att använda i senare körningar. I ett tidigt 

skede av vårt spel, när fiender hade fasta platser i rummet, 

http://i.msdn.microsoft.com/dynimg/IC584843.png


kunde detta ha fungerat väl då varje genomkörning av 

spelet var likadan. Dock märkte vi snabbt att vissa rörelser 

vi gjorde inte registrerades ordentligt vilket ledde till att 

våra inspelningar inte gick att använda till testning. Senare i 

spelets utveckling var fiendernas platser och vilken typ av 

fiende det var slumpmässigt vilket gjorde automatiserad 
testning i princip omöjligt. Denna problematik ledde till att 

vi ofta fick avbryta vår kodning för att testa spelet vilket 

givetvis gjorde att vi var tvungna att lägga ner mer tid på 

testning än vi hade behövt om det hade gått att automatisera 

på ett praktiskt sätt. 

Krav 

Kundens krav på att vi skulle fokusera på timingen i vårt 

spel har vi försökt uppfylla genom det sätt som våra kuber 

agerar på. De tvingar spelaren till att förflytta sig runt 

kuben för att ha möjlighet att slå på den sida där kuben för 

tillfället är sårbar, blockera när kuben attackerar för att inte 

ta skada eller dö och slå när kuben visar sig vara sårbar.  

Kunden hade också krav på att vi skulle utveckla och ta 

fram ett stabilt och användbart rörelseschema. Det tycker vi 
att vi har lyckats med i stort, vi har fortfarande lite problem 

med att spelaren måste röra sig runt lite i rummet vilket kan 

bli ett problem då denne kan hamna på fel avstånd från 

Kinecten.  

När det gäller kundens krav på fienderna så har vi 

implementerat ett antal olika typer med varierande 

svårighetsgrad. Varje gång spelaren besegrat en 

motståndare så dyker det upp två nya i andra delar av 

rummet.  

Framtida arbeten 

En stor del man kan jobba med i framtiden är utveckling av 

grafiken, den består idag av enkla geometriska former som 

med fördel kan bytas ut mot animerade 3D-modeller. 

Grafiken har vi lagt så lite tid som möjligt på då det inte har 
varit fokus för detta arbete.  

Man kan med fördel också utveckla progressionen mer. Vi 

har för tillfället en enkel progression där det alltid dyker 

upp två nya fiender som ersätter den fiende man just har 

besegrat och den fiende man valde att inte slåss mot. Man 

skulle kunna skapa en serie av rum med olika fiender eller 

eventuellt en öppen värld man kan förflytta sig i. Det enda 

man vinner på att besegra motståndare i nuläget är poäng 

som gör att man till slut kan hamna på topplistan. Man 

skulle kunna lägga till nivåer som spelaren kan uppnå och 

då få bonusar. 

Anpassning av svårighetsgraden i förhållande till spelarens 

förmåga kan också vara ett bra utvecklingsalternativ. Det 

vore också en bra idé att göra mer omfattande 

användartester såsom alfa- eller betatest för att kunna 

balansera spelet och hitta eventuella buggar som inte har 

hittats under arbetets gång. 

SLUTSATS 

Här redogör vi för de slutsaser vi har dragit av vårt 

examensarbete. 

WPF och C# 

I vår mening är C# och WPF väl lämpade för utveckling av 

enkla spel till Kinect. Det är lätt att göra enkel grafik och 

interaktionen med Kinect SDK fungerar i stort sätt felfritt. 

Lite mer grafiskt avancerade spel, som vill använda sig utav 

skuggor och annan ljussättning, bör enligt oss inte utvecklas 

med hjälp av C# och WPF då vi har funnit att det finns 

stora begränsningar ljussättningen i WPF. 

Kinect 

Kinecten är ett unikt verktyg, på gott och ont, som skapar 
unika möjligheter men också unika problem som kan vara 

svårlösta. Den fungerar inte alltid felfritt men estimeringen 

av skelettpunkter är tillräckligt effektiv i dessa 

sammanhang för att inte störa spelupplevelsen. 

Rörelsebaserad styrning 

Implementering av rörelsebaserad styrning till Kinect är i 

vår mening väldigt enkel att förstå men väldigt svårx att 

perfektionera, rörelserna får inte vara så pass enkla att man 

kan göra en rörelse av misstag men de får heller inte vara så 

avancerade att de för användaren ter sig som svåra eller 

onaturliga.  

Detta leder till en begränsning av antalet möjliga rörelser, 

om rörelserna är för lika finns det en risk att användaren 

blandar ihop rörelser eller att Kinecten registrerar fel rörelse 
vilket i vårt fall skulle leda till en förstörd spelupplevelse. 

För att göra rörelser så olika som möjligt behöver man titta 

på flera olika skelettpunker och/eller djupmappen. Detta 

kan leda till att rörelserna blir onödigt komplicerade och 

onaturliga vilket även det förstör spelupplevelsen.  

För andra spelutvecklare som också planerar att använda sig 

utav ett enkelt rörelseschema är Kinecten en väldigt 

användbar spelkontroll. För ett spel som behöver ha mer 

funktioner och större möjligheter krävs dock ett mer 

avancerat kontrollsystem vilket kan leda till problem. 

Kinect är därför enligt oss inte särskilt väl lämpad för dessa 

spel på grund av rörelserestriktionerna. 

Spel med mycket detaljstyrning, såsom realtidsstrategispel, 

är svåra att utveckla till Kinect då exaktheten hos Kinectens 

sensor inte är helt perfekt vilket enkelt kan leda till stora 

problem med styrningen. 

Kinecten lämpar sig enligt oss inte heller för snabba, 

actionfyllda spel då det finns en liten men ändå märkbar 

fördröjning på spelarens rörelser vilket leder till att 

spelarens inlevelse minskar. Denna fördröjning ökar 

dessutom när man ökar utjämningen på skelettet. 
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