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Abstrakt  
Fantasy War Game är en spelmotor gjort i PHP med inslag av Java. Själva striden är 
uppbyggd med objektorienterad programmeringsmetodik. Spelet är ett textbaserat 
rollspel i high fantasy-miljö. Sidan är ett interaktivt konfliktspel där spelarna kan 
utveckla sitt gäng, slåss mot monster eller andra spelare.  
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1 Inledning 

Fantasy War Game (FWG) är ett webbspel som är influerat av en lång lista på olika spel, 
några av dessa är.  

• Dungeons and Dragons (DnD) [12], ett gammalt rollspel som är skapat för 35 år 
sedan. Detta är bland de första rollspel som publicerats och har väldigt djupa rötter 
runt om i världen.  

• Drakar och Demoner (DoD) [13], är ett helsvenskt rollspel. DoD är det mest sålda 
svenska rollspel som skapats. De flesta Svenskar har hört talas om eller spelat något 
av dessa två spel. 

• Eon [14], ett mindre men otroligt detaljerat Svenskt rollspel.  
Spelmotorn är delvis inspirerad av MUD [15], ett helt textbaserat hack and slash rollspel på 

Internet. MUD kommunicerar med en server via en telnetklient som är gammal och inte särskilt 
användarvänligt.  Eller en speciell mudklient som ZMud [16], den måste man installera och blir 
på så sätt mindre användarvänlig än en vanlig webbsida. 

FWG är mest lik den sistnämnda då den är baserad på satta regler på en webbsida. 
Den klara produkten ska vara helt textbaserad, med undantag för visning av vapen, rustningar, 

karaktärer och monster, dessa ska vara bilder. Tanken bakom detta är att i rollspelsvärlden så får 
man fantisera om när karaktären kastar en eldboll, vill man se en illustration på denna attack så 
får man se i regelboken. 

 

1.1 Bakgrund 

Det finns ett växande intresse för webbspel eller så kallade casual games. Spel som inte 
användaren måste installera eller lägga ner allt för mycket aktiv tid på. Nått som denne kan sitta 
med lite då och då när tid finns.  

Per Ljusback hade länge planer att skapa ett webbspel, han frågade mig i vintras om jag kunde 
koda nått liknande the wrestling game [11] som han spelade, men med ett annat tema. Vi 
diskuterade vilket tema som skulle passa. Efter mycket om och men så kom vi fram till att det 
inte finns nått fantasy-spel, där man har ett gäng med karaktärer som man styr. 

Spelet hette inledningsvis Fantasy Wars, men det ändrades till Fantasy War Game då det 
namnet var copyright-skyddat.  

1.1 Syfte 

Denna spelmotors huvudsakliga syfte är att vara grunden för en sida som erbjuder användare 
från hela världen att spela i en fantasy-värld. Alla användare ska kunna interagera med varandra 
på flera olika sätt, både att slåss med varandra och mot varandra. 

Sidans inkomst ska komma ifrån annonsörer, användarna som betalar för spelet ska slippa de 
flesta annonserna. 

1.2 Problem 

Problemet med en sådan sida är att det finns så många otroligt dåliga liknande sidor, med 
andra teman. Det gör att det kan vara lite svårt att skilja sig ur mängden och bevisa att spelet är 
bra uppbyggt för att locka nya spelare.  

Tidsramen är väldigt begränsad, därför har vi valt ut vissa punkter som ska vara klara till 
redovisningen, medan andra ska vara klara under sommaren. 

Att skapa ett spel från grunden är nytt för mig, det finns många fallgropar man måste akta sig 
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för. Ett av dessa är att det inte finns någon hjälp eller några guider om att skapa spel i PHP. 
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1.3 Förväntade resultat 

Jag förväntar mig inte att spelet ska vara klart vid redovisningen, tvärs om så förväntar jag 
mig endast att en solid grund ska vara klar (se bilaga 8.9). 

När spelet lanseras så förväntar vi oss en långsam tillväxt av spelare. Spelarna ska få bonus 
när de förvärvar nya spelare. Det krävs inte så många unika spelare för att börja få pengar ifrån 
annonsörer. 

Registrering av konto, att slåss mot monster i äventyr, besvärjelser och attacker, dessa punkter 
ska vara klara vid redovisningen. 

 

2 Ordförklaringar 

MySQL OpenSource databashanterare 

WAMP Server Är ett paket av många program. Det är en akronym av Windows, 
Apache, MySQL & PHP. Innehåller även phpMyAdmin 

phpMyAdmin Är ett grafiskt gränssnitt för mySQL databaser 

Salt En extra sträng med tecken för att göra jämförelse av hashad 
sträng svårare 

MUD Multi User Dungeon, ett textbaserat rollspel i realtid på internet. 

Attacker En av användarens karaktärer som anfaller en fiende. 

Defender En fiende, kan vara ett monster eller en annan karaktär som 
försvarar när användaren anfaller. 

Hit points Hälsa, liv. Vid 0 så faller karaktären ihop medvetslös. 

Action points Kan beskrivas som mana eller spell points. Hur mycket energi 
som karaktären har. 

Perk En förmåga som inte alla karaktärer har, slumpas fram vid 
registrering. 

Guild Ett gille eller organisation, bestående av många spelare 

Officer En ledare i gillet. 

Skill En färdighet, till exempel eldmagi eller hantering av sköld. 

Henchmens Användarens kumpaner, hantlangare eller hjälpredor. 
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Metod  

2.1 Kravspecifikation 

• Allting ska vara på engelska. 
 

• Kravet på säkerheten ska vara hög då vi förväntar oss väldigt teknologiskt kunniga 
användare. 

 
• GUI ska vara ett enkelt klickbart webbsystem 

 
• En användare ska från början få en karaktär att spela med, vilken typ är upp till denne 

vid registrering. 
 

• När karaktären har blivit mer erfaren, gått upp i nivåer, ska denne få tillgång till 
hjälpredor och kumpaner, henchmens. 

 
• Karaktären ska kunna göra äventyr och slåss mot monster, anfalla andra spelare, eller 

hålla viktiga positioner, point defense. Detta för att få extra resurser eller erfarenhet. 
Detta ska uppmana spelarna att göra sitt gäng så bra som möjligt för att tävla mot 
varandra. 

 
• Användaren ska kunna skapa egna gillen eller organisationer, guilds. Där många 

användare går samman mot stora monster eller andra gillen. 
 
Karaktären ska kunna smida sina egna vapen och rustningar, samt öka den magiska kraften i 

dem. 
 
Kravspecifikationen är skriven av Per Ljusback (se bilaga 8.9 för att se delmål). 

2.2 Val av språk och metod 

Jag har erfarenhet av PHP och Java, därför var det ganska självklart att använda dessa språk 
för att utveckla spelet.  

PHP valde jag för att det går hand i hand med relationsdatabasen MySQL. Det hanterar 
informationen mycket enklare än Java. All information om karaktärer, vapen, rustningar och 
attacker ska sparas i en MySQL-databas.  

2.3 Informationssamling och källvalidering 

Pro PHP Security [3] beskriver exempelvis hantering av sessions samt validering av 
användare. En bokrecensent [17] skriver: ”Pro PHP Security, published by Apress and written 
by Chris Snyder and Michael Southwell, is a detailed and authoritive account of the security 
details that effect a successful deployment of a PHP website. The book ranges from the almost 
theoretical to the highly practical such as SQL injection attack hardening and validating user 
input. If you are a newbie programmer or a serious practitioner, you may still find highly 
relevant comfort and detail in the book. There may be monsters waiting in the dark.”. Jag anser 
att detta är en värdig källa och har tagit mycket lärdom från den.  
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PHP 5 Recipes [2], har hjälpt mig hantera funktioner med tider, som att beräkna minuter det 
ska ta att träna. I en artikel [18] står det: ”With all the books being published recently about 
PHP a new one will need to find and fill a niche to distinguish itself. PHP 5 Recipes: A 
Problem-Solution Approach, published by Apress, has done so, in my view. This is an 
intermediate-level volume exploring PHP 5 using a recipe approach where the basics of PHP 
5's functionality are expressed systematically but in a small-topic by small-topic manner.”. 

Beginning PHP and MySQL 5 [1] är en bra bok med mycket innehåll. Den gav mig en 
överblick vad PHP och MySQL hade att erbjuda mig som programmerare utan expertkunskap.  

 

3 Genomförande och resultat 

Endast vissa funktioner är skrivna i Java. Exempelvis att förflytta den inloggade till en viss 
sida efter att en funktion har avslutats. Detta för att PHP har en slussfunktion som bara fungerar 
innan body-taggen. 

Hanteringen av karaktärer är objektorienterad. Ett objekt som jag själv skapat, character 
objektet, innehåller alla variabler som krävs för hantering av strid. Bland dessa variabler har jag 
även en arrray av det andra objektet som jag har skapat, actions. Det för att en karaktär ska 
kunna ha fler ”actions”, alltså attacker, besvärjelser och liknande.  

Striden är uppbyggd så att två arrayer av character-objekt ”slåss” mot varandra, varje 
character har en egen array med actions, detta kallas ”multidimensional arrays” och är den 
största svårigheten jag har stött på. 

 

3.1 Utvecklingen 

Under hela arbetets gång så har jag och Per haft samarbete om hur innehållet ska se ut. Redan 
från början var kravspecifikationen väldigt klar om hur det skulle se ut (se del 2.1). Men ett spel 
har ju så fruktansvärt mycket små finesser, siffror på utrusning och attacker. 

Jag har skrivit loggbok för att dokumentera utvecklingen (se bilaga 8.10). Där syns att 
utvecklingen har gått fram och tillbaka mellan olika delmål, beroende på vad som behövdes för 
tillfället. Det är inte ett effektivt sätt att arbeta på, men det krävdes för att jag skulle komma 
framåt. Speciellt då jag arbetade ensam med dessa delar.  

 

3.2 Implementering och test av systemet 

Koden är skriven i editorn Notepad++, ett väldigt smidigt program som är likt vanliga 
Anteckningar fast med visning av färger för reserverade ord, klamrar och citattecken. Den har 
inte funktion för att lägga till saker automatiskt som exempelvis Eclipse gör.  

Databasen är gjord i WampServer, den har ett otroligt smidigt program för SQL som heter 
phpMyAdmin.  

 
Jag har åtskilliga gånger testat systemet utan att hitta några buggar. En liten grupp personer 

med varierande datorvana har under översyn från mig även de testat de steg som finns.  
De fick i uppdrag att stegvis registrera sig, träna upp sin grundegenskap samt färdighet. Sen 

ska de lära sig en action, sist men inte minst ska de slåss två gånger. De fick även uppgift att 
skriva in olika saker i adressfältet för att försöka förstöra något, utan framgång. Så jag anser att 
det vi har skapat hittills har god kvalité. 
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3.3 Sidorna och Funktionerna 

3.3.1 Funktionen Session 

Sessioner är en liten garanti att användaren som är inloggad faktiskt är den som upprättade 
kontot. Det kan givetvis hackas på flera olika sätt. Jag anser att användaren är relativt säker med 
tanke på det höga kravet på lösenordet samt krypteringen.  

Man kan hantera sessions på många olika sätt, jag har valt att både php och databasen ska 
hantera mina. Varje gång en sida laddas så inkluderas _header.php. Den förstör alla globala 
variabler för att öka säkerheten. Php har en ovana att göra saker som inte skaparen vill om 
denna funktion är på.  

Exempel: vi hämtar användarens login då vi ska se på hans karaktärs sida. Vi lagrar den 
informationen i en variabel som heter $username.  Eftersom register_globals är på så ändras alla 
variabler som heter username, inklusive $_SESSION[’username’]. Det gör att problem uppstår 
vid nästa koll av sessions då username och id inte stämmer, och man slussas till logout.  

Sedan kontrolleras om PHP har användarnamnet registrerat, om inte så slussas man till logout. 
Sist så jämför den id samt username informationen med den i session databasen. Likadant här, 

man slussas till logout om det inte stämmer. 
 

3.3.2 Registeringssidorna 

Registrering av konto har väldigt hög felkontroll. Man kan inte hoppa över ett steg i tutorial, 
inte ens om man startar om datorn i mitten av den. Steg 1, där man skriver sitt epostkonto samt 
lösenord har en egen sida. Sidan har funktioner att validera epost, så att det inte är ett ord bara. 
Lösenordet måste vara minst 8 tecken, innehålla en siffra samt en stor bokstav. Självklart så 
lägger jag till ett salt (se kap. 2) och krypterar den informationen för att försvåra för eventuella 
angrepp (se bilaga 8.1). 

Stegen därefter har en separat sida, där får man skriva in karaktärens namn, välja ras, klass. 
En Perk (förmåga) slumpas även fram på den sidan. En perk är en förmåga som gör att olika 
karaktärer blir mer unika. Alla ska vara bra, men är olika bra beroende på hur man spelar sin 
karaktär. En funktion hämtar alla ”Perks” från databasen och lägger till en av dessa i 
användaren. Det går inte att uppdatera sidan och slumpa om. 

Karaktären får även klass-baserad utrustning. Exempelvis så får magikern en stav, medan 
krigaren får en stor klubba. 

Register och login är skyddade mot sql injections med en funktion som heter 
mysql_real_escape_string(), som finns inbyggt i PHP. 



     
 

10 
  
  
  

 
 

3.3.3 Login och logout 

I säkerhetsboken för PHP [3] skrivs det om att bara använda så kallade expected variables. 
Detta för att skydda systemet från intrång ytterliggare en aning. Sidan ska enbart ska ta emot 
user och pass som GET_variabler, alla andra blir satta till null. Innan jag lägger in dem som 
variabler i sidan så skickas dem till dbSafe, en egen funktion som returnerar en sträng som är 
skyddad mot sql injections. Se bilaga 8.2. 

På mitt webhotell så fungerar expected variables på vissa sidor medan de inte fungerar på 
andra. Webhotellet kan inte förklara orsaken till detta. Det webbhotell jag använder är 
www.surftown.se. 

Sidan kollar i databasen om användaren finns samt att det krypterade lösenordet stämmer. 
Efter det så sätts både email och karaktärens namn som sessionvariabler, ip, användare och 
datum läggs in i session- samt log-tabellen i databasen.  

Session är en bekräftelse att användaren har loggat in korrekt. Den informationen kollas varje 
gång användaren vill gå runt på sidan, stämmer det inte så skickas han till logout.php.  

Väl inne i logout så förstörs alla session-variabler i php och raden i tabellen tas bort. 
Informationen i loggtabellen tas inte bort.  

 

3.3.4 Book of knowledge 

En action är en besvärjelse eller attack med ett vapen. Någonting karaktären kan göra i strid.  
Book of knowledge visar alla actions som finns. Den visar dem olika beroende på om man har 

de färdigheter som krävs för att lära sig den, eller om man har lärt sig den. Här kan man lära sig 
de som finns tillgängliga, eller se vad som krävs för att lära sig dem.  

Först så hämtas alla actions som karaktären kan och dessa läggs in i två olika arrayer, en för 
aktiva och en annan för inaktiva. Sedan så hämtas alla base actions. 

Här finns funktionen som jämför namnet på den aktuella Action med arrayerna som innehåller 
inaktiva samt aktiva actions. Namnet på den variabeln heter $actionname. Om man inte har lärt 
sig den så finns en länk till learnaction, där skickas id från base_action så den kan identifiera 
vad den ska lägga till. Denna länk visas såklart endast om den aktuelle karaktären har skill som 
är mer eller lika som vad action kräver. 

 
if(! in_array( $actionname , $inactiveactions , TRUE)&& 
! in_array($actionname , $activeactions , TRUE) ) { 

 echo("Not yet learned] 
<a href=\"learn_actions.php?learnaction=$base_id\"> "); 
} 

 
Vill man lära sig en action så klickar man på länken till learn action.php. Med den länken så 

skickas en variabel som berättar vilket id som just den action har. Sidan hämtar data ifrån 
användaren i databasen, undersöker om den har de färdigheter som krävs eller om användaren 
redan har lärt sig denna. Efter allt är klart så slussas man vidare tillbaka till book of knowledge.  
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3.3.5 Training 

Vad är ett rollspel som inte har färdigheter eller egenskaper? Utan dessa så blir gränsen 
mellan de olika rollerna väldigt luddig. 

I det här spelet finns dessa olika egenskaper (stats): strength, agility, toughness, intelligence, 
wisdom. Detta för att sära på olika karaktärer, är han smart eller stark? När spelaren tränar en 
egenskap så räknar en funktion ut hur lång tid det kommer ta innan han kan träna igen, den 
formeln är följande: 

 
Tid att träna egenskap = ( egenskap * egenskap * 9 ) 
 
Tränar du din styrka från 1 till 2, så kommer det ta 9 minuter (1 * 1 * 9), från 2 till 3 så tar det 

36 minuter, 30 till 31 tar 8100 minuter, dvs. 135 timmar. Den formeln är tänkt att folk ska 
långsamt gradvis bli bättre. Det går ganska snabbt i början för att folk inte ska tappa intresset. 

Formeln för att träna färdigheter (skills) är något annorlunda. 
 
Tid att träna färdighet = ( färdighet * färdighet * 4,5 ) + 5 
 
Detta för att egenskaperna börjar som minst nivå 1, och färdigheterna är minst 0. Då blir inte 

första nivån gratis, men samtidigt så gör det inte så pass stor betydelse i slutändan. Tanken med 
dessa olika formler är att man ska kunna träna två färdigheter på samma tid som man tränar 
egenskapen. 
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Varje grundegenskap har fem olika färdigheter, dessa är 
Strength Force (+damage) 

 Weapon skill (removes dodge) 

 Sharp (swords and axes) 

 Blunt (hammers) 

 Fury (chance to stun, knock out) 

  

Dexterity Dodge (avoid melee attacks) 

 Exploit weakness (find glitches in armours) 

 Improved critical (chance to double damage) 

 Dual wield weapon (fight with two weapons) 

 Stealth (sneak past tanks and attack weaker spell casters) 

  

Toughness Endurance (hit points) 

 Iron skin (resist blunt attacks) 

 Rage (resist sharp attacks) 

 Shield (use a shield) 

 Blocking (tanking skill, taking damage instead of squishy casters) 

  

Intelligence Fire (fire based spells and passive fire resist) 

 Air (air based spells and passive air resist) 

 Water (water based spells and passive water resist) 

 Earth (earth based spells) 

 Mystisism (shadows, force damage) 

  

Wisdom Healing (restore hit points to party) 

 Spirits (air and water based spells) 

 Nature (sharp, pierce and blunt based spells) 

 Blessings (enhance the party fighting abilities) 

 Divine (self buffing spells) 

 
 
 
Dessa färdigheter ger användaren tillgång till Actions, olika attacker och försvarsmanövrar (se 

Book of knowledge). Det är inspirerat av alla olika besvärjelser och attacker som finns i de 
rollspel jag har testat. 
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Sedan finns en rad färdigheter som inte kan tränas manuellt, utan de tränar användaren vid 
andra tillfällen. Bland dessa finns fem färdigheter för sin grupp med äventyrare, de får 
karaktären när han slåss mot monster eller andra spelare. En annan sorts färdigheter som finns 
tillgängliga är Guild skills. Endast de användarna som skapar ett Guild eller blir medlem i ett 
guild som de blir officer i, tränar dessa. Ett Guild är en organisation, gille, grupp med spelare. 
De går samman för att döda stora monster eller slåss mot andra guilds. 

 
Party skills Trader (more coins for sold loot) 

 Scavenger (more looted items) 

 Merchant (can sell more items on the player market) 

 Morale (more action points) 

 Recruiter (higher chance to find alive and willing henchmens) 

  

Guild skills Guild management (1% cheaper Guild advance) 

 War machines (chance to hit with war machines in guild battles) 

 Raid planning (better chance to plan a raid with good loot) 

 Government relations (1% less guild sales tax) 

 Command (bonus morale (action points) on guild battles 
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3.3.6 Funktionen Combat 

Funktionen Combat är den viktigaste delen i hela spelet. Den är konstant under uppdatering 
och modifiering, detta pga. att vi anser att någonting är för bra eller dåligt och måste ändra det. 
Det är utan tvekan den sida i projektet som har varit mest tidskrävande. 

 
Funktionerna. 
Echo_damage() tar emot en siffra och skickar tillbaka en sträng, olika innehåll beroende på 

hur stor siffran är. Detta för att vi ansåg att det ser snyggare ut med text som döljer den exakta 
siffran som skadan är. Exempelvis om totala skadan är 140, så skriver funktionen ut strängen 
”does exceptional damage” istället. 

 
Objekten 
Action är ett objekt som hanterar all information angående varje action. Den är enkelt 

uppbyggd med publika variabler och en konstruktor, helt utan getters och setters. Objektet 
innehåller exempelvis vilken textsträng som ska skrivas ut när den aktuella karaktären utför den 
action. 

Character är mycket mer komplicerad. Den har en lång rad med variabler samt en array med 
Action-objekt. Vi valde att inte inkludera alla skills i själva objektet för att spara minne. Den 
räknar ut bonusen från skills till actions innan den skapar Action-objektet. Objektet innehåller 
förutom en konstruktor, en funktion för att returnera armour class för en viss skadetyp. Vi drar 
av armour class från skadan, så man kan skydda sig olika bra mot olika typer av skador, detta 
för att alla karaktärer ska ha svaga punkter. Man skickar helt enkelt en textsträng till objektet 
som undrar vad det objektet har i det aktuella rustningsvärdet, den skickar tillbaka ett positivt 
heltal om det finns, 0 om det inte finns något rustningsvärde som stämmer. 

Att hålla ett vapen i sin andra hand är inte inkluderat som standard i konstruktorn, men håller 
karaktären i två vapen så finns här en funktion för att ställa in skadetyp och styrka på denna.  

(Se bilaga 7.6  samt 7.7 för hela uppbyggnaden av dessa objekt). 
 
Innan striden startar. 
Innan de båda parterna kan slåss så ska en hel del saker deklareras. Hela combat går ut på att 

en array med attackers slåss mot en array med defenders. Varje array innehåller enbart objekt av 
typen Character.  

Den hämtar all information om karaktären från databasen som ligger i olika tabeller, som 
main för själva karaktären, tabellen weapon för eventuella vapen, samt armours för alla 
karaktärens rustningsdelar. Sen modifierar en funktion dessa skills och armour class beroende 
på vad karaktären har för perk (förmåga).  Sen hämtas alla av denne karaktärs actions från 
learned_actions, lägger på bonusen från skills, lägger in alla dessa actions i en array. Sist läggs 
denna karaktär in i en av attackers eller defenders, beroende på om den är med i anfallaren eller 
försvararens grupper. 

 
Striden. 
Sen så loopar den igenom alla attackers som fortfarande har hit points. Först i rundan så kollar 

en funktion om karaktären har regeneration, tänk dig varulvar eller vampyrer med snabbt 
läkekött. Har karaktären det så lägger den på så mycket hitpoints, upp till max vad den hade från 
början. Efter det så kollar funktionen om karaktären är stunned eller inte, om den är det så går 
loopen direkt till nästa karaktär. Alltså karaktärer som var stunned får effekter av läkekött men 
får inte göra nått i sin runda. 

Sen om karaktären har tillräckligt med action points för att utföra sin slumpade action, så 
slumpar den fram vilken av fienderna som ska få vara offer. Den kan enbart välja en fiende som 
har mer än 0 hitpoints. Träffar den så räknar den ut skada beroende på hur stark attacken är samt 
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hur mycket armour class fienden har mot den aktuella skadetypen. När skadan är färdiguträknad 
så ser funktionen om attacken har någon speciell effekt, det kan vara stun, poison, knockback, 
bleeding eller debuff. Endast stun är färdigutvecklad vid skrivandets stund. Där jämförs 
attackerarens Fury skill och ett slumptal mot försvararens Iron skin skill och 990. Vinner 
anfallaren så är försvararen stunnad. Vi börjar med 1% chans utan skills.  

Har karaktären inte tillräckligt med action points eller om han inte har någon action över 
huvudtaget så slår den ett vanligt slag. Om karaktären har ett vapen i sin andra hand, så slår han 
ett extra slag med denna, det kan även vara någon som kan slåss obeväpnad. 

Själva utmatningen är uppbyggd på det här sättet: 
(anfallaren) (strängen för attacken) (försvararen), and the (om det är en critical hit) 

(skadetypen) hit (skadenivån). 
“Shmaek launches a brawling attack on Goblin shaman, and the perfect blunt hit does good 

damage.” 
 
När attackers är klar så loopar den igenom defenders. När alla gjort sin runda så startar det 

om. Tills en sida har slut på hit points (hälsa, liv).  
 
Om anfallaren, dvs. den karaktär som du spelar, vinner så går den igenom en egen funktion. 

Men om du förlorar så går den igenom en annan. Den som vinner får mer erfarenhet, samt 
pengar. 
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3.3.7 Multidimensionella arrayer av objekt i prakti ken 

Här kommer ett praktiskt exempel på multidimensionella arrayer av eget utformade objekt.  
 

<?php 
class Action { 
 public $name;  
 public $actionstring;  
   
 public function __construct ($iname , $istring ) { 
  $this ->name = $iname;  
  $this ->actionstring = $istring ; 
 } 
} 
  
class Character { 
 public $charname ; 
 public $actions  = array(); 
  
 public function __construct( $iname,$iactions ) { 
  $this ->charname = $iname ; 
  $this ->actions = $iactions ; 
 } 
} 
  
$characterarray  = array() ; 
  
$actionarray  = array() ; 
  
// Skapar ett Actionobjekt och lägger det till arra yen. 
$addaction1  = new Action(' Fireball ',' casts a fireball on '); 
$actionarray[]  = $addaction1 ; 
  
// Skapar ett till objekt och lägger till det i arr ayen 
$addaction2  = new Action(' Lightningbolt ',' casts a massive lightning 
bolt on '); 
$actionarray[]  = $addaction2 ; 
  
// Skapar en ny karaktär med de två actions vi har lagt in 
$addchar  = new Character(' Shmaek', $actionarray ); 
$characterarray[]  = $addchar ; 
 
// Skapar en till karaktär och lägger till I arraye n, denna gång 
med null som actionarray. Som du ser så går det bra  att använda 
tillfälliga variabelnamn igen då dessa inte har någ on betydelse 
efter att de lagts till i arrayen. 
$addchar = new Character(' Frodo ', NULL); 
$characterarray[]  = $addchar ; 
 
 
// Skriver ut en  av actions 
echo( $characterarray[ 0] ->charname .  "  ");  
echo($characterarray[ 0] ->actions[ 1]->actionstring . "  "); 
echo( $characterarray[ 1] ->charname . ".<br>");  
?> 
 

Detta skriver ut: 



     
 

17 
  
  
  

 
 

Shmaek casts a massive lightning bolt on Frodo. 

4 Diskussion 

Att skapa ett spel från grunden är ingen lek. Det krävs mycket för att det ska bli lyckat. Man 
ska även ha förståelse i matematiska formler för att räkna ut färdigheter, skada och olika 
tidsinställningar. Spelet använder många funktioner, så man måste ha stora kunskaper inom 
programmering för att hantera all information som skickas. Alla har säkert spelat spel, men 
omvandla det som visas på en ruta till funktioner är inget alla kan. 

Sist men inte minst så krävs det fantasi. Det är ju en kombination av innehållet och spelets 
uppbyggnad som får spelarna att stanna.  

Då både jag och Per har programmerat på olika MUDs så hade vi mycket gratis i 
matematiken, kodningen och fantasin därifrån. Dock så är jag ensam programmerare i detta 
projekt, Per stod för andra sysslor. 

 
Väldigt många timmar har vi suttit och diskuterat balans i spelet. Vilka nivåer saker och ting 

ska ligga på, hur lång tid vissa saker ska ta. Det hade jag gärna haft bestämt innan projektet 
började. En hel del saker var förvisso bestämda innan, men en stor del stod med stora 
frågetecken då jag började koda. 

Detta har dock enbart haft väldigt små fördröjningar på arbetet då jag gått över till andra delar 
då jag väntade på besked från Per.  

Största tiden av arbetet har gått åt combat, många timmar av utveckling samt felsökning. Det 
började med två arrayer som slog 1 skada på slumpvis vald fiende. De första dagarna kunde 
döda karaktärer slåss, och om någon dog så buggade looparna, vilket inte var så bra (se bilaga 
7.3 och.7.4). Det löstes snabbt med några enkla if-satser. Att det är två arrayer som ”slåss” har 
alltid varit ett självklart val då det är två grupper som har en konflikt. Vid Guild-battles så 
kommer det vara 30-35 objekt i varje array. 

Vart actions ska ligga har jag varit osäker på. Från början så var tanken att de skulle ligga i en 
array i character-objektet som det gör nu, men under utvecklingens gång så funderade jag på att 
ha alla actions i egen array utanför characters, med kopplingar så varje karaktär valde action ur 
den. Men det var innan jag lyckades knäcka multidimensionella arrayer. 

Sen så kom problemet med multidimensionella arrayer. Att skriva ut saker från en array med 
objekt var inga problem, det fanns det guider för på Internet. Men att skriva ut en sträng, som 
ligger i ett objekt, som ligger i en array, som ligger i ett objekt, som ligger i en array, det var 
krångligt och fanns absolut ingen hjälp att hitta. Jag spenderade många timmar utan att ge upp. 
Till slut så löste jag problemet, på det enda sätt jag tror att man kan. Se bilaga 8.5. För att se hur 
objekten ser ut se bilaga 8.6 och 8.7. Efter att examensarbetet är färdigt så vet jag att strukturen 
på combat kommer ändras för att anpassa sig för fler olika typer av effekter, som exempelvis 
area attacks, pets och summon monsters.  

Det hela har utvecklats till en ganska snygg strid. Just nu så skrivs vissa siffror fortfarande ut 
för att upptäcka eventuella buggar, men det kommer jag att ändra. Se bilaga 8.8. Då hela 
projektet fortfarande är under utveckling, och grafikern inte har börjat med sina magiska fingrar 
så kan jag inte säga ”det här kunde jag ha gjort bättre si och så”. Alla sidor ändrar layout med 
tiden. Rent användbarhetsmässigt så kunde det säkert vara mer effektivt. Men vart alla 
funktioner ska ligga är ännu inte skrivet i sten. Just nu är det uppdelat i Party (gäng, patrull, 
sällskap) för alla saker som handlar om användarens karaktär och hans gäng. Det är alltså 
utrustning, actions, skills. En annan sida för Adventure, att slåss mot monster eller andra 
spelare. Det sistnämda är fortfarande inte påbörjat då combat inte är klart. 

 
Väldigt lite har ändrats ifrån våra ursprungliga planer. Det är några databaskopplingar som är 

det enda, hur karaktärerna har sin utrustning på sig. Färgerna har aldrig ändrats, vi valde dessa 
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för att vi ville att sidan skulle vara ljus men inte för ljus. Man skulle få en ”rollspels-känsla”, då 
väldigt många rollspel har bruna eller ljusbruna blad. Då valde vi #D2B48C på body, medan 
rutorna med information är vita. 

 
Det mest användbara av det nya jag har lärt mig är hantering av arrayer. Hur man deklarerar 

och hämtar data i dessa. Hur man hanterar arrayer med flera nivåer och dimensioner  
Då min handledare inte kunde hjälpa mig utveckla PHP eller objektorienterad programmering 

så har det känts ganska ensamt stundtals. Jag har haft en kontakt som är riktigt bra på java, men 
då sidan enbart använder JavaScript med en eller två rader så har inte hans kunskap varit till sån 
stor nytta, mest att hjälpa generellt med koduppbyggnad.  
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5 Slutsats 

5.1 Målet 

Jag hade gärna varit klar med strid mellan två spelare för att visa vid redovisningen. Men jag 
är glad att jag har lyckats komma fram med så mycket som jag faktiskt har producerat dessa 
veckor. Hade jag haft på papper allting som skulle vara med så kanske det hade gått något 
snabbare, men knappt märkbart.  

Jag har lyckats producera en mycket bra bas för vidareutveckling. Om jag hade gjort om 
allting från början, och vetat hur resultatet skulle ha blivit så skulle jag ha gjort på samma sätt. 
De tre stora grundpelarna är klara, striden, registrering, samt hantering av sessions (se bilaga 7.9 
för att se alla delmål som är klara, samt bilaga 7.10 för att se min loggbok). Våran balansering 
av vapen och rustningar är långt från klar men tabellerna i databasen finns där och är fullt 
användbara. 

5.2 Fortsatt utveckling 

Nu ser spelet väldigt tomt och kalt ut, men det kommer att ändras så fort grafikern börjar på 
sitt arbete. Han ska ta fram logotyp, bilder på vapen, rustningar, de olika raserna, olika klasser, 
olika sorters actions. 

Då vi hoppas att intresset kommer att finnas länge så kommer vi ha ett kontinuerlig fortsatt 
utveckling av funktioner och spelbalans. Just nu startar spelaren solo och har ingen chans att 
hitta kumpaner, det kommer i nästa uppdatering. Man kommer även att kunna skapa gillen då. 
Gruvorna, smedjan och marknaden kommer inte att vara aktuell förrän i slutet på sommaren, då 
väldigt mycket balansering återstår.  

Spelet betatestas på: http://www.urkkrak.com/war/ 
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7 Bilaga 

7.1 MD5 

 

7.2 dbSafe 

 
 

7.3 Combat v1 

 
 

7.4 Combat v2 
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7.5 Multidimensional arrays 
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7.6 Objektet Action 

 
 

7.7 Objektet Character 
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7.8 Debugging combat 
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7.9  Delmål 

[X] stats + skills 
[X] stat trainer 
[X] skill trainer 
  
[ ] learn level on actions 
 
[ ] items 
[ ] balance: level ac vs damage 
[ ] magic items 
 
[X] combat 
[X] melee 
[X] weapon in melee 
[X] twf 
[X] enchants 
[X] actions 
 [X] stun 
 [ ] healing 
 [ ] poison 
 [ ] HoT 
 [ ] debuff 
 [/] area effects 
 [ ] summon creature 
[X] damage and ac 
[X] weapon enchants 
[X] two weapon fighting 
[X] weaponskill vs dodge 
[X] armours 
[/] critical hit 
[X] regeneration 
[ ] attacks into array? 
 
 
[X] character creator 
[X] add weapon 
[X] add armours 
[X] add actions 
  
[/] show users 
[X] book of knowledge 
[X] show all actions 
[X] show active 
[X] learn new 
[ ] activate / deactivate 
[X] forget action 
  
[ ] henchmen generator 
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[ ] missions 
[ ] Random monsters 
[ ] different stats 
[ ] xp  
 [/] win 
 [ ] loose 
 [X] xp cap handler 
 [ ] level up handler 
[ ] coins 
 [/] win 
 [ ] loose 
 
[ ] henchmen 
[ } loot 
[ ] point defense  (namechange?) 
  
 
[ ] guild 
 
[ ] player market, taxes 
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7.10 Loggbok 

Vecka 13 
Måndag  � Söndag 
 Diskussion om databas med Per. 
 
 
Vecka 14 
Måndag 2009-04-06 
 Börjar koda Grundläggande strid  
 
Tisdag 2009-04-07 
 Grundläggande strid fungerar sådär. 
 Variabelnamn har mer logiska och beskrivande namn. 
 
Onsdag 2009-04-08 
 Inloggning 
 
Torsdag 2009-04-09 
 Inloggning 
 
Fredag 2009-04-10 
 ”Melee” combat fungerar perfekt. 
 
 
Vecka 15 
Måndag 2009-04-13 
 Diskussion om databas, vilka skills ska karaktären ha 
 
Tisdag 2009-04-14 
 Efterforskning om skills som andra spel har. 
 
Onsdag 2009-04-15 
 Börjar med Registrering av konto 
 
Torsdag 2009-04-16 
 Character creator, login, name 
 
Fredag 2009-04-17 
 Character creator, Race. 
 
Lördag 2009-04-18 
 Character creator, Perk, Type. 
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Vecka 16 
Måndag 2009-04-20 
 Buggfix 
 Börjar utveckla och testa Actions 
 
Tisdag 2009-04-21 
 Vidare utveckling av Actions. 
 
 
Onsdag 2009-04-22 
 Actions 
 Studerade arrayer, multi dimensional arrays 
 
Torsdag 2009-04-23 
 Actions, arrays 
 
Fredag 2009-04-24 
 Möte med handledare 
 Arrays 
 
Lördag 2009-04-25 
 Knäckte multi dimensional arrays.  
Kan nu skriva ut arrayer I arrayer.  
 
Vecka 17 
Måndag 2009-04-27 
 Bygger ut karaktär-konstruktor i combat 
 
Tisdag 2009-04-28 
-| | - 
 
 
Onsdag 2009-04-29 
 Statistics trainer  
(strength, agility, toughness, intelligence, wisdom) 
 
Torsdag 2009-04-30 
 Statistics trainer 
 
Söndag 2009-05-03 
 Skill Trainer 
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Vecka 18 
Måndag 2009-05-04 
 Trainer 
 Combat (weapons + melee attacks) 
 
 
Tisdag 2009-05-05 
 Combat (weapons + enchant ) 
 
Onsdag 2009-05-06 
 Combat (Two weapon fighting + enchant ) 
 
Torsdag 2009-05-07 
 Combat damage messages. 
More perks. 
 
Fredag 2009-05-08 
 Char registration (now gives weapon) 
 Combat ( debugging ) 
 
 
Vecka 19 
Måndag 2009-05-11 
 Combat 
 
 
Tisdag 2009-05-12 
 Weapons and armours for new chars 
 
Onsdag 2009-05-13 
 Show current actions 
 
Torsdag 2009-05-14 
 Learn new actions 
 
Fredag 2009-05-15 
 Book of knowledge ( actions, spells) 
 
 
Vecka 20 
Måndag 2009-05-18 � Söndag 2009-05-24 
 Rapportskrivning 
 
Vecka 21 
Måndag 2009-05-25 � Söndag 2009-05-31 
 Rapportskrivning 
 Buggfix 
 Experience handler 
 Action effect, stun 
 Combat: regeneration 
 


