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Hur man skapar longterm gameplay i MMORPG 

Robert Esbjörnsson 

Sammanfattning 

Detta arbete tar upp frågan hur man får onlinerollspel, så kallade (MMORPG) att erbjuda 

bättre longterm gameplay och ge spelarna en intressantare upplevelse under längre tid. 

Frågeformuleringen detta behandlas utifrån är: ”Hur skapar man longterm gameplay för olika 

spelartyper i ett MMORPG?” 

Frågan undersöks genom att utforska vad för typ av gameplay olika spelartyper är intresserade 

inom genren. Spelartyperna kommer från Bartle’s (1996) uppställning av fyra typer av 

spelare: achivers, explorers, socializers och killers. 

Frågan besvaras sedan genom ett designdokument till ett MMORPG där olika typer av 

spelelement introduceras för ändamålet. 

Resultatet som framkommer visar på att man ska ta vara på det som gör MMORPG till en 

sådan intressant spelform. Genom att erbjuda omväxling, social interaktion och inte minst nya 

utmaningar. Samtidigt som det sker en långvarig vidareutveckling av spelarens karaktär så 

sätt lockas spelarna till att stanna kvar och har alltid något underhållande mål att sträva efter. 

Spelaren vill få belöning och uppmuntran i förhållande till den tid och arbete som investeras i 

spelet. 

 

 

Nyckelord: MMORPG, longterm gameplay, designdokument 
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1 Introduktion 

Det här arbetet undersöker begreppet longterm gameplay, med det menas gameplay som är 

roligt även under längre tidsperioder (över en månad). Arbetet fokuserar på spel av typen 

MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) då det är inom det området där 

det finns intresse kring ämnet, då med anledning av de bakomliggande ekonomiska 

intressena. Eftersom spelare betalar för den tid som de spenderar med spelet vill eventuellt 

speltillverkare att de ska spela så länge som möjligt. Skillnaden från vanliga spel är att man 

betalar månadsvis för att få spela och det har därför inte varit intressant att utforska detta 

område tills nu när onlinespelen har slagit igenom på bred front. 

 

De vanligaste sätten att skapa längre gameplay och där igenom även längre speltid är att ge ut 

tilläggspaket eller att man uppdaterar spelet, det finns otaliga exempel på detta, Everquest 

(Sony Online Entertainment, 1999) och Guild Wars (NCsoft, 2004) har båda fler än 3 

tilläggspaket var. Dessa fungerar på så sätt att de helt enkelt lägger till mer innehåll till spelet 

eller förändrar spelets genom att bland annat höja spelarnas högsta level. Detta tycks ju vid 

första anblicken vara en enkel lösning på problemet och det är ju därför den används och är 

vanligt förekommande. Men samtidigt kostar det ju företagen stora summor pengar att 

konstant vidareutveckla sina spel, så naturligtvis vore det ju bättre om spelarna hade andra 

anledningar till att fortsätta spela. Eftersom spelen har väldigt varierade målgrupper så 

fokuseras på en generell uppdelning av spelartyper, baserade på hur spelarna beter sig i spelet. 

Syftet med detta arbete blir följaktligen att komma fram till svaret på följande 

problemformulering: 

 

Hur man kan skapa longterm gameplay för olika spelartyper i MMORPG spel? 

 

För att hjälpa till att svara på den relativ komplicerade frågan om longterm gameplay så har 

jag arbetat med ett designdokument för ett spel kallat Planet 4. Detta spel är tänkt att vara ett 

MMORPG där designen till stor del har fokuserats kring problematiken med longterm 

gameplay samtidigt som jag har haft möjlighet att se hur den designen förhåller sig till resten 

av spelet.  
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2 Bakgrund 

Arbetet går ut på att ta reda på hur man får spelare att stanna kvar längre i spel av typen 

MMORPG, det finns olika sätt att göra detta och inte bara genom att designa bättre gameplay. 

Många spel använder sig av vissa funktioner som kräver lång verklig tid, Ett exempel på detta 

är spelet EVE: Online (Simon & Schuster, 2003) där vissa tekniker man forskar fram kan ta 

extremt lång tid, flera månader sammanlagt. Detta kan naturligtvis vara en del av designen 

och är nödvändigtvis inte dåligt men kan för spelaren kännas frustrerande och eventuellt 

långtråkigt. Det jag fokuserar på i arbetet är mer konkret länkat till spelets övriga gameplay. 

Innan man kan få en spelare att stanna under längre tid måste man först få han att fastna för 

spelet. I boken Massively multiplayer game development (Thor, 2005) finns en artikel av 

Rogers (2005) från företaget NCSoft skriver om de tre trettiotalen i MMO spel, där de 

viktigaste delarna av spelet är de 30 första minuterna, 30 första timmarna och 30 första 

dagarna. Han teori bygger på att om man gillar en period så stannar man till nästa, detta 

åstadkommer man genom att låta dessa delar av spelet vara de mest händelsefulla, både ur 

synpunkt på story och utvecklingsmässigt. Detta är något många MMORPG saknar, inklusive 

spel som World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2003) vilket även det har en hög drop-

rate, dvs. spelare som provar på, men som inte betalar. Detta visade sig i undersökningar 

tagna från artikeln ”Building an MMO with mass appeal” av Ducheneaut, Yee, Nickell och 

Moore (2007). Denna viktiga fråga besvaras ganska bra av Rogers (2005) och detta arbete 

kanske kan ses som en fortsättning på hans teori, nämligen vad som händer efter de 30 första 

dagarna. 

 

2.1 Spelartyper 

Det första man bör veta när man designar datorspel, oavsett i vilket sammanhang, är vilken 

målgrupp man riktar sig till. Vad beträffar MMORPG så brukar dessa spel ha en ganska 

varierad målgrupp av olika åldrar och kön, men man kan fortfarande kategorisera in dessa 

spelare i olika grupper utefter vad för typ av spelelement som de gillar och eftersträvar. Denna 

generella uppdelning av olika spelartyper är som följer (Bartle, 1996): 

 Achivers 

 Explorers 

 Socializers 

 Killers 
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Anledningen till att man vill försöka attrahera samtliga spelartyper snarare än att bara 

koncentrera speldesignen för en av dom är att alla typer tillför något till spelet och dess värld. 

Ett spel med bara en typ av spelare skulle det mycket snabbt bli enformigt om alla spelare 

hela tiden gjorde samma saker och hade samma mål.  

 

Den första uppställningen av spelartyper gjordes av Bartle (1996) efter undersökningar i 

speltypen MUD (Multi User Dungeon) som var en textbaserad föregångare till dagens 

MMORPG. Denna uppställning kan tyckas vara lite simpel och dessutom är den inte 

vetenskapligt grundad men 2003 gjorde Bartle en vidareutveckling baserad på riktiga 

undersökningar, där spelarna delas in i flera underkategorier, denna teori är baserad på 

originalkonceptet.  

 

Achivers 
Opportunists 

Planners 

Explorers 
Hacker 

Scientists 

Socializers 
Friends 

Networkers 

Killers 
Griefers 

Politicans 

 

En fördel med att dela upp spelarna i olika grupper är att det blir lättare att veta exakt vad en 

specifik grupp av spelare är ute efter. För att ytterligare komplicera saken brukar ofta spelare 

börja med att tillhöra en grupp och spela på ett visst sätt för att sedan gradvis ändra sin spelstil 

och gå över till en annan typ av spelande efter ett tag. Denna typ av övergång är inte speciellt 

generell och undersökningarna Bartle (2003) gjorde på området tog inte erfarna spelare i 

aspekt, därför har jag valt att inte gå in på dessa övergångar mer i detalj då det inte är något 

som påverkar det gameplay spelarna är ute efter generellt sätt. 
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Yee (2007) gjorde en undersökning om olika anledningar över varför personer spelar 

MMORPG och kom fram till följande anledningar som han delade in i tre kategorier: 

 

Achievement Social Immersion 

Advancement 
Progress, Power, 

Accumulation, Status 

Socializing 
Casual Chat, Helping Others, 

Making Friends 

Discovery 
Exploration, Lore, 

Finding Hidden Things 

Mechanics 
Numbers, Optimization, 

Templating, Analysis 

Relationship 
Personal, Self-Disclosure, 

Find and Give Support 

Role-Playing 
Story Line, Character History, 

Roles, Fantasy 

Competition 
Challenging Others, 

Provocation, Domination 

Teamwork 
Collaboration, Groups, 
Group Achievements 

Customization 
Appearances, Accessories, 

Style, Color Schemes 

  
Escapism 

Relax, Escape from RL, 
Avoid RL Problems 

 

Dessa olika anledningar för att delta i MMO spelformen går alla sortera in i Bartles 

ursprungliga teori som trots sin enkla uppdelning ändå får anses som god nog för att på ett bra 

sätt dela in spelarna i lagom grupper med liknande motivation för att spela. Det handlar i 

slutändan om på vilket sätt man vill presentera målgruppen eftersom de flesta personer trots 

allt är intresserade av väldigt likartade saker. Av den orsaken har jag valt den ursprungliga 

uppställningen och kommer att gå in mer detaljerat kring vad dessa grupper är ute efter för typ 

av spelelement. 

 

2.1.1 Achivers 

Spelare som tillhör gruppen achivers är väldigt målmedvetna och de brukar bestämma sig för 

vad de vill uppnå och sedan jobba hårt för att komma dit. Ett vanligt mål skulle kunna vara att 

nå till högsta leveln och maximera sin karaktär. Även om spelaren lyckas uppnå detta så 

kommer de finnas nya mål bestående av att finjustera karaktärens förmågor och även att 

skaffa unik och bättre utrustning eller försöka klara spelets svåraste uppdrag. Ett exempel på 

detta är så kallade raids i World of Warcraft (2003) där ett stort antal spelare på hög level 

utför extremt svåra uppdrag tillsammans. Denna funktion är bra för den ger achivers långa 

och svåra speltimmar i slutet av spelet. Andra saker achivers förväntas sträva efter är olika 

typer av ranking, så som att vara en berömd spelare som andra känner igen och att man kan 

visa upp att man bemästrat spelet på olika sätt. Detta är saker spelaren kan ta del av genom till 

exempel speciella tävlingar eller att vara med i en känd guild eller motsvarande.  
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2.1.2 Explorers 

Explorers är ute efter att upptäcka spelets värld, se allt och ta sig runt hela spelet, men en 

explorers mål är även att utforska andra aspekter så som hur spelets mekanik fungerar. Dom 

är främst drivna av sitt begär att hitta nya saker att prova och bemästra. 

Unika föremål och gömda otillgängliga platser är saker som tilltalar explorers samt skapar en 

intressant värld för samtliga spelartyper att undersöka och utforska. 

Ett utmärkt sätt att belöna och uppmuntra explorers är att ge någon form av bonus för att hitta 

nya platser eller föremål. Eftersom explorers främst är ute efter nya saker hela tiden gäller det 

att det att ett spel kan erbjuda ett stort utbud av olika saker att samt att låta spelet var öppet 

och varierat. En stor och öppen värld att utforska kan vara bra för explorers men mindre bra 

för andra spelartyper om de känner sig vilse. 

2.1.3 Socilizers 

De sociala spelarna är den grupp av spelare som är lättast att hålla kvar i spel på sikt, för när 

de väl skaffat sig vänner i spelet som de vill umgås med kommer att fortsätta spela för att 

träffa dem. Detta kan dock bara uppnås om spelet gör det lätt att kommunicera med varandra 

annars är risken överhängande att de kommer använda andra program för att prata eller byta 

till ett annat spel och i värsta fall ta med sig sina vänner från spelet. Socilizers är främst ute 

efter spel tillsammans med andra spelare för att gemensamt hjälpas åt att lösa uppdrag i 

spelet. Kommunikationen med andra spelare är klart nyckeln till denna grupps intresse. 

Det är alltså jättebra att stimulera de sociala spelarnas egenskaper och bygga upp en känsla av 

gemenskap kring spelet för att hålla kvar dessa spelare som höjer spelvärdet för samtliga 

spelare. 

 

2.1.4 Killers 

Killers främsta intresse ligger i att mäta sin styrka mot andra för att verkligen se hur kraftfulla 

deras karaktärer i spelet har blivit. Flera olika varianter av PvP (Player vs Player) finns för att 

locka spelarna att strida på olika sätt. Det är mycket viktigt att PvP striderna infattar 

skicklighetsmoment så att det inte alltid är den med bäst karaktär som kommer att vinna. 

Killers vill också ha möjligheten att dominera över andra vilket är svårt att tillåta då detta 

brukar bli ett enormt frustrationsmoment för andra spelare, därför brukar PvP oftast ske under 

ganska strikta förhållanden. Dessa spelare är ganska lika achivers men mer inriktade på att 

vinna mot de andra spelarna snarare än spelet. 
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3 Tillvägagångssätt 

Redan innan jag började fokusera på longterm gameplay hade jag arbetat med ett koncept som 

var just ett MMORPG, så arbetet började med att sammanställa detta koncept. Det visade sig 

tidigt att det var svårt att skilja sig på ett positivt sätt från dagens spel och erbjuda spelarna 

något fängslande och intressant och detta var något som longterm gameplay kunde hjälpa till 

med där av att arbetet fick den inriktningen. 

Innan varje steg i min designprocess så försökte jag jämföra med andra spel och framförallt 

läsa på lite om vad man ska tänka på när man designar olika funktioner. Boken Massively 

Multiplayer Game Development 2 (Thor, 2005) var helt perfekt då den uteslutande handlar 

om hur man designar och bygger MMO spel. Mycket hjälp fick jag också från boken Andrew 

Rollings and Ernest Adams on game design (Rollings, Adams, 2003). 

Mina ambitioner på ett komplett designdokument behövde dock begränsas ordentligt, 

upplägget för vilka delar som ingår i arbetet kommer främst från Rouse (2005) och hans 

erfarenheter om hur man ska dela upp designarbetet kring ett spel. Rouse förespråkar att 

informationen bör vara uppdelad i olika dokument beroende på vem som ska läsa vad. Denna 

uppdelning gav en naturlig och välbehövlig avgränsning av arbetets omfattning. 

Inspirationen till spelets olika funktioner har främst uppkommit ifrån befintliga spel som 

antingen har löst vissa bitar på ett ovanligt bra sätt eller på ett speciellt dåligt sätt. I det senare 

fallet så kan dåliga lösningar ge uppslag till bättre idéer när man vet hur man inte ska göra. 

Arbetet har sedan fortskridit med en iterativ process med massor av anteckningar och 

omskrivningar då många funktioner påverkar varandra vilket gör att man får tänka om. 

Ett problem som uppstod i början var att jag försökte jobba efter ett schema över i vilken 

ordning spelet skulle designas, detta var extremt hämmande för kreativiteten och det var först 

när jag började hoppa runt bland alla avsnitt och designa utifrån spelets kärna som arbetet 

fortlöpte effektivt. 

 

Ett problem kring detta tillvägagångssätt är att det inte går att testa hur vida det som kommer 

fram faktiskt fungerar i praktiken, för att testa en sådan sak krävas lång tid och ett färdigt spel 

att testa alla funktionerna på. Men eftersom det är känt vilka saker som intresserar folk i 

MMORPG genren så är det i alla fall möjligt komma med konkreta förslag som med stor 

sannolikhet faktiskt fungerar. 
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4 Om Spelet - Planet 4 

Spelet Planet 4 är ett Si-Fi MMORPG som utspelar sig på planeten Mars många hundra år in i 

framtiden. Planeten håller på att koloniseras samtidigt som Jorden evakueras på grund av de 

enorma klimatproblem människligheten har ställt till med där. På grund av detta ankommer 

nya människor till planeten hela tiden. Men även på Mars har ett enormt krig har härjat och 

förstört mycket av de nya byggnationerna samtidigt som de biologiska fabrikerna som skapat 

planetens atmosfär också har blivit förstörda och släppt ut organismer med en enorm 

evolutionshastighet som på bara några få år skapat en enorm variation av djur och växter på 

planeten
1
. 

 

Spelarna landar i den nya världen utan några förutbestämda regler för vad som ska göras då 

det inte finns någon som helst organisation eller styre det är många olika fraktioner som slåss 

över kontroll och dominans av planeten.  

Spelet går ut på att man ska utveckla sin karaktär samtidigt som man utforskar planeten och 

löser spelets olika uppdrag. Under tiden avslöjas hur kriget startade och spelaren har 

möjlighet att välja sida i konflikten. Man kan sedan om man vill, delta i olika typer av spel där 

man krigar över kontroll över olika områden på planeten. 

 

Planet 4 är på många sätt ett ganska traditionellt MMORPG där det som skiljer spelet från 

mängden andra MMO spel är det fria levelsystemet
2
 och att striderna inte bara är byggda 

kring matematik utan att de lägger lika stor vikt vid skicklighet och möjligheten att dra nytta 

av terrängen. Andra funktioner som hjälper särskilja spelet från andra är den unika miljön och 

de olika minispelen som skapar en mer avslappnad stämning än i många andra spel. 

 

                                                 
1
 Se avsnitt 1.2, sidan 4, Planet 4 Designdokument 

2
 Se avsnitt 3.7, sidan 29, Planet 4 Designdokument  
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5 Longterm gameplay 

I detta avsnitt illustreras olika sätt vilka man kan tänkas implementera funktioner för att skapa 

longterm gameplay för spelarna av ett MMORPG. Stycket innehåller också exempel från 

Planet 4’s designdokument. 

 

5.1 Achivers 

Achivers är den målgrupp vilken är lättast att designa longterm gameplay för. Det som är 

viktigast är att erbjuda spelarna är belöningar som andra spelare kan se och bli imponerade av. 

Det kan illustreras som en titel som visas bredvid spelarens namn eller liknande (Guild Wars). 

Dessa titlar kan vara av olika typer till exempel att döda ett visst antal monster i PvE eller 

identifiera ett antal ovanliga föremål. Förutom titlar kan man även locka med föremål och 

pokaler som kan visas upp som ett bevis på framgång. Jag ämnade ha med båda dessa 

funktioner i spelet Planet 4, men då de inte direkt passade in i den delen av designdokumentet 

jag fokuserade på återfinns de inte där. 

Så länge som dessa utmärkelser är placerade så det alltid är något som är inom räckhåll och 

något som precis är påbörjat kommer det att finns något att jobba efter vilket är mycket viktigt 

för achivers. Det fria levelsystemet
3
 gör att man alltid kan sträva efter att bli en högre level 

trotts att det tillslut kommer att ta enormt lång tid mellan varje level. Vissa levels ska också 

vara mer belönande än andra att komma till och ge spelaren ett större uppsving som gör att 

det känns som karaktären har gjort större framsteg. 

 

5.2 Explorers 

Explorers var den grupp av spelare som var klart svårast att designa för. Det är svårt designa 

innehåll som är roligt att upptäckas flera gånger. En möjlig lösning vore att spelarna hade 

påverkan över miljön genom att tillexempel bygga hus så olika områden förändrades
4
, detta 

var dock inget som var ett riktigt alternativ i mitt spel. 

Attraktiva och spännande miljöer är dock ett måste för att intressera explorers och det är 

Planet 4 fyllt utav. 

Det bästa man kan göra för att förlänga spelet för explorers är att göra områdena mer 

intressanta att utforska i detalj. Mycket av innehållet för explorers ligger i världens 

                                                 
3
 Se avsnitt 3.7, sidan 29, Planet 4 Designdokument  

4
 Ett exempel på detta är Ultima Online från 1997 
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utformning, vilken jag inte har designat i detta arbete. Att visa hur stor del av spelvärlden som 

har utforskas kan ge effekten att spelarna blir mer benägna att utforska allt mer detaljerat för 

att hitta alla gömda områden. 

 

5.3 Socilizers 

De åtgärder jag har gjort i spelet för att hålla kvar socilizers är främst att jag har designat 

chatten så att den inte ska bli full med skräp och därför mer inbjudande att använda till att 

chatta med andra
5
. Med skräp menar jag sådant som spam, att folk skriker ut samma sak om 

och om igen. Fler saker jag ville få bort från chatten är folk som letar efter grupper och folk 

som försöker sälja eller köpa föremål. Dessa funktioner blev flyttade till egna fönster istället. 

Planet 4 innehåller även flera spelelement som tillåter att man chattar samtidigt som spelet går 

utan att man missar något. Detta sker bland annat med hjälp av minispelen då man hamnar på 

samma ställe som andra spelare och utför mindre intensiva handlingar som ger möjlighet att 

chatta samtidigt. På en del ställen i spelet där det förekommer mindre transportsträckor 

kommer det också finnas möjlighet att chatta i lugn och ro. Inspirationen till detta system 

kommer från spelet Fairyland (CiB Net Station, 2004). 

Samtidigt ville jag att det skulle bli lättare och snabbare att chatta, därför har jag hämtat 

inspiration från mobiltelefoner där man har ordlistor som kompletterar och gissar vilket ord 

det är du skriver så du slipper skriva hela, dessa listor innehåller även ord specifika för spelet 

som till exempel namn på olika städer och liknande. 

 

5.4 Killers 

Förutom att Planet 4 erbjuder PvP matcher i olika varianter
6
, både en mot en och flera grupper 

emot varandra. Så finns det en funktion som heter fractions wars där man slåss om kontroll 

över olika områden på planeten där utgången till viss mån påverkar spelvärden. 

Stridssystemet är också flexibelt och skicklighetsbaserat så att de ska vara möjligt för en 

svagare karaktär att slå en starkare. 

Att tillåta PvP utan att båda parterna är med på det är ganska problematiskt och innebär i de 

flesta fall att personen som har ihjäl någon blir bestraffad för detta. Jag var ett tag inne på en 

funktion där man kunde spela som prisjägare och då tillåta fri PvP i begränsad utsträckning.  

                                                 
5
 Se avsnitt 2.5.3, sidan 15, Planet 4 Designdokument 

6
 Se avsnitt 2.3.3, sidan 11, Planet 4 Designdokument 
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6 Slutsats 

Det funktioner som jag har designat går att sammanfatta till ett antal riktlinjer som man bör ha 

i åtanke när man designar och utvecklar ett MMORPG. Dessa punkter är ganska generella 

vilket gör att de överlappar de olika spelartyperna något, men de kan sorteras som följer. 

 

Achivers: 

Belöningar och Nya mål att sträva efter, detta är den viktigaste punkten det är ganska lätt att 

alltid ge spelarna nått nytt att kämpa för. Om det inte finns eller om belöningarna är för små 

och långt isär är risken stor att spelaren slutar spela. 

Hindra delar av spelet från att bli meningslösa, med detta menas att det ska finnas mening 

med att bege sig ut och slåss så det inte blir automatiskt bättre att bara springa förbi stora 

delar exempelvis spelets minsta faror som man dödar i början måste ha en funktion att döda 

när man själv blivit bättre. 

 

Explorers: 

Undvik upprepning, till slut kommer det inte finnas något nytt för spelaren att göra därför 

måste grunden i spelet vara intressant och flexibel så att den förändras och ger spelaren nya 

utmaningar genom hela spelet. 

Variation och slump, är två bra metoder för att få uppdrag och quests att vara mer intressanta. 

Omspelningsvärde, om klasserna skiljer sig från varandra så kommer spelare förmodligen 

vilja prova spelet med olika karaktärer och stanna längre för den anledningen. 

 

Socializers: 

Gör det roligt även utan avancemang, även om spelaren fastnar på ett uppdrag så måste det 

finnas andra saker att intressera spelaren fördelaktig sådant som kan hjälpa honom att senare 

ta sig förbi hindret där han fastnat.   

Ge möjlighet att chatta, om spelarna uppmuntras till att kommuniceras stärks känslan av att 

vara delaktig, och socializers är viktiga att hålla kvar i spelet. 

 

Killers: 

Varierad PvP, genom att erbjuda spelarna flera olika typer av strider så minskar man risken 

att killers tröttnar allt för fort. Striderna måste innehålla tydliga skicklighetsmoment, den med 

bäst karaktär får inte vinna automatiskt. 
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7 Diskussion 

Personligen anser jag att det gynnar både spelare och speltillverkare att satsa på spel med 

intressant longterm gameplay eftersom det naturligtvis är bättre med ett spel som är roligt hela 

vägen till igenom istället för att man bara drar ut på befintliga spelmoment och dessutom 

ibland gör vissa moment helt meningslösa.  

Longterm gameplay är ganska nära förankrat med vanligt gameplay vilket naturligtvis ändå 

måste komma i första hand om man ska kunna fånga in nya spelare. Men samtidigt är det 

viktigt att ha longterm gameplay i åtanke när man designar ett MMORPG. 

Vad beträffar vanliga spel finns det egentligen inget där som kan tillföras av longterm 

gameplay, men det kan eventuellt användas för att bygga upp en bas av spelare som blir lojala 

till spelet och slutligen till utvecklaren. Att så är fallet är något som Blizzard Entertainment är 

ett perfekt exempel på. 

Mitt arbete har ju främst fokuserat på onlinerollspel och tror jag att det är inom det områden 

där longterm gameplay kan fungera bäst men det är svårt att veta när MMO spel uteslutande 

tenderar att innehålla någon form av rollspel. 
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1 Introduktion 

Namn:  Planet 4 

Plattform:  PC 

Speltyp:   MMORPG 

Genre:   Si-Fi / Fantasy 

Miljö / tid:   Mars, år 2800 

Bakgrundshistoria:  Se avsnitt 1.2 

Huvudfunktioner: 

 Utforska planeten och den unika miljön tillsammans med andra. 

 Besegra fienden i taktiska strider. 

 Slåss i klaner och fraktioner om makt och berömmelse. 

 Spela en stor variation av olika minispel för att samla material. 

 Använd olika typer av material för att tillverka egna unika föremål. 

 Spela som olika unika typer av klasser. 

 Skapa högst unika och specialiserade karakter helt efter eget tycke. 

  

1.1 Dokument 

Detta dokument utgör grunden för spelets design men kompletteras med ett par andra 

dokument för att beskriva detaljerna av spelet och dess uppbyggnad. De övriga dokumenten 

är som följer: 

 Tekniskt dokument  Tekniska beskrivningar av spelet. 

 Historia bibel  Spelets historia, uppdrag och quests. 

 Grafisk bibel  Noggrann beskrivning av spelets grafik. 

 Items dokument  Listor över alla spelets föremål. 

o Skills dokument Lista över alla skills. 

 Minigame dokument Detta dokument tar upp de minispel som förekommer 

   i detta spel. 

 

I samtliga dokument gäller att de termer som förekommer i spelet är beskrivna på engelska så 

som de förekommer i spelet medan de förklarande styckena använder sig av motsvarande ord 

på svenska för att tydligt beskriva vad det handlar om.   
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1.2 Bakgrundshistoria 

Spelet tar sin början när spelaren anländer till planeten på ett stort transportrymdskepp som 

har evakuerat honom och tusentals andra människor från jorden. Spelets bakgrundshistoria 

sträcker sig många århundraden tillbaka i tiden och beskriver den speciella värld och situation 

som spelaren hamnar i. 

Under hela de 23e århundradet skickades otaliga rymdfarkoster och olika expeditioner till 

Mars vilken numera är känd som planet 4. Det var i slutet av denna period en permanent 

koloni för 80 personer blev etablerad. Det mesta som skickades var utrusning till att förvandla 

planeten, främst genom att skapa luft och atmosfär och göra den gästvänlig för mänskligt liv. 

Projektet att omvandla planeten var en succé även om det tog närmre 300 år vilket var mer än 

tre gånger så lång tid som forskarna hade beräknat. Det permanenta antalet invånare på 

planeten började sakta stiga från några få hundra till flera tusen invånare, befolkningen bestod 

fortfarande uteslutande av forskare, geologer, ingenjörer och tekniker. 

Ytterligare etthundra år passerade och planeten började så sakteliga att blomstra i takt med 

jordens förfall. Nästa viktiga årtal i Mars historia är år 2731 då Kina valde att bryta det 

internationella avtalet om samarbete och frihet, dvs. en självständig och centralkontrollerad 

planet. Genom en enorm aktion så skickade Kina närmre tiotusen personer för att skapa en 

helt separat koloni trotts att detta stod i strid med alla internationella avtal. Många andra 

länder följde snabbt Kinas exempel och stora stridigheter utbröt på jorden. 

Under mycket lång tid var Mars ändå en fridfull planet där det var gott om plats. Men i takt 

med att fler människor kom från jorden desto mer ansträngd blev situationen.  

Under spelarens resa till planeten har det första kriget härjat på Mars, det är dock inget 

konventionellt krig då allt på planeten är för värdefullt att förstöra, striderna måste ske man 

mot man och den enskilda soldatens liv hålls högt. Alla parter är överens om att striderna 

måste gå till på detta sätt för att undvika det som hände på jorden. 

Det som har ändrat krigsföringen för alltid är materialet Xanium som är en form av metall 

allogering mellan ett tiotal olika metaller och vilken finns i överflöd på planeten. Detta 

materials unika egenskaper är att det blir hårdare ju starkare kraft det utsätts för, det stoppar 

en kula men är fortfarande mjukt nog för att kunna skäras med en kniv det beror hur man 

interagerar med det. Att denna allogering förblev oupptäckt så länge berodde på att man hela 

tiden utvann beståndsdelarna snarare än att forska på materialets egenskaper. 

Det är alltså en splittrad värld som spelaren anländer till, där man börjat leva i krigar klaner 

som är delar av större fraktioner som slåss över kontroll av planeten.  
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1.3 Spelvärlden 

Spelet tar sin början när spelaren anländer till rymdstationen Phobos ansluten till månen med 

samma namn, spelaren stannar inte länge här utan kommer snabbt ner till planeten. De mesta 

av spelets strider utspelar sig på de stora utsträckta vidderna på Mars. Planeten är glest 

befolkad och invånarna är ganska utspridda över planeten med undantag för några större 

städer. Eftersom man inte har kunnat bo på ytan speciellt länge så är många av byggnaderna 

på planeten underjordiska. Världen kan samtidigt liknas något efter den gamla västern, en 

värld i förändring där nya saker hela tiden byggs och där nästan allt är möjligt och folk är på 

jakt efter lycka och rikedom. 

1.3.1 Öken 

Större delen av planeten är fortfarande täckt av öken, otaliga klippformationer och 

bergskedjor skapar labyrinter av gångar och gömställen. Färgskalan mellan olika områden i 

öknen varierar kraftigt, från de klassiska röda Marsfärgerna till gula och orangea. Områdena 

innehåller dessutom små gästvänliga områden som oaser, mindre bosättningar, 

forskningsstationer, gruvor och annan mänsklig påverkan på landskapet. 

1.3.2 Djungel 

Mindre områden av planeten är täckta av djungel som skapats av de organismer som tidigare 

fanns under kontroll i de biologiska fabrikerna. När fabrikerna tog skada i kriget, kom dessa 

ut och skapade en enorm mängd nya växter och djur. Djungeln ska vara tät och mycket färgrik 

med exotiska växter och djur. Dessa områden kommer vara extremt detaljerade och utgöra en 

bra kontrast till den mer avskalade öknen. Liknande områden som finns i öknen finns också 

gömda inne i djungeln dvs. städer, ruiner och andra typer av platser. 

1.3.3 Rymdstationen 

Spelet kommer att ta sin början i rymden, mer specifikt på rymdstationen Phobos som 

befinner sig i omloppsbana kring planeten. Denna fungerar som den primära platsen för nya 

spelare och för personer som vill testa spelet. Förutom en del publika områden så kommer 

denna station främst bestå av stationer där man kan testa olika spelelement. Man kan testa 

olika klasser och deras grundförmågor. Man får prova på spelet i virtuella simulationer och 

inget man gör där sparas eller räknas. Området kommer vara relativt stort och vara ganska 

high-tech med stora fönster så man kan se planeten nedan och rymden runt omkring. När man 

väl bestämmer sig för att lämna rymdstationen kan man inte återvända dit och det är då som 

spelet börjar på allvar. 
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1.3.4 Inomhus 

Delar av spelet kommer att äga rum inomhus. Inomhusmiljöerna kan variera stort från grottor, 

industriella gruvor till högteknologiska forskningslaboratorier. Det ska naturligtvis också 

finnas små affärer, hotell, barer och andra typer av platser man ska kunna besöka i städerna. 

Alla typer av inomhusmiljöer visas mot svart bakgrund för att visa att man befinner sig i ett 

avgränsat område. 

 

1.4 Grafisk stil 

En komplett beskrivning av spelets grafiska stil och hur saker i spelet ska se ut återfinns i 

spelets grafiska bibel, detta stycke ger endast en kort sammanfattning av kärnpunkterna för 

området för att göra det lättare att förstå den övriga designen i sitt sammanhang. 

Bakgrunderna i spelet ska ha en mjuk färgskala med många nyanser, känslan kommer att vara 

att de är mer målade än renderade fast de fortfarande är väldigt exakta. 

Karaktärerna och spelets föremål som man kan interagera med kommer vara tydligare och 

skarpare än bakgrunderna vilket gör det lätt att förstå. 

Både miljöer och föremål i spelet ska ha en modern och futuristisk känsla samtidigt som det 

är influerat av mer klassiska rollspel i fantasy miljö så som storslagna städer och miljöer som 

gränsar till de omöjliga. Arkitektur och miljöer kommer variera mellan de olika platserna på 

planeten för att återspegla invånare från olika delar av jorden. 

 

1.5 Introfilm 

Följande scener ingår i spelets introfilm som både skapar stämning och förklarar upplägget för 

spelaren. Filmen spelas första gången man spelar med en ny karaktär. 

 Hyperspace, pampig musik och bilder på rymdskeppet spelaren kommer i, berättarröst 

om vad som händer. Spel teamets namn visas i tur och ordning. 

 Passage ut ur hyperspace gate-en, en röst hälsar en välkommen till planeten. 

 Panorering över den massiva planeten. 

 Bilder på rymdstationen som närmar sig, kameraåkning mellan alla stationens delar. 

 Dockning med stationen och spelet börjar. 
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2 Core Mecanics 

Core Mecanics är ett samlat begrepp för spelets mekaniska kärna och beskriver allt som man 

kan göra i spelet och även hur man utför respektive handling. Detta stycke av dokumentet 

fokuserar endast på spelets vanliga gameplay och tar inte upp saker som exempelvis 

minispelen vilka beskrivs i ett eget dokument. 

 

2.1 Spelets uppbyggnad 

För att helt förstå uppbyggnaden av spelet och hur det spelas krävs det först en grundläggande 

kunskap av hur spelmotorn är uppbygg. 

I botten ligger en enkel 3D modell vilken har samma form som miljön för området. Det är i 

denna extremt enkla geometri som alla kollisionstest sker gentemot. Framför ligger 

bakgrunden som består av en vanlig två dimensionell bild skapad efter den enkla geometrin. 

Den är sedan efterarbetad på olika sätt för att ge ett lite mer handmålat utseende. Animationer 

i miljön ligger framför i ett separat lager för att hålla ner deras storlek. 

Framför dessa lager befinner sig alla föremål i 3D, spelarens karaktär, alla fiender och övriga 

föremål samt NPC:er (None Playable Character). 

Det ligger ytterligare ett 2D lager framför detta med spelets interface som innehåller all 

information som spelaren kan tänkas behöva. 

Alla rum i spelet är uppbyggda på detta sätt och rummen är länkade till varandra i ett nätverk. 

Rummen är av varierande storlek, det kan vara alltifrån enorma ökenlandskap till en liten 

affär som ryms i bild. Man förflyttar sig mellan dessa genom att bege sig till kanten av ett rum 

och då kommer man in i nästa. Varje rum har en förutbestämd kameravinkel som inte går att 

flytta, den är bestämd när rummet skapas och spelaren har ingen kontroll över kameran. 

 

Det finns ett par olika typer av rum vilka är som följer: 

 Private Varje spelare har ett eget rum dit andra spelare kan bli inbjudna. 

 Public Allmänna områden där man kan träffa andra spelare. 

 Combat Där man delar området med sitt party och kan slåss mot faror. 

 PvP Som combat fast man möter mänskliga spelare. 

 Clan Speciella ställen där klanmedlemmar kan mötas. 
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2.2 Generellt gameplay 

2.2.1 Förflyttning 

Det finns två olika sätt att flytta sin karaktär, vilket man väljer att använda är helt upp till vad 

spelaren föredrar inget av sätten ger någon speciell fördel eller nackdel. Båda är ganska genre 

typiska. Antingen navigerar man med a/w/s/d-knapparna och denna styrning är inte beroende 

av åt vilket håll karaktären tittar utan det är låst till skärmen. Det andra sättet för att styra är 

helt enkelt att man klickar dit man vill att karaktären ska gå eller dubbelklicka för att få 

karaktären springa. Om man däremot håller inne musknappen har man möjlighet att dra en 

linje för hur karaktären ska röra sig när man släpper knappen. Med hjälp av detta kan man 

skapa mer avancerade rörelser med musen samtidigt som man kan koncentrera sig på att 

strida eller utföra andra handlingar samtidigt. 

 

2.2.2 Kamerahantering 

I de zoner där man inte kan strida så är kameran alltid centrerad på karaktären och man kan 

således bara se området närmast karaktären. Om man närmar sig kanten av området så stannar 

kameran där och karaktären rör sig ut åt sidan, detta fyller även funktionen att spelaren blir 

medveten om att han håller på att lämna området. 

I de zoner där man kan strida kan man se sig omkring i det närliggande området genom att 

kameran följer musen. Detta gör att man kan se en skärmruta åt vardera hållet och ändå kunna 

styra sin karaktär. 

 

2.2.3 Interaktion 

Karaktären ska kunna utföra en rad olika rörelser som att trycka på knappar, putta och dra i 

saker. Dessa handlingar kommer man åt genom att högerklicka på de objekt man kan 

interagera med. Somliga av spelets uppdrag innehåller pussel där det krävs att spelarna utför 

handlingar tillsammans på samma sätt. 

Att högerklicka på andra spelares karaktärer eller NPCer ger tillgång till de val man kan 

utföra så som att inbjuda någon till en grupp eller trade för att utföra byteshandel. 
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2.3 Strid 

Striderna i spelet går till på följande sätt, eftersom alla klasser kan skjuta på distans, med 

varierande effektivitet så är det viktiga hur man rör sig och söker skydd från fiendens 

eldgivning. Detta varierar ju naturligtvis om det är avståndsfiender eller inte. 

Klassen Sword har närstridsvapen i första hand men kan även använda mindre distansvapen. 

Spelet utnyttjar ett combo system där farorna tar extra skada desto fler spelare som skjuter på 

den, detta är ett ytterligare sätt att göra grupper viktigare. 

 

Här följer en lista över de saker man som spelare har möjlighet att påverka i strid: 

 Combo, upprepade träffar ger bonusskada, detta kan brytas bland annat av att man 

laddar om sitt vapen och funkar därför uppnås mycket högre combo i grupp. 

 Cover, fyra olika nivåer: 

o Starkt skydd, spelaren tar endast 30 % av inkommande attack 

o Medel skydd, spelaren tar 50 % av inkommande attack 

o Svagt skydd, spelaren tar 75 % av inkommande attack 

o Inget skydd, 100 % skada 

 Range, främst baserat på vapnets räckvidd. Max. och Min. avstånd. 

 Flanking, anfallsriktning 

o Anfalla rakt på 

o Anfalla från sidan, något extra skada 

o Anfalla bakifrån, ytterligare lite extra skada 

 Crouch / Dodge, vissa fiender med speciella attackmönster kan man ducka undan från 

precis innan deras attacker kommer. 

 Skills, spelaren kan utföra speciella stridshandlingar som att kasta granater och 

liknande. Dessa är unika för respektive klass och återges i skills dokumentet.  

 Damage type, Det finns olika typer av attacker som ger olika typer av skada. 

o FMJ Standard ammunition som går igenom svagt pansar. 

o HP Lätt ammunition som gör massiv skada på opansrade fiender. 

o AP Pansarbrytande kulor. 

o STUN Förlamande kulor med låg skada. 

o Explosive Skada tagen från explosioner. 

o Slash Skada tagen från svärd. 

o Poison Förgiftning. 
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o Critical Oskyddad träff. 

o Acid Frätande syra. 

o Fire Eld. 

 

2.3.1 Stridszoner 

Det som skiljer stridszonerna från de vanliga zonerna är att dessa är instanser för den grupp 

som besöker zonen, detta innebär att servern skapar ett eget område för spelarna som går in 

där, man kommer således inte stöta på andra mänskliga spelare där. Man får alltså egna faror 

att strida emot och egna föremål att plocka upp. För att passera till en annan zon så måste 

minst halva gruppen samlas upp vid övergången.  

 

2.3.2 Liv och död 

När en spelare dör ligger karaktären avsvimmad och om någon medspelare kan släpa 

personen till säkerhet exempelvis en bit bort eller till ”grönt” skydd så vaknar personen igen. 

Desto längre tid en spelare ligger avsvimmad desto högre straff får karaktären vilket påverkar 

spelarens maxliv och energi, denna negativa effekt avtar sakta med tiden. En spelare av medic 

klassen kan återuppliva folk på plats utan att först sätta personen i säkerhet. 

 

2.3.3 Player vs Player 

Player vs Player (PvP) funkar på så sätt att när man väljer att duellera så startas en 

tidsnedräkning för att indikera duellens början, duellen håller på tills någon dör eller i max 10 

minuter och då vinner den med mest liv kvar. Dessa enkla dueller kan ske var som helst och 

den som förlorar får inget straff, dock kan man strida om pengar eller föremål om man så vill.  

Clan vs Clan kan endast spelas på arenor som finns i några av de större städerna och där 

gäller samma regler, matchen pågår tills ett lag har förlorat och alla har dött eller max 20 

minuter. 

Fractions wars fungerar lite annorlunda eftersom ett lag försvarar och ett lag anfaller. Här 

krävs det att striden utannonseras, att man tänker anfalla en viss tid. Försvarande lag ska 

försöka hålla ett antal punkter en viss tid och anfallarna ska ta över dessa punkter. Hur lång 

tid de ska klara det beror på hur stor anfallsstyrkan och försvarsstyrkan är, Detta för att 

balansera striden och göra det mer intressant. 
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2.4 Uppdrag 

2.4.1 Missions 

Spelets huvuduppdrag kallas missions och driver huvudhandlingen framåt, detta är ett bra sätt 

att ta sig runt och se stora delar av världen och samtidigt bli väl belönad för sina handlingar. 

Det kommer inte vara något krav att spela dessa uppdrag men det ger naturligtvis belöningar 

till karaktären om dessa uppdrag klaras. Uppdragen kommer utspela sig på speciella områden 

dit man inte alltid kan ta sig annars och de kommer vara ett bra sätt att ta sig igenom stora 

delar av spelet för ovana spelare. 

 

2.4.2 Quests 

Spelets uppdrag (Quests) kommer att fungera på traditionellt vis där vissa NPCer som vill ha 

hjälp med något och en belöning väntar om man lyckas utföra questen. För att undvika att folk 

bara sitter och läser guider på nätet om hur uppdragen ska klaras kommer större delen av alla 

quest ha vissa typer av slumpningsfunktioner, det kan vara så att olika NPC inleder questen, 

att den utspelar sig på olika ställen eller om ett antal föremål ska samlas så är att dessa olika 

från spelare till spelare. Om uppdraget består av flera delar så kan inbördes ordning bland 

dessa ändras. Detta är tänkt att öka spelets omspelningsvärde och hindra spelare att skapa 

kompletta guider för spelet. 

 

2.4.3 Raids 

De svåraste uppdragen är så kallade raids där man utför mycket svåra uppdrag i större 

grupper på uppåt 50 spelare. Detta är främst för spelare av högre nivåer. En raid försök måste 

annonseras minst 2 timmar i förväg och raiden kommer automatiskt att starta på utsatt tid, om 

gruppen inte blir full så kan ett ”raid backup party” skickas en halvtimma senare med uppgift 

att först ta sig i kapp den andra gruppen och sedan delta i uppdraget som vanligt. 

Personen som skapar raiden blir commander, dvs. ledare för uppdraget, och han har direkt 

kontakt med de personer som är ledare i varje mindre grupp på upp till 8 personer. Detta enkla 

upplägg är till för att lätt kunna dela ut order till alla spelarna i gruppen. 
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2.4.4 Pussel 

Många uppdrag i spelet kommer innehålla olika typer av pussel vilka spelaren måste lösa i 

grupp. Utan att beskriva några specifika situationer så finns här ett antal exempel som kan 

kombineras till fler olika alternativ: 

 Knappar 

o Multipla knappar 

 Smyga 

 Saker att flytta på 

 Guida varandra genom farliga områden 

 Minispel 

 Tidspress 

 

2.4.5 Exploring 

För att hitta vissa av uppdragen krävs det att man utforskar alla områden. För att höja 

återspelningsvärdet och hindra folk från att bara spela efter guider på nätet så infattar många 

uppdrag en hel del exploring. Detta uppnås genom att vissa saker flyttar på sig, till exempel 

om man ska ha ihjäl en viss boss eller prata med den speciell NPC så kommer detta att ske på 

olika platser varje gång dock inom samma område. 
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2.5 GUI / Interface 

Spelet kommer ha två stycken interface, ett för de vanliga områden och ett för de områden där 

man kan strida. Spelets olika rollspelsfunktioner utförs i olika fönster som kan öppnas på två 

sätt. Antingen väljer man respektive fönster för att komma dit man vill, annars så scrollar man 

på mushjulet och får då upp små ikoner med text under. Där man kan komma åt samtliga 

fönster på ett snabbt och smidigt sätt. 

För att snabbt stänga alla fönster kan man använda mellanslagstangenten och är inga fönster 

öppna så kan man använda samma tangent till att gömma eller visa interfacet. 

Interaktionssättet med interfacet är ganska rakt på sak där vänsterklick markerar ett objekt och 

högerklick interagerar med det, genom att hålla in högerknappen på musen får man även upp 

en flervalsmeny där man kan se samtliga alternativ vilka man kan interagera med objektet, 

detta är naturligtvis kontext känsligt och visar bara möjliga val för de föremålet. 

 

2.5.1 Karta 

Längst upp i högra hörnet har spelaren en karta där spelaren är i mitten och ett antal olika 

ikoner indikerar olika platser (lista följer nedan). En liten knapp i anslutning till kartan 

fungerar som genväg till fullskärmskartan där man även kan få en överblick över spelvärlden. 

Om man klickar på själva kartan så kan man dra sträck och sätta ut ”ping” för att lättare 

kommunicera med sina gruppmedlemmar vart man ska bege sig. 

Kartikoner: 

 Vit prick Markerar vart spelaren befinner sig 

 Röd prick Fiende 

 Grön prick Allierad 

 Blå prick Neutral, kan vara både monster och NPC 

 Gul stjärna Markerar uppdragsrelaterade saker 

 

2.5.2 Party fönstret 

I party fönstret ser du namnen på dina medspelare, vem som är ledare i gruppen samt hur 

mycket liv de har och vilken level de är på. Nedanför listan med spelare i gruppen ligger en 

lista med NPC-er som för närvarande följer efter gruppen. 
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2.5.3 Chat 

Chatten består av ett eget litet fönster med flikar för olika kanaler och en inmatningsrad. Om 

man så önskar så kan man dra ut flikarna ur fönstret för att skapa flera chattfönster, detta för 

att underlätta att kunna prata med flera personer samtidigt, det finns också möjlighet att på så 

sätt skapa extra fönster för privata konversationer. 

Bredvid varje kategori ligger en kryssruta för att filtrera bort de kanaler man inte är 

intresserad av.  

Channels (kanaler): 

 Area   Dessa meddelanden går endast till spelarna som befinner sig i 

  närheten av spelaren. 

 Local   Prata vanligt med andra spelare i samma område. 

 Party   Meddelanden inom din nuvarande grupp. 

 Clan  Chatta med andra spelare i den egna klanen. 

 Private Personliga meddelanden till specifika spelare 

 Commands Visar saker som händer i spelet, som om man plockar upp saker 

  eller andra händelser. 

 

Ytterligare regler för chatten är att caps lock är helt förbjudet, försöker man skriva mer än 3st 

stora bokstäver på rad så gör spelet automatiskt om bokstäverna till små bokstäver. Man får 

inte heller säga samma sak mer än två gånger på rad. Bryter man mot dessa regler kommer 

man få någon form av bestraffning exempelvis av lägre social-score. 

Skulle man skriva fula ord så ska dessa censureras automatiskt och helt enkelt ersättas med *. 

Förutom en ordlista för dessa fula ord så finns även en kompletteringsordlista som fungerar 

ungefär som den i en mobiltelefon där man får förslag på påbörjade ord som man snabbt kan 

välja genom att stega pil upp och ner. 

I chatten kommer även systemmeddelanden som säger hur länge man spelat, en gång varje 

timme.  
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2.5.4 Skill-bar / Snabbknappar 

Nederst i bild finns en rad vilken består av 6st rutor och har ikoner för olika egenskaper. 

Dessa kan aktiveras genom att trycka på motsvarande siffra på tangentbordet, alternativt 

klicka på ikonen med musen. När man väljer en skill visas en roterande mörk klocka på 

ikonen medan den laddas om och när den är klar så blinkar den till en gång och är redo att 

användas igen. Förutom att lagra sina specialförmågor på dessa knappar kan man lägga dit 

fler funktioner som att använda olika föremål eller till att byta vapen eller mer komplexa 

handlingar. 

Genom att hålla ner ctrl, shift och alt gör att man kan växla mellan 4 uppsättningar vilket 

totalt ger 24st lätt åtkomliga platser. 

 

2.5.5 Statusmeters 

Resterande interface består utav 3st mätare lokaliserade till höger om skill-bar:en en röd för 

liv, en grön för energi och en blå för erfarenhetspoäng. Standardfunktion, helt full så är 

mätaren helt markerad, den minskar sedan till vänster. Ovan mätaren står även det exakta 

numeriska värdet för mätaren, exempel 200/200. När mätaren kommer ner till 25 % eller 

mindre så pulserar sakta denna text för att uppmärksamma spelaren. 

Erfarenhetsmätaren fylls naturligtvis på från vänster till höger och börjar om när man går upp 

i level.  
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2.6 Party funktioner 

Spelet kommer ha ett antal små trevliga funktioner som gör det lite extra roligt att spela i 

grupp. Personen som väljer att bjuda in folk blir automatisk ledare för gruppen och får lite 

större ansvar för vad gruppen ska göra jämfört med övriga gruppmedlemmar.  

 

2.6.1 Seek Party 

Denna funktion är till för att se grupperna som finns i området, vad för något dessa ska göra 

och hur många medlemmar de innehåller. Detta för att ha ett smidigt sätt att bilda grupper på, 

snarare än bara springa runt och skrika efter folk. 

Funktionen kommer ha ett eget fönster i interfacet där man väljer vad för typ av uppdrag man 

ska ut på, exempelvis mission/raid/quest/other och så får man även om man vill fylla i en kort 

beskrivning av vad gruppen ska göra. Ju äldre en grupp är desto högre upp i listan visas den 

för att göra det rättvist hur länge man måste vänta på att hitta folk. 

 

2.6.2 Connect Party 

En viktig funktion är connect party där medlemmarna i gruppen automatiskt följer efter 

ledaren så att man slipper styra, detta gör att man kan chatta med resten av folket i gruppen 

och man riskerar inte att hamna vilse. När man närmar sig fiender så släpper funktionen 

automatiskt och man får fightas som vanligt. Funktionen visualiserar sig på så sätt att man ser 

en linje till den personen som man följer efter, man aktiverar enkelt funktionen genom att 

markera personen i fråga i Party fönstret. 

 

2.6.3 Auto Talk 

En valfri funktion som man kan aktivera inne på options som automatiskt säger små trevliga 

saker med jämna mellanrum för att göra spelet lite mer levande, även om grunduppsättningen 

för vad karaktärerna säger må vara samma för alla så kommer dessa kunna ändras via en 

textfil utanför spelet för att göra det hela lite mer personligt. Denna funktion används bara om 

spelaren inte skrivit något i chatten på två minuter för att undvika att störa i riktiga 

konversationer. 
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2.7 Kontrollschema 

Spelet har väldigt enkla kontroller och klassiska för RPG / MMO genren. Här följer en lista 

över vilka knappar som gör vad enligt spelets grundinställning: 

 

Mus: 

 Left click Gå till denna plats / markera 

 Left dubble Spring till platsen 

 Left down Måla en linje att springa efter 

 Right click Attackera / utföra primär handling 

 Right down Interaction meny 

 

Keybord: 

 A,S,W,D alternativ förflyttningsmetod till musen 

 I  Inventory 

 Q  Quests 

 C  Character 

 F  Fraction 

 P  Party 

 K  sKills 

 M  Map 

 1-6  Quick-slot 1-6 

 Ctrl + 1-6 Quick-slot 7-12 

 Shift + 1-6 Quick-slot 13-18 

 Alt + 1-6 Quick-slot 19-24 

 Tab  visa visuell info 

 Enter  Chat 

 R  Reload 
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3 Karaktärssystem 

Det första som spelaren måste göra i spelet är att skapa en karaktär/avatar att spela med. Detta 

görs genom en relativt kort process utan alltför många alternativ. Vissa saker kommer 

spelaren senare kunna ändra utseende på inne i spelet, så som frisyr och liknande. Val av 

spelarens klass och vilka yrken spelaren har kommer spelaren också få välja inne i spelet. 

 

3.1 Karaktärskapande 

Skapandet av en karaktär går till så att spelaren steg för steg går igenom en guide för att skapa 

sin karaktär. 

 

Steg 1 – Det första spelaren gör är att välja kön på karaktären. Det finns inga raser att välja 

på. Det är heller inga andra skillnader än utseendemässiga mellan manliga och kvinnliga 

karaktärer i spelet. 

 

Steg 2 – Spelaren ställer in sin karaktärs proportioner så som längd och muskelmassa. Här 

väljer man också mellan ett antal olika kroppstyper och man ställer även in karaktärens 

hudfärg. 

 

Steg 3 – Spelaren får nu i mer detalj bestämma hur karaktärens ansikte ska se ut. Följande 

attribut är sådant som ska gå att välja utseende på: 

 Ögon 

 Öron 

 Mun 

 Näsa 

 Skägg 

 Frisyr 

 Hårfärg 



Planet 4 – Designdokument  Robert Esbjörnsson 841011 - 4972  

20 

 

3.2 Attribut 

Alla karaktärer har ett antal attribut som beskriver hur bra karaktären är på att utföra vissa 

handlingar som att strida eller att förstå teknik. När spelaren går upp i level så får karaktären 

ett antal poäng att sätta ut på skills och attribut, Attributen går även upp ett par poäng 

automatiskt varje level. Vilka attribut som går upp av sig själv är beroende av vilken klass 

karaktären tillhör. 

  

Combat - Grundläggande värde på hur bra spelaren är på att strida, påverkar 

stridseffektiviteten och vilka vapen man kan använda. Det ger även en del mer hälsa. 

 

Technology - Ett mått på hur avancerad teknologi man kan använda. Avancerade vapen och 

datorer kräver högre teknologivärde. Vissa handlingar kan enbart utföras om man har hög 

teknologi, så som att hacka datasystem för att aktivera/avaktivera stationära vapensystem. 

 

Constitution - Den viktigaste faktorn för hur mycket spelaren tål dvs. hur mycket liv spelaren 

har. Men det är också huvudfaktorn för hur mycket spelaren orkar bära och hur mycket 

uthållighet han har. 

 

Dexterity - Rörelse, smidighet och hastighet. Detta attribut påverkar främst allt som har med 

rölighet att göra. Fysiska handlingar som rör smidighet och uthållighet. Hur snabbt man kan 

dra sitt vapen och skjuta, även omladdning är kraftigt beroende av detta attribut. Om 

Constitution avgör hur mycket man orkar så avgör dexterity hur mycket energi en handling tar 

att utföra. 

 

Knowledge - Kunskap, ett mått på hur snabbt man lär sig, det är viktigt för vissa former av 

yrken och egenskaper. Det gör även att man kan utnyttja terräng bättre och att man lär sig hur 

man ska slåss mot olika faror. Denna egenskap förbättrar även att strida i grupp om man har 

kunskap om sina medspelare. 

 

Luck - Detta värde symboliserar tur och avgör förekomsten av ovanliga föremål och 

värdefulla saker. Det värdet läggs som en bonus till vissa uträkningar att lämna värdet lågt 

innebär inte att man får otur man är helt enkelt mindre tursam. Detta värde är viktigt för de 

sociala klasserna. Tur ger även en liten ökad chans att utföra en kritisk träff. 
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3.3 Klasser: Fighter inriktning 

Fighter-inriktningen är indelad i tre klasser som alla är fokuserade på strid. Dessa klasser är 

de som är enklast att spela solo med även om man ganska tidigt i spelet kommer behöva spela 

i grupp om man ska kunna ta sig fram i de svårare områdena. Gemensamt för fighterklasserna 

är att de är inriktade mot Combat attributet och att de har flera av sina specialförmågor 

gemensamt. De tre klasserna är: Assault, Tank och Sword. 

 

3.3.1 Assault 

Detta är en jämnbra klass som är ganska bra på de mesta, den ska vara lite lättare att spela än 

de andra klasserna och fungera som en inkörsport för lite mindre vana spelare. Det är spelets 

mest offensiva klass och man kan rusa in i strid utan att dö direkt. Klassen fokuserar på olika 

stridsförmågor samt avancerad vapenteknologi.   

Eftersom Assault-klassen har både bra attack och rörlighet så kan man med fördel försöka 

flankera fienden för att göra maximal skada. Assault-klassen kan dela ut bra skada till en eller 

ett par fiender på samma gång. 

 

Primärt attribut för klassen är Combat och till viss mån även Technology som avgör hur 

avancerade vapen man får lov att använda. 

 

Några av de speciella förmågorna infattar: 

 Assault grenades 

 Charge 

 Take cover 

 Roll 

 Quick reload 
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3.3.2 Tank 

Tank är en försvarsklass som inriktar sig på att fånga motståndarnas uppmärksamhet och dra 

åt sig skada och skydda sina medspelare. Den främsta skillnaden mellan Tank och Assault är 

att rörligheten är offrad för extremt mycket bättre försvar och en annan uppsättning av vapen. 

Den största avvägningen en Tank måste göra är att använda tillräkligt med skydd och vapen 

för att vara säker utan att det blir så tungt att bära så de personer man spelar med inte orkar 

vänta på att man ska ta sig fram.  

Eftersom Tank klassen fokuserar på styrka och gör sig därför utmärkt till att utföra vissa av de 

tyngre yrkena så som att gräva efter mineraler (se avsnitt 3.6). 

 

Primära attribut för klassen är Constitution och Combat. 

 

Några av de speciella förmågorna infattar: 

 Smoke grenades  

 Retreat  

 Take cover  

 Shield  

 Quick reload  

 Sacrifice  
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3.3.3 Sword 

Klassen Sword är unik av den enkla faktorn att det är den enda närstridsklassen i spelet, det är 

en nackdel i en del fall och en fördel i andra. Klassen är den snabbaste i spelet på grund av 

behovet att snabbt krympa avståndet till fienden. Tack vare den höga hastigheten löper 

klassen minst risk att bli träffad när han springer. Klassen tillhör även de som delar ut mest 

skada i hela spelet.   

Svärdsklassen är dock inte helt begränsad till att använda svärd utan kan ha exempelvis pistol 

som andravapen. 

 

Primära attribut är Dexterity och Combat. 

 

Några av de speciella förmågorna infattar: 

 Smoke grenades  

 Dash  

 Backstab  

 Roll  

 Quick draw  

 Dodge  
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3.4 Klasser: Supportgroup inriktning 

Supportgroup-klasserna bygger på att man spelar i grupp vilket ger varandra olika fördelar 

som gör spelet lättare. Många uppdrag kommer vara mer eller minde omöjliga att klara utan 

att ha dessa klasser i sina grupper. 

 

3.4.1 Support 

Supportklassen genererar ammunition som kan delas ut till sina medspelare i gruppen detta 

blir en nödvändighet under längre uppdrag och expeditioner. Tack vare obegränsat med 

ammunition använder sig supportklassen av stora vapen med hög eldgivningshastighet så som 

maskingevär och liknande. Detta ger klassen även förmågan att lägga ner täckeld och hålla 

kvar fienden bakom i skydd medan resterande gruppen kan flankera motståndarna. Klassens 

största svagheter ligger i att den är relativ dåligt skyddad och att den blir väldigt utsatt vid 

omladdning av sina vapen. 

 

Primära attribut är Combat och Technology. 

 

Några av de speciella förmågorna infattar: 

 Supply ammo  

 Suppressive fire  

 Cover fire  

 Generate ammo  
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3.4.2 Medic 

Medic-klassen är naturligtvis inriktad på att hela och förstärka de andra deltagarna i gruppen. 

Förutom olika skills för detta ändamål så har medic-klassen även möjligheten att producera 

och använda förgiftade kulor i kombination med ett par olika speciella vapen för klassen. 

Klassen kan också använda pistoler och mindre automatgevär. Medic-klassen kan återuppliva 

folk utan att först sätta personen i säkerhet och dessutom minimera skadan så att de negativa 

följderna blir mindre. 

 

Primära attribut är Knowledge och Technology. 

 

Några av de speciella förmågorna infattar: 

 Medicine Behandla olika typer av skador 

 Nanomachines Nano maskiner som reparerar kroppen inifrån 

 Stimpacks Droger som förstärker spelaren under korta perioder 

 Bandaid Bandage som kan stoppa blödningar 

 

3.4.3 Sniper 

Även om sniper-klassen inte är riktigt lika viktig som medic och support klasserna så fyller 

den ändå en viktig funktion i att ta ut de svåraste målen med enorm kraft på långt avstånd. 

Klassen saknar både skydd och hastighet utan förlitar sig på avstånd och kamouflage. En 

ytterligare nackdel prickskytten lider utav är den otroligt långa omladdningstiden. 

 

Primära attribut är Combat och Knowledge. 

 

Några av de speciella förmågorna infattar: 

 Perfect shot  

 Focus Aim  

 Camouflage  

 Gamble shot  

 Crippling shot  
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3.5 Klasser: Social inriktning 

De sociala klasserna är inte inriktade mot strid eller support utan ger andra fördelar i 

interaktionen mellan spelare och även vid utföranden av olika yrken.  

3.5.1 Trader 

Trader-klassen har mängder med olika fördelar vad gäller handel och pengar. En bra Trader 

får rabatt i NPC affärer och bättre pris när han säljer saker där. Han kan även hitta pengar 

samt få bättre betalt från att döda fiender. Genom att låta en Trader vara med i gruppen får 

samtliga spelare bonuspengar hela tiden därför ligger det ju i deras intresse att även låta 

sådana spelare få följa med. 

 

Primära attribut är Luck och Knowledge. 

 

Några av de speciella förmågorna infattar: 

 Finding  

 Bribe  

 Confuse  

 Gamble  

 Bargain 

 

3.5.2 Scavenger 

Scavenger-klassen är inriktad på att hitta, laga och bygga om föremål. Denna klass är 

egentligen bra på lite av varje, främsta egenskapen är att laga trasig utrustning. 

 

Primära attribut är Technology och Knowledge. 

 

Några av de speciella förmågorna infattar: 

 Reclaim  

 Scavenge  

 Rebuild  

 Combine  

 Upgrade 
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3.6 Yrken 

Yrkessystemet är förutom striderna den andra stora delen av spelet. Den går till största delen 

ut på att samla olika råvaror för att sedan förädla dessa till användbara material vilka man 

slutligen kan producera användbara föremål utav. Spelarna har ett begränsat antal yrken som 

spelaren kan välja och på grund av detta kommer det krävas samarbete mellan spelare för att 

producera riktigt bra utrustning. 

Alla yrken utförs genom att man spelar någon form av minispel för att producera råvarorna. 

Svårigheten på dessa är beroende på hur bra spelaren är på respektive yrke samt hur bra 

spelaren är på yrkets primära attribut.  

Samtliga yrken oavsett vilken typ det är kan bara utföras om spelaren befinner sig på ett 

speciellt ställe där den handlingen går att utföra.  

Yrken som står som underyrken till andra kommer alla att dela samma minispel. Yrken som 

liknar varandra där man utför liknande handlingar kommer även att ha liknande minispel.  

 

Yrken som samlar in råvaror (2 yrken per spelare): 

 Mining 

 Farming 

 Harvesting 

 Hunting 

 Woodcutting 

 

Alla yrken som samlar in råvaror har mellan 8 och 12 olika material av varierande värde. Vid 

var 5:e eller 10:e level för respektive yrke kommer man få valet att samla in bättre material. 

 

Yrken som förfinar råvaror (2 yrken per spelare): 

 Metalworking 

 Alchemy 

 Brewery 

 Cloths 

 Technical 
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Yrken som producerar användbara produkter (3 yrken per spelare): 

 Doctor/medical 

 Cooking 

 Brewing 

 Electronics 

 Guns 

o Rifles 

o Swords 

o Handguns 

o Granades 

 Armor 

o Helmet 

o Gloves 

o Shoes 

o Body 

o Leggings 

 Appeal 

 Engineering 
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3.7 Level System 

Karaktärens framgång mäts med ett poängsystem, experience points (XP). Alla uppdrag ger 

en specifik summa erfarenhetspoäng som läggs till spelarens totala summa. Vid 

förutbestämda gränser så går spelaren upp i level och får då placera ut 10 nya poäng på 

antingen attribut eller skills. Antalet XP som det ger att till exempel döda en fara är konstant 

och inte beroende på spelarens nivå. Följande saker ger XP i spelet: 

 Döda en fiende. 

 Skada en fiende. 

 Hjälpa en medspelare. 

 Klara en quest. 

 Klara en mission. 

 Upptäcka ett nytt område. 

 Uppnå en speciell titel. 

 

Avståndet mellan varje level växer exponentiellt och det finns ingen övre gräns men det 

kommer tillslut att ta så lång tid att man inte tjänar på att försöka bli en högre level. 

Det finns ett antal level begränsningar för att underlätta för spelaren. Genom att inte få 

tillgång till allt från början så överstimuleras inte spelaren av val. Dessa begränsningar är som 

följer: 

 Level 10, spelaren får nu gå med i claner, detta för att undvika att folk bjuder in 

massor av nybörjare till sin clan. 

 Level 20, spelaren får tillgång till arenor runt om i världen där han kan slåss mot andra 

spelare med liknande level. 

 Level 50, spelaren får efter denna level delta i raids. 
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4 AI 

Spelets AI kommer inte vara speciellt märkvärdig. Fienderna kommer att följa förutbestämda 

mönster skapade från enkla grundinställningar som motivation att utföra vissa handlingar och 

förutbestämda rörelsemönster. Alla viktiga händelser kommer att vara scriptade, dvs. att de 

kommer vara uppbyggda av ett scriptspråk. 

 

4.1 Fiender 

Det kommer finnas ett stort utbud av olika faror som förekommer i olika svårighetsgrader. De 

flesta faror kommer att finnas i flera olika versioner av varierande svårighetsgrad och level.  

Detta kommer vara tydligt för spelaren då de finns olika färger på fienderna för att visa deras 

styrka. 

 

Det finns ett antal olika rörelsemönster för fienderna och andra typer av handlingar som de 

kan utföra. Naturligtvis kan inte alla göra alla saker utan dessa kombineras för att uppnå 

variation. Följande saker ska fienderna klara av att göra: 

 Flytta sig enligt olika rörelsemönster. 

 Söka upp skydd när det finns tillgängligt. 

 Anfalla spelaren när han är inom räckvidd. 

 Tillkalla hjälp. 

 Dra sig tillbaka när de är skadade. 

De finns olika typer av attacker, vilka finns listade i stridssektionen (avsnitt 2.3), det finns 

olika fiender inriktade på dessa olika attacktyper. 

 

Följande inställningar ska finnas på fienden:  

 Health 

 Level 

 Skills 

 Speed 

 Damage 

 Attack 

 Defence 
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4.2 Fiende typer 

Följande lista är över några av de vanligaste fiender typerna: 

 Biological Organiska faror. 

o Animal Den vanligaste och största gruppen av olika faror, med både 

 närstrids och distans faror vilka kan vara väldigt varierande 

 till form och storlek. 

 

o Plants Stationära faror som angriper spelarna om de kommer för nära. 

 Använder sig främst av olika typer av gifter.  

 

o Flying Flygande faror som ställer till problem för svärdsklassen då den 

 endast kan slå tillbaka när de blir anfallna. 

 

o Burrowing Nergrävda fiender som man inte ser förrän de kommer fram ur

  jorden. Dessa faror är svåra att försöka springa förbi. 

 

 Mecanical Mekaniska faror.  

o Robots Diverse olika typer av robotar ingår i denna kategori. 

 

o D-stations Defensive stations är stationära försvarsplattformar som antingen 

 kan förstöras eller tas över. 

 

 Humanoid Fientliga karaktärer. 

o Fraction Fraktioner med endast NPC spelare. Dessa Humanoida 

 motståndarna har liknande förmågor som spelarna själva. 

 

o Bandits Mindre grupper med svaga humanoida motståndare. 

 

 Bossar Bossarna kan vara varianter på alla andra typer av faror. Det ska 

  även finnas kombinationer av de andra varianterna. 
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4.3 NPC 

Spelets NPC:er ska inte vara statiska utan promenera omkring i sina respektive områden i 

olika loopar. Man kan alltid leta upp dem och interagera med dem. Det ska inte finnas 

speciellt många karaktärer som inte är spelare utan de som finns ska fylla olika funktioner. 

 

4.3.1 NPC - Quests 

De NPC:er som kan starta uppdrag indikeras inte på något specifikt sätt utan spelet kräver att 

man går runt och lyssnar på folk, vilket innebär att man kan få gå runt och prata med en hel 

del bara för att lyckas hitta dem. Det ska inte finnas speciellt många NPC:er så det blir lite 

mer naturligt. 

 

4.3.2 NPC - Trade 

Affärer och liknande kommer att ha olika expediter så de kommer alltid vara öppna och ligga 

på samma platser även om det är olika NPC:er som står i kassan. Butikernas innehåll varierar 

kraftigt från affär till affär, så gör även priset. 

 

4.3.3 NPC - Dialog 

När man interagerar med karaktärer får man upp en textruta med vad karaktärerna säger och 

man får även ett par olika svarsalternativ som man kan svara med. Fördelen med att göra på 

detta sätt är att det tvingar spelaren till att läsa texten så man vet vad man svarar på istället 

bara för att acceptera ett uppdrag. Det blir lite mer inlevelse även om det inte är ett avancerat 

system för det hela saker man kan låta detta påverka är till exempel storleken på belöningen 

för uppdraget. Vissa uppdrag kan också misslyckas som man råkar säga något dumt till fel 

person, svarsalternativen byter sin inbördes ordning och formulering för att undvika att folk 

fuskar. 
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5 Items 

Följande stycke är en grundöversikt av de föremål som förekommer i spelet. Detta är inte en 

komplett lista över alla föremål utan det är snarare generella beskrivningar av olika typer samt 

vilken information och statistik som varje typ av föremål kommer att ha. 

5.1 Vapen 

Detta stycke beskriver de olika vapentyper som förekommer i spelet. Detta är inte en lista 

över vapen eftersom varje vapentyp kan innehålla en stor variation av olika vapen. Det finns 

även beskrivet vilken information och statistik som varje vapen kommer att ha. Det finns både 

enhands- och tvåhandsvapen, man kan kombinera så att man exempelvis kan ha två stycken 

enhandsvapen samtidigt, vilket ger högre eldhastighet men lägre träffsäkerhet. 

Alla karaktärer har möjligt att bära med sig ett sekundärt vapen som spelaren snabbt kan växla 

till vid behov, som till exempel när det inte finns tid att ladda om de primära vapnet. 

 

Följande är de olika typerna av vapen som finns i spelet. 

 Pistols Sidovapen. 

 SMG Mindre automatvapen. 

 Assult rifle Standard vapenklass. 

 Rifle Olika typer av träffsäkra vapen. 

 Sniperrifle Bra räckvidd och skada, låg rate of fire. 

 Shotgun Kort räckvidd, hög skada. 

 Swords Alternativt närstridsvapen. 

 Machineguns Spelets största automatvapen. 

 

Vapen Attribut: 

 Accuracy Träffsäkerhet 

 Range Räckvidd, min/max 

 RPM Skott per minut 

 Clip size Antal skott mellan omladdningar 

 Reload Omladdningstid 

 Weight Vikt 

 Ammo type Vilka ammunitions typer vapnet klarar. 
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 Durability Viket skick vapnet är i 

5.2 Hjälpvapen 

Dessa är vapen med begränsad ammunition som man kan använda antingen för att dra sig ur 

en strid eller gillra en fälla. 

 Granater Självförklarande, finns olika typer av olika styrka. 

 Rökgranater Skapa ett stort rökmoln och sänk träffsäkerheten  

 Flare Bra för att lysa upp mörker, signalera och koordinera anfall. 

 Glow sticks Dessa små pinnar kan man slänga ut för att markera var man

  redan har varit. 

 Minor Skapa fällor med gömda minor. 

 

5.5 Ammo 

Förutom ett par olika typer av ammunition kommer det även att finnas 3st olika standard 

kalibrar vilket avgör om skotten passar till vapnet. Det kommer eventuellt finns vapen som 

kräver annan typ av specialammunition. Effektiviteten på spelarens attacker med en viss 

ammunitionstyp kommer att skilja stort mellan olika typer av faror och motståndare.    

 FMJ Standard, Full Metal Jacket 

 HP Större skada mot opansrade fiender, Hollow Point 

 AP Större skada mot bepansrade fiender, Armor Piercing 

 Stun Lågviktskulor för att skada och inte döda. 

 

5.3 Armor 

Statistiken för de olika delarna räknas ihop till en total defence siffra till vilken eventuella 

bonusar räknas in. Man får även special bonusar för att ha kompletta rustningar, dvs. alla 

bitarna från en och samma rustningstyp. 

 Head Hjälmar, huvudbonader 

 Torso Huvudsakligt koppspansar 

 Arms Armskydd 

 Legs Benskydd 

 Feet Skor 

 Shield Sköld, vilken ger karaktären en stor försvarsbonus men spelaren 

  begränsas samtidigt till att använda enhandsvapen. 
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5.4 Appeal 

Denna kategori är endast till för att förändra utseendet på karaktären. Det finns ett antal olika 

typer av dessa föremål: 

 Sunglasses Ger ett färgfilter över hela spelet 

 Ears Neko öron 

 Neckless Halsband 

 Dye/Color Används till att ändra färg på föremål 

 

5.6 Healing 

Det finns olika typer av föremål som kan få spelarens hälsa att gå upp vid behov eller efter 

strider. En del av dessa kan endast användas av medic-klassen. 

 Medicine Behandla olika typer av skador 

 Antidote Motverka gifter 

 Nanomachines Nano maskiner som reparerar kroppen inifrån 

 Stimpacks Droger som förstärker spelaren under korta perioder 

 Bandaid Bandage som kan stoppa blödningar 

 

5.7 Materials 

5.7.1 Extraction 

Dessa är de olika föremål som man använder för att utvinna olika typer av råvaror, dessa 

köper man i NPC affärer, det finns 3 olika nivåer av varje av dessa föremål, dels hur bra dom 

är och hur länge de håller. Dessa föremål gör att man får spela minispelen som i sin tur kan ge 

material som belöning, dessa föremål slits ganska snabbt och tvingar spelaren att köpa nya. 

 Pickaxe Mining 

 Sicle Harvesting 

 Hoe Farming 

 Darts Hunting 

 Axe Woodcutting 
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5.7.2 Raw 

Detta är de produkter som man får ut när man klarar respektive minispel och således 

genomför de olika yrkena för att samla råmaterial, det finns mellan 8 och 12 material till varje 

kategori. 

 Ore 

 Raw food 

 Salvage materials 

 Herbs 

 Farming 

 

5.7.3 Refined 

Detta är ett mellansteg som vissa material måste passera för att man ska kunna producera 

färdiga produkter och använda de fullt ut. 

 Metalworking 

 Processed Herbs 

 Prepared food 

 

5.7.4 Items 

Eftersom man kan tillverka i stort sätt alla föremål som beskrivs i listorna över spelets föremål 

så hänvisas tillbaka till avsnitt 5. 

 

5.8 Computer 

Föremålen inom kategorin computer är kopplad till spelarens förmåga att kommunicera i 

spelet till exempel hur många personer han kan ha i sin vänner-lista och liknande ökar 

beroende på vilken utrustning hans karaktär har i spelet. Det samma gäller även spelarens 

GPS system som är kopplat till kartan och vilka områden som finns förinlagda i den. 

 Identifying 

 Communication 

 GPS 
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6 Menyer 

Alla menyer i spelet ska vara lätta att förstå och att använda. Man navigerar i menyerna med 

hjälp av musen eller hotkeys, dvs. varje knapp är kopplad till en bokstav också. Alla alternativ 

ska ha en mouseover så man ser vad man kommer att välja. 

 

6.1 Huvudmeny 

Spelets huvudmeny ska innehålla följande: 

 Inloggningsruta   Inmatningsfält för kontonamn och lösenord. Spelet

   sparar automatiskt senast använda användarnamn. 

o Log In  Logga in knapp. 

o Retrive password Process för att återfå förlorade lösenord. 

 Nyhetsruta  Aktuell information om spelet 

 Options  Går till optionsmenyn. 

 Terms of use  Visa användaravtalet, Tillbaka knapp för att

   återvända till huvudmenyn. 

 Credits  Visar alla som byggt spelet, back knapp tillbaka till

   huvudmenyn. 

 Cinematics  Visa cut-scens och övriga filmsekvenser från spelet. 

 Exit   Avsluta spelet. 

 

6.2 Options-meny 

Options-menyn kommer vara indelad i fyra stycken flickar för att lätt hitta det som söks. 

 

6.2.1 General 

Ställ in övergripande inställningar så som: 

 Språk 

 Filter 

 Auto-talk 

 Andra generella inställningar 
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6.2.2 Controls 

Ställ in vilka knappar som gör vad, lista på kommandon med vilken knapp som gör vad. 

 Se kontrollschema 2.7 

 

6.2.3 Video 

Ändra bildinställningarna drop down boxar med alternativ: 

 Textures Upplösning på texturer. 

 Details Spelets detaljnivå, låg, medium och hög. 

 AA  Anti-Aliasing på 3D objekten. 

 Windowed Kör spelet i fönsterläge eller inte. 

 

6.2.4 Audio 

Ändra ljudnivån på olika typer av ljud i spelet med hjälp av ett antal sliders från 0 – 100 %. 

 Master  Övergripande ljudnivå, kontrollerar allt ljud. 

 Music  Volymen för spelets musik. 

 Effects  Volymen för ljudeffekter, vapen och liknande. 

 Ambient  Volymen för mindre bakgrundsljud. 

 Dialog  Volymen för dialoger i spelet, saker som NPC säger. 

 Interface  Volymen för klick på knappar i interfacet. 

 

6.3 Ingame-meny 

Denna meny är främst till för att ta sig tillbaka till huvudmenyn. Följande alternativ ingår: 

 Resume  Återgå till spelet. 

 (Return to main) Log out Återgå till huvudmenyn. 

 Options  Gå till options-menyn. 

 Exit   Bekräfta med ja eller nej. 

o Yes 

o No 
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6.4 Övriga inställningar 

6.4.1 Konton/Karaktärer 

Inloggningskonto består utav spelarens e-post och ett valbart lösenord på minst 8 tecken. 

Spelarens Karaktärer kommer att ha tre stycken namn ett smeknamn (nickname) som det får 

vara dubbletter av. Detta är av stor vikt så spelarna får namn de gillar utan att behöva vara 

först med att registrera dessa. Karaktären ska sedan ha ett förnamn och ett efternamn, som 

endast får bestå utav engelska bokstäver och inga tecken eller siffror. Kombinationen av för- 

och efternamn måste vara unikt. 

 

6.4.2 Parental Control 

Denna kontroll består av ett schema där man kan ställa in hur många timmar om dagen och 

under vilka tider på dagen spelet får användas. Hela processen skyddas av ett lösenord, detta 

är specifikt för installationen på datorn och inte kopplat till användarens konto på något sätt. 

Anledningen är att man på ett lätt sätt ska hålla koll på hur mycket man spelar och inte spela 

för mycket. 

I schemat markerar man mellan vilka tider spelet får vara igång, förutom detta kan man ställa 

in en bonuspott för ett par extra timmar varje vecka. 

Spelet kommer att skicka ut en varning en kvart innan det kommer att stängas ner. 
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7 Versionshantering 

Här följer en logg med ändringar och motiveringar för dessa för respektive version av detta 

dokument. 

 

0.9 - 2007-06-13 

 Genomarbetat alla texter och städat språket. 

 

0.8 - 2007-05-09 

 Städat bort allt som inte ska vara med på inlämningen. 

 Avslutat de påbörjade styckena 

 Rättat till alla rubriker  

 

0.7 - 2007-05-03 

 Strukturerat om gameplay sektionen så den känns mer logiskt och bra upplagd 

 Sorterat i ordning alla rubriker så att de stämmer 

 Börjat göra om beskrivningarna av klasserna 

 Omarbete av bakgrundshistoria med mera 

 

0.5 - 2007-04-17 

 Jobbat en del med karaktärssektionen 

 Gjort grunden för AI 

 Börjat jobba kring yrkessystemet 

 Börjat skriva om gameplay sektionen och rensat ut en massa som inte hörde hemma 

där. 

 

0.4 - 2007-04-09 

 Gjort början för biten om spelets menyer. 

 Nytt stycke om övriga dokument till spelet. 

 Har uppdaterat storyn 

 Börjat tydligare göra spelets miljöer 

 Skrivit om stycket om grafiskstil 

 Ny design av chatt funktionen för att ge en renare chatt 

 Nytt handels system 

 Fyllt i diverse saknade stycken 

 

0.3 - 2007-04-02 

 Började med att skriva upp denna lista. 

 Ändrade navigationssystemet för spelet för att göra det mer unikt spännande och 

roligare att använda, samtidigt som det blir mer flexibelt. 

 Kort beskrivning av stridssystemet. 

 Infogade avsnittet om spelarens attribut. 

 Börjat sortera rubriker och numrering. 

 

0.2 - 2007-03-14 

 Sammanställning av de olika lösa mindre dokumenten jag har jobbat på. 

 Innehållsförteckning. 


