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Útdráttur
Equilibrium er verkefni með þann tilgang að skoða hvernig er að vinna með þrautaleiki í
Unreal leikjavélinni. Á þetta bæði að geta nýst sem leiðarljós fyrir aðra sem vilja feta í sömu
fótspor og einnig sem stökkpallur  inn í  hinn villta  heim tölvuleikjagerðar.  Equilibrium er
þróaður með innblæstri frá fornri hugmyndafræði, bæði um frumefni og blöndun þeirra sem
og  fullvitundar  þrautaleikjum  þar  sem  leikmenn  vita  um  allar  mögulegar  aðgerðir
andstæðingsins.  Ritgerð  þessi  fjallar  um  framgang  verkefnisins,  undirbúningsfasa,  gerð
verkefnis og leiðir svo lesandann í gegnum hefðbundna spilun Equilibrium.

Abstract
Equilibrium is a project with the purpose of examining what it is like to work with the Unreal
game engine. This should be useful, both as a guiding light for those willing to tread these
same footsteps, and as a launchpad into the wild world of video game design. Equilibrium is
designed  with  inspiration  from  ancient  ideologies,  both  elements,  their  combination  and
perfect  information  puzzles  where  players  have  full  knowledge  of  the  opponent's  every
possible action. This thesis describes project's progress, preparation, project makeup and will
finally lead the reader through a typical playthrough of Equilibrium.
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1 Inngangur
Þrátt fyrir að þróun verkefnisins hafi aðeins staðið yfir í tæpt ár hefur hugmyndin á bak við
leikinn verið til í langan tíma. Markmiðið var alltaf að reyna að búa til skemmtilega upplifun
við að blanda saman efnum. Þetta byrjaði í raun allt með gamalli mynd þar sem ég teiknaði
mynd af efnum (ekki þeim sömu og eru í leiknum) og reyndi að stilla þeim upp þannig að þau
myndi  valdastjörnu svipað og skæri-blað-steinn. Þetta leiddi til þess að ég byrjaði að hugsa
samband þeirra ef ég myndi blanda saman efnum og áttaði mig fljótt á því að sama hvað ég
geri, þá svo lengi sem ég geri það sama við þau öll, þá haldast þau alltaf í fullkomnu jafnvægi.
Þetta verkefni á að vera dæmi um leik sem er smíðaður með það í huga að heppni eigi að hafa
lágmarksáhrif á leikinn og geti því spilast sem keppni þar sem það eina sem keppendur hafa
fram  að  færa  eru  sínir  eigin  hæfileikar  til  að  spila  leikinn.  Fjallað  er  nánar  um
hugmyndafræðina um hvernig þessu er framfylgt í kafla 3. Valið var að notast við  Unreal
leikjavélina  við  gerð  þessa  verkefnis  vegna vaxandi  vinsælda  hennar  og  þar  með líklegu
notagildi reynslunnar við lok þessa verkefnis. Sífellt fleiri leikir gerðir í vélinni koma út á
degi hverjum og ef einstaklingar hafa áhuga á geiranum er hún sterkt verkfæri til að hafa sér
við hönd. 

1.1 Unreal Engine 

Unreal engine eða vél óraunveruleikans er öflugt tól sem sífellt fleiri notendur sækja í á ári
hverju  til  að  smíða  leiki  eða  annars  konar  hugbúnað  (Kevin  Joyce,  2016).  Vélin  varð
upprunalega fræg í kringum aldamótin þegar samnefndur leikur, Unreal, kom út og var fyrsti
leikurinn sem nýtti sér þessa vél. Síðan þá hefur framleiðandi vélarinnar, Epic Games, gefið út
marga fyrstu- og þriðjupersónu skotleiki sem og gefið öðrum framleiðendum leyfi til að nota
vélina gegn gjaldi. Í mars 2015 breyttist markhópur Epic games töluvert þegar þeir gáfu út
óskilyrðisbundið leyfi fyrir notkun á vélinni gegn því að framleiðendur myndu borga þeim
5% af öllum hagnaði eftir fyrstu 3.000 dalina á hverjum ársfjórðungi (Kyle Orland, 2014).
Þetta gerði vélina að spennandi valkosti fyrir bæði stóra og smáa framleiðendur þar sem minni
framleiðendur gátu hætt sér á markaðinn með töluvert minni áhættu á meðan þeir stóru voru
að fá svipaðan samning og áður. Eina breytingin var sú að nú væri töluvert meira af fólki með
kunnáttu á vélina og því auðveldara að útvega starfskraft.

En þetta hefði líklegast ekki heppnast ef vélin væri ekki að bjóða upp á eitthvað fram
yfir keppinauta sína þar sem vinsæl gjaldfrjáls  vél var fyrir á markaðnum.  Unity  heitir  sú
leikjavél  og heldur forstjóri  Unity því  fram að um helmingur snjallforrita  sem koma út á
símum í dag séu gerðir með Unity leikjavélinni. Sífellt fleiri framleiðendur eru að færa sig
yfir í Unreal því hún býður bæði upp á raunverulegra útlit og lýsingu (Stephen Totilo, 2012).
Margir telja í samanburði sínum að hægt sé að ná fram svipað góðum raungæðum í Unity og í
Unreal en taka þá fram að það þurfi að nýta sér töluvert af keyptum aukapökkum frá þriðja
aðila (Quora, 2017) (Pluralsight, 2014). 
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Auk þessa hefur Unreal vélin verið að ryðja veginn fyrir nýrri tegund af forritun sem
var hugsuð til  að brúa bilið  á  milli  listamanna,  hönnuða og forritara.  Myndritaforritun  er
forritun byggð á klasaflokkun þar sem föll í forritum eru sett upp sem sér einingar, eða eins
konar box. Þar er inntökum og úttökum fallsins stillt upp sem tengingum og geta þeir sem
minna kunna fyrir sér í forritun þannig passað að skilyrðin í inntaki séu uppfyllt til að ná fram
fullri virkni. Allt er litakóðað eftir breytutegundum um leið og það er skýrt aðgreint á milli
þess hvort þetta séu stakar breytur, fylki, listar eða hlutir með merkingum til hliðar inntakinu.
Allt leiðir  þetta til  að kóðinn er skiljanlegur  og opinn fyrir sífellt  stærri hópi starfsmanna
innan fyrirtækisins.  Þetta  er  þó nýleg stefnubreyting,  því að hér áður fyrr  þurfti  sérhæfða
forritara með kunnáttu á forritunarmáli sem einungis var notað í Unreal vélinni og gekk undir
heitinu unrealscript (Epic games, 2012).   

1.2 Umferðaskiptir leikir

Að skipta leikjum og spilum upp í umferðir er ekki nýtt fyrirbrigði en aldagamlir leikir eins
og tafl eða go hafa ávallt verið spilaðir þannig að annar leikmaðurinn bíður á meðan hinn
klárar sína umferð. Þetta gerir það að verkum að spilið snýst meira um kænsku og röð aðgerða
frekar en snerpu eða kraft. Þannig er lögð meiri áhersla á reynslu leikmanna og tæknilega
nálgun  og  má  því  með  nægilegri  dýpt  leikjar  gera  svigrúm  til  vaxtar  og  getubætingar
leikmanna nánast ótakmarkaða. Frægt er til dæmis að skák, sem tæknilegt vandamál, er enn
þann dag í dag óleyst. Það er að ekki hefur tekist að sanna að ef maður byrjar sem annar
liturinn og spilar eftir fullkomnu ákvarðanatré, sé hægt að tryggja sér sigur.  

Þegar kemur að tölvuleikjum opnast svo margar nýjar dyr. Hægt er að gera áður óséða
leiki þar sem tölvan sér um reikninga eða aðra ákvarðanatöku sem hefði verið erfitt fyrir fólk
að gera án tölva. Þetta gerir það að verkum að hægt er að búa til spil eftir flóknum reglum og
útreikningstöflum sem hefði þótt of flókið fyrir borðspil. Einnig býður það upp á að láta báða
spilarana leika á sama tíma án þess að þeir sjái hvað hinn gerir. Með því að tölvan bíði eftir að
báðir aðilar hafi lokið sinni umferð má hraða leiknum, bæta við dýpt sem og fullkomlega gera
út af við vandamálið hvort betra sé að byrja, eða ekki. Þegar báðir aðilar leika samtímis þarftu
ekki bara að vinna gegn því sem andstæðingurinn er búinn að gera heldur einnig búast við og
reyna að gera eitthvað sem undirbýr þig fyrir það hvað andstæðingurinn er líklegur til að gera
og vera á sama tíma óútreiknanlegur sjálfur.
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1.3 Frumefnin

1.3.1Innblástur að austan 

Það er langt síðan fólk byrjaði á því að skipta raunveruleikanum upp í grunneiningar. Allt frá
tímum forn-Grikklands hafa vísindamenn reynt að skilgreina þessar einingar og var yfirleitt
talað í hinum vestræna heimi um frumefnin sem vatn, eldur, jörð og loft. Á sama hátt má rekja
svokallaðan taoism til austurlanda en það var grunnur fyrir bæði trú og heimspeki í forn-Kína.
Í taoisma eru frumefnin fimm: timbur, jörð, vatn, eldur, og málmur, þar sem hvert toppar það
sem kemur á eftir.

Margvíslegir miðlar, ásamt spilum og sjónvarpsefni hafa nýtt sér þetta kerfi og byggt ofan á
það til að byggja upp jafnvægi á milli aðila. Algengt er þó í dag að takmarka sig við þrjú efni
eins og til dæmis vatn, eld og jörð og mynda þannig ákeðin valdaþríhyrning. 

Þrátt fyrir að flestir kannist við frumefnin eins og þau eru
þekkt  í  dag  í  gamla  góða  lotukerfinu  sem byggt  er  á
uppbyggingu frumeinda, þá er samt enn sóttur innblástur
í þessi fornu kerfi.  Því það er töluvert auðveldara fyrir
okkur að tengja við eitthvað sem við sjáum og þekkjum
þannig að fólk geti  því  auðveldlega  ímyndað sér  hvað
myndast, eða ætti að myndast, ef maður blandar saman
efnum úr þessum úrelltu kerfum. Töluvert líklegra er að
fólk geti séð fyrir sér að ef maður blandar saman vatni og
eldi myndist gufa, heldur en að ef maður blandi saman
natrínmálmi  og  klórgasi  að  það  myndist  venjulegt
matarsalt.

Við gerð þessa verkefnis var farið í gegnum margar ítranir mismunandi frumefna. Það var
gert til að reyna að gera það eins eðlilegt og hægt væri hvaða efni myndu myndast ef tekin
væru tvö af grunnefnununm og þeim blandað saman. Upprunalega var unnið með rafmagn
sem eitt  af  frumefnunum en  eftir  margvíslegar  ítranir  kom í  ljós  að  fólk  gerði  sér  ekki
endilega grein fyrir jafnvel náskyldustu blöndunum svo sem að rafmagn og vindur ættu að
tákna eldingar. Þetta leiddi til þess að kerfið var byggt aftur frá grunni og prófað var að hafa
eitur  sem eitt  af  frumefnunum.  Þó eitur  sé  ekki  endilega  með  hreina  birtingarmynd  sem
eitthvað ákveðið efni virtist fólk yfirleitt sammála um hvað myndi myndast ef maður myndi
blanda því við eitt af hinum fjórum frumefnum. Þetta hafði auk þess þann kost með í för að
líta mátti á þetta efni sem einhverskonar „illa“ aflið í þessari endalausu baráttu milli efnanna.
Sama hvað eitrið snerti þá varð það alltaf að einhverju lífssnauðu sem gaf björtu og litríku
efnunum fallegan brag og upplyftan sjarma.

1.3.2  Okkar efni

Þegar grunnefnin hér að ofan voru komin þurfti að festa niður hvað myndi myndast þegar
þeim væri blandað saman. Þettta var ekki aðeins gert með könnunum eins og minnst var á hér
að ofan heldur var einnig rætt við grafískan hönnuð. Hann nálgaðist verkefnið ekki eingöngu
út frá því hvað væri spennandi út frá eðli efnanna, heldur einnig út frá útliti  og ákvað að
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mislitir turnar myndu vera notaðir til að tákna grunnefnin. Þessi listræna innsýn leiddi í ljós
marga hluti eins og til dæmis spurningar um að hvort margir af turnunum yrðu of svipaðir í
útliti (eldur, kvika, sprengingar...) sem og atriði sem ekki höfðu verið skoðuð áður eins og
stærð turna og hraði aðgerða.

Seinna var svo sami hönnuður fenginn til að hanna myndir og líkön fyrir leikinn og má sjá á
mynd 2 hans listrænu túlkun á hverju efni fyrir sig.

      Raðir frá vinstri til hægri:

  1: Rafmagn, Sprenging og Eldur

  2: Náttúra, Gufa og Vatn

  3: Mýri, Sýra og Eitur 

  4: Ís, Gas og Vindur

  5: Sandur, Kvika og Jörð
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2  Undirbúningstímabil

2.1 Udemy

Áður en hafist var handa við gerð leiksins fór mikil vinna í læra á Unreal vélina bæði til að leggja
grunninn fyrir uppsetningu og framgang verkefnisins. Þetta tímabil stóð yfir í þrjá mánuði, en á þeim
tíma var farið í gegnum sýniverkefni, leiðbeiningar og kennslumynbönd á Udemy þar sem má nálgast
ítarlegar leiðbeiningar um það hvernig komið er að svona hugbúnaðarsmíð. Udemy var með mikið af
vönduðu efni, þar sem þurfti  að greiða fyrir hverja kennslustund. Þær voru yfirleitt  víðtækar og fá
góðar viðtökur meðal nemenda.

2.1.1Knight game 

Meðal fjölbreyttra námsleiða Udemy var Knight game eftir Chris Murphy en þar var farið lauslega yfir
mörg  flóknari  kerfi  Unreal  vélarinnar.  Hreyfimyndablöndun (e.  animation-blending)  og  lagskipt
myndblöndun (e.  material  layer  blending)  eru  dæmi  um  þau  kerfi  sem  Knight  game  brýndi  á.
Námsleiðin veitir líkön og einfaldar  myndlífganir (e. animation) til að vinna með. Farið er skref fyrir
skref yfir það hvernig hægt sé að nýta sér leiðina til að búa til leik þar sem leikmaður hefur stjórn á
einum riddara á meðan tölvan dælir inn margbeytilegum riddurum á móti honum.

Með þessari námsleið er hægt að fá aðgang að vönduðum auðlindum sem auðvelt var að nýta og
leika sér með ýmis konar kerfi sem kennt var á.

Í
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pakkanum má nálgast  fjölda líkana  sem og myndlífgana  fyrir  þau,  sem þarf  að  vinna úr  til  að  fá
fullnægjandi flæði í persónur leiksins. Vandlega er farið yfir þessa hluti en einnig er kennt á önnur
öflug tól innan vélarinnar. Eindasmiðurinn (e. the particle engine) í Unreal vélinni vekur mikinn áhuga
en þar er hægt að búa til, á margvíslegan hátt, litríkar sprengingar eða jafnvel  skotin (e. projectiles)
sem leikmenn geta nýtt sér sem skot eða annars konar skeyti.

2.2 Lagskipt myndblöndun og sjálfvirk hlutaprentun

Hér fyrir ofan er minnst á tvö flóknari kerfi sem nýttust gífurlega vel við gerð þessa verkefnis. Virkni
þeirra er ekki augljós og kóðinn fyrir þau var að mestu leyti þróaður í undirbúningsferli verkefnisins.
Kóðinn var svo eftir það færður yfir í verkefnið sjálft. Unreal vélin býður upp á mjög öflugan grunn
þegar kemur að því að móta landslag. Ekki er krafist þess að landslag, svo sem fjöll og dalir, sé unnið
eitt og sér í öðrum forritum og því er mjög auðvelt að móta
landið  með  margskonar  penslum  og  gera  það  eins  og
listamaðurinn  eða  upplifunarhönnuðurinn  eru  með  í  huga.
Síðan,  líkt  og í  flestum öðrum leikjavélum,  er  boðið upp á
valmöguleikann  að  að  prenta  mynd  á  landslagið  og  er  þá
yfirleitt  notast  við  flísaaðferð  (e.  tiling)  þar  sem  myndin
endurtekur sig aftur og aftur þar til allt landslagið er þakið (sjá
mynd 3).  Til  að þessi  aðferð virki sem best og notandi  taki
ekki  eftir  skilum  þar  sem  myndin  endurtekur  sig  þurfa
myndirnar að vera hannaðar með þetta í huga. Þetta eru allt
aðferðir sem hafa verið til í langan tíma og mátti fastlega gera
ráð fyrir að væru til staðar í leikjavélinni. Í næsta hluta verður
svo fjallað um hvernig hægt er að byggja ofan á þetta kerfi
með kóða og myndritum til að búa til raunverulega útlítandi
landslag og hvernig hægt er að tvinna staðsetningu hluta við
landslagið á skalanlegan hátt.

Ef  við  skoðum hvernig  landslagið  lítur  út  fyrir  nánari  vinnslu  má  sjá  að  endurtekningar  á
landslagsmyndum eru ekki greinilegar á staðsetningum nálægt leikmanni, en eru oft greinilegri ef horft
er á staði langt í burtu eins og til dæmis á fjarlægt fjall. Sama vandamál kæmi upp á hinn veginn ef
maður notar myndina þegar búið er að skala hana upp, því þá virkar hún ekki eðlileg nálægt leikmanni
og auðséð vandamál að upplausn er ekki ásættanleg. Ein lausn er að reyna að skala upp myndirnar því
lengra  sem þær  eru  frá  leikmanni,  en  Unreal  Engine  býður  upp  á  betri  lausn  þökk  sé  lagskiptri
myndblöndun.  Hægt  er  að skilgreina  bæði  stórar  og litlar  myndir  sem lög  í  myndriti  og nýta  sér
línulegan  túlk  til  að blanda á  milli  þessara laga eftir  fyrirfram ákveðinni  formúlu.  Nú þarf  tölvan
einungis að reikna út tvær tegundir af myndstærðum og getur notað útreikninga eins og við ljósbrot og
þess háttar á allt landslagið í senn og þarf einungis að skala sjáanleika á milli þeirra punkta þar sem
lögin eru að blandast saman. Nú erum við komin með kerfi þar sem að hægt er að setja inn hvaða mynd
sem er og mun hún sjálfkrafa fylgja okkar stöðlum og því auðvelt að bæta við nýjum myndum (sjá
mynd 4).

Sem betur fer þarf ekki að púsla saman öðru svipuðu kerfi þegar kemur að því að blanda saman
lögum af mismunandi myndum. Í Unreal Engine er innbyggt vandað kerfi sem virkar þannig að eftir að
hönnuðurinn  hefur  skilgreint  efni  sem  blöndu  af  mörgum  myndlögum  þá  er  hægt  að  skilgreina
landslagið  sem  það  efni.  Þannig  er  hægt  að  mála  inn  lög  svipað  og  gert  er  í  flestum

Mynd 3: Moldarflís



myndvinnsluforritum í dag. Vélin sér einnig um að allar breytur, glampi, litur, ljósbrot ásamt fleiru
reiknist sjálfkrafa á milli þessara laga.

Nú er landslagið byrjað að líta vel út í grunninn en það þarf samt að bæta við fleiru til að leikmaður
hámarki innlifun og í þessu verkefni var það gert á tvennan hátt, sjálfvirk hlutaprentun og stykkjun (e.
tessellation). Það má lýsa sjálfvirkri hlutaprentun þannig að maður skilgreinir að hlutir, til dæmis líkan
af grasi, dreifi sér sjálfkrafa þar sem það er hlutfallslega meira graslag heldur en mold eða steinar. Sem
sagt tekur maður hluti sem eiga að birtast oft og víðs vegar um kortið og lætur þá dreifa sér sjálfkrafa
eftir fyrirfram ákveðnum formúlum. Þannig má láta gras birtast snemma þegar farið er inn á lag sem
skilgreint er þannig að það eigi að innihalda eitthvað graslag en aðeins leyfa trjám eða plöntum að
birtast.  Þannig  myndast  náttúrulega  útlítandi  svæði  þar  sem gróðurinn  verður  meiri  og  stækkar  í
samhengi við það hversu stórt grassvæðið er. Einnig er hægt að skilgreina bil sem stillir það af innan
hvaða ramma þessir hlutir  geta verið mismunandi.  Á myndinni hér fyrir  neðan mátti  til  dæmis sjá
þvílíkan mun bara með því að láta grasið hafa tilviljanakenndan snúning og hæð innan tuttugu prósent
skekkjumarka (mynd 6).

 

Mynd 4: Lagskipt myndblöndun (sjá má samsvarandi hluta á endum rauðu línanna)

Mynd  6:  Líkan  af  grasi  margprentað  með
stillingarmun



2.3 Stykkjun

Stykkjun þýðir að myndum er skipt upp í marga parta og hægt er að stilla staðsetningargildi á hverjum
punkti fyrir sig og þannig gefa landslagi meiri grófleika. Þetta er gert á svipaðan hátt og hlutaprentanir,
en hér er notast við skuggakort myndanna til að átta sig á því hvað á að standa upp úr. Til dæmis má
gera  ráð  fyrir  því  að  þar  sem  glampar  mest  á  í  moldarmyndini,  táknað  með  hvítum  svæðum  á
skuggakortinu, að það séu þeir hlutir sem eiga að vera ávalir, eða standa upp úr. Því getum við tekið
þetta  og  magnað  upp  litina  til  að  gera  skilin  afmarkaðri  og  vistað  sem sér  útgildi  skilgreint  sem
hæðarkort. Nú þarf bara að vísa vélinni á þetta gildi og biðja um stykkjun. Þetta er allt og sumt sem
þarf að gera til að fá stykkjun með Unreal vélinni. Vert er þó að minnast á að stykkjun getur tekið
töluverðan vinnslutíma og því ekki æskileg fyrir verkefni sem eiga að keyra á hægari tölvum svo sem
símum eða ef verkefni þarfnast mikilla útreikninga fyrir. 

2.4 Leikborðið

Nú þegar við erum komin með þau tól sem þarf til að skapa fallegt umhverfi þarf að snúa sér að hlutum
sem hafa beinni áhrif á spilun leiksins. Útlit fór í gegnum margar ítranir. Leikborð var hannað alveg sér
á meðan virkni og aðrir hlutir voru þróaðir í sérskjali innan vélarinnar. Eftir að komið var á hreint að
turnar myndu varpa sprengjum sín á milli var tekin sú ákvörðun að hafa eins konar gjá í leikvellinum,
sem myndi  skýra af hverju aðeins er barist á löngu færi. Á meðan barist er á móti tölvunni er virki
leikmanns bjart, mikilfenglegt og í góðu ástandi, á meðan virki óvinar er ekki eins flott og byggt úr

Mynd 7: Dæmi um stykkjun



rekavið og járnrusli. Þetta var hugsað til þess að veita leikmanni þá upplifun að hann væri að verjast
innrás, enda væri landið leikmannsins megin töluvert auðugra í útliti. Þessi virki eru aðskilin af fljóti úr
flæðandi kviku og bæði virkin byggð á barmi hennar, hangandi yfir gilinu. Virkin og fljótið voru sett
saman úr hundruðum mismunandi hluta úr safni sem er fengið með leyfi úr hlutabúð Epic Games og er
frjáls notkun þeirra við verkefni unnin í Unreal leikjavélinni. Ef haldið verður áfram með þróun leiksins
og keypt hýsing fyrir netþjón mætti leyfa leikmanni að bæta hlutum við, breyta og skreyta eigið virki
sem laun fyrir það að vinna leiki á móti öðrum leikmönnum. Farið er betur í netkóða og þá virkni í
kafla 3.3.

2.5 Myndritskerfi

Myndritskerfið (e. Blueprint system) í Unreal vélinni er ekki einstakt á markaðnum en það virðist vera
með  þeim þróaðri.  Þrátt  fyrir  fjögurra  ára  reynslu  af  forritun  kom það  aldrei  upp við  gerð  þessa
verkefnis að brjóta þurfti upp myndritilinn og vinna beint í kóðanum að baki honum. Það hefði þó ekki
verið nein hindrun þar sem hægt er að skipta á milli á einfaldan hátt. Ritillinn býður upp á að þýða ritin
yfir í kóða sem og flóknara notagildi, að þýða kóða yfir í myndrit. Eins og fjallað var um í kafla 1.1 þá
gerir þetta kerfi fólki, sem ekki hefur mikla reynslu af forritun, kleift að skilja og taka virkan þátt í
uppstillingu  hugbúnaðarins  sem og  innri  virkni.  Á  mynd  7 má  sjá  hvernig  við  setjum upp  fræga
forritunaræfingu sem nefnist „FizzBuzz“ í Blueprints sem dæmi um einfalda notkun myndrita

Mynd 8: FizzBuzz í myndritskerfi Unreal Engine



Annar kostur við þetta kerfi er sá að það er töluvert auðveldara að finna villur í kóðanum þar sem hægt
er fylgjast beint með flæði forritsins í miðri keyrslu og vélin lýsir upp þá parta sem eru virkir í hverju
myndriti fyrir sig. Einnig er hægt að velja hluti og fylgjast með breytum þeirra hluta en þetta er eitthvað
sem þarf töluvert betri yfirsýn og öflug tól til að leika eftir á kóðagrunni í rauntíma.

Í byrjun verkefnisins var upplifunin sú að þetta kerfi væri hugsað fyrir byrjendur og myndi aldrei geta
boðið upp á það sama og ef unnið væri á kóðagrunni. En því meira sem unnið var í þessu kerfi breyttist
upplifunin og kostirnir við myndritun komu fljótt í ljós. Ef kæmi að því að gera þetta verkefni aftur, eða
nýtt  svipað verkefni,  væri  hægt  að nýta  lærdóminn sem fékkst  af  þessari  vinnu til  að byggja  upp
skilvirkt og auðskiljanlegt kerfi með nákvæmlega sömu virkni. Nema, fram yfir núverandi kóðagrunn,
að  það væri  hægt  að  útskýra innri  virkni  fyrir  nánast  hverjum sem er.  Þetta  er  hinn  raunverulegi
styrkleiki  myndrita  og ef maður skoðar fullunnin myndritaverkefni  má sjá að kóðinn líkist  ritum í
undirbúningsvinnu hugbúnaðar töluvert. Í raun væri hægt að stilla UML-riti forritsins beint upp sem
kubbum  í  myndritlinum  og  bæta  síðan  virkni  við  innan  þessara  kubba  og  veita  þannig
umsjónarmönnum töluvert skýrari yfirsýn.



3 Equilibrium

Hingað til hafa flestir þættir sem koma saman til að gera þetta verkefni að raunveruleika verið nefndir
en aðeins almennt talað um leikinn sjálfan. Leikurinn er byggður upp frá grunni út frá tveimur megin-
áherslum. Önnur þeirra snýst á allan hátt um virkni leiksins en áherslan er á að fullkomið jafnvægi sé á
milli leikmanna. Í kafla 1.2 var talað um það hvernig skák er fullvitundarleikur, það er að þú vitir allt
sem andstæðingurinn hefur gert og allt sem hann getur gert, en einnig er fjallað um hvernig hægt er að
gera út af við ójafnvægi leikmanna með að láta þá báða gera umferðinar sínar á sama tíma. Með því að
blanda  þessu  saman  er  hægt  að  búa  til  nánast  fullkomið  jafnvægi  þar  sem eina  óvissan  er  hvað
leikmaður er að gera á hverri stundu. Hin áherslan við gerð leiksins er byggð á áhuga höfundar á efnum
og hvernig þau virka saman. Þessi áhersla er meira tengd útlitslegri upplifun leiksins og hjálpar hún við
að gefa honum ákveðin stíl sem sker sig frá öðrum leikjum af svipuðu tagi. Þegar átti svo að velja nafn
þá hjálpaði að þessar grunnáherslur væri komnar á blað því það er til orð á ensku sem lýsir þeim báðum
fullkomlega.  Þegar fjallað  er um að ólík efni  séu í  fullkomnu jafnvægi í  efnablöndun er  talað um
Equilibrium. Ekki aðeins er þetta nafn frekar þjált heldur virtist sem að ef að leikurinn var kynntur hópi
sem ekki þekkti til hans þá vekti þetta nafn áhuga fólks og gat það strax giskað á vissa þætti leiksins
eins og það að hann innihéldi efni af einhverjum toga og að þeim væri blandað saman.

Mynd 9: Skjáskot úr Equilibrium



3.1 Innri kerfi

Til að geta fjallað um gerð leiksins er æskilegt að kynna lesanda fyrir hönnun leiksins en ekki duga
áherslurnar hér að ofan til að framkalla spilanlegan leik án þess að byggja ofan á þær önnur kerfi.
Fyrsta skrefið er að velja hvernig leikmaður á að vinna leikinn. Hvað er það sem veldur því að annar
leikmaðurinn er búinn að sigrast á hinum. Hér var valið að láta leikmann verða fyrir skaða í hverri
umferð sem andstæðingurinn er með yfirhöndina í og þessi skaði er dreginn af takmarkaðri auðlind
leikmanns sem er oft táknuð sem líf hans. Þetta er algeng nálgun í spilaleikjum sem keppt er í á netinu
og þetta býður upp á það að leikmaður geti annað hvort valið að spila árásargjarnt  eða eyða öllum
auðlindunum í að byggja upp sem öflugasta borðstöðu á sem stystum tíma. Þannig má fórna tíma og
missa smávegis af þessari auðlind til að byggja upp hraðari auðlindahagnað eða annars konar hægari
framvindu sem getur hjálpað honum við að ná vellinum til baka og snúa þannig leiknum við. Þessir
leikmenn berjast með að vera með öflugri umferðir þegar líður á leikinn. Þegar þessir andstæðingar
keppa þá er sá sem velur að spila árásargjarnt að keppast við að klára líf andstæðingsins áður en honum
tekst að snúa leiknum svona við.

Hversu mörg líf eru veitt hverjum leikmanni í upphafi má stilla til eftir því hversu árangursríkar
aðferðirnar hér að ofan eru til sigurs. Ákjósanlegt er að vinningslíkur eftir aðferðum hjá svipað góðum
leimönnum séu um það bil jafnar burt séð frá aðferðafræðinni sem beitt er.

Í Equilibrium eru efnin sem barist er með táknuð í formi turna, en hver leikmaður getur nýtt sér
auðlindir sínar (aðrar en líf sitt) til að byggja þessa turna sem berjast síðan sín á milli. Hver leikmaður
getur byggt sér allt að þrjá turna og eru þeir þá byggðir á einum af þremur fyrirfram skilgreindu reitum.
Ástæðan  fyrir  því  að  takmarka  fjöldann  við  þrjá  var  til  að  ekki  væri  hægt  að  reyna  að  forðast
undirliggjandi bardagakerfi með því að vera bara með fleiri turna en andstæðingurinn, þar sem að hver
turn getur aðeins varið svæði á móti einum öðrum turni. Þessi tala er þó breytileg og jafnvel væri hægt
að hafa breytilegan fjölda turna eftir mismunandi útgáfum leikregla sem leikmenn kjósa sér við upphaf
leiksins. Hugmyndin er einnig sú að með því að takmarka fjölda turna þarf frekar að einbeita sér að því
að láta turnana sem maður byggir skipta máli og reyna að nota efni sem eru öflug á móti þeim efnum
sem andstæðingurinn er að nýta sér.

3.2 Auðlindir og sálir

Hér fyrir ofan er mikið talað um nýtingu auðlinda. En auk lífs eru sex aðrar mismunandi auðlindir.
Þetta eru fimm frumefnin innan leiksins og svo sálir (e. spirits). Hugmyndin er að sálirnar séu auðlindin
sem stjórnar hraða leiksins. Bæði er því hægt að nota sál í stað einna af hinum fimm auðlindunum en
einnig þarf alltaf sál til að kaupa nýja innkomu. Leikmenn fá eina sál í hverri umferð en til að fá fleiri
en það í  hverri  umferð þarf að fjárfesta  með töluverðu magni  af hinum auðlindunum. Árásargjarn
leikmaður getur nýtt sér sálirnar til að byggja turna hraðar, en varkár leikmaður getur nýtt þær til að
kaupa innkomu af frumefnunum og þannig haft efni á fleiri turnum seinna meir. Að kaupa eða bæta
innkomu af  einhverjum toga kostar  alltaf  eina  sál  og svo er  aukakostnaður  eftir  því  hversu mikla
innkomu leikmaður er með af þeirri auðlind fyrir. Til dæmis ef leikmann langar að safna eldi getur
hann byrjað fyrstu umferðina á að kaupa sér eldinnkomu en ef hann vill síðan auka innkomuna aftur
þarf hann að safna töluvert af honum fyrst. Þetta gerir möguleikana á því sem leikmaður hefur í hverri
umferð gífurlega mikla og því þarf maður að reyna að sjá fyrir og vera viðbúinn að svara því sem
andstæðingurinn er að gera hverju sinni.



3.2.1Turnauppfærslur og endurbyggingar

Eitt af stærstu vandamálunum við núverandi útfærslu á Equilibrium er það hvernig best er að stilla
kostnaði á uppfærslum turna í samanburði við það að byggja nýja. Þessi partur af leiknum fór í gegnum
þrjár endurhannanir en fyrst var einfaldlega gert ráð fyrir því að leikmenn myndu byggja turna og síðan
forgangsraða því hvernig þeir uppfæra turnana sína með síauknum kostnaði. Stærsti gallinn við þetta er
að ekki einungis beinir þetta leikmönnum í frekar einsleita upplifun þar sem aðeins er safnað fyrir
næstu uppfærslu en einnig fjarlægir það mikilvægasta þáttinn við reynda spilamennsku sem er að reyna
að velja efni til að svara turni andstæðingsins og reyna að vera alltaf skrefi á undan. Þetta var lagað
með því að auka kostnað á uppfærslum svo leikmaður væri líklegri til að forgangsraða því að halda
uppi þremur turnum og vera þá ekki óvarinn á meðan hann safnaði auðlindum til að brjótast í gegnum
vörn andstæðingsins í svokölluðum sprengjuumferðum (e. explosive turns). En þetta var ekki nóg til að
ná fram áætlaðri upplifun því að enn þurfti að bíða eftir að turninn hryndi niður svo að í seinustu ítrun
var einfaldlega bætt við valmöguleikanum að selja turnana á hálfvirði og var því hægt að skipta út turni
með litlum kostnaði og koma andstæðingnum á óvart með nýjum turni af annarri tegund.

3.2.2Tegundir turna

Hingað til hefur reglulega verið talað um tegundir turna en aldrei hefur verið fjallað ítarlega um það
hvað það táknar að vera með turn af einhverri tegund frekar en annarri og af hverju það skiptir máli. Í
Equilibrium eru sem sagt þessi fimmtán efni þar sem fimm er grunnefnin og hin tíu eru mismunandi
blöndur af þeim. Upprunalega áttu öll þessi efni að hafa sérstaka eiginleika eins og það að eldturnar
myndu kveikja í turnum og þess háttar, en það kerfi reyndist óþarfa flækja þar sem efnin valda nú þegar
mismunandi skaða eftir því hver turninn andspænis þeim er. Hægt væri þó að bæta við því kerfi seinna
meir  þar  sem leikmaður  gæti  keypt  þessar  uppfærslur  á  turnana  fyrir  samsvarandi  efniskostnað ef
notendur leiksins væru ekki bornir ofurliði með þeim valmöguleikum sem eru í boði nú þegar.

Þrátt fyrir að farið var þá leið að láta aðeins skaða ráðast af tegundum turna þá reyndist meira vandamál
en búist var í upphafi hvernig ætti að reikna skaðann út. Ekki dugði að bæta við flötum bónusum á
árásir því að það var ekki jafn skalanlegt og hefði verið ákjósanlegt og ekki var hægt að færa inn
handvirkan skaði á milli allra týpanna. Þar sem það eru fimmtán mismunandi turnar má gera ráð fyrir
því að færa þyrfti inn 15*15 = 225 gildi og væri mjög erfitt að hafa yfirsýn yfir svo mörg sambönd á
milli turna. Til að taka á þessu vandamáli voru ákveðnir fastir skalar sem myndu hafa áhrif á samband
milli grunnefnanna og síðan yrði útbúin formúla sem myndi reikna út lokaskaða út frá sambandi innri
efna beggja turna.

Mynd 10: Tafla með uppskiptingu skaðatalna



3.3 Netspilun

Í Unreal vélinni er boðið upp á mikinn stuðningsgrunn þegar kemur að netspilun og skilgreiningu á því
hvaða upplýsingar eru meðhöndlaðar af gestgjafa (e. host) sem er annað hvort netþjónn eða einn af
spilurum leiksins. Það má segja að við gerð Equilibrium hafi það komið mikið á óvart hve auðvelt var
að tengja leikmenn saman og koma þeim inn á sama leikborð. Því miður var þetta þó ekki allt og sumt
og upp komu ótal mörg vandamál hvað varðar endurspilun á skjá hjá þeim sem ekki var skilgreindur
sem gestgjafi. Þetta stafaði af því að leikurinn hafði ekki verið smíðaður frá grunni með fjölspilun í
huga. Til að laga það hefði þurft að endurhanna flestar innri tengingar á milli klasa innan leiksins en í
núverandi ástandi er hægt að tengja leikmenn saman en upplifun þeirra sem ekki eru í hlutverki þjóns
er gífurlega skert. Þetta gerði það að verkum að netspilunarvirknin var skilin eftir en forgangur var
settur á þróun gervigreindar í staðin. Gervigreind hefur einnig þann kost í för með sér að auðveldara er
að prufukeyra leikinn í þróunarferlinu.

Mynd 11: Núverandi netviðmót Equilibrium



4 Innri virkni og sýnidæmi

4.1 Innri virkni

Í þessum kafla verða tekin fyrir tvö föll af hundruðum sem má finna í innra kerfi Equilibrium
og verða þau brotin niður í parta til að auka skilning bæði á myndritskerfinu sem og virkni
leiksins.

4.1.1Formúla 1: innkoma auðlinda

Forskilyrði  hér er  einungis að tveir  leikmenn séu í  leik  og getur hvor leikmaður fyrir  sig
kallað á þetta fall  með að smella á tilsvarandi auðlind.  Á myndinni hér fyrir ofan má sjá
hvernig fallinu er skipt upp í einingar og verður hverri einingu fyrir sig lýst nánar hér að
neðan.

1. Byrjunarnóða
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Þegar kallað er á fallið hefur notandi nú þegar valið hvaða efni hann er að reyna að kaupa og
er það sent inn sem strengsinntaksbreyta. Einnig má hér sjá sjálfsvitnunarnóðu en hún skýrir
hvernig hlutir vísa í sjálfa sig í Unreal vélinni.

2. Kostnaður reiknaður út

Hér má sjá fyrsta dæmið um þegar kallað er á undirfall sem er utan myndrits en þetta er ein af
tveimur aðferðum sem má nýta til  að minnka stærð myndrita  sem og að auka lesanleika.
Fallið sem er verið að kalla á er einfaldlega hjálparfall sem hægt er að kalla á hvar sem er en
einnig er hægt að sameina hluti innan hvers falls án þess að hægt sé að kalla á þá annars staðar
(sjá hluta 3.2 í næsta formúlu-ýnidæmi).

Hér að ofan er heildaryfirsýn á fallið sem kallað er á. Hér virkar myndritið samt flóknara en
það er í raun. Fallið þjónar tvöföldum tilgangi. Það reiknar út og skilar kostnaði, en býr einnig
til texta sem útskýrir fyrir notanda kostnað á uppfærslu. Textavirknin er einungis notuð í því
viðmóti  þegar  notandi  færir  músina  yfir  takka  en  þjónar  mikilvægum  tilgangi  fyrir  nýja
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notendur sem kannast ekki við innri formúlur á innkomukostnaði. Í undirköflum 2.1 – 2.3
verður stuttlega lýst hverjum hluta fyrir sig á þessu myndriti. 

2.1 Tegund innkomu

Hér er útskýrt hvaða efni er verið að vinna með út frá inntaki og reiknað út eftir 2.2 ef um
grunnefni er verið að ræða en 2.3 ef um sálir er að ræða.

2.2 Kostnaður við kaup á grunnefnisinnkomu

Þar sem kostnaður við að uppfæra innkomu er alltaf ein sál og svo jafngildi innkomu af efninu
sjálfu er textinn ákvarðaður strax. Síðan er útbúið fylki sem táknar kostnaðinn þar sem sæti í
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fylkinu tákna tegund efna og gildin tákna kostnað af hverju efni fyrir sig. Vert er að minnast á
að þetta er skilgreint í upphafi sem núllfylki nema staðlaður kostnaður sem stök sál.

2.3 Kostnaður við að hækka spiritsinnkomu

Hér er kostnaður einnig reiknaður út eftir einfaldri formúlu. Það að hækka spiritsinnkomu
kostar alltaf jafngildi af núverandi innkomu sála af hverju einasta efni innan leiksins. Þetta
kemur í veg fyrir að leikmenn geti hækkað þessa innkomu fyrr en þeir eru búnir að kaupa sér
innkomu af öllum grunnefnunum. 

3. Samlagning fylkja
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Fall sem tekur inn tvö jafnstór fylki og skilar fylki þar sem stök hinna tveggja hafa verið lögð
saman.

4. Lykkja

Fer í gegnum hvert efni fyrir sig og athugar hvort kostnaður var hærri en innistæða efnis.  Ef
mínustala finnst er samgildi sem táknar hvort innistaða sé fyrir kaupum eða ekki snúið við.

5. Endapunktur og textaprentun
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Hér er notað sanngildið úr liðnum á undan. Ef ekki kom fram neikvæð tala í fylkinu þá er
haldið áfram með kaupin en skilað sem villuboði annars.

6. Kaup meðhöndluð

Fyrst  eru
auðlindir

leikmanns uppfærðar og eru þær einfaldlega stilltar á það sem fékkst úr samlagningunni í lið
2. Fallið sem er titlað „Stilla Index á Element“ sér um að finna tölugildi efnis til að nota í
næsta lið. Sjá má í hluta 6.1 hvernig fallinu er háttað. 

6.1 Stilla vísi á efni
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4.1.2  Formúla 2: inngrip í viðmót

Hér er forskilyrði að leikurinn sé í keyrslu og að opið sé fyrir inngrip af hálfu notanda (þ.e.
ekki er í gangi spilun myndbandsbúta eða biðkafli á meðan andstæðingur er að klára sína
umferð). Hér er unnið með viðmótshluti sem tengjast leiknum óbeint og prentast beint á skjá
notanda. 

1. Köll á fall

Hér má sjá að til eru þrír mismunandi hlustendur sem kalla á þetta fall en þeir þjóna allir sitt
hvorum tilgangi. Þannig er séð til þess að viðmótið opnist sama hvort ýtt er á upphaflegu
nóðuna, turn sem varð til úr henni eða nóðuígildið sem verður til  þegar turninn deyr. Allt
þjónar þetta sama tilgangi og vísar allt í sama skjal (turnamyndritið) og þarf því hvorki að
nýta „Touched component“ né „Button Pressed“.

2. Trygging á eignarhaldi 
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Allt  sem þetta  hlið  þjónar  er  að  banna  notanda  að  vinna  með  turna  óvinarins  og  kemur
villuboðun ef svo er reynt en annars er haldið áfram.

3. Stofnun og staðsetning viðmóts

Hér er kall á að búa til nýtt viðmót sem er síðan skilgreint sem eign leikmannsins sem kallaði
á fallið. Eftir það er staðsetning viðmótsins stillt á staðinn þar sem músin er á skjánum og er
sú staðsetning síðan vistuð í tímabundinni breytu.

3.2 Reiknirit fyrir staðsetningu músar

Þegar staðsetning viðmótsins er reiknuð út má sjá að búið er fella niður hluta sem sameinar
myndrit  en það er  til  að auka skiljanleika á  stóra myndritinu.  Hér má sjá breyturnar  sem
notaðar  eru  til  að  miðjujafna  og  færa  til  viðmótið  miðað við  stærð  þess.  Í  það  er  notað
viewport scale til að fallið hegði sér eins sama hversu stór skjár notanda er.
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4. Viðbót hlustanda

Í lokin er búinn til nýr hlustandi og honum svo bætt við viðmótið á skjánum. Farið verður yfir
hlustandann í lið 5.

5. Hlustandi

Hér má sjá hlustandann sem athugar fimm sinnum á sekúndu hvort mús notanda hafi færst
meira en hundrað einingar  (140% af stærð viðmótsins) burt frá upphafsstað og ef svo er,
fjarlægir viðmótið af skjá notanda.

4.2 Viðmót

Áður en farið er yfir hefðbundna spilun á Equilibrium þarf að skýra viðmótið og þær hugsanir
sem lágu því að baki. Til þess notumst við við mynd 11 hér fyrir neðan þar sem búið er að
merkja við athyglisverða hluti. Þessi mynd var tekin í leik upp á fimmtán líf.
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1. Upplýsingaborð andstæðings

Hér má nálgast upplýsingar um andstæðinginn en þar sem keppt er við tölvu er aðeins hægt að
sjá líf andstæðingsins en ef mótherjinn væri annar leikmaður mætti sjá upplýsingaborð um
innkomur og auðlindir líka (7).

2. Leikborð andstæðings

Hér sér maður hvað andstæðingurinn er að byggja og hvernig turnum þarf að verjast í hverri
röð. Hér er andstæðingurinn með, frá hægri talið, vatns-, vind- og eldturna.

3. Auður reitur á eigin leikborði

Hér má sjá að það er laust pláss til að byggja turn, táknað með fjólublárri kúlu. Ef leikmaður
velur kúluna með músinni fær hann upp viðmótið á  mynd 13 og getur valið sér turn til að
byggja.
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Mynd 12: Viðmót Equilibrium

Mynd 13: Viðmót grunnefna



4. Turnar á eigin leikborði

Hér má sjá tvo turna. Fyrsta stigs vatnsturn vinstra megin og svo annars stigs eiturturn hinum
megin. Hér hefur tölvan snúið á leikmann og má sjá að verið er að gera árás á turna hans með
báðum þeim efnum sem eru veikleikar þessara turna. Má því búast við því að þessir turnar
verði ekki til staðar í næstu umferð.

5. Stöðuhnappur

Hér má sjá umferðastjórnunartakann á meðan leikurinn er í biðstöðu (á meðan turnarnir eru að
berjast). Á meðan leikmaður á leik notar hann þennan hnapp til að ljúka umferð sinni, en þá
stendur “Ljúka umferð” (e. end turn) á hnappinum í staðinn.

6. Lífsstaða leikmanns

Hér sér maður stöðu leikmanns en hjartað táknar líf leikmanns og þegar þau klárast hefur
leikmaðurinn tapað leiknum.

7. Upplýsingaborð leikmanns

Hér má sjá allar auðlindir og innkomur af hverju efni fyrir sig. Vinstri talan táknar magn af
efni og sú hægri táknar innkomu. Þetta er sá partur af viðmótinu sem fór í gegnum flestar
ítranir en það kom í ljós að þegar maður er með tólf mismunandi mikilvægar tölur skiptir
miklu máli að koma þeim skýrt á framfæri.

4.3 Sýnidæmi um spilun Equilibrium

Hér verður farið yfir það hvernig leikurinn spilast þegar spilað er upp á fimm líf. Þessu er lýst
með  dæmum  um  hvernig  leikmenn,  Leikmaður  A  og  Leikmaður  B,  þurfa  að  hugsa  og
bregðast við því sem andstæðingurinn er að gera. Við nálgumst sýnidæmið frá sjónarhorni
Leikmanns A.

Fyrsta umferð: Hér velja leikmenn sér hvernig þeir vilja nýta sína fyrstu sál. Yfirleitt myndu
þeir kaupa sér innkomu en einnig er hægt að kaupa fyrsta stigs turn ef leikmaður vill koma
skaða inn snemma. Í þessu dæmi keypti  leikmaður A sér eldinnkomu og leikmaður B sér
vatnsinnkomu.

Önnur umferð: Nú hallar á leikmann A þar sem vatnsturnar eru öflugir á móti eldturnum og
velur leikmaður A því að nota innkomu umferðarinnar í að kaupa sér aukalega innkomu af
vindi og spara eldauðlindir sínar.

Önnur umferð (leikmaður B): Hér hefur leikmaður B áttað sig á forskoti sínu og notaði því
allar auðlindir sínar til að byggja turna og koma inn skaða. Hann byggir vatnsturn og notar sál
umferðarinnar í að byggja jarðarturn þar við hliðina á og kemur þannig inn tveimur árásum.
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Þriðja umferð:  Mikilvægt er fyrir leikmann A að forgangsraða því að ná borðinu aftur þar
sem leikmaður B er með tvo turna og getur byggt þann þriðja sem myndi setja leikmann A í
núll líf og væri leikurinn því tapaður. Leikmaður A byggir því eldturn þar sem enginn turn er
andspænis  honum  og  setur  vindturn  andspænis  eldturninum.  Einnig  nýtir  hann  sál
umferðarinnar í að byggja eiturturn á móti jarðarturni andstæðingsins.

Fjórða umferð:  Það virðist sem að plan leikmanns A hafi gengið vel eftir og leikmaður B
hafi keypt sér sína fyrstu innkomu (af jarðarauðlind) í umferð þrjú til að vera ekki of mikið
eftir  á.  Leikmaður  A  nýtir  sér  því  tækifærið  og  notar  uppsafnaðar  eldauðlindir  sínar  (2
eldefni)  ásamt  sál  umferðarinnar  í  að  gera  eldturninn  sinn  öflugri  og  spara  vindauðlind
umferðarinnar. 

Fimmta umferð:  Turnar leikmanns B falla og hann er eftir á bæði á borði og í innkomu.
Hann hefði mögulega getað haldið sér í leiknum ef hann hefði selt eldturn sinn og notað sál í
að svara vindturninum með jarðarturni. En nú er það of seint og leikmaður B á sér enga leið
til baka og gefur því leikinn. 

Eins  og sést  í  dæmisögunni  hér  fyrir  ofan er  hægt að  spila  upp á  mismörg líf  og ræður
kostnaður á því að uppfæra turna og á að kaupa auðlindir töluvert framgangi leiksins. Ef gefa
ætti  út   Equilibrium  væri  skynsamlegt  að  fá  fólk  til  að  prufukeyra  leikinn  og  prófa
mismunandi kostnað á þessum hlutum. En eins og stendur virðist sem að skemmtilegast sé að
halda magni lífs lægra en búist var við í upphafi þar sem prófað var að spila með allt að 30 líf.
Þetta  breytti  leiknum  í  auðlindastríð  og  minnkaði  því  ákvarðanataka  leikmanna  og
gagnlegheit þess að selja turna til að koma andstæðingnum í opna skjöldu.
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5 Lokaorð

Tölvuleikir  og löngun til  að búa til  tölvuleiki  voru upphaflega ástæðurnar  fyrir því að ég
skráði mig í tölvunarfræði við Háskóla Íslands. Ég var ekki lengi að læra að ekki var jafn
mikil áhersla á þessa hlið tölvunarfræðinar eins og ég hafði búist við. Ég lét þetta ekki stoppa
mig en þremur árum seinna eftir að ég hafði lokið við BSc gráðuna mína fannst mér enn
eitthvað vanta. Ég ákvað að skrá mig í framhaldsnám og valdi mér áfanga sem tengdust því að
reka eigin fyrirtæki og einnig viðhaldi og þróun hugbúnaðar. Þrátt fyrir alla þessa menntun
kunni ég samt enn ekki að gera það sem ég stefndi á í upphafi námsins. Þetta hugði ég laga
með lokaverkefninu sjálfu enda búinn að taka alla áfanga tengda hugbúnaðarsmíð sem námið
hafði upp á  að bjóða.  Þetta  reyndist  vera ein besta  ákvörðun sem ég hef tekið og er  því
ævinlega þakklátur deildarstjóra og leiðbeinanda mínum því að þetta verkefni virkaði sem
valslöngva yfir í það vinnuumhverfi sem lifir í dag. Fljótlega eftir að ég kláraði verkefnið fór
ég að sækja um vinnu og var ég ráðinn við að vinna í grafíkforritun í stærsta leikjafyrirtæki
landsins. Margar spurningar í viðtölunum sem og margir hlutir í tengslum við grafík almennt
er ég viss um ég hafi einungis geta svarað þökk sé Equilibrium og þeim djúpa lestri sem ég
féll í í undirbúningsfasa þessa verkefnis. Get því glaður horft til baka og verið ánægður með
þá vinnu sem var lögð í þennan leik þrátt  fyrir  að óvíst sé hvort  haldið verði áfram með
verkefnið.

Reykjavík, 12. júní 2019

____________________________

Henrý Þór Jónsson 
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