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Referat

Interaktiva historieberättelser är ett mycket ungt område som i slutet av 80-talet 

fick sin första teoretiska definition. Kortfattat innebär interaktiva 

historieberättelser en digital miljö där användarens alla handlingar och val har 

realistiska och trovärdiga följder på upplevelsen. Datavetenskap kan se 

interaktiva historieberättelser som en utökning av området artificiell intelligens, 

tv-spel utvecklare kan se på ämnet som en del av den naturliga utvecklingen av 

deras område, författare eller regissörer ser det som en annan form av berättelser. 

Dess ungdom har lett till många olika åsikter om vad ett sådant system egentligen 

innebär. Området sakta dragit mera och mera intresse och forskning till sig, vilket 

har resulterat i många olika prototyper. I denna avhandling tar jag upp de 

viktigaste tillvägagångssättens teorier samt går in på olika prototypers historia, 

tillvägagångssätt och arkitektur i kronologisk ordning.

Sökord: Interaktiva historieberättelser, drama direktör, karaktärer, Artificiell 

intelligens, system arkitektur.
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1 Inledning

Interaktiva historieberättelser (IH) är både ett nytt och brett område, vilket blev 

skapat i slutet av 1980-talet och blev först experimenterat med under tidigt 1990-

tal tills det ännu idag fortsätter att vara ett  någorlunda oklart och diffust ämne. 

Detta är delvis tack vare den oklara tolkningen om vad exakt ämnet innebär, samt 

de mångfaldiga tillvägagångssätten som har existerat för att försöka uppnå IH.  

Eftersom IH är ett så pass nytt och relativt outforskat område är det svårt att hitta 

en grund för att jämföra de redan existerande prototyperna. I denna avhandling 

har jag valt att till bästa förmåga följa Chris Crawfords[1] synvinkel och 

definition på vad IH är.

För att lyckas nå en så klar definition av interaktiva berättelser som möjligt måste 

vi först definiera skilt vad som menas med interaktion och berättelser. Crawfords 

definition av interaktivitet är ett känt koncept av en trestegs cykel mellan 

användaren och mjukvaran. Där båda parterna alternerar med att lyssna, prata och 

tänka. Detta sker i en stor del av existerande programvara, användaren pratar 

genom att använda sig av musen, tangentbordet eller en mikrofon. Programvaran 

pratar med användaren genom att rendera bilder, visa text eller spela upp ljud. 

Båda tänker och processerar den nya datan samt väntar och lyssnar på nästa 

indata. Detta är som en konversation mellan två människor där båda parterna 

aktivt deltar.

Definitionen och konsten om historieberättande är långt ifrån ett nytt område. 

Utan ger oss redan mycket välbeprövade tekniker och system för att berätta en 

sammanhängande och intressant berättelse. Aristoteles poetik gav mycket av 

grunderna så som den dramatiska bågen. Efterföljande Vladimir Propps[2] 

analysering av de ryska folksagorna visade upp ett mönster på 31 olika 

återkommande delmoment typiska för de flesta historier och som är mycket 

relevant ännu idag. För denna avhandling sammanfattas definitionen över 

historieberättande kanske bäst av Robert McKee[3]. Enligt McKee är en historia 
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händelser som tillsammans skapar en meningsfull förändring i en karaktärs 

livssituation genom konflikt. Detta sammanfattar kärnan av historieberättande 

kort och koncist.

Det kan vara lätt att vid första anblick klassa dagens tv-spel som IH, de är en 

interaktiv upplevelse som berättar en historia. Dock så är detta oftast inte fallet, 

eftersom de båda delarna inte fullt ut kommunicerar med varandra, utan 

interaktiviteten och historieberättandet är oftast två helt separata delar. Det finns 

videospel idag som introducerar en viss grad av interaktivitet i dess 

historieberättande, genom att antingen ge en illusionen av valfrihet, eller att 

erbjuda spelaren ett kontrollerat och begränsat antal varierade slutscener 

beroende på det sista vägskälet som presenteras för spelaren.

Interaktiva historieberättelsers ultimata mål är att förmedla en så autentiskt och så 

fullständigt interaktiv upplevelse som möjligt till den deltagande användaren. För 

att lyckas med detta krävs en sammanhängande historia eller verklighetstrogna 

karaktärer som reagerar på ett trovärdigt sett. Samt en värld som ger användaren 

känslan av fullständig frihet vars varje handling har konsekvenser i världen i 

fråga. Denna berättelseform är inget nytt för oss utan har länge existerat i ett 

flertal former, så som improviserade sagoberättelser för en publik, improvisations 

teater och undervisning med mera. Historieberättandets utveckling har alltid gått 

hand i hand med teknikens framsteg. Från bokpressen till dagens TV och film. 

Detta är ett av dess naturliga steg fraåmt i utvecklingen. Fördelarna IH för med 

sig är inte enbart begränsat till ökat underhållningsvärde utan ger också stora 

möjligheter för nya läromöjligheter. En av historieberättelsernas viktigaste 

uppgift genom tiderna har varit att lära, genom att berätta om händelser har man 

enkelt kunnat relatera och ta in och memorera informationen.

I denna avhandling tänker jag ta upp teorin bakom några av de idag 

grundläggande teknikerna skapa IH. Kort följa med utvecklingen och olika 

implementeringar av dessa tekniker genom att gå igenom teorin och 

uppbyggnaden av diverse prototyper i kronologisk ordning. 
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2 Tillvägagångssätt

2.1 Drama direktör

En drama direktör är en mjukvaruimplementation som strävar till att övervaka 

och dirigera historieberättelsens händelser med samma egenskaper som ödet. 

Vilket innebär att direktören ingriper vid uppstående behov. Ett behov kan uppstå 

när berättelsen har stannat genom att misstag har hänt eller att användaren har 

fastnat. En drama direktör måste ha ett brett utbud med tillgängliga åtgärder för 

varje situation som kan uppstå inom världen. Detta uppehåller användarens 

interaktivitet i världen genom att systemet alltid anpassar sig enligt spelarens 

tidigare beslut samtidigt som systemet jämför framtida händelseföljder med 

varandra för att bestämma en optimal historiegren för användaren.

Figur 1 visar hur en klassisk icke-interaktiv berättelse presenteras, användaren 

följer med händelserna i en kronologisk ordning vilket är färdigt skräddarsydd av 
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Figur 1.1 visar hur en drama direktör kan hantera en berättelse 
genom att tolka behoven.

Figur 1 visar händelseföljden ur ett 
icke-interaktivt händelseförlopp.



författaren. Figur 1.1 använder sig av en drama direktörs tillämpning där 

författaren eller direktören utifrån ett behov väljer mellan manipulationer av 

element eller introduktionen av nya händelser. Figur 1.1 är inspirerad ifrån Sandy 

Louchart & Ruth Aylett[4] men uppdaterad för att bättre visualisera direktörens 

möjligheter. Viktigt här är att direktörens alla handlingar sker så mycket som 

möjligt i bakgrunden så att dess ingripande inte är direkt uppenbart för 

användaren. Beroende på scenariot måste nivån på dessa ingripanden varieras för 

att korrekt lyckas vägleda användaren till slutet på upplevelsen. Chris 

Crawford[1] tar upp ett flertal av dessa tekniker som kan användas och de kan 

rangordnas efter deras grad av uppenbart ingripande med början från de mest 

subtila till de mera tydliga. 

Förändrande personlighet innebär att justera personligheten bland andra 

karaktärer i miljön runt användaren så att de tar beslut som influerar användaren 

att välja det som leder till en önskad upplösning. Detta är mycket svårt att 

implementera men ger en lösning som känns naturlig.

Miljö manipulationer innebär att objekt i miljön manipuleras, till exempel att 

specifika dörrar hålls låsta eller vägar är blockerade för användaren, beroende i 

vilket stadie denne befinner sig i.

Tickande klocka innebär att det existerar specifika händelsepunkter vilka sätter 

igång en nedräkning som resulterar i en framtvingad händelse.

Bryta den fjärde väggen innebär att direktören direkt informerar användaren om 

de val som borde tas och på så sätt rycker användaren direkt ut ur upplevelsen.

2.2 Karaktärs baserad

Med en drama direktör tar berättelsen form genom ett perspektiv uppifrån d.v.s. 

direktören ser över hela berättelsen och styr händelseföljden mot specifika mål. 

Världen uppbyggd utifrån ett karaktär baserad modell är motsatsen till detta. Här 

växer istället berättelsen fram genom att karaktärerna själv skapar intriger och 

händelser. Ett bra verkligt exempel till detta är verklighets tv, där många program
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går ut på intrigen som skapas mellan interaktionen av människor med olika 

personligheter.

Ett karaktärs centrerat system måste på så sätt trovärdigt reflektera karaktärernas 

mål, tro och mål i världen[5]. Det är utifrån dessa konflikterande mål och 

personligheter som en berättelse växer fram. För att lyckas med detta listar 

Michael Mateus[6] följande egenskaps krav som gäller för skapa trovärdiga 

karaktärer.

• Personlighet - En karaktärs unika personlighetsdrag borde genomsyra 

alla karaktärens handlingar.

• Känslor – Karaktärerna har egna nivåer av känslighet samt kombinerar 

dessa med deras personlighet.

• Motivation – Alla karaktärer har egna interna mål och begär vilka de 

eftersträvar. 

• Utveckling – Karaktärer växer, lär sig och ändrar med tiden.

• Förhållanden – Karaktärer interagerar med varandra och utifrån dessa 

har en förmåga att förändra existerande uppfattningar på förhållanden.

• Illusionen av liv – Den totala kombinationen av alla de ovanståendes  

samspel vilket resulterar i trovärdiga reaktioner samt skenbart verkliga 

tankeprocesser hos karaktärerna.

För att uppnå en sådan hög nivå av trovärdighet av karaktärer som samtidigt har 

en kapacitet att skapa en intressant handling kan det krävas extrema miljöer eller 

manipulationer för att kunna skapa intressanta interaktioner och händelser. Som i 

till exempel ”The Universe system” [7] används en högre grad av abstraktion 

vilket strävar till att hålla isär karaktärer som innehar romantiska känslor 

gentemot varandra vilket i ett välimplementerat system skulle leda till förhöjda 

känslor och laddade konflikter. Utvecklingen av karaktärs baserade system går i 

stor grad hand i hand med forskningen utav artificiell intelligens. Expertsystem är 

något som har experimenterats med i ett flertal prototyper, ett sådant system är 

kapabelt att simulera slutledningsförmågan hos en människa vilket dock kräver 

en mycket stor samling med gällande världsregler och insamlad kategoriserad 

data.
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2.3 Interaktiv fiktion

Interaktiv fiktion fick sin början under 70-talet med det första interaktiva 

fiktionsspelet Colossal Cave Adventure [8] och fortsatte att vara en populär 

kommersiell produkt under ett decennium framåt med andra populära produkter 

så som Zork [9]. Interaktiv fiktion är exklusivt textbaserat där användaren skriver 

in textkommandon där programmet svarar med text, interaktiv fiktion bibehåller 

denna modell ännu idag. Figur 1.2 visar ett utdrag ur textäventyret Zork, 

textraderna som börjar med '>' representerar spelarens textinput.

En värld i interaktiv fiktion är huvudsakligen uppbyggd av rum eller scener vilka 

är specifikt anslutna till varandra av författaren. Användaren har sedan möjlighet 

att förflytta sig fritt mellan de scener som är öppna till varandra genom olika 

accepterande input kommandon. I varje scen kan författaren också specifikt 

placera objekt, dessa objekt kan ha många olika egenskaper skilt skräddarsydda 

av författaren som till exempel storlek, tyngd och beskrivning. Verktygen för att 

utforma dessa berättelser har blivit mycket optimerade med en huvudinriktning 

på författare utan teknisk bakgrund. 
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2.4 Problematik

Oberoende av vilka tillvägagångssätt som används så existerar det en rad av 

specifika eller universala grundläggande problem som på något sätt måste 

överkomnas eller kringgås för att uppnå en trovärdig och fullt interaktiv värld. 

Många första försök till att implementera IH startar från början med en berättelse 

och tar vid någon punkt användaren till sitt första vägskäl, här delar sig antalet 

möjliga världstillstånd i två separata delar. Antar man att alla vägskäl genom alla 

vägar sker samtidigt så leder detta till att efter endast två till upprepade val utav 

användaren så har denne samtidigt ignorerat totalt 29 andra unika världstillstånd, 

alla vilka kräver en skräddarsydd och anpassad historia som tar dessa val i 

beaktande. Denna följd kallas för en kombinatorisk explosion och illustreras i 

figur 1.3 genom att varje nod illustrerar ett möjligt val för användaren, detta gör 

ett fullständigt skräddarsytt IH system så gott som omöjligt att uppnå.

De produkter inom spel och IF som säger sig erbjuda en spelare en interaktiv 

upplevelse använder sig i de flesta fall av en sådan struktur, men med mycket 

mera förenklade träd. Dessa använder sig av tekniker så som att vika tillbaka 

användaren till tidigare stadier och fortsätter sedan på den enda 'riktiga' vägen 

genom berättelsen. Spel som Mass Effect[10] döljer detta delvis med att erbjuda 

användaren med ett sista vägskäl i slutet av berättelsen vilket resulterar i 3 färdigt 

valda avslutningar. Alla former av interaktivitet måste behandla kombinatoriska 

explosioner på något sätt, men mest påverkad är IF. Mer specifik problematik för 
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en drama direktör är hur skall man kunna få ett sådant system att effektivt avgöra 

vad som utgör en intressant eller ointressant handling. Ett sådant system kunde 

istället fastna för att prioritera den snabbaste eller smidigaste vägen vilket direkt 

motsäger den eftersträvade interaktiviteten. När det gäller ett karaktärs centrerat 

system som använder sig av ett expertsystem för att leda slutleningsförmågan så 

är den slutgiltiga mängden information som krävs i ett sådant system mycket 

stort, detta i kombination med känslor och personliga egenskaper gör en 

fungerande och trovärdig värld ännu mycket svår att fullt uppnå. 

3 Implementeringar

3.1 Oz Projektet

Oz Projektet[11] vid Carnegie Mellon Universitetet i Pittsburgh mellan början av 

1990 till 2002 var ett av de tidigaste projekten som ställde och sökte ett svar på 

många av de första frågorna gällande IH. Så som exakt vad IH innebär för en 

användare eller en utvecklare av ett system samt vilka influenser och tekniker 

ifrån filmvärlden som är tillämpliga på denna form av historieberättande. De 

testade först många av sina teorier genom att dela upp datorns roller som 

användare, drama direktör och karaktärer till skådespelare som spelade deras 

givna roller i varierande upprepade och varierande scenarion. Utifrån dessa 

framförande analyserade man resultatet och baserade prototyperna på detta. 

Projektet var en kollaboration som resulterade i ett flertal olika verktyg och 

system för att implementera IH. En grund för att implementera en drama direktör 

skapades men de två huvud prototyperna använde sig båda av exklusivt karaktärs 

baserade implementeringar. Oz projektet skrevs på 7500 rader programkod[12] i 

programmeringsspråket Common Lisp[13] vilket var speciellt populärt i slutet av 

80-talet för artificiell intelligens. Det var huvudsakligen dess goda stöd för 

symbolisk programmering som gjorde det till ett mycket kraftigt språk för att 

skapa prototyper samt problemlösning.
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Figuren 3.1 illustrerar systemet Tok vilket står för grunden över karaktärers 

beteende i Oz arkitekturen. Agenten i Tok systemet befinner sig i världen där den 

repeterar en tankecykel som börjar med att rå sinnesdata tas in med hjälp av 

sinnesrutinerna och lagras sedan i en intern världsmodell med den integrerade 

sinnesmodellen. Denna data tolkas sedan av Em(emotional model) systemet 

vilket genererar känslor utifrån agentens interna situation och den omgivande 

miljön. Denna del uppdaterar också agentens relationer gentemot andra agenter i 

världen. När denna modell är uppdaterad tar Hap[15] systemet över, detta system 

är ett reaktivt anpassningssystem som bestämmer mål och beteenden för agenter. 

Hap väljer en handling för agenten baserat på den fysiska världen, aktiva mål, 

vikten av dessa mål, tidigare handlingar, känslor samt personlighetsmodellen. 

Under exekveringen kan Hap systemet när som helst uppdatera eller ändra de 

aktuella målen och låta Em systemet direkt skapa nya värden utifrån dessa, detta 

ger ett dynamiskt system med snabb direkta känslo-uppdateringar[14].
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3.1.2 Lyotard

Lyotard[16] är namnet på en huskatt som är huvudkaraktär i en av prototyperna 

med samma namn. Gränssnittet är samma som interaktiv fiktion, användarens 

handlingar utförs med hjälp av förutbestämda textkommandon medan händelser 

samt miljön beskrivs med text. Lyotard är byggt ovanpå Oz systemet och består 

av 2000 kodrader. Målet är att så nära som möjligt simulera beteendet hos en 

vanlig huskatt och på ett naturligt och trovärdigt sätt låta användaren interagera 

med Lyotard. Världen som handlingen utspelar sig i består av objekt vilka kan bli 

manipulerade av agenter genom att dessa tillämpar lämpliga funktioner på 

objekten. Handlingar på dessa objekt kan leda till en ändrad värld vilket leder till 

ny sinnesdata, framgång eller misslyckande. Objekten i denna värld håller reda på 

relationen till andra objekt på en höjdskala, vilket till exempel ger Lyotard 

möjlighet att sitta på eller under stolen.

Känslor

Rädsla
Hopp
Lycklighet
Ledsamhet
Beundran
Förebrådan
Tacksamhet
Ilska
Kärlek
Hat 

Beteende

Vill bli ompysslad                                      Spinna
Tvätta sig                                                   Sträcka på sig
Vilja att gå ut/in                                         Väsa
Äta                                                             Slå
Vilja att äta                                                 Bita
Få ett objekt (använda människa               Fly
                          eller annat verktyg)          Ha roligt
Söka efter något                                         Jaga boll
Leka med en boll                                       Gnida sig emot
Leka med en mus                                       Slicka
Gömma sig (ilska eller rädsla)                   Stirra på
Knuffa runt saker                                       Sitta på en solig plats

Egenskaper

Nyfikenhet
Belåtenhet
Aggressivitet
Nonchalans
Vänlig
Energisk

Tabell 3.2 innehåller all data som styr Lyotards beteende. Tagen och förenklad ifrån [16] sida 6.

Tabell 3.2 visar vilka grundvariabler som styr Lyotards tankecykel samt 

handlingsmönster. Känslorna i tabellen används av Em systemet ifrån figur 3.1, 

där många av känslorna är sådana som har en relation till en annan agent eller ett 

specifikt objekt i miljön, Lyotard kan till exempel känna rädsla, hat eller kärlek 

mot en annan agent eller objekt som existerar i världen. Em systemet modifierar 

sina känslovärden utifrån Hap modellens måluppdateringar, beroende på det 

tillfälliga målets vikt genererat av Hap varierar mängden lycklighet respektive 
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ledsamhet genererat av handlingens framgång eller misslyckande. Hopp och 

rädsla modifieras till exempel av Em systemets approximering på hur stor 

chansen att den aktuella handlingen lyckas eller misslyckas. Lyotards egenskaper 

är förutbestämda men blir påverkade beroende på det tillfälliga känslostadiet samt 

det utsatta målet.

Figur 3.3 vilket visar ett utdrag över en

session med Lyotard under två separata

tidsintervaller. Utifrån denna kan vi följa

med och härleda steg för steg Lyotards

beteende i olika situationer utifrån Em

och Hap systemet. Först gav Hap

systemet ett mål åt Lyotard baserat på de

nuvarande värdena, i detta fall söker

Lyotard upp en viloplats för att utöka sin

belåtenhet, väljer ett stolobjekt och

fortsätter med att tvätta sig. I nästa

händelse kommer användaren in i samma

rum, Lyotard har inte tidigare sett

användaren och skapar en relation med

mild rädsla gentemot användaren utifrån

de givna värdena. Med användaren i

närheten är ett mål att inte känna rädsla

hotat och Lyotard springer därför undan

användaren. Användaren följer efter och

försöker klappa Lyotard, systemet ser

händelsen samt läser av Lyotards relation

till användaren och ser att rädslan finns

ännu kvar och handlingen ger också

upphov till en ökning i hatrelationen

vilket leder till en aggression genom att bita användaren. I det andra utdraget har 

mera tid passerat och de tidigare sparade relationsvärdena har därför 

normaliserats igen. Hap systemet har här noterat att hunger värdet har stigit och 

sätter målet att söka mat till det högst prioriterade. Lyotard söker sig därför till 
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köket och noterar att matskålen är tom, minnet söks igenom efter tidigare ställen 

där mat har funnits och söker sig följaktligen till matsalens bord. På vägen dit 

stöter Lyotard på spelaren mot vilken ännu en rädsla samt hat existerar, men här 

tar hungermålet högre prioritet så dessa ignoreras. Utan Lyotards vetskap hade 

spelaren dock tagit matobjektet som tidigare fanns i matsalen eftersom Lyotard 

inte var i rummet när spelaren tog objektet kunde minnet inte uppdateras. 

Sinnesdatan uppdaterar sedan minnet och nya målet blir att kolla matskålen igen. 

Härefter fyller användaren på matskålen och Lyotard börjar äta. Denna händelse 

har ersätter hatet och rädslan med tacksamhet mot användaren samt lycklighet 

över att ha uppfyllt målet att få mat vilka båda leder till att Lyotard denna gång 

svarar välvilligt på användarens försök att interagera. 

3.2 Facade

Facade[17] är en prototyp som skapades av Michael Mateas och Andrew Stern 

under en 2-årsperiod och släpptes för allmänheten år 2005. Denna prototyp hade 

som huvudmål att kombinera de olika tillvägagångssätten och dra nytta av alla 

deras styrkor emedan svagheterna minimeras. Detta implementerades genom en 

strukturerad simulerad värld. Strukturerad genom att alla händelser och beteenden 

är skräddarsydda och det existerar passande svar skapta för alla situationer, vilket 

krävde en stor mängd arbete att färdigställa. Med en simulerad värld menas att 

världens alla regler och händelser uppdateras i realtid för att styra agenterna samt 

upplevelsens tempo. 

Facade är renderat  i en

tredimensionell värld med hjälp av

OpenGL[18] och 

C++[19] figur 3.4 illustrerar hur

världen ser ut från användarens .

Användaren väljer ett namn samt

kön och kliver in i rollen som en

gammal bekant till det gifta paret

Grace och Trip och är inbjuden på
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en middagskväll. Användaren kan fritt röra sig runt i rummet samt interagera med 

agenter och objekt genom att använda muspekaren. 

Huvudinteraktionen sker genom att användaren skriver en naturlig dialog som 

Grace och Trip sedan tolkar och svarar på. Användaren märker snabbt att det 

existerar ett flertal problem i Grace och Trips äktenskap och allting går mer och 

mer utför desto längre kvällen fortsätter. Här har användaren möjlighet att genom 

tal och handlingar försöka få fram orsaken till problemen och sedan på samma 

sätt försöka reparera eller sabotera förhållandet. En full session tar upp till 20 

minuter men kan avslutas närsomhelst beroende på spelarens handlingar. Det är 

estimerat att det tar hela 6-7 fulla sessioner förrän en användaren börjar se 

återkommande material i hur kvällen utspelar sig.

Facade är uppbyggt av fyra huvudsakliga moduler som samspelar med varandra;

ABL(A Behavior Language)[20] vilket är baserat på Hap systemet ifrån Oz 

projektet, är här istället implementerat i Java och javacc. Detta system utökar Hap 

systemets funktionalitet med bland annat stöd för sekventiella samt gemensamma 

beteenden och mål för agenter. I figur 3.5 visas hur agenten har förutbestämda 

beteenden samt vilka steg dessa kräver för att uppnå ett mål. Det aktuella 

exekveringsstadiet för en agent representeras i arbetsminnet och beteendeträdet, i 

ABL används ett träd istället för en stack för att ge möjlighet att exekvera 

handlingar parallellt. Varje steg i trädet som exekveras kan antingen lyckas eller 

misslyckas, i sekventiella beteenden så gör en lyckad exekvering nästa steg 

tillgängligt. När sista steget lyckas eller när alla parallella steg av ett visst 

beteende lyckas så utförs den slutgiltiga handlings exekveringen. För både 

parallella och de sekventiella gäller att genast som ett steg misslyckas så kan inte 

den slutgiltiga exekveringen nås. All information som en agent måste ha 

tillgängligt för en exekveringscykel finns här lagrat i arbetsminnet och töms 

efteråt.
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NLU(Natural Language Understanding)[21] är är en egen java implementation av 

CLIPS(C Language Integrated Production System)[22] vilket är ett expertsystem 

utvecklat av NASA. Detta systems uppgift är att tolka samt extrahera meningen 

ur användarens textspråk. Till exempel för meningen ”Trip is lying”  har systemet 

i uppgift att tolka detta korrekt som en kritik riktad mot Trip och sedan bestämma 

vilken reaktion både Grace och Trip skall ha åt påståendet. 

“certainly” _ iAgree 
“Grace” _ iCharacter(Grace) 
 iAgree AND iCharacter(?x) _ DAAgree(?x)

                                   Figur 3.6 pseudokod för en enkel handling att hålla med en agent

Ifall användaren till exempel skriver ”Certainly Grace”. Första regeln i figur 3.6 

söker igenom texten och matchar ordet 'certainly' till iAgree. Den andra regeln 

matchar sedan också namnet 'Grace' från texten och sätter (iCharacter Grace). 

Sista raden sammansätter sedan de två tidigare reglerna ihop till en handling 

riktad till en av agenterna. För att fånga upp mera dialog måste iAgree utökas 

med mera uttryck så (till exempel, ”I agree”, ”Absolutely”, ”Exactly” o.s.v).
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RDL(Reaction Decider Language)[17] ett regelspråk som föreslår och bestämmer

lämpliga handlingar som svar till spelarens textinput.

BSL(Beat Sequens Language)[17] ett språk som är designat att utföra drama 

direktörens uppgifter genom att välja ut passande handlings akter för det aktuella 

historiestadiet. Endast en akt kan vara aktiv i taget, denna akt tilldelar Grace och 

Trip med en samling av kontextuella beteenden som ABL kan använda sig av. 

Varenda akt är designade att ta skildringen i en specifik inriktning som BSL 

dömer är den rätta för berättelsen. Användaren kan här också vägra att delta i en 

akt genom att inte svara eller interagera på rätt sätt, i dessa situationer kan BSL 

också avbryta en akt och välja att helt införa en ny. Användarens interaktioner 

inom dessa akter kan ha både lokala implikationer inom den akten, men kan 

också ha en längre effekt också på framtida akter, alltså globala implikationer.

3.3 Inform

Detta program hör till en sidogren av utvecklingen inom interaktiva 

berättelsesystem, presentation och mycket av metodiken har hållits densamma 

sen interaktiva fiktionens skapelse under 80-talet. Istället är det verktygen för 

författare som har stått för utvecklingen och förfiningen. Programmet Inform[23] 

är från början ett programmeringsspråk som skapades tidigt 1993. Språket 

påminner mycket om C och ger en bra grund för att skapa ett trädbaserat 

interaktivt system.

 Object -> Dealer "car salesman"
     with
         name 'car' 'salesman' 'man',
         description "A car salesman in a tacky polyester
               suit.  He seems eager to speak to you.",
         before [;
             Listen:
                 move Car_Paperwork to player;
                 "The car salesman bores you with a discussion
                  of different car details.  From his
                  briefcase he takes out some paperwork which he
                  hands over to you.";
         ],
     has animate;

                         Figur 3.7 visar hur ett objekt definieras i Informs syntax
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Versionerna 1-6 av Inform använde sig alla av en syntax mycket nära traditionell 

kod som kan ses i figur 3.7 hur ett karaktär objekt definieras samt hur texten som 

kommer att visas för användaren under interaktionen skapas. Detta sorten av 

språk höjde den tidiga inlärningskurvan för språket. Men med introduktionen av 

Inform 7[24] 2006 så ändrades språket helt, denna version introducerade 

någonting som kallas för naturlig Inform. Vilket introducerade ett helt nytt språk 

som ligger mycket närmare vanligt talspråk och ger författare en avsevärt lägre 

inlärningströskel för programmet.

Hello Car Dealership" by "I.F. Author"

The story headline is "An example of inform 7".

The Entrance is a room. "A very plain and sterile entrance room."
The Front Door is east of the Entrance Room.

The car salesman is a man in the Entrance. "A car salesman in a tacky polyester suit. He seems eager to speak to 
you." Understand "man" as the car salesman.

A briefcase is carried by the car salesman. The description is "Your everyday used black briefcase" Understand 
"case" as the briefcase.

The paperwork is in the briefcase. The description is "Numerous pages of car information" Understand "papers" or 
"documents" or "forms" as the paperwork.

Figur 3.8 visar hur syntaxen för att skapa scener och objekt i Inform 7.

Figur 3.8 visar hur man i Inform 7 koden definierar uppbyggnaden av en scen 

samt samma karaktär objekt definierat här som i figur 3.7. Denna syntax är 

mycket nära hur man i vanlig text skulle beskriva karaktärer och omgivningar och 

gör det därför mycket snabbt att skapa nya berättelser och scenarion för 

författare. Det finns många mycket aktiva konsumenter samt producenter av 

denna sorts berättelser 'the Interactive Fiction Database'[25] är en av dem.

3.3.1 Almost Goodbye

Interaktiv fiktion är den form som är mest påverkad av kombinatoriska 

explosioner på grund av att hela världen dess objekt, karaktärer och vägskäl 

måste vara helt skräddarsydda av författaren samt beskrivna i text. Eftersom 

denna form har en redan etablerad konsumentgrupp med en efterfrågan på just 

interaktiv fiktion är det främst författarverktygen som har utvecklats istället för 

användarens interaktion med fiktionen. Utvecklingen av Inform är ett bra 

exempel på detta.
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Almost Goodbye[26] är ett interaktiv fiktions verk som är skapat av Aaron A. 

Reed i Inform 7. Historien handlar om en forskare som är på väg att lämna jorden 

och har begränsad tid att säga farväl till ett visst antal personer i hennes liv. 

Användarens interaktioner sker här genom ett anpassat användargränssnit som är 

illustrerat i figur 3.9. Här visas användarens alla alternativ i berättelsen och 

fokuseringen är mera på berättelsen istället för själva uforskningen av världen. 

Det har utvecklats ett antal prototyper gjorda för att från grunden automatiskt 

generera en berättelse, till exempel Mexica[27] systemet. Dessa lyckas till en viss 

grad men har ännu en lång väg tills de kan generera sammanhängande samt 

intressanta berättelser. Almost Goodbye använder sig här av en kompromiss för 

att uppehålla berättelsens kvalitet på samma gång som författarens arbetsbörda 

underlättas genom automatiskt genererade meningar som inte drar ner på 

berättelsens kvalitet[28]. De meningar som blev identifierade som de mest 

lämpliga för detta är meningar som förankrar läsaren i omgivningen till exempel 

'Ljudet av en stol som blev utdragen'. Samt en annan typ av meningar som sätter 

bestämmer tempot av en situation som 'Tystnaden var outhärdlig'. Denna typ av 

meningar uppkommer hela tiden under en scen och det är möjligt att relativt 

enkelt skapa många variationer från en begränsad mängd ord. 
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LOCATION: *DINERBUSINESS - *LOCATIONACTORBUSINESS 
DINERBUSINESS: *DINERBUSTLE - *DINERLIGHTONHIM - 
*DINERSMELL 
DINERBUSTLE: *DINERPATRON *OPTLOCATION *DINERVERB 
DINERPATRON: Someone - a waitress - a woman - a diner 
DINERVERB: sneezes - spills a coffee and swears - 
clinks a plate - drops a fork - laughs uproariously - 
drops a fork on the tiled floor - is arguing over the 
check - talks noisily on her phone 
DINERLIGHTONHIM: *LIGHT *SHINES on *HIMHER

Figur 3.10 visar hur de automatiskt genererade meningarna skapas. Taget från [28] sida 2.

Författaren måste här sätta ner grammatiska regler i ett förenklat format (figur 

3.10) för varje miljö, konversation, tid på dagen samt berättarens 

nyckelbeskrivning, vilket används för att generera dessa meningar. Detta system 

ger meningar en möjlighet att expanderas automatiskt och på så sätt 

specialtillverka dessa. Detta genom att det existerar specifika utöknings regler 

vilket kan bli kallade av en annan grammatisk samling. Samlingen över tiden på 

dagen behöver en nyckel ”*LIGHT” vilket kan beroende på sammanhanget 

expanderas till ”hot summer light” under middagen eller ”moonlight” under 

nattetid. Detta gör det möjligt för en mening så som ”The moonlight sparkled on 

him as he sipped his coffee,” varav ”moonlight”, det manliga pronomenet och 

”sipped his coffee” alla kommer från sina egna grammatiska samlingar.

För att detta skall kunna vara möjligt måste varje scen vara definierad med de 

rätta sammanhangen i Inform så att parsern kan välja ut de rätta grammatiska 

samlingarna. Under varje scen sparas den använda grammatiken i minnet så att de 

inte upprepas inom samma sammanhang. Den automatiskt genererade texten sätts 

in i berättelsen genom att författaren markerar stället med ”%”. I figur 3.9 

representerar den gröna texten meningar som har blivit automatiskt genererade av 

detta system.
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4 Avslutande diskussion

Pratar allmänt om avhandlingen samt ämnets framtid och hur olika teknikers 

sakta utveckling hela tiden sammansätts i ett stödande sätt för IH.
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