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Sammanfattning
Syftet med arbetet har varit att undersöka huruvida XML fungerar som ett beskrivningsspråk till en 
spelmotor sett till aspekter såsom vad som kan definieras i XML, vad laddningstiderna är och om det är en 
tydlig och attraktiv lösning. Tanken med lösningen är att det skall vara enkelt att, tillsammans med en 
spelmotor, kunna skapa tvådimensionella strategispel utan att skriva någon kompilerande kod, vilket i sin 
tur skulle möjliggöra för aspirerande spelutvecklare att få en enkel utgångspunkt där de kan starta sin 
karriär. Resultaten av undersökningarna visar att XML fungerar som en lösning för denna typ av spel och det 
går att göra väldigt mycket med det. Laddningstiderna håller sig långt under den maximala gränsen, enligt 
specifikationerna på mängd av indata som skall laddas in. Det är även en attraktiv lösning som flera 
personer skulle kunna tänka sig att använda. Dock har det visat sig att XML på egen hand inte klarar av att 
vara tydligt – exempelvis vad innehållet i XML-filerna betyder, något som ger tecken på att det behöver 
läggas mer fokus på att dokumentera dessa och komplettera XML-lösningen med denna dokumentation.

Nyckelord:  Spelmotor, Android, LibGDX, Java, Strategi
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Abstract
The purpose of this project has been to investigate if XML works as a language of description in a game 
engine. With focus on aspects such as what can be defined in the XML, what the loading times are and if 
the solution is easy to understand and if it is attractive.  The idea behind the solution is that it should be 
easy to, together with a game engine, create two-dimensional strategy games without writing any compiling
code, which in turn would make it possible for aspiring game developers to have an easy starting point 
where they can start their career. Results of the research shows that XML works as a solution for this kind of
game and that it is possible to do a lot with it. The loading times for the system keep below acceptable 
levels with much to spare, according to the specifications set regarding to the amount of data to load. This 
solution is also an attractive one and there are several people that would want to utilize it.  However, it has 
been shown that XML alone can not manage to be clear - for example, what the content of the XML files 
does, something that gives the indication that there needs to be more focus on documenting this and 
complete the XML solution with said documentation.

Keywords: Game engine, Java, Android, LibGDX, Strategy
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1. Introduktion
I denna uppsats beskrivs ett delprojekt av ett större projekt vars syfte är att utveckla spelmotorn BadEngine 
med en tillhörande editor. Då projektet i sig är brett har detta delats upp i tre delprojekt – 
Användargränssnitt, Backend-logik och Level Editor. Denna uppsats behandlar delprojektet Backend-logik 
– spelmotorns inläsning av filer, inladdning och instansiering av texturer samt resurser i spelet såsom 
karaktärer och kartor.

Delprojekten Användargränssnitt behandlas i Daniel Warséns uppsats och Level Editor i Andreas Palms. 
Dessa kan komma att refereras till i denna uppsats och vissa delar är skrivna gemensamt med någon av dem
– de sektionerna är i så fall tydligt märkta.

1.1 Bakgrund
För att täcka ett hål i en konstant växande marknad har vi bestämt oss för att utveckla en spelmotor till 
mobila enheter. Spelmotorn är tänkt att stödja tvådimensionella strategispel och även uppfylla en vision för 
spelutveckling, som skall kunna ske utan att skriva kompilerande kod. Denna typ av lösning skulle vara en av 
de första i sitt slag och skulle kunna komma att bli en form av utgångspunkt för aspirerande spelutvecklare, 
vilka skulle kunna börja experimentera med skapande av spel endast med hjälp av en simpel textredigerare 
och ett antal mediefiler, samt även bidra till en vidare tillväxt av marknaden.

1.2 Övergripande syfte
Projektets övergripande syfte är att undersöka om XML är ett bra, attraktivt och tydligt beskrivningsspråk 
att använda till en spelmotors logik. Spelmotorn skall hantera tvådimensionella turordningsbaserade 
strategispel.

1.3 Avgränsningar
Projektet innehåller ett antal avgränsningar.
• Spelmotorn kommer vara ämnad för enheter som kör operativsystemet Android, men den skall dessutom

vara lätt att porta till andra plattformar för att vara framtidssäker.
• Enheter med versioner av Android som är äldre än 2.3.31 kommer inte stödjas av spelmotorn.
• Denna undersökning mäter bara prestanda på den interna delen av spelmotorn, d.v.s. det som aldrig 

visas för användaren. Påverkan på prestanda som skapas av det grafiska gränssnittet (GUI) kommer att 
ignoreras.

1.4 Konkreta och verifierbara mål
Det huvudsakliga målet med projektet är att besvara frågan:
• Är XML ett bra beskrivningsspråk till en spelmotor i Android?

Till denna fråga kommer ett antal bivillkor som beskriver vad spelmotorn skall göra och vad som skall 
återfinnas i XML:

• Spelmotorn skall klara av att hantera turordningsbaserade strategispel.
• Spelmotorn skall vara kodad enligt en etablerad arkitektur och det skall vara lätt att bygga ut den med 

vidare funktionalitet utan att förstöra tidigare funktionalitet.
• Det skall i XML gå att definiera karaktärer och enheter i spelet.

1 Detta är den äldsta versionen som stöds av Google.
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• Det skall i XML gå att definiera en karta i spelet – hur den ser ut och var karaktärer placeras på den.
• Det skall i XML gå att definiera byggstenarna som bygger en karta.
• Det skall i XML gå att binda ihop de tre ovanstående delarna som sedan kan spelas ut i form av en strid – 

ett scenario.
• Det skall i XML gå att binda ihop flera strider i följd – när spelaren klarar strid 1 så skall strid 2 kunna 

identifieras och laddas.
• XML:en skall vara tydlig och en utvecklare med grundläggande XML-kunskaper skall kunna ta del av 

innehållet i filerna – med detta menas att det skall vara möjligt för en person med grundläggande 
kunskaper i XML att förstå grundkoncepten med de olika elementen i XML-filerna utan någon extra 
dokumentation.

• XML-systemet skall vara en attraktiv lösning som spelutvecklare kan tänkas använda för utveckling av ett 
strategispel.

Vidare tillkommer krav på prestandan:

• Laddningstiden för en strid, som följer definierade maximala specifikationer2, i spelet skall ej överstiga 
5000 ms3.
• Detta inkluderar:
• Laddning och uppbyggnad av karta
• Laddning och placering av enheter

Tester på prestanda kommer att utföras med en kombination av profilerare och inbyggd tidmätning i 
LibGDX.

Om prestandakraven uppfylls samtidigt som alla bivillkoren gör det anses frågan vara besvarad positivt. Om 
någon av punkterna levererar ett negativt besked blir svaret på frågan också negativt.

Huruvida det är lätt att bygga ut spelmotorn med mer funktionalitet kommer att undersökas med ett test på
att bygga ut funktionaliteten.

XML-dokumentens tydlighet kommer att evalueras med enkätundersökningar där personer med 
grundläggande kunskaper inom programmering kommer att få svara på några simpla frågor angående dessa
dokument. 
Mer om hur dessa tester kommer gå till tas upp i kapitel 4.

2 Specifikationerna anges i kapitel 3.5
3 Denna siffra är framtagen och definierad enligt undersökning i kapitel 3.5.1
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1.5 Rapportstruktur
Här presenteras vad följande kapitel i uppsatsen handlar om.
• Kapitel 2 – Liknande Produkter – Här diskuteras tidigare lösningar som liknar det projekt uppsatsen 

behandlar, såsom olika spel och existerande spelmotorer.
• Kapitel 3 – Teori – Genomgång av olika ramverk, verktyg och vilka av dessa som kommer att användas. 

Även en genomgång av övriga saker såsom vilka specifikationer motorn behöver följa, vilka är baserade 
på undersökningar.

• Kapitel 4 – Metod – Presentation av de metoder som kommer att användas för att få fram resultat vilket 
behövs för att kunna verifiera vilka krav som har uppnåtts.

• Kapitel 5 – Konstruktion – En lätt genomgång av det utvecklade systemet och dess funktionalitet. 
Observera att detta inte är ett arkitekturdokument.

• Kapitel 6 – Resultat – En objektiv presentation av resultaten som togs fram genom metoderna 
definierade i Kapitel 4.

• Kapitel 7 – Slutsatser – Analys av resultaten, diskussion och slutsatser baserade på resultaten samt 
diskussion om systemet relaterat till hållbar utveckling, etiska problem och systemets framtid.

• Kapitel 8 – Referenser  - Lista av referenser som refererats till i uppsatsen.
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2. Liknande produkter
Skrivet tillsammans med Daniel Warsén

Vi har lagt ner mycket tid på att undersöka vilka produkter som redan finns, så att vi för det första inte 
återuppfinner hjulet, men också så att vi kan ta lärdom av bra och dåliga saker som redan gjorts. Det vi tittar
efter är i första hand motorer som är för turordningsbaserade strategispel, om det är i 2D, om det finns en 
Android-version och om det har XML som underliggande beskrivningsspråk – men även andra aspekter är 
intressanta, såsom huruvida de är skrivna i Java, om det finns möjlighet för multiplattformsutbyggnad (eller 
redan finns till flera plattformar) och om det finns en editor tillgänglig.

2.1 Wesnoth
Det finns ett fåtal produkter som är lika den vi utvecklar. Den främsta av dessa är Wesnoth [1]. Wesnoth är 
ett tvådimensionellt turordningsbaserat strategispel, se Fig 2.1, som är gratis och som erbjuder en editor för
att skapa egna scenarion och kampanjer. Det finns dock en hel del skillnader - delvis är Android-klienten inte
gratis (och heller inte skapad av Wesnoth-teamet, utan av en tredjepart). Detta är viktigt då vårt fokus ligger
på just Android. En av de två klienterna som finns till Android fungerar OK, men är inte anpassad för mindre 
skärmar och saknar skalning och zoomning (och utvecklaren har dessutom lagt ner).

När det gäller utvecklingsspråk är Wesnoth visserligen open source, men det är också skrivet i C++. De 
använder heller inte XML i någon större utsträckning, utan istället ett proprietärt config-språk. Vi tycker inte 
att Wesnoth erbjuder det vi behöver på grund av dessa problem.

                
Fig 2.1 - Skärmdump från spelet Battle for Wesnoth, bild tagen från wesnoth.org, 
hämtad 2014-05-18   

2.2 Andra produkter
Freya Engine [2] är en java-baserad motor som är ämnad att skapa och köra turordningsbaserade spel av 
olika slag. Det bakomliggande beskrivningsspråket är XML. Freya Engine kräver en viss kunskap inom 
programmering då byggklossarna måste byggas ut manuellt via egen implementation av dessa. Motorn 
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verkade vid första anblick vara relevant, men den har inte uppdaterats sen 2002 och saknar vettig 
dokumentation, vilket försvårar en närmare jämförelse.

Adventure Game Engine [3] använder XML på ungefär samma sätt och med samma struktur vi tänkt oss, 
och har även en robust editor tillgänglig. Motorn är dessutom plattformsoberoende och det finns således 
en Android-version tillgänglig. Dock är det anpassat för en helt annan speltyp (äventyrsspel som Monkey 
Island), och dessutom skrivet i C++ i Unity3D (ett ramverk vi valt bort, se kapitel 3 för mer detaljer om detta 
resonemang).

Glest [4] använder XML för väldigt mycket av sina egenskaper och är ett strategispel, dock i realtid. 
Utvecklingen av Glest stoppades april 2009 och projektet forkades ut till två nya, MegaGlest och GAE. 
Filosofin bakom Glest tycks vara att skapa ett spännande strategispel för flera spelare. Tyvärr finns ingen 
Android-klient och spelmotorn är dessutom i 3D, vilket gör att det skiljer sig markant från det vi vill utveckla.

XML Game Engine [5] är skrivet i Java och säger sig använda XML i stor utsträckning, men det finns ingen 
dokumentation och motorn är tänkt för plattforms- och shoot 'em up-spel. Det finns egentligen ingen 
möjlighet att närmare bedöma likheterna än så här.

Vi har satt ihop en liten tabell, Fig 2.2, som illustrerar jämförelsen av de fem produkterna vi tittat främst på, 
och hur lika de är det vi försöker göra.

- Genre 2D Plattform Beskrivningsspråk Utvecklingsspråk Editor
Wesnoth Turordningsbasera

t strategispel
Ja Multiplattform

(Android 
endast 
tredjepar)

Proprietärt, XML C++ Ja

Freya 
Engine

Turordningsbasera
de spel

Ja Windows, 
Linux

XML Java Nej

Adventure
Game 
Engine

Äventyrsspel Ja Multiplattform XML C++ Ja

Glest Realtidsstrategi Nej Windows, 
Linux

XML Java Nej

XML 
Game 
Engine

Plattforms- och 
shoot ’em up-spel

Ja Windows, 
Linux

XML Java Nej

Fig 2.2 - Jämförelse av motorer, grönt = uppfyller kraven, gult = uppfyller kraven med villkor, rött 
= uppfyller ej kraven

2.3 Övrigt
Vi har hittat en uppsjö spelmotorer och spelskaparverktyg i vår förstudie, men de allra flesta är totalt 
irrelevanta. För att ta ett exempel: XNA Adventure Game Engine [6]. Denna motor är en 
äventyrsspelsmotor (t.ex. Monkey Island) skriven i C# för XNA-plattformen. Det finns egentligen inga 
likheter med det vi tänkt utveckla mer än att båda är spelmotorer. Vi har valt att inte nämna många av dessa
motorer i vår förstudie eftersom det hade gjort denna alldeles för lång och irrelevant fakta inte behöver 
finnas med.
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3. Teori
Inför utvecklingen har det gjorts lite undersökning angående vad för teknologier och ramverk som kan 
tänkas användas och välja något av dessa för utvecklingen. 

3.1 Ramverk för grafik och plattformsoberoende
Skrivet tillsammans med Daniel Warsén

Det finns en uppsjö olika bibliotek, motorer, spelskaparprogram och annat på marknaden, både 
kommersiella och icke-kommersiella. Syftet med ett bibliotek för oss är att hitta en lagom nivå av 
abstraktion, så att vi inte behöver jobba på allra lägsta nivån med exempelvis saker som OpenGL4 och 
eventhantering. Tanken är dock inte att tillämpa en hel, färdig spelmotor utan ett ramverk som abstraherar 
saker som nämnda OpenGL och eventhantering.

Vi har tagit hjälp av en väldigt utförlig lista på MobileGameEngines.com [7] som vi använt för att plocka ut 
tredjepartsbibliotek eller kvasi-motorer som är lämpliga för våra syften. De allra flesta blev utsorterade 
eftersom de inte uppfyller våra krav, som är uppsatta för att vi ska kunna svara på frågorna vi ställer. Dessa 
krav är:   Java  -stöd, icke-kommersiell, väldokumenterat, lättviktigt, plattformsoberoende och   2D  -inriktat.

Anledningarna till dessa krav är som följer:
• Java-stöd. Delvis finns det ingen motsvarighet till det vi gör utvecklat i Java, men huvudanledningen till 

detta krav är att Java är Androids huvudsakliga språk.
• Icke-kommersiell. Om vi vill släppa motorn som Open Source i ett senare skede är det inte lämpligt att 

använda kommersiella ramverk. För att lämna denna möjlighet öppen använder vi bara icke-kommersiella
ramverk.

• Väldokumenterat. Att nysta i ett odokumenterat ramverk är inget vi hinner med under ett 10-
veckorsprojekt, och det är dessutom svårt att avgöra om det innehåller det vi behöver om 
dokumentationen är bristfällig.

• Lättviktigt. Då applikationen ska kunna köras även på ganska svaga enheter är det viktigt att ramverket 
inte tar för mycket resurser i anspråk.

• Plattformsoberoende. Detta är en framtidssäkring, då vi eventuellt kommer att vilja porta projektet till 
andra plattformar och vi vill därför ha ett ramverk som möjliggör detta utan allt för mycket krångel

• 2D-inriktat. Applikationen är en 2D-applikation och vi vill därför ha ett ramverk som handlar om detta i 
huvudsak, alternativt har sina 2D-API5 och 3D-API skilda.

• Aktiv community.  För att försäkra oss om att applikationen blir framtidssäker och att det finns en bra 
kanal för diskussion och support gällande ramverket.

3.1.1 Alternativ

Valet föll till slut på LibGDX [8], då det uppfyller alla våra krav, möjliggör testande samt utvecklande med ren
Java på en PC-plattform även för Android, samt håller en lagom nivå av abstraktion. Det beskrivs av sina 
utvecklare som ett ”utvecklingsramverk för spelutveckling med Java”. Lite mer om LibGDX beskrivs mer 
ingående i kapitel 3.3.

Vi övervägde även PlayN [9], men valde bort denna p.g.a. den sämre dokumentationen och den större 

4 OpenGL är det största ramverket för 2D- och 3D-grafik som stöds av flera plattformar, det är också en de facto 
industristandard.

5 API – Application Programming Interface, det gränssnitt programmeraren använder sig av för att utveckla en 
applikation med verktyget.

11



communityn kring LibGDX. PlayN är strukturerat på ett liknande sätt som LibGDX och har ungefär samma 
stöd för funktionalitet (förutom 3D, som vi ändå inte använder). 

Rokon [10] var ett annat alternativ vi valde bort, detta på grund av att utvecklandet och supporten 
avslutats. Det var ett 2D-fokuserat ramverk som tillhandahöll OpenGL-abstraktioner, och fokuserade främst 
mot Android. Oavsett vad är det inte framtidssäkert att använda ett utdaterat ramverk när nya, bättre 
alternativ finns.

 AndEngine [11] verkar ha liknande problem som Rokon, och vi ville inte välja ett bibliotek som har 
tveksamt stöd. Det är annars också ett ramverk som fokuserar på 2D-abstraktioner av OpenGL. Till skillnad 
från Rokon verkar det fortfarande finnas en levande community kring AndEngine, men osäkerheten kring 
nya uppdateringar gör ändå att det skulle vara svårt att motivera valet, framförallt eftersom det heller inte 
erbjuder plattformsoberoende kod.

Cocos2D-x [12] innehöll mycket av det vi behövde, men var främst för C++ och inte Java (utan använder 
istället JNI6 för Java-stöd). Annars är det ett 2D-fokuserat tredjepartsbibliotek som också erbjuder 
plattformsoberoende, bra dokumentation och en aktiv community. Då Java är ett av våra främsta krav är det
dock inte försvarbart att jobba via JNI, vilket vore alternativet då vi inte varit beredda att byta 
utvecklingsspråk.

Större motorer som Unity3D [14] och Unreal Engine [15] valdes bort på grund av de tunga fotavtrycken - 
delvis innehåller de alldeles för mycket saker vi inte behöver (såsom fysikmotor och 3D-motor), och delvis är
de mer färdiga motorer (medan det vi letar efter egentligen är hjälpramverk - då är dessa alldeles för 
överdimensionerade för våra syften). Båda innehåller ungefär samma saker och har således samma problem
(även om Unity3D ligger närmare vår vision då det finns mycket robusta redigeringsverktyg samt 
möjligheter att skapa plattformsoberoende applikationer.
Nedan följer en tabell, Fig 3.1, som sammanställer de ramverk vi undersökte och huruvida de uppfyller våra 
krav eller ej.

- Java-stöd Icke-
kommersiell

Väldokumenterat Lättviktigt Plattforms-
oberoende

2D-
inriktat

Aktiv
Community

LibGDX Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
PlayN Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Rokon Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej
AndEngine Ja Ja Nej Ja Nej Nej Delvis
Cocos2D-x Ja, via JNI Ja Ja Ja Nej Ja Ja
Unity3D Nej Delvis Ja Nej Ja Nej Ja
Unreal Engine Ja, via JNI Delvis Ja Nej Endast den 

kommersiella 
versionen

Nej Ja

Fig 3.1 - Jämförelse mellan ramverk och motorer, grönt = uppfyller kraven, gult = uppfyller kraven
med villkor, rött = uppfyller ej kraven

6 JNI – Java Native Interface, ett ramverk för att skriva och bädda in Java-metoder i t.ex. C-kod
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3.2 Inläsning av XML
För att spelmotorn skall kunna arbeta med XML-dokument, d.v.s. kunna läsa från dessa, behövs en XML-
parser7 som sköter inläsningen från filsystemet. Därför har en studie gjorts för att undersöka vilka XML-
parsers som kan tänkas att användas.

Krav på vad en XML parser behöver i spelmotorn: 
• Kunna läsa element i XML
• Kunna läsa attribut i XML
• Ha ett API i Java. Detta för att det är i Java som utvecklingen kommer att ske.
• Fungera tillsammans med ramverket LibGDX – då det kör på en speciell backend8 som används för att 

göra det plattformsoberoende.

Nedan beskrivs ett antal potentiella XML parsers, vad de gör och vad de har för eventuella brister. 
Den som till slut valdes är den som erbjuds av LibGDX.

3.2.1 SAX

I Java SDK910 finns det en API för XML-läsning som går under namnet Java Simple API for XML, SAX, [16]. 
Denna parsning fungerar genom att den strömmar filerna med events som registreras, t.ex. är text i ett 
element en event, och alla events tillsammans representerar en inläsning av en XML-fil. Det finns stöd för 
denna API i Androids SDK.  Dock brister denna i stöd med ramverket LibGDX vilket gör den mindre attraktiv 
som verktyg till spelmotorn. Även om det hade gått att få igång det på t.ex. Android hade det behövts göras 
plattformsspecifik kod för parsning. 

3.2.2 DOM

Det finns en annan typ av parsning i Java som kallas för Document Object Model, DOM [17], vilket läser in 
hela XML-dokumentet i en trädstruktur, en DOM, till minnet för att sedan hämta data ur inläst DOM genom 
att ange namn på elementen eller attributen vars värden eftersöks. Lämpar sig för inläsning av XML-
dokument som inte är så stora och när man faktiskt behöver använda sig av hela dokumentet med en gång. 
Då detta är lättare att använda än den eventdrivna SAX är det något likt detta som eftersöks till spelmotorn. 
Lösningen på DOM parsning som erbjuds av Javas och Androids standardbibliotek brister  – likt SAX-parsern 
– i  stöd tillsammans med LibGDX. 

3.2.3 Pull Parser

Detta är den tredje varianten av XML-parsning som fungerar ungefär som SAX fast istället för att vänta på 
events kallar utvecklaren på eventen själv och får ut data på beställning. I Java SDKn finns det ett API som 
kallas för Java Streaming API for XML (StAX) [18]. Dock finns inte detta i Androids SDK och Android 
tillhandahåller istället en annan implementation av en pull parser som fungerar på samma sätt som StAX. 
Nämligen paketet org.xmlpull i Android SDK [19]. Även detta verktyg har lite svårigheter tillsammans med 
LibGDX. Det behövs skrivas native kod för Android implementationen som inte kan komma att återanvändas
vid portning av spelmotorn. 

Två övriga StAX-parsers som undersöktes var Woodstox [20] och Aalto [21]. Då dessa ansågs vara för 
komplicerade och överdimensionerade för ändamålet valdes de bort.

7 En parser är ett verktyg som läser in något och konverterar detta till ett annat format – parsning
8 Backend, den del av programmet som döljs för användaren och där faktisk bearbetning av data utförs
9 SDK – Software Development Kit, en samling verktyg för utveckling
10 Med Java SDK menas Oracle SDK.
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3.2.4 LibGDX XML 

LibGDX-APIn tillhandahåller ett verktyg för att hantera inläsning av XML vid namnet XmlReader [22].
XmlReader läser in hela dokumentet till en DOM, d.v.s. fungerar som en DOM parser, och man använder 
sedan operationer på denna DOM för att hämta ut data. Denna klass har ett väldigt enkelt API, då det är en 
DOM-lösning, och klarar av att hantera de funktionerna som spelmotorn kräver av en XML parser. Då detta 
verktyg är en del som ingår i ramverket LibGDX garanteras det att alla plattformar som stöds av ramverket 
kan läsa XML-filer med samma kod. Av denna anledning kommer detta verktyg att användas för 
utvecklingen av spelmotorn.

3.3 Verktyg för att mäta prestanda
För att kunna mäta hur lång tid det tar för inläsningen av XML-en och översättningen från XML till Java-
objekt måste det finnas möjlighet till att enkelt mäta tiden en metod tar med olika typer av input (i detta fall
olika storlekar på XML-filer). Kraven som finns på verktygen för att mäta prestanda är:

• Ska klara av att mäta prestandan av Java-program. Detta för att utvecklingen sker i Java.
• Det skall gå att mäta prestandan på Android då testningen främst kommer ske till detta system.
• Skall fungera tillsammans med ramverket LibGDX.

Nedan följer kort genomgång av ett antal verktyg som skulle kunna att användas. De flesta valdes bort och 
valet föll på en kombination av profilerare och tidmätningen som erbjuds av LibGDX-ramverket.

3.3.1 Google Caliper

Caliper [23] är ett verktyg som används för att skriva simpla microbenchmarks11. Google själva 
rekommenderar att utvecklare skall använda detta vid mätning av prestanda på Android, dock är 
dokumentationen angående körning av Android undermålig. De rekommenderar även på verktygets 
hemsida att det skall användas en gammal och utdaterad version av Caliper för att det var den enda som 
fungerade tillsammans med Android [24].  Och inte nog med detta är det onödigt komplicerat att försöka få 
igång det till andra system än PC. För t.ex. Android skulle det behövas ett speciellt kommandoradsverktyg 
eller speciell kompilering och ihoppackning för att kunna köra på Androids Dalvik VM. Detta skulle inte 
heller garantera att Caliper faktiskt fungerar på Android tillsammans med LibGDX-ramverket. 

3.3.2 Junit

Junit [25] är ett ramverk för enhetstestning i Java vilket betyder att man kan skriva kod som åt en testar 
vissa delar av ens kod för att se om de fungerar korrekt eller ej. Det vill säga, till exempel, om en metod 
returnerar det värdet som förväntas. Med tillägg som t.ex. JunitPerf [26] eller Contiperf [27] utökas 
funktionaliteten med möjligheter till att sätta krav på hur lång tid en operation får ta och därmed kunna se 
om koden uppfyller ens krav prestandamässigt. Dock har vi inte hittat någon information om det ens finns 
support för JunitPerf på Android. Och Contiperf är dessutom baserat på Junit4 vilket inte stöds av Android, 
som stödjer Junit3 [28]. Dessa verktyg är även mer utformade för att kolla att delar av koden faktiskt 
fungerar korrekt och inom en viss tidsram än att mäta hur snabbt det går. JunitPerf är mera lämpat för att 
kolla hur en del klarar sig under hög last – vid t.ex. multitrådning.

3.3.3 Profilerare

En profilerare är ett verktyg som analyserar ett program under körning. Med en profilerare visas 
information om hur mycket tid som tillbringas inne i en viss metod och även hur mycket minne som 

11  Microbenchmark - Mätning av hur lång tid en liten del av koden tar vid exekvering
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applikationen har allokerat under körningen. Denna typ av information är precis vad som behövs för att 
kunna se hur lång tid metoderna som laddar en bana i spelet tar. Profilerare är också det absolut lättaste att
komma igång med och börja analysera via, t.ex. för Android följer det med en profiler i DDMS, Dalvik Debug 
Monitor Server [29], som ingår i  Android SDKn. Eftersom profileraren behöver pausa systemet vid jämna 
mellanrum för att läsa av systemet finns det dock en viss overhead som bidrar till att mätvärden av långa 
metoder kan bli större än vad de egentligen är.

3.3.4 TimeUtils i LibGDX

I ramverket LibGDX erbjuds det också ett verktyg, TimeUtils [30], som abstraherar Javas tidsmätningsverktyg
(ex: System.nanoTime()). Detta verktyg ger ingen märkbar overhead, som en profilerare gör, dock behöver 
testerna skrivas genom att placera in anrop till TimeUtils för att ta fram tiden och sedan skriva ut det i 
programmets logg. Detta verktyg kommer att användas då det ger en liten overhead, jämfört med en 
profilerare som kan komma att pausa systemet mitt i metoden som mäts, är väldigt lätt att använda och kan
komma att ge bättre mätvärden än profilerare.

3.4 Arkitekturella mönster
Skrivet tillsammans med Daniel Warsén

För att spelmotorn skall vara enkel att underhålla lämpar det sig att arkitekturen följer något etablerat 
mönster, vilket skulle möjliggöra att fler utvecklare enkelt kan sätta sig in i hur systemet fungerar internt och
hur interaktionen mellan de olika delarna går till samt att det blir lättare för tidigare utvecklare att komma 
tillbaka till systemet och slippa ett spindelnät av kod.

Vi har undersökt ett par olika mönster och valt ett av dessa att följa. De som har undersökts är:
• MVC – Model, View, Controller
• CQRS – Command Query Responsibility Separation
• DDD – Domain Driven Design

3.4.1 MVC

I mönstret MVC [31], Model View Controller, delas systemet upp i 2 stora delar: View och Model. Där View 
hanterar hur data skall presenteras för en användare och hantering av användarens input, och model 
hanterar själva datan i systemet – hur data skall hämtas och modifieras. Kommunikationen mellan dessa 
delar går via en så kallad Controller. Detta är ett enkelt, men kraftfullt, designmönster för att uppnå 
egenskaper som låg koppling och hög sammanhållning vilket i sin tur underlättar underhåll och 
uppgradering av system. Eftersom det är detta mönster vi har mest erfarenhet av att använda är det detta 
vår spelmotor kommer att byggas efter.  

3.4.2 CQRS

CQRS [32] bygger på att ett systems funktionalitet delas upp på ett väldigt finhårigt sätt. Läsning separeras 
helt från skrivning och uppdatering av olika värden separeras från varandra. Helt enkelt med logiken "En 
fråga skall inte ändra på svaret".  Detta arkitekturella mönster lämpar sig mer för när det finns flera aktörer 
som vill läsa och modifiera samma data, vilket inte riktigt passar in i vår spelmotor då den bara kommer ha 
en användare åt gången.

3.4.3 DDD

DDD [33], Domän Driven Design, bygger på att systemet delas upp i olika domäner som i sin tur kan 
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kommunicera med varandra och tillsammans lösa ett problem i systemet. T.ex. kan domäner för ett 
försäljningssystem delas upp i Betalning, Försäljning, Leverans och Produktion där de 3 första domänerna 
kommunicerar med varandra för att lösa problemet att en kund skall kunna köpa en och ta emot en 
produkt. Lämpar sig för när man har ett system vars domän är stort, komplext och därmed kan delas upp i 
olika deldomäner. Det är även väldigt komplicerat att faktiskt identifiera och implementera dessa domäner. 
Detta designmönster är helt enkelt överdimensionerat för vår spelmotor.

3.5 Laddningstider och specifikationer
Utöver vad för verktyg, ramverk och designmönster som skall användas finns det även vissa saker som 
påverkar hur mätresultat skall bearbetas och tas fram samt vilka gränser mätvärdena skall ha för att vara 
positiva respektive negativa. Nedan följer undersökning angående detta.

3.5.1 Laddningstider

Vad som anses vara en okej laddningstid för ett spel varierar helt från person till person och det finns även 
flera olika typer av laddningstid – laddningstid för uppstart av spelet, laddningstid för en bana i spelet som 
två enkla exempel. Den senare av de två nämnda typerna är den laddningstid som kommer att fokuseras på 
i denna undersökning. 

För att få en bild av vad för laddningstider som accepteras installerades några populära spel  - spel från 
topplistan av gratisspel i Google Play Store. Dessa spel testspelades sedan för att se hur långa 
laddningstiderna av banor är i dessa spel. Spelen installerades och testades på en LG Nexus 5 med Android 
4.4.2.
Ett urval av spelen som undersöktes är:
• Cut the Rope 2 – Laddningstid av banor på i genomsnitt 1 sekund
• Clash of Clans – Laddningstid på ca 5 sekunder
• Battle for Wesnoth – Hade en genomsnittlig laddningstid på strax över 5 sekunder.

Utifrån detta har vi kommit fram till att en laddningstid för en bana i det spel vi utvecklar ej bör överstiga 5 
sekunder.
Det vill säga – laddningstiden är negativ om den är längre än 5 sekunder, enligt kravet i kapitel 1.4.

3.5.2 Storlek på kartor, tilesets och antal enheter

Likt laddningstider finns det inte heller någon fast standard för hur många tiles12 ett tileset13 skall innehålla. 
Detta betyder att det, istället för att sätta en viss standard, kommer behövas göras tester på banor som 
använder sig av olika många tilesets och olika storlekar på dessa tilesets samt olika antal enheter.  Storleken 
på de olika variablerna behöver det tas beslut om vad för största storlekar som skall stödjas och skall kunna, 
tillsammans med varandra, laddas in och inte ta längre tid än kravet på laddningstid. För att kunna 
bestämma dessa storlekar har det gjorts jämförelser med existerande spel och värdena har tagits fram 
utifrån dessa.

3.5.3 Kartstorlek och Tilesets

De spel som har varit de mest influerande vid undersökningen angående storlekar på kartor och tilesets är 
Battle for Wesnoth och Sid Meier's Civilization V.
Battle for Wesnoth har en standardstorlek på kartor som är 42 tiles höga och 42 tiles breda och detta är vad 
som genereras av deras kartredigerare som standard. Den högsta storleken på kartor som Wesnoth stödjer 
är 200 tiles höga och 200 tiles breda, dock är detta en väldigt överdriven storlek och används troligen aldrig.
Speciellt om vi jämför med Civilization V som tillåter kartor mellan storlekarna från 20 tiles höga och 20 tiles

12 Tile – en liten bild som används som byggsten för en karta likt kakelplattor för golvet i ett badrum.
13 Tileset – En samling av tiles som definierar alla möjliga byggstenar som en karta skulle kunna byggas av
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breda till 128 tiles höga och 80 tiles breda. Då dessa spel är utformade mer för att köra längre perioder än 
korta strider har det lagts mer fokus på jämförelse på dessa spelmotorers mindre banor. Efter att ha 
undersökt vad för storlekar som är standardstorlek för dessa två, genom att  undersöka via deras respektive 
kartredigerare, så har vi kommit fram till att en karta i spel, som skall stödjas av spelmotorn, och dessutom 
garantera bra laddningstider på under 5 sekunder är en karta som är mellan 32 tiles hög, 32 tiles bred och 
42 tiles hög, 42 tiles bred. Det vill säga att kartor med dessa storlekar är vad som maximalt garanteras för att
hålla sig till kravet på laddningstid.

Likt undersökningen för kartstorlek  har det även gjorts en jämförelse med spelen Civilization V och Battle 
for Wesnoth för att se vad för storlek på tilesets de använder. I Battle for Wesnoth finns det ett tileset på 
ungefär 100 tiles och beslutet som har tagits är att tilesets på upp till 256 tiles, lite mer än det dubbla i 
Wesnoth, skall stödjas av spelmotorn och därmed kunna ingå i laddningstiderna.

3.5.4 Antal enheter

Det finns även här ingen riktig standard för hur många enheter som skall ingå i en strid i tvådimensionella 
strategispel. För att kunna ta reda på vad för antal enheter som är lämpligt gjordes en undersökning på 
spelserien Fire Emblem, som har en snarlik spelstil till vad vår spelmotor skall stödja, men som av flera skäl 
ej togs upp i litteraturstudien. Vid testspelning av spelet Fire Emblem: the Sacred Stones visar det sig att en 
strid innehåller mellan 15-20 enheter. Efter dessa resultat har beslutet tagits att max antal enheter som 
spelmotorn skall klara av, och samtidigt hålla sig till kravet på laddningstid, är 30 enheter (dubbelt av snittet 
i Fire Emblem). 

3.6 Saker att tänka på vid testning
Det finns en del aspekter som komplicerar testningen av prestanda när det kommer till Java. Dessa gör att 
det inte bara är att köra en metod några gånger och kolla vad resultatet blir helt upp och ner – resultatet blir
helt enkelt omöjligt att förutspå. En telefon kanske missar laddningstidens deadline med några 
millisekunder tack vare en av dessa, men det måste då tas hänsyn till när det skall dras en slutsats. 
De två största bovarna för denna oförutsägbarhet, enligt Georges et al. [34], är:
• Garbage Collection
• JIT-kompilator

3.6.1 Garbage Collection

Garbage Collector [35], GC, är ett system som körs i bakgrunden i en JVM och vid behov tar den över och 
rensar bort skräp från minnet – skräp i det här fallet är bland annat objekt utan referenser, variabler som 
inte används längre – d.v.s helt enkelt frigöra data i minnet som systemet ej kan komma åt längre. GC kan, 
enligt Zechner [36] ta över en halv sekund av ens laddningstid och detta påverkar då mätvärdena genom att 
göra dem större än vad de egentligen är. Tyvärr har en apputvecklare inte riktigt någon kontroll över denna 
på mobila system som Android, vilket betyder att det som kan göras för att undvika GC så mycket som 
möjligt är helt enkelt att tänka på att inte skapa onödiga objekt och inte använda sig av onödiga variabler.

3.6.2 JIT-optimering

JIT [37], Just in time, är ett koncept där all kod inte kompileras vid installation utan delar av koden 
kompileras vid användning. Denna typ av kompilering kan optimera programmet on-the-fly och därmed kan 
göra att exekveringstider helt plötsligt blir kortare än vad de var sekunden innan. Ett exempel på hur JIT-
kompilatorn kan optimera koden under körning är att den skulle kunna hoppa över anrop till andra klasser, 
om värden som skall hämtas redan har hämtats någon annanstans, och därmed återanvända de redan 
hämtade värdena istället för att ladda in dem på nytt.  Detta påverkar testerna på ett sådant sätt att det 
behövs ta hänsyn till eventuella optimeringar av JIT-kompilatorn.
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4. Metod
För att kunna svara på undersökningens fråga behöver en spelmotor utvecklas. Och sedan vid vissa faser i 
utvecklingen kommer det att göras mätningar och undersökningar för att få fram resultat som i slutändan 
kan leda till svar på frågan.

4.1 Prestandamätning av laddningstider
Laddningstider kommer att mätas genom att köra de delar av systemet som är relevanta och sedan se hur 
lång tid det tar att, i genomsnitt, köra den metoden. Tidmätningarna kommer göras både med profileraren i 
DDMS samt med TimeUtils från LibGDX och de kommer att utföras på en LG Nexus 5 med Android 4.4.2.

Mätningarna kommer göras en gång för varje verktyg enligt följande metod, som är baserad på en 
kombination av de som nämns av Georges et al.:
1. Starta programmet
2. Kör funktionen som skall mätas minst 5 gånger, för att låta systemet göra eventuella optimeringar med 

JIT.
3. Starta profilerare eller rensa loggen från tidigare utskrifter från TimeUtils.
4. Kör funktionen som skall mätas 10 gånger.
5. Stoppa profilerare och läs ut resultaten eller beräkna genomsnittstiden från utskrifterna av TimeUtils.

Garbage Collection kommer att lämnas igång då en användare av applikationen ej kommer att ha kontroll 
över denna.

Vad det skall göras mätningar på:
Det finns tre stora delar som påverkar laddningstiderna markant. Dessa är: 
Tilesets, Kartor och Enheter.
Detta resulterar i mätningar på fyra olika delar av systemet.
• Hur lång tid det tar att ladda in tilesets.
• Hur lång tid det tar att ladda in och bygga en karta
• Hur lång tid det tar att ladda in enheter
• Hur lång tid det tar att ladda in ett helt, med de tre ovanstående punkterna inräknat, scenario.

Tidsåtgång för inladdning av tilesets, kartor och enheter kommer att mätas med olika storlekar på indata, 
vilka är framtagna och definierade i kapitel 3.5. Detta för att ge en bild av hur laddningstiderna bör påverkas
beroende på hur stora dessa delar är.

Tilesets kommer att mätas med storlekarna 64, 256, 1024 och 4096 tiles. Kartor kommer att mätas med 
storlekarna – angedda i bredd x höjd – 32x32 , 42x42, 64x64 och 128x128 tiles. Enheter kommer att mätas 
med olika antal enheter, dessa antal är: 10, 20 och 30 enheter. Efter att ha gjort dessa mätningar för att se 
hur tidsåtgången påverkas av de tre olika delarna kommer det att göras slutgiltiga mätningar för att se om 
systemet klarar av att hålla sig under den specificerade maximala laddningstiden, 5 sekunder, vid inladdning
av ett helt scenario. Scenarion som kommer att laddas in kommer att ha specifikationerna: tileset på 256 
tiles, karta som är 32x32 stor, 30 enheter och tileset på 256 tiles, karta som är 42x42 stor, 30 enheter.

Efter dessa mätningar kommer det att finnas tillräckligt med underlag för att kunna bestämma om 
prestandan är bra respektive dålig.
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4.2 Enkätundersökningar och utbyggbarhet
Det finns en del saker som det inte går att göra prestandatester på, dessa är kodens tydlighet, arkitektur och
hur lätt det är att implementera ny funktionalitet utan att påverka den gamla för mycket. För att undersöka 
dessa kommer det att göras en enkätundersökning, en kodutvärdering och ett test på att bygga ut 
funktionaliteten.

4.2.1 Enkätundersökning

För att besvara delfrågan angående kodens tydlighet och struktur kommer det att, när all funktionalitet som
behöver finnas i XML för mätningarna specificerade ovan i kapitel 4.1, göras en enkätundersökning där 
personer, med grundläggande kunskaper i XML, kommer att få svara på frågor angående utdrag ur filerna, 
detta för att vad som anses vara tydligt och användbart varierar från person till person.  Det kommer även 
ställas en fråga angående hur attraktiv XML-lösningen är för ändamålet – utveckling av spel utan att skriva 
kompilerande kod.

Ett svar på enkäten kommer anses som godkänt om enkätdeltagaren har förstått grundkonceptet med det 
frågan relaterar till. Ett exempel är om frågan är "Vad gör element x?", där facit säger "Element X används 
för att rita ut kartan", och om enkätdeltagaren förstår att element x har något att göra med kartans 
utseende har grundkonceptet förståtts. Enkäten som skickades ut återfinns i Bilaga A. 

4.2.2 Utvärdering av kod

Under utvecklingen kommer det följas ett arkitekturellt mönster, närmare bestämt MVC, för att spelmotorn 
skall bli lätt för en utomstående utvecklare att sätta sig in i samt att duplicerad kod skall minimeras. Det 
kommer ställas krav för att designmönstret skall följas så bra som möjligt. Dessa krav är:

• Låg koppling – Det skall inte vara ett spindelnäste av kod mellan de olika klasserna
• Hög sammanhållning – En klass skall göra det den är ämnad för och endast det.
• Utbyggbarhet – Det skall vara enkelt att lägga till eller ändra existerande funktionalitet utan att påverka 

hur andra delar av logiken interagerar med varandra.

För att kunna se om dessa krav hålls kommer källkoden, tillsammans med en beskrivning av hur den 
fungerar, att skickas ut till frivilliga personer som har erfarenhet av MVC-modellen. Dessa personer får 
sedan analysera och utvärdera koden utifrån punkterna ovan.

4.2.3 Prov på utbyggbarhet

För att undersöka om programmets arkitektur är utbyggbar kommer det att göras ett test på att lägga till 
funktionalitet i programmet. Hur funktionaliteten lades till och hur mycket av andra delar som behövde 
ändras kommer att dokumenteras. Detta kommer sedan att analyseras och utvärderas för att bestämma 
huruvida programmets arkitektur är hållbar med tanke på utbyggbarhet.

Det som är tänkt att läggas till är funktionalitet för att kunna ladda in och sedan representera en inladdad 
mellansekvens. Definitionen av en mellansekvens är en scen där två eller flera enheter för en dialog mellan 
varandra. Denna dialog representeras genom en bakgrundsbild, textrutor med dialogen och visuell 
information, i form av porträtt, om vilken enhet som pratar för tillfället. Dessa skall kunna spelas upp före 
och efter ett scenario i spelet. 
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5. Konstruktion
Spelmotorn är utvecklad enligt MVC-modellen och separerar vyn från den inre logiken; vilket kapslar in 
logiken och förhindrar vyn från att direkt modifiera modellen.

Logiken består av två huvuddelar vilka är ett XML-system, en samling av XML-filer i en fördefinierad 
katalogstruktur, och Java-kod som läser in från XML-systemet.

5.1 Hur spelen i spelmotorn fungerar
Speltypen som skall stödjas av spelmotorn är turordningsbaserade strategispel. Dessa är tänkta att fungera 
på följande sätt.

Spelen är definierade i form av en kampanj som består av ett eller flera scenarion. Ett scenario i det här 
fallet är en strid på en karta mellan två lag, spelaren och datorn som motståndare, där dessa lag består av 
ett antal enheter. 

En karta är definierad som ett fyrsidigt rutnät av tiles, där dessa tiles är definierade i ett tilesheet.14 Det finns
även kollision15 på en karta då det kan finnas områden, t.ex. djupt vatten, där enheter ej kan gå och det är 
även kollision mellan enheter då det inte skall finnas någon möjlighet för två eller flera enheter att stå i 
samma ruta på kartan.

En enhet representerar en unik eller generisk karaktär definierad i kampanjen, som t.ex. en hjälte eller en 
soldat där det sistnämnda kan vara för just ett specifikt scenario. Enheter definieras som en kombination av 
en sprite16 och värden – t.ex. mängd liv, styrka, försvarsstatistik – och de unika karaktärerna har, då de har 
en betydelse i kampanjens handling, ett porträtt som kan användas för att enkelt identifiera den i dialoger. 
Sprites är definierade i spritesheets17.

En strid går till som följande: 
• Striden utspelar sig på en karta
• Lagens enheter och karaktärer placeras på fördefinierade platser på kartan
• Spelaren får välja sina enheter och utföra något med dem, en per enhet. Detta något kan vara att flytta 

på enheten, attackera någon av motståndarens enheter eller att välja att inte göra någonting med 
enheten. När spelaren har gjort allt med sina enheter är spelarens tur slut.

• Nu är det andra lagets tur att göra något med sina enheter likt vad spelaren fick göra.
• De två ovanstående punkterna upprepas tills ett krav för vinst har uppnåtts, det vanligaste kravet är att 

besegra alla av motståndarlagets enheter.

14 En bild där det förekommer flera tiles i ett fördefinierat format som sedan kan läsas in och delas upp till dessa 
individuella tiles.

15 Kollision är något som förekommer när två solida saker i spelet försöker placera sig i samma ruta på kartan, en 
karaktär får t.ex. inte ställa sig på en slottsvägg som blockerar vägen.

16 En förrenderad tvådimensionell bild eller animation som sedan integreras till en större scen – t.ex. en karaktär som 
skall ritas ut på kartan.

17 Som tilesheet fast för sprites.
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5.2 XML-systemet
Allt som definierar hur spelet skall se ut återfinns i XML-filerna, hädanefter XML-systemet; detta inkluderar 
hur en karta ser ut, vilka enheter som är med på kartan, var dessa enheter skall placeras, enheterna själva 
med deras attribut med mera. Flödet mellan de olika scenariona i spelet finns också definierad i XML vilket 
betyder att en utvecklare, genom att lägga till en referens till ett definierat scenario i rätt XML-fil, kan göra 
att en kampanj får ett scenario till som spelaren måste klara för att kunna klara kampanjen.

5.2.1 Systemets katalogstruktur

XML-systemet är uppbyggt som så att det finns en huvudkatalog för spelmotorn och i den återfinns  
kataloger för de olika kampanjerna i spelet. I en kampanjkatalog återfinns asset-filer (bilder) samt filer som 
definierar scenarion, kartor, enheter och tilesets. Detta betyder att det, till exempel, för varje enskild 
kampanj kan definieras egna tilesets och utseenden på enheter. Hur kataloguppdelningen mellan de olika 
filerna i en kampanjkatalog är visas i Fig 5.1.        

Fig 5.1 - Katalogstrukturen inne i en kampanjs katalog. Filnamnen är definierade 
för att visa vad det är för fil.

I campaign.xml återfinns en kort introduktion till vad handlingen i kampanjen är, vilka som skrivit den, vad 
kampanjen heter och vilket scenario som är det första. Detta gör den genom att ha element som definierar 
namn på kampanjen, ett element som definierar beskrivning av kampanjen, en samling element som 
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definierar vilka personer som skapade kampanjen och till slut ett element som refererar till en instans, en 
förekomst, av Scenario.xml. Denna fil får bara förekomma exakt en gång per kampanjkatalog. 

Scenario.xml definierar ett scenario i spelet. Det vill säga en karta, enheter, vilka positioner enheterna har 
och om det finns något scenario efter att spelaren har klarat det definierade scenariot, då länkas det vidare 
till nästa instans av Scenario.xml. Denna fil är uppbyggd med element, likt Campaign.xml, för att definiera 
namn, beskrivning och vilka som skrev scenariot. Det finns även ett element där det definieras vilken fil en 
karta skall laddas in från och sedan element för var spelarens enheter skall placeras. Till sist finns det ett 
element som refererar till instanser av SpecialUnit.xml och Unit.xml för att visa vilka enheter som skall 
laddas in till scenariot och sedan ett element för att visa vilka fiendeenheter som skall placeras var på 
kartan. En instans av denna fil definieras per scenario som finns i kampanjen.

LevelMap.xml beskriver hur en karta ser ut och  var det finns kollision på kartan. Den refererar även till 
Tilesheet.xml för att kunna använda tiles till att definiera kartan. En LevelMap.xml kan referera till en eller 
flera instanser av Tilesheet.xml, med hjälp av en samling element, för att kunna kombinera olika tilesheets 
med varandra. Det definieras en instans av LevelMap.xml per karta. Hur kartans utseende definieras görs 
med ett eller flera förekomster av ett element vid namn tileBox, se Fig 5.2,  som kan definiera en fyrsidig 
area – en area av antal celler på kartan – där samma tile skall placeras ut flera gånger på närliggande 
positioner.  Kollision på kartan definieras med elementet collisionBox som fungerar likadant som en tileBox 
fast utan referens till en tile.

                                   
Fig 5.2 - Kodutdrag från en instans av LevelMap.xml. Observera att
koden ej är komplett.

Tilesheet.xml innehåller information om tiles – vilket namn de har, var i bilden de ligger och var bilden 
ligger. En ny Tilesheet.xml definieras för varje bild som det skall göras tiles av, cetta genom ett element  
source som refererar till en bild, och sedan en samling av element tile som refererar till koordinater i bilden 
där en tile skall börja. Fig 5.3 visar ett exempel på hur en instans av Tilesheet.xml kan se ut.
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Fig 5.3 - Ett utdrag ur en instans av Tilesheet.xml. 
Observera att koden ej är komplett.

Spritesheet.xml fungerar som Tilesheet.xml fast istället för att definiera tiles definierar den sprites och dess
olika frames18. Till en början hanterar den bara en idle-frame19, men den är strukturerad för att i framtiden 
kunna stödja flera frames. Likt Tilesheet.xml definierar denna var bilden som används som källa för frames 
ligger. Elementet som pekar ut var i bilden en frame är har, utöver position som en tile i Tilesheet.xml har, 
ett extra attribut för att definiera vilken handling framen är bunden till. T.ex. stå stilla eller gå åt vänster. 

Units.xml definierar enheter, deras namn och vad för statistiska värden de har. En instans av Units.xml kan 
definiera flera enheter och enheterna refererar till en instans av Spritesheet.xml per enhet. Filen innehåller 
en samling element som definierar en enhet och dessa element innehåller element som refererar till 
Spritesheet.xml – för att definiera enhetens utseende – och sedan ett antal element som definierar vad för 
attribut enheten har – t.ex. hur mycket liv den har. 

SpecialUnits.xml fungerar ungefär likadant som Units.xml med enda skillnaden att enheterna som 
definieras i denna fil kan ha porträtt. För att enheterna definierade här skall vara signifikanta i spelet – t.ex. 
de spelbara hjältarna, som skall kunna ha porträttbilder, vilket löses med ett extra element som refererar till
en porträttbild.

I katalogen assets läggs alla filer som inte är XML – d.v.s. bilder.

5.3 Java-koden
Observera att det som följer endast är en förklaring av den inre logiken – det vill säga ingen genomgång av 
hur vyn skapar en begäran som skickas vidare till den inre logiken eller hur resultatet från begäran sedan 
hanteras.

Det finns ett system som använder sig av det ovannämnda XML-systemet. Vad det systemet kan göra är att 
läsa in filer från XML-systemet och – utifrån det som definierats i XML-filerna – ladda in tilesets, kartor, 
enheter, placera ut enheter på en karta och hantering av objekten som definierar dessa olika inladdade 
delar. Koden som gör allt detta är uppdelad i ett antal klasser där de olika klasserna sköter sina egna 
uppgifter, den följer MVC-arkitekturen och separerar därmed vyn från den inre logiken, detta för att uppnå 
hög sammanhållning, låg koppling, och göra arkitekturen tydligare. I Fig 5.4 visas vilka klasser som finns och 
vilken paketuppdelning de har.

18 En frame är en bildruta som, i kombination med andra bildrutor, används för att definiera en animation.
19 Idle-frame är bildrutan som skall visas när enheten är idle, d.v.s när enheten står stilla och inte gör något.
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Fig 5.4 - Paketuppdelning av logiken i spelmotorn. Observera att inga associationer är med och 
bilden bara visar vad för paket och klasser som finns.

Klasserna i service-paketet är de som tillhandahåller faktiskt funktionalitet, klasserna i paketet model 
representerar delar av spelet – t.ex. karaktärer och kartor -  och model.xmldto används för att representera 
innehållet i XML-filer. Nedan följer en genomgång av klasserna i service-paketet och vad för funktionalitet 
de tillhandahåller.

XMLParser känner till hur XML-filerna är uppbyggda och hanterar inläsning av dessa. All inläsning av en 
XML-fil resulterar i en instans av ett objekt från paketet xmldto, detta för att ingen annan klass skall känna 
till exakt hur filerna är uppbyggda, utan de skall bara känna till vad för information som återfinns i filerna.

AssetManager hanterar inladdning av texturer och skapandet av objekt som använder sig av texturerna.  
Dessa objekt är definierade i paketet model och kan vara t.ex. kartor, enheter eller tiles.

FileManager tillhandahåller funktionalitet för att navigera runt i filsystemet och hämta relevanta filer.

GameState håller i inladdade objekt och anropas av  controller-paketet för att ladda in t.ex. banor. Anropar 
sedan vidare till rätt service-paketet för att få returvärden från just den klassen som skall hantera den 
servicen – i princip en form av controller-klass för just service-paketet.

Hur koden fungerar är att en begäran för att något skall laddas in kommer till controller-lagret, som sedan 
vidarebefordrar till rätt klass i service-paketet, som i sin tur instansierar något av objekten i model-lagret – 
flera klasser i service-paketet kan kommunicera med varandra för att lösa detta – för att sedan kunna 
returnera detta till controller-lagret.
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5.3.1 Exempel på flöde i koden

Nedan följer ett exempel på flödet i koden för inladdning av ett scenario. Kontakten mellan de olika service-
klasserna och controller-lagret illustreras i Fig 5.5.

                             

Fig 5.5 - Diagram som visar kommunikationen mellan de olika 
klasserna enligt scenariot. Klasser ur model-paketet är ej med, då de 
bara instansieras och ej tillhandahåller någon faktisk funktionalitet.

1. Controller-lagret tar emot en begäran på att ladda ett scenario. 
2. Begäran vidarebefordras till GameState-klassen, som då agerar controller för model-lagret.
3. GameState läser begäran och ser vilket scenario som skall laddas och vilken kampanj scenariot finns i. 
4. FileManager anropas för att sätta kampanjroten till rätt katalog.
5. AssetManager anropas för att ladda ett scenario.
6. FileManager anropas av AssetManager för att hämta filen som definierar det som skall laddas.
7. AssetManager anropar XMLParser för att läsa in filen som returnerades i steg 6. XMLParser returnerar 

ett DTO-objekt20 från xmldto-paketet som representerar innehållet i filen. AssetManager laddar in, med 
hjälp av DTO-objektet, texturer och skapar objekt som använder dessa.
• Steg 6 och 7 återupprepas till alla relevanta filer och objekt har lästs respektive laddats in.

8. AssetManager returnerar scenariot som har laddats in till GameState och därefter kan GameState i sin 
tur returnerar till controller-lagret. 

I Fig 5.6, på nästa sida, visas  mer hur själva flödet mellan AssetManager, FileManager och XMLParser är vid
inladdningen av en karta, en del av inladdningen av ett scenario.

20 DTO står för Data Transfer Object och det är ett objekt som används för att skicka data mellan delar av systemet.
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Fig 5.6 - Laddning av en karta. En del av laddning av ett scenario. Visar hur klasser 
interagerar med FileManager och XMLParser. Denna figur illustrerar mer specifikt 
en iteration av stegen 6-7 i exemplet.  
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6. Resultat
Här presenteras resultaten av de undersökningar som har gjorts – enkätundersökning, prestandamätningar, 
kodutvärdering och ett test på utbyggnad av systemet.

6.1 Prestandamätningar
Nedan följer resultaten av de olika mätningarna på laddningstid som har gjorts enligt metoden definierad i 
kapitel 4.1. 

Mätresultaten som visas är:
• TimeUtils – Genomsnittstiden uppmätt med verktyget LibGDX tillhandahåller för att mäta tid.
• Real Time/Call – Genomsnittstiden uppmätt med profileraren i DDMS. Real time är den faktiska tiden 

som användaren upplever.
• CPU Time/Call – Genomsnittliga exekveringstiden uppmätt med profileraren i DDMS. CPU-tid är tiden det

tar för CPU:n att exekvera metoden.

Alla tider är specificerade i millisekunder (ms).

6.1.1 Mätningar på storlekar av tilesets

I Fig 6.1 presenteras resultaten av mätningarna på hur lång tid det tar att ladda in tilesets i olika storlekar.
Tiden som har mätts är tiden från att det begärs inladdning av ett tileset fram till att det är inladdat och 
redo för användning.

De storlekarna på tilesets som mätningar har gjorts på är: 64, 256, 1024 och 4096 tiles.
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Fig 6.1 - Resultat av mätning på laddningstid av olika storlekar på tileset

27



6.1.2 Mätningar på storlekar av kartor

I Fig 6.2 presenteras resultaten av mätningarna på hur lång tid det tar att ladda in kartor av olika storlekar.
Tiden som har mätts är tiden från att det finns färdiga tilesets att använda och inladdning av en karta begärs
fram till att kartan är inladdad och redo för användning.

De storlekar på kartorna som mätningar har utförts på är – definierat i antal tiles i bredd x höjd – är:
32x32, 42x42, 64x64 och 128x128 tiles.
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Fig 6.2 - Resultat av mätning på laddningstider av kartor med olika storlek
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6.1.3 Mätningar på inladdning av olika antal enheter

I Fig 6.3 presenteras resultaten av mätningarna på hur lång tid det tar att ladda in olika antal enheter på en 
karta.

Tiden som har mätts är tiden från att det begärs inladdning av första enheten fram till att alla enheters 
texturer, positioner och statistika värden är inladdade och redo för användning.

Antalet enheter vars laddningstider har mätts upp är: 10, 20 och 30 stycken.
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Fig 6.3 - Resultat av mätningar av laddningstid på olika antal enheter
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6.1.4 Mätningar på laddningstider för scenarion

I Fig 6.4 presenteras resultatet av mätningar för laddningstiden av olika scenarion. Tiden som är uppmätt är 
tiden från att ett scenario begärs laddas in fram till att scenariot är inladdat och redo för användning.

Specifikationerna för scenarion som mätningar har gjorts på är:
• Karta som är 32x32 tiles stor, tileset på 256 tiles, 30 enheter – definierad i Fig 6.4 som 32x32
• Karta som är 42x42 tiles stor, tileset på 256 tiles, 30 enheter  - definierad i Fig 6.4 som 42x42

Fig 6.4 - Laddningstider av scenarion som följer specifikationerna
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6.2 Enkätundersökning om XML-systemets tydlighet
Nedan följer en sammanfattning av resultatet från enkätundersökningen.
Svaren har jämförts mot facit och har personen förstått åtminstone grundkonceptet med filinnehållet som 
frågan angår så räknas det som att personen har förstått. 

I tabellen i Fig 6.5 sammanställs hur många personer som förstod konceptet med den delen av XML-
systemet som respektive fråga täcker. De frågor som ej tas upp i tabellen är frågor som var övriga 
kommentarer utan någon form av facit. Totalt svarade 4 personer på enkäten och alla som svarade kunde 
tänka sig att använda detta XML-system för att skapa ett spel, d.v.s. alla svarade ja på fråga 5b. Enkäten, 
total sammanställning av de inkomna svaren, och facit återfinns i Bilaga A.

Fråga 1a 2 personer förstod

Fråga 2a 2 personer förstod

Fråga 2b 1 person förstod

Fråga 3a 3 personer förstod

Fråga 3b 4 personer förstod

Fråga 3c 3 personer förstod

Fråga 3d 3 personer förstod

Fråga 4a 1 person förstod

Fråga 4b 1 person förstod

Fig 6.5 - Kort sammanställning av hur många personer som förstod det som frågan täcker. Fråga 1
i grönt frågar om innehåll i levelmap.xml, fråga 2 i vitt frågar om innehåll i tilesheet.xml, fråga 3 i 
magenta frågar om innehåll i scenario.xml, fråga 4 i ljusblått frågar om innehåll i spritesheet.xml 

6.3 Prov på utbyggbarhet
Provet på utbyggbarhet gick att utföra utan att någon gammal funktionalitet behövde förstöras i 
programmet.

Detta är vad som behövde göras för att lägga till stöd för att ladda in och representera mellansekvenser: 
• Skapa en XML-fil för att representera mellansekvenser.
• Uppdatera Scenario.xml så att den filen kan referera till filer för mellansekvenser, detta då en 

mellansekvens är en introduktion till, eller något som spelas efter, ett scenario.
• Uppdatera ScenarioDTO i paketet xmldto så att den klassen kan representera den uppdaterade 

Scenario.xml med dess nya innehåll.
• Skapa klasser i paketet xmldto, för att det skall finnas klasser som kan representera innehållet i den 

nyligen tillagda XML-filen.
• Lägg till en metod i XMLParser som översätter den nyligen tillagda XML-filen till de objekt som skapades 

enligt föregående punkt.
• Skapa klasser för att representera inladdade mellansekvenser.
• Uppdatera AssetManager så att den kan, utifrån mellansekvensobjekten i xmldto-paketet, ladda in 

mellansekvenser.
• Uppdatera Scenario med funktionalitet för att hålla referenser till inladdade mellansekvenser.

31



6.4 Kodutvärdering
Kodutvärdering gjordes tillsammans med Daniel Warsén för att den som utvärderar koden skall få se hela 
systemet och inte bara den delen författaren har arbetat på, vilket leder till en komplett bild av arkitekturen 
för utvärderaren.  

Andreas Palm, som utvecklar editorn till spelmotorn, fick undersöka koden och utvärdera dess arkitektur 
och struktur. Han kände innan bara till vad spelmotorn skulle göra men inte hur den gör det eller hur den är 
uppbyggd. I överlag kände Andreas att arkitekturen var bra och att MVC följdes, men det fanns lite 
småpunkter – sammanfattas nedan – som skulle kunna göras för att förbättra och göra systemet lite 
tydligare. Observera att de punkter som listas här endast gäller för logikdelen av systemet – den del som 
denna rapport handlar om.

• GameState borde flyttas och göras till en controller istället för CampaignController
• AssetManager borde också ändras och göras om till en controller.
• FileManager skulle kunna ändras till en samling statiska metoder och funktionaliteten den har för att 

hålla koll på nuvarande kampanj borde flyttas till ett annat lager.
• XMLParser kan ändras till en samling statiska metoder.

Den fullständinga kodutvärderingen återfinns i  Bilaga B.
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7. Slutsatser
Här kommer det presenteras en analys av resultaten, diskussion kring dessa och sedan kommer det att dras 
slutsatser. Det kommer dessutom pratas om applikationens framtid och vad som kommer hända med den.

7.1 Analys
Det finns en del brister och andra problem med metoderna som resultaten i kapitel 6 är baserade på. Dessa
brister kommer här att analyseras.

7.1.1 Prestandamätningar

XML-filerna som användes för grund av de olika prestandamätningarna har medvetet formaterats på ett 
orealistiskt dåligt sätt, Detta för att det var det enda sättet att sätta en grund på och samtidigt ge alla 
mätningar samma förutsättningar – helt enkelt mätningar på värsta möjliga fall, som då bör ta längst tid. 
Mätningarna har även bara gjorts på en typ av system, en LG Nexus 5 med Android 4.4.2, vilket betyder att 
äldre och lite sämre telefoner ej har tagits hänsyn till i mätningarna, som i sin tur bidrar till att resultatet kan
komma att endast hålla de låga värdena på mätningarna på högpresterande mobila enheter. T.ex. skulle 
mätvärdena i resultatet, i  kapitel 6.2.4, kanske inte vara under 5000ms på en telefon som inte har samma 
höga prestanda som en Nexus 5. 

Det har även visat sig att profileraren, som användes för mätningarna, ger väldigt stor overhead i form av att
resultatet exponentiellt blir större ju längre metoden som mäts är, detta visas t.ex. vid inladdningen av 
kartor i kapitel 6.1.2 (denna skillnad märktes även av på testsystemet), och detta betyder att en profilerare 
kanske inte var det absolut bästa verktyget att använda för ett sådant här test. TimeUtils kommer därmed 
vara det verktyg som slutsatserna främst kommer att baseras på.

Filerna som definierat kartorna är formade med enskilda rader för varje enskild tile som skall placeras ut på 
kartan istället för att använda sig av tileBox-element som kan definiera större areor av kartan på en rad i 
filen, och mätningarna på antalet enheter har endast gjorts på enheter som definieras i filer av typen 
SpecialUnits.xml. För att de innehåller samma information som definieras i Units.xml, samt att de även har 
porträtt och därmed har en längre laddningstid än enheter definierade i Units.xml.

7.1.2 Enkätundersökning om filsystemets tydlighet

Det är väldigt lite underlag på enkäten – d.v.s. väldigt få personer som skickade in svar – och därmed ger 
enkäten inget tillförlitligt resultat utan den blir mer som en fingervisning på om filsystemet är tydligt eller ej.

7.1.3 Prov på utbyggbarhet

Resultatet visar att det gick att lägga till denna funktionalitet utan att bryta mot kravställningen – det vill 
säga utan att förstöra tidigare funktionalitet. Detta är ett tecken på att motorn följer en god design och har 
en arkitektur som är enkel att bygga ut med ny funktionalitet. Dock är detta bara en fingervisning, då det 
finns ett väldigt stort antal olika funktionaliteter som skulle kunna läggas till, men det får vi acceptera.

7.1.4 Kodutvärdering

Underlaget från kodutvärderingen är väldigt litet – det var bara en person som gjorde den – och den ger 
därmed ingen ordentlig bekräftelse då det bara är en enskild persons åsikter som återspeglas. Utöver detta 
var resultatet som kom in mest exempel på hur dispositionen i systemet skulle kunna ändras och ingen kritik
angående själva arkitekturen. På grund av detta är utvärderingen bristfällig och provet på utbyggbarhet 
kommer att ge störst påverkan på slutsatser dragna angående arkitekturen och utbyggbarheten.
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7.2 Diskussion
Här följer diskussion angående resultaten och även slutsatser baserade på dessa resultat. I kapitel 7.2.1 
diskuteras det om XML-systemet – dess prestanda och tydlighet – baserat på resultaten från kapitel 6.1 – 
6.2 och i kapitel 7.2.2 diskuteras det om det hela systemet och dess utbyggbarhet baserat på resultaten från
kapitel 6.3-6.4.

7.2.1 XML-systemet

Det finns nu ett filsystem med tillhörande programkod som kan definiera olika delar som behövs för att 
kunna representera ett turordningsbaserat strategispel. Enligt kraven, som specificerats i kapitel 1.4, går det
att definiera kartor, karaktärer, vad kartorna byggs av och sammankoppling av dessa till ett scenario, en 
strid, i spelet som sedan kan kopplas vidare till nästa scenario, och även koppla ihop flera scenarion till en 
kampanj. 

Det systemet som finns håller även kraven på prestandan som finns. Den största storleken, som skall 
garanteras hålla sig under maximal laddningstid, av tilesets, kartor och antal enheter kombinerat ligger 
under 5 sekunder och därmed uppfyller systemet prestandakraven som sattes. Dock har detta ej verifierats 
på äldre enheter som enligt avgränsningarna definierade i kapitel 1.3 – d.v.s. enheter som kör versioner av 
Android ner till version 2.3. Det finns dock inget som tyder på att det faktiskt inte skulle kunna hålla 
prestandakraven på även dessa äldre system dels för att det finns över 1 sekund till godo, se tabellen i 
kapitel 6.1.4,och dels då filerna i praktiken kommer vara mycket kortare – t.ex.  kommer LevelMap.xml inte 
vara över 1700 rader lång för att definiera 42 x 42 enskilda tiles, utan den kanske kommer att vara 300 
rader, eller mindre, och definiera alla tiles med elementet tileBox, detta bidrar i sin tur till att tiden som 
tillbringas för inläsning av filer minskar drastiskt.

Enligt resultatet från enkätundersökningen visas det också att filsystemet inte är helt tydligt, men det är inte
heller missvisande. De flesta lyckades förstå en bit av de delar som enkäten tog upp, men kom kanske inte 
hela vägen fram till ett acceptabelt svar. Dock var det bara en fil som mer än hälften förstod 
grundkoncepten i. Det gick trots detta relativt bra sett till att de inte fick någon form av dokumentation om 
filerna – förutom vad för typ av spel som filerna används till. Enkäten visar också att denna typ av lösning är 
intressant och attraktiv då alla svarade att de skulle kunna tänka sig att använda detta för skapande av spel.
 
Slutsatsen jag drar av detta är att XML-systemet delvis är klart. Det uppfyller prestandakraven och all 
funktionalitet som begärs utav XML-en finns där, dock fallerar det på kravet angående tydlighet då 
enkätresultatet endast visade på att bara en av filerna var tydlig nog att förstå grundkoncepten med – detta 
tyder på att dokumentation är något viktigt som behöver läggas till då personer med faktiska kunskaper i 
XML fortfarande missförstod delar av XML-systemet.

7.2.2 Systemets utbyggbarhet och arkitektur

Testet på utbyggnad av funktionalitet utfördes smärtfritt och ingen tidigare funktionalitet förstördes vid 
utbyggnaden. Under testet ändrades förvisso ett antal klasser, men då dessa klasser faktiskt är centrala för 
flödet i programmet och håller i referenser eller har funktionalitet som behövde uppdateras då de klasserna
behöver hålla referenser till den nya funktionaliteten eller ha en till metod för den. T.ex. behövde 
XMLParser utökas med en ny metod för att läsa in den nya filen, något som inte heller ändrade de gamla 
parsningsmetoderna för de andra filerna. Detta test gick även mycket snabbare än planerat vilket visar att 
systemet är väldigt flexibelt.

Kodutvärderingen gav inte heller något tecken på att systemet och dess arkitektur skulle vara svår att sätta 
sig in i eller bygga ut. Resultatet av kodutvärderingen visade mest på att saker kunde flyttas och inte någon 
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kritik angående arkitekturen. Personen som gjort utvärderingen bör troligtvis ha påpekat eventuella 
problem med arkitekturen om dessa hade funnits.

Baserat på dessa resultat drar jag slutsatsen att systemet uppfyller kravet gällande arkitektur och 
utbyggbarhet, som definieras i Kapitel 1.4, då resultaten visar att en person lätt kan sätta sig in i systemet 
och testet på utbyggnad visar att det är väldigt lätt för systemet att bli utbyggt med vidare funktionalitet.

7.3 Hållbar utveckling och etiska problem
Undersökningarna och testerna på systemets arkitektur och utbyggbarhet påvisar att spelmotorns inre logik
följer en ordentlig struktur och det är enkelt för en annan utvecklare att sätta sig in i detta. Ett bevis på dess 
hållbarhet för framtida utveckling och hur lätt det är att underhålla systemet. Dock finns det ett stort etiskt 
problem med detta system. Eftersom XML-systemet är så flexibelt och en spelutvecklare själv får definiera 
bilder och texturer som skall användas i ett spel skapat med detta. Något som leder till en risk att 
spelutvecklaren skapar ett spel baserat på material som skyddas av upphovsrättslagen.  Då det finns i 
åtanke att i framtiden ge spelutvecklare möjligheten att ladda upp skapade kampanjer till en databas kan vi,
utvecklarna av motorn, riskeras delta i spridningen av upphovsrättsskyddat material. Detta skulle kunna 
lösas genom att vi avsäger oss ansvaret för innehåll skapat med hjälp av systemet eller genom att, när en en
kampanj laddas upp, granska innehållet och antingen neka eller godkänna detta – en lösning som skulle 
kunna vara väldigt tidskrävande och är därmed inte riktigt attraktiv.

7.4 Framtida arbete
Det finns planer på att i framtiden släppa spelmotorn som en applikation på Google Play och även som en 
open source-lösning. Dock finns det en del saker som behöver åtgärdas innan detta sker. Främst behöver 
XML-systemet och dess struktur bli mycket tydligare – något som enkelt kan åtgärdas genom att skriva 
dokumentation om filernas innehåll och hur detaljerna i filerna fungerar samt hur filerna refererar till 
varandra fungerar. 

Spelmotorn behöver även vidareutvecklas för att ett spel faktiskt skall gå att spela – för tillfället laddar den 
bara in kartor och enheter utan att det går att göra något med dem – det skall även läggas in stöd för 
animationer av enheter och andra tillgångar i form av t.ex. Ljud. Det finns dessutom planer på att skapa en 
databas, som nämndes i kapitel 7.3, där det skall vara möjligt att ladda upp skapade kampanjer för 
spelmotorn för att sedan kunna ladda ner dessa via applikationen på den mobila enheten.
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Bilagor
Bilaga A – Enkätundersökning angående tydlighet av xml-systemet i en spelmotor
1 Enkäten

Spelmotorn som xml-systemet är utvecklat för stödjer tvådimensionella turbaserade strategispel. De är 
tänkta att fungera på följande sätt:
• Det finns 2 sidor – hjältar och fiender.
• Dessa två sidor turas om med att utföra aktioner – t.ex. flytta på enheter eller attackera någon av 

motståndarens enheter.

Allt om vad för enheter som skall laddas in och var de skall placeras, vad för bana som skall laddas in och 
hur banan ser ut är tänkt att kunna definieras i XML-filer utanför programkoden. Detta för att spelmotorn 
skall vara flexibel och en person lätt skall kunna skapa ett spel utan att skriva någon programkod. 
Denna enkätundersökning utförs för att ta reda på om det utvecklade systemet är tydligt, lättförstått och 
huruvida det passar för ändamålet. 

Maila svar i form av ett vanligt textdokument där det tydligt framgår vilken fråga och delfråga som besvaras. 
Mail att skicka svar till: bjornerh@kth.se

Frågorna förutsätter att Du har tillgång till en katalog med exempelfiler som representerar strukturen i 
systemet. Katalogen finns att hämta hem som en zip-fil på följande adress:
http://web.ict.kth.se/~bjornerh/exjobbsenkat/

Fråga 1
Öppna filen levelmap.xml som ligger i katalogen enkatkampanj/data. 
a) Vad tror Du att elementet <tileBox> betyder? 
b) Är det något element i filen som verkar konstigt?
Fråga 2
Öppna filen tilesheet.xml som ligger i katalogen enkatkampanj/data.
a) Vad tror Du att innehållet i denna fil betyder? 
b) Vad betyder attributen xPos och yPos i elementet <tile>?
c) Är det något element i filen som verkar konstigt?
Fråga 3
Öppna filen scenario.xml som ligger i katalogen enkatkampanj/scenarios.
a) Vad tror Du att elementet <mapData> och dess barnelement <spawnPoint> definierar?
b) Vad tror Du Att elementet <unitData> definierar?
c) Vad tror Du definieras i och med element <missionFlow>?
d) Vad tror Du att innehållet i elementet <enemyLocations> betyder?
Fråga 4
Öppna filen spritesheet.xml som ligger i katalogen enkatkampanj/data.
a) Vad tror Du att denna fil definierar?
b) Vad tror Du att elementet <sprites>, tillsammans med dess barnelement, beskriver?
Fråga 5
a) Har Du några övriga åsikter angående filerna – deras struktur, innehåll och relationer till varandra?
b) Skulle Du kunna tänka dig att använda detta filsystem – förutsatt att Du har fått systemet förklarat för dig 
och enbart genom att skriva dessa XML-filer – för att göra ett tvådimensionellt strategispel?
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2 Sammanställning av svaren på enkäten

Nedan följer en sammanställning av enkätens frågor tillsammans med de inkomna svaren på frågorna. Inga 
namn anges och de som skickat in svar på enkäten är numrerade "Person 1", "Person 2" och så vidare. 
Svaren som kommit in är skrivna i kursiv stil och facit, där facit finns, är skrivet i fet kursiv stil.
Fråga 1
Öppna filen levelmap.xml som ligger i katalogen enkatkampanj/data. 
a) Vad tror Du att elementet <tileBox> betyder? 

Person 1: Ett block på en spelplan. Detta block placeras sdean på spelplanen med hjälp av xPos och yPos. 
Vidare anges blockets höjd och bredd med “Width” respektive “Height”.
Person 2:  Den beskriver en rad på kartan. 
Person 3: En vanlig ruta för att bygga upp spelvärlden. M.h.a. de kan man "måla" marken som enheterna 
går på.
Person 4: Bör motsvara en ruta i kartan som har en viss storlek.
Facit: <tileBox> definierar en fyrsidig area på kartan och vilken tile den skall fyllas med. Hur många 
gånger en tile repeteras i höjd- respektive sidled definieras av attributen height och widthoch 
startpositionen av tileBoxen definieras med attributen xPos och yPos

b) Är det något element i filen som verkar konstigt?
Person 1: Elementet coillisionBox verkar misstänkt. Jag antar att collisionBox är ett styggt block som vill 
kollidera med de andra inte ont anande blocken och göra kaos med dom.
Person 2: att x positionen aldrig ökar men antar att width är lika bred som hela kartan så varje rad täcks 
utav samma tilebox. 
Person 3: Så som jag har förstått det, defnierar attributet tileName för barnelementet tilebox i 
levelmap32x32.xml utdessendet på rutan i spelvärlden m.h.a. tilesheet8x8.xml. Vad händer om man väljer 
width="65" en tileBox? kommer den att ha två olika mönster på dess utseende då? är det ens tillåtet? 
Person 4: Ingen kommentar.

Fråga 2
Öppna filen tilesheet.xml som ligger i katalogen enkatkampanj/data.
a) Vad tror Du att innehållet i denna fil betyder? 

Person 1: Jag tror denna fil tillhandahåller de unika blocken, alltså att utifrån .pngfilen genereras ett 
element för varje block som är unikt, såsom en dörr exempelvis.
Person 2: Ingen aning 
Person 3: Innehållet i tilesheet ger varje tileBox i levelmap32x32.xml sitt utseende.
Person 4: Texturen till varje ruta.
Facit: I tilesheet.xml definieras ett tileset i kampanjen. Det vill säga de småbilderna som används av 
<tileBox> i levelmap32x32.xml för att rita ut kartan. Detta genom att dela upp bilden som anges i 
<source>-elementet.

b) Vad betyder attributen xPos och yPos i elementet <tile>?

Person 1: Min hypotes är att det anger det unika blockets x-koordinat
respektive y-koordinat. Då jag antog att spelplanen (iallafall levelmap32x32 har sammanlagt 1024 rutor).
Person 2: positioner, men för vad vet jag inte. 
Person 3: De attributen finns för att bestämma vilket mönster en tileBox ska ha utifån bilden 
tilesheet8x8.png. Ex: första tileBox kommer ha samma utseende som första rutan längst ner till höger i 
bilden tilesheet8x8.png eftersom tile001 pekar på den rutan med dess x-y-kordinater.
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Person 4: Vilken position som varje ruta avser.
Facit: Attributen xPos och yPos definierar var i källbilden en tile börjar. I detta fall var i tilesheet8x8.png 
en tile börjar. 

c) Är det något element i filen som verkar konstigt?
Person 1: Svar nej.
Person 2: förstod inte så mycket av den så nej.
Person 3: Nej.
Person 4: Nope!

Fråga 3
Öppna filen scenario.xml som ligger i katalogen enkatkampanj/scenarios.
a) Vad tror Du att elementet <mapData> och dess barnelement <spawnPoint> definierar?

Person 1: Jag tror att <mapData> vilken spelplan ska som ska användas samt <spawnPoint> definierar vart 
startpositionerna är som spelare.
Person 2: hämtar data från data/levelmap32x32.xml för att rita upp kartan och sedan väljer vart du ska 
spawna 
Person 3: mapData innehåller information om banan så som vilket utseende den ska ha och hur stor den ska
vara. SpawnPoint innehåller x-y-koordinater för vart varje spelare börjar vid start av en runda.
Person 4: Platser där fiender spawnar
Facit: I <mapData> definieras det vilken fil kartan skall laddas ifrån och elementen <spawnPoint> 
definierar startpositioner för spelarenheter på kartan.

b) Vad tror Du Att elementet <unitData> definierar?

Person 1: <unitData> antar jag definierar de olika enheterernas egenskaper såsom vilken nivå de är på, hur 
mycket livskraft de har, etc.
Person 2: Vilka karaktärer som finns i scenariot 
Person 3: unitData definierar vilka typer av fiende-enheter som kan vara med i rundan (units) och vilken 
enhet varje spelare får (specialUnits).
Person 4: Information om alla units.
Facit: I <unitData> definieras det var ifrån enheter skall laddas in. <unitFile> definierar vilken fil 
fiendeenheter laddas in från och <specialUnitFile> definierar vilken fil spelarenheter laddas in från.

c) Vad tror Du definieras i och med element <missionFlow>?

Person 1: Min hypotes är att <missionFlow> definierar uppdragsflödet. Alltså om du exempelvis mot all 
förmodan skulle klara uppdraget förflyttas du till nästa scenario. Aka scenario2.
Person 2: Nästa bana 
Person 3: Det som händer efter att man slutfört uppgiften i första rundan. Det är nästa bana helt enkelt och 
spelarna samt fienderna börjar på andra positioner. 
Person 4: Beskrivning av uppdraget.
Facit: <missionFlow> definierar vad som händer när man vinner scenariot. I detta fall definieras det att 
scenariot definierat av scenario2.xml skall köras när spelaren vinner scenariot definierat i scenario.xml
d) Vad tror Du att innehållet i elementet <enemyLocations> betyder?

Person 1: Innehållet i <enemyLocations> tror jag betyder vart och vilka fienden som ska placeras på 
spelplanen.
Person 2: Vart fienden spawnar.
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Person 3: enemyLocation definierar vilka typer av fiender som ska finnas med vid start av en runda och vart 
de ska börja.
Person 4: Två stycken fördefinerade fiender.
Facit: <enemyLocations> definierar vilka fiendeenheter som skall placeras var på kartan. 

Fråga 4
Öppna filen spritesheet.xml som ligger i katalogen enkatkampanj/data.
a) Vad tror Du att denna fil definierar?

Person 1: Jag tror denna fil definierar en animation utifrån filen spritesheet1.png
Person 2: sprites 
Person 3: spritesheet.xml definierar vad som händer efter att en spelare har utfört en viss handling.
Person 4: vad varje sprite gör och position
Facit: spritesheet.xml definierar utseendet av enheter i spelet.

b) Vad tror Du att elementet <sprites>, tillsammans med dess barnelement, beskriver?

Person 1: Eftersom jag antar att det är en animation som den definierar så borde elementet definiera vad 
den ska göra när den inte anropats samt dess x- respektive y-koordinater.
Person 2: ingen aning 
Person 3: dessa element definierar vad som sker när spelet avslutas. Ex: spelaren vinner rundan. Då ska ett 
meddelande dyka upp om att spelaren har lyckats med sitt uppdrag. Spelaren kan då inte längre utföra en 
annan handling än "idle". THE WIN-SCREEN!
Person 4: Definerar de sprites som finns
Facit: Elementet <sprites> med dess barnelement <sprite> definierar hur en enhet ser ut när den utför en 
viss handling. I detta fall definieras bara hur en enhet skall se ut när den står stilla – när den är 'idle'.

Fråga 5
a) Har Du några övriga åsikter angående filerna – deras struktur, innehåll och relationer till varandra?

Person 1: Svar nej.
Person 2: Mappningen ser bra ut, skiljer på data och scenario. assets tror jag skulle kunna var i data också 
men det är ingen större grej. 
Person 3: 1) Fråga ett - Filen heter levelmap32x32.xml. Liten grej och jag förstod ävåd vilken fil ni menade 
men det hade kunnat vara mer exakt. Ex: levelmapNNxNN.xml om det är så att namnet kan variera. Samma
sak för tilesheet.xml
2) Skulle vilja har lite mer information om vad de olika elementen står för. Mina svar ovan bygger mycket på 
antaganden. Ex1: elemtentet spawnPoint i scenario.xml. Här antog jag att det var där spelarnas gubbar 
börjar men det hade kunnat vara där en boss börjar. Med andra ord, vad är specialUnit, t.ex? Kanske en txt-
fil med korta beskrivningar på vad alla element i de olika xml filerna ÄR hade varit bra. Vet man det är det 
sen ännu lättare att förstå vad ett element GÖR och HUR det gör det.
Person 4: Ingen kommentar.

b) Skulle Du kunna tänka dig att använda detta filsystem – förutsatt att Du har fått XML-systemet förklarat 
för dig och enbart genom att skriva dessa XML-filer – för att göra ett tvådimensionellt strategispel?

Person 1: Ja, det skulle jag kunna tänka mig att göra.
Person 2:  Absolut.
Person 3: Ja.
Person 4: Sure! Sålänge man får bra struktur på allt.
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Bilaga B – Kodutvärdering

Skriven av Andreas Palm
anpal@kth.se
16 maj 2014

Jag listar nedan synpunkterna per fil och allmänna synpunkter för hela programmet.
Jag kommer att ta med både saker jag tycker är viktiga och saker
som är mindre viktiga.

1 Allmänna synpunkter
Det hade varit fördelaktigt om koden man fick gick att kompilera, eller i alla fall
att instruktioner om vilka dependencies som behöver hämtas hade varit med, då
hade det varit enklare att läsa javadoc:en från biblioteksfunktionerna och hade
förenklat utvärderingen.
En del metoder har javadocblock utan text. Tomma javadocblock syns inte
alltid i javadocanalyser och kan ge en felaktig bild över att dokumentationen är
mer omfattande än den egentligen är.
En del metoder har bara en del av javadocblocket skrivet. Det framgår vad
metoden gör ändå, men likt ovan så kan tomma @return och @param ge en
felaktig bild när man analyserar javadocen.
Eftersom det finns både modellklasser och DTO:er för dessa kan modellklasserna
ha en constructor (eller statisk fabrik) som tar emot en DTO och skapar
en instans av modellobjektet, koden kan bli snyggare och det blir mindre risk
att man gör fel när man skriver samma get-kod från DTO:erna många gånger.

2 controller/BadEngine
2.1 Mer viktigt:
Rad 60: här skulle en kort förklaring vara hjälpsam, varför hämtar den en splashscreen
enbart vid resize? Vad kan ha hänt om getScreen ger null vid en resize?
2.2 Mindre viktigt:
Namnet på klassen är inte konsekvent med de övriga i paketet, de andra heter
*någonting*Controller, denna gör inte det, trots att dokumentationen säger att
det är en controller.
changeInputProcessor och resetInputProcessor har inkonsekvent javadoc,
den ena säger att inputprocessor ändras för hela systemet, den andra säger
bara att den nollställs. Koden verkar göra ändra med hjälp av samma metod,
så båda borde tydliggöra att det ändras för hela systemet.

3 controller/CampaignController
3.1 Mer viktigt:
setTilePosition och setSpritePosition modifierar inget tillstånd i objektet. Om
inte detta inte är planerat att ske i framtiden borde metoderna göras om till
static.
loadCampaign och loadSave har ingen dokumentation alls och returnerar
alltid samma värde. Jag antar att detta är temporärt, men det borde dokumenteras
varför den gör detta i dagsläget, och kanske vad den egentligen ska
göra.
3.2 Mindre viktigt:
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Rad 9: oanvänd import.
Dokumentationen nämner asset manager, men det verkar inte som att en
användare av denna klass någonsin kommer i direktkontakt med denna. Det är
inte nödvändigtvis något dåligt, men kanske kan det vara bättre att inte nämna
exakt hur klassen hanterar detta, om man vill ändra detta i framtiden.
4 controller/ViewController
4.1 Allmänt:
Jag gillar kommentarerna om att koden senare ska deprecatas, sådant är bra
när man ska vidareutveckla något. Beskrivningen av klassen är bra.
4.2 Mer viktigt:
Rad 21: en overridable-metod anropas i konstruktorn, detta kan leda till problem
om någon skapar en subklass. Se http://stackoverflow.com/a/3404369
för mer information. Antingen kan metoden göras final, eller om klassen ej ska
subklassas, gör hela den final. Om metoden inte ska anropas från kod utanför
klassen bör den göras private, då kan den ej overridas och problemet ovan
undviks även på det sättet.
5 exception/GameException
5.1 Mindre viktigt:
Beskrivningen skulle kunna göras mer tydlig, när förväntas denna exception bli
kastad? Ungefär som http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/
NullPointerException.html beskriver det.
Denna exception overridar bara meddelande-exception, ibland kan det vara
bra att kunna inkludera sub-exceptions när man kastar ett generellt exception.
Detta beror dock på hur denna är tänkt att användas och kanske inte är applicerbart
här.

6 model/Campaign
6.1 Mer viktigt:
Dokumentationen påstår att det är en DTO för en xml-fil, vilket innebär att
denna ligger i fel paket och har fel namn. Övriga klasser som representerar
xml-filler har ändelsen DTO och ligger i paketet xmldto.
Exakt vad som menas med url (firstScenario) i konstruktorn borde förklaras
närmare.
6.2 Mindre viktigt:
Instansvariablerna kan vara final. Om dessa aldrig ska ändras är det tydligare
att göra dem final.
7 model/Cutscene
7.1 Allmänt:
Bra inledande förklaring.
7.2 Mer viktigt:
Array-klassen verkar inte vara immutable. Så den som skickas in vid konstruktion
och den som ges ut via getLines-metoden kan ändras av utomstående kod,
vilket gör att detta objekt interna tillstånd ändras utan dess vetskap. Eftersom
motorn ska köras på enheter med mindre beräkningskraft kanske detta är oundvikligt,
men då borde i alla fall metoderna tydligt indikera att det som den tar
emot och ger ut inte får modifieras hur som helst. Om prestandan vid kopiering
är acceptabel (det står inget om det på javadocen för klassen) så kan troligen
Array.of() användas för att kopiera innan klassen tar emot och ger ut arrayen.
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8 model/Line
8.1 Allmänt:
Ser bra ut, inget att anmärka.

9 model/Scenario
9.1 Mer viktigt:
Det är inte förklarat vad som avses med en url till nästa scenario.
Som nämnt ovan kan arrayerna modifieras av utomstående kod eftersom de
inte är immutable eller kopieras, se ovan för motivation.

10 model/SpecialUnit
10.1 Mindre viktigt:
portrait verkar kunna vara final, ignorera om det ska läggas till en setter senare.
11 model/Tile
11.1 Allmänt:
Beskrivningen är bra.
11.2 Mindre viktigt:
name verkar kunna vara final.
12 model/TileMap
12.1 Mer viktigt:
Arrayen lämnas ut utan att kopieras, det borde framgå att den inte kopieras
och därför inte kan ändras hur som helst. Se ovan för mer motivation.
12.2 Mindre viktigt:
Förklaringen av origo är förvirrande, den skulle kunna skrivas lite längre och
mer utförligt.
13 model/Unit
13.1 Allmänt:
Beskrivningen är bra, särskilt förklaringen var origo ligger.
14 DTO-filerna
14.1 Allmänt:
Beskrivningarna är bra. Vissa rader är väldigt långa, och kan kräva sidoskrollning
även på en bred skärm, föreslår radbrytningar på de längre raderna.
15 service/AssetManager
15.1 Allmänt:
Överlag bra, men vissa delar skulle behöva ytterligare kommentarer om vad som
egentligen försöker göras, exempelvis metoden som läser in en cutscene skulle
kunna ha lite kommentarer före looparna.

15.2 Mer viktigt:
Beskrivningen av vad enemySpecifications är på rad 109 skulle kunna göras
bättre. Det verkar vara en samling unitfiles som innehåller specifikation för units,
det borde stå det istället att det är en objectmap som innehåller en annan
objectmap.

15.3 Mindre viktigt:
Rad 64: tilldelningen skulle kunna ske på samma rad (60) som definitionen av
variabeln.
16 service/FileManager
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16.1 Mer viktigt:
Double-checked locking på rad 31, se http://www.cs.umd.edu/~pugh/java/
memoryModel/DoubleCheckedLocking.html varför det bör undvikas. Följ rådet
Making it work for static singletons"i länken ovan eller använd http://
stackoverflow.com/a/71399 för att skapa singletonen.

17 service/GameState
17.1 Mindre viktigt:
Oanvända imports.
Assetmanager och parsern kan vara final.
18 service/XMLParser
18.1 Allmänt:
Javadockommentarerna är bra.
18.2 Mer viktigt:
Double-checked locking, se ovan.
Oanvänd import.
19 view/View
19.1 Allmänt:
Bra kommentar i getScreen

19.2 Mindre viktigt:
Oanvänd import.
Rad 17: gs är deklarerad som paket-privat istället för private, kanske var
tanken att den skulle vara private?
getScreen ger null om den inte känner igen screentypen, kanske borde den
kasta en exception istället?

20 Listeners
20.1 Mindre viktigt:
Överlag bra, en del oanvända imports och autogenererad javadoc utan egenskrivet
innehåll.
21 Screens
21.1 Mindre viktigt:
Överlag bra, en del oanvända imports, och vissa resize-metoder kan tas bort, de
gör inget förutom att skicka anropet direkt till superklassen.

22 Övriga kommentarer angående arkitekturen
Det känns som att CampaignController i dagsläget inte gör så väldigt mycket, istället verkar GameState göra 
det mesta av arbetet. Kanske vore det enklare att låta GameState vara controllern istället för 
Campaigncontroller.

Att BadEngine ger ut referenser till andra controllers känns lite konstigt, kanske borde vara singletons som 
man kan få ut på egen hand istället.

Det känns som att ViewController och en del funktioner för att hämta annat borde delas upp på ett annat 
sätt. Ersätt ViewController och CampaignController med GameState och AssetManager och flytta runt 
metoderna som känns lämpligt. Då blir det mer att spelets nuvarande logik (det som är inladdat och spelas) 
kan nås via ett enda objekt, och att resurser (tiles och annat) nås via en separat controller. Dessutom känns 
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namnen på GameState och AssetManager mer i linje med vad som klasserna faktiskt gör.

BadEngine känns malplacerad i controllerpaketet.

Det känns konstigt att FileManager har ett tillstånd som anger vilken kampanj den har just nu, detta borde 
hanteras av lager längre upp och klassen borde enbart vara en samling med statiska metoder som utför 
specifika uppgifter. Exempelvis vad klasserna Arrays eller Collections gör i java.

Även XMLParser skulle kunna göras om till en samling statiska metoder, just nu verkar den enbart vara en 
singleton för att den har en instans av en XmlReader, om den ändå bara ska användas singletrådat så kan 
detta göras till ett privat fält och initialiseras i ett static-block (inte metod).

I övrigt verkar arkitekturen bra.
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