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Abstract 

This thesis has been carried out at the company Stakkr AB in Stockholm. 
Stakkr have considered moving their existing C++ code to the visual 
programming language Blueprints in Unreal Engine 4. The objective of this 
study was to examine the performance of Blueprint if it’s suitable for mobile 
games, as well to provide Stakkr a suitability assessment of writing code in 
Blueprint and examine how well it performs compared with the language 
programming language C++. The assessment of suitability was performed by 
implementing a translation of two existing C++ classes to Blueprints and an 
assessment was made regarding development in Blueprint and performance 
testing between the existing C ++ and the developed Blueprint classes. 
 
The method of execution of the assessment was to work agile in short and 
structured iterations. The assessment of the suitability of the study showed 
that it was user-friendly to develop with Blueprint. However the existing C ++ 
classes outperformed the classes written in Blueprints. The reason why 
Blueprints perform worse has been identified and recommendations 
regarding the performance issues have been developed. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts på företaget Stakkr AB i Stockholm. 
Stakkr har övervägt att flytta över sin befintliga C++ kod till det visuella 
programmeringsspråk Blueprints i Unreal Engine 4. Målet med detta 
examensarbete har varit att undersöka om prestandan i Blueprints är lämplig 
för mobilspel samt att tillhandahålla Stakkr en lämplighetsutvärdering av att 
skriva kod i Blueprints och undersöka hur bra den presterar jämfört med 
språkstandarden C++. bedömningen av lämpligheten utfördes genom att 
genomföra en översättning av två befintliga C++ klasser till Blueprints, en 
bedömning av att utveckla i Blueprints har gjorts och prestandatester har 
utförts mellan de befintliga C++ gentemot de utvecklade Blueprintklasserna.  
 
Metoden för utförandet av bedömningen var att arbeta agilt i korta och 
strukturerade iterationer. Bedömningen från lämplighetsundersökningen 
visade att det var användarvänligt att utveckla i Blueprints. Dock presterade 
Blueprintklasserna sämre än de befintliga C++ klasser. Anledningen till varför 
Blueprints presterar sämre har identifierats och rekommendationer gällande 
detta har tagits fram.   
 
Nyckelord 
Unreal Engine 4, mobilspel, VPL, Visuell programmering 



 
 
 
 
 

1 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................. 3 
1.1 Bakgrund ...................................................................................... 3 
1.2 Företaget Stakkr AB ...................................................................... 3 
1.3 Problem ........................................................................................ 4 
1.4 Syfte .............................................................................................. 4 

1.4.1 Projektets syfte ........................................................................................... 4 
1.4.2 Företagets syfte .......................................................................................... 4 

1.5 Projektfrågor ................................................................................ 4 
1.5.1 Nytta, Etik och Risker ................................................................................ 5 

1.6 Metod ........................................................................................... 5 
1.6.1 Filosofiskt antagande ................................................................................. 5 
1.6.2 Programutvecklingsmetodiken Scrum ....................................................... 5 
1.6.3 Vald metod ................................................................................................. 6 

1.7 Avgränsningar .............................................................................. 6 
1.8 Disposition ................................................................................... 6 

2 Teoretisk bakgrund .................................................................. 7 
2.1 Tidigare forskning ........................................................................ 7 
2.2 Visuell programmering I Unreal Engine 4 .................................... 7 
2.3 Verktyg ......................................................................................... 9 

2.3.1 Versionshanteringssystem ......................................................................... 9 
2.3.2 Agila Metoder ............................................................................................. 9 
2.3.3 Victory-Plugin ............................................................................................ 9 
2.3.4 Mathematica ............................................................................................... 9 
2.3.5 Unreal Engine 4 Profiler ............................................................................ 9 

2.4 Genomförande ............................................................................ 10 
2.5 Fas 1 ............................................................................................. 11 

2.5.1 Planering ................................................................................................... 11 
2.5.2 Teori .......................................................................................................... 11 
2.5.3 Implementation ......................................................................................... 11 
2.5.4 Återkoppling .............................................................................................. 11 

2.6 Fas 2 ............................................................................................ 11 
2.6.1 Teori .......................................................................................................... 11 
2.6.2 Planering .................................................................................................. 12 
2.6.3 Analys och utvärdering av data ................................................................ 12 

2.7 Val av datainsamlingsmetod ....................................................... 12 
2.7.1 Mätfel och mätosäkerhet .......................................................................... 12 
2.7.2 Mätvärden ................................................................................................ 13 
2.7.3 Förväntade resultat .................................................................................. 13 

3 Arbetet ....................................................................................14 
3.1 Iterationsplan ............................................................................. 14 
3.2 Klassen Hexagon_tile i Blueprints .............................................. 15 

3.2.1 Problem .................................................................................................... 15 
3.2.2 Lösningen ................................................................................................. 15 

3.3 Inläsning av konfigurationsdata ................................................. 15 
3.3.1 Problem .................................................................................................... 15 
3.3.2 Lösningen ................................................................................................. 15 

3.4 Klassen Map_generation i Blueprints ......................................... 16 



 
 
 
 
 

2 

3.4.1 Problem .................................................................................................... 16 
3.4.2 Lösningen ................................................................................................. 17 

3.5 Import av Blueprints till befintligt projekt ...................................17 
3.5.1 Problem .................................................................................................... 17 
3.5.2 Lösningen ................................................................................................. 17 

3.6 Verifiering av implementation och prestanda ..............................17 
3.6.1 Problem .................................................................................................... 17 
3.6.2 Lösningen ................................................................................................. 17 

4 Resultat .................................................................................. 18 

5 Diskussion .............................................................................. 22 
5.1 Utvärdering av metod ................................................................. 22 
5.2 Resultat från prestandatesterna ................................................. 23 
5.3 Slutsats ....................................................................................... 24 
5.4 Betydelse .................................................................................... 24 
5.5 Rekommendationer .................................................................... 24 
5.6 Vidare forskning ......................................................................... 25 
5.7 Avslutande tankar och kritik ....................................................... 25 

6 References ..................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Appendix A .................................................................................... 1 

Terminologi .................................................................................. 1 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

3 

1 Inledning  

Denna avhandling är ett kandidatarbete inom information- och 
kommunikationsteknik utfört vid Stakkr AB i Stockholm, Sverige. 

Avhandlingen fokuserar på programmeringsspråk och teknologier som 
används i spelmotorn Unreal Engine 4 och hur programmeringsspråken står 
sig gentemot varandra vid exekvering på mobila enheter. 

1.1 Bakgrund 
I takt med teknikens frammarsch har tillgången till mobila applikationer och 
spel blivit alltmer en del av människors vardag. Varje dag laddas tusentals 
applikationer och spel ner på “smarta telefoner“ och antal timmar som 
konsumeras framför en skärm ökar allt mer. Under 2015 räknas det med att 
mobilspel kommer att öka sin omsättning med 16.5% och stå för 30.9% av 
hela den amerikanska mobilmarknaden (Emarketer 2015).  
 
Under det senaste decenniet har framstegen inom mobilteknik utvecklat nya 
kraftfulla mobila enheter som kommer med ständigt ökande prestanda och 
grafik (Manweiler, Agarwal, Zhang, Choudhury, & Bahl 2011, s. 71). Mobilspel, 
som utgör majoriteten av mobila applikationer, har ökat i popularitet de 
senaste åren och det lockar miljontals spelare. Mobilspel är dominerande i 
topplistorna över de främsta program som laddats ner i både Android och 
Apples iOS applikationsmarknad vilket har lett till att fler företag och 
individer utvecklar mobilspel. (AppAnnie 2014).  

1.2 Företaget Stakkr AB 
Stakkr håller på att utveckla helt nya mobila spel och applikationer för att 
försörja spelmarknaden och använder sig av spelmotorn Unreal Engine 4, 
framtaget av Epic Games, samt kodar primärt sina spel i C++.  
 
Företaget har under en kortare tid övervägt att flytta en del kod till det visuella 
programmeringsspråket Blueprints. Detta på grund av att inlärningskurvan 
till visuell programmering inte är lika brant som traditionell programmering i 
C++ och viss implementation går betydligt snabbare att göra (Wilhelmsson 
2013). 
 
Visuell programmering är möjligen nästa stora framsteg för 
spelprogrammering i spelmotorn Unreal Engine 4 (Unreal Engine, 2015). 
Blueprints är ett användbart verktyg för att göra prototyper och bygga 
kompletta spel, simuleringar och visuella effekter utan att behöva skriva 
traditionell kod (Unreal Engine, 2015). 
 
Stakkr vill att jag ska undersöka hur prestandan i Blueprints står sig gentemot 
C++. Företaget vill att jag ska översätta två av de befintliga C++ klasserna de 
har i dagsläget till Blueprints och utföra mätningar av exekveringstid av CPU 
och GPU. Mätningarna kommer att utföras i profileringsverktygen inom 
Unreal Engine 4 och genom att göra utskrifter av tid direkt i loggar.  
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1.3 Problem 
Mobilspel är komplicerade att utveckla och kräver en bred kunskap inom 
programmering. Valet av programmeringsspråk är ett av de problem som ett 
spelföretag ställs inför då olika programmeringsspråk har olika för och 
nackdelar. Utöver programmeringsspråk måste spelföretagen ta hänsyn till 
prestandan på mobila enheter då dessa har en långsammare CPU och GPU i 
jämförelse till PC och spelkonsoler.  

1.4 Syfte 
Nedan presenteras syftet med examensarbetet och syftet av examensarbetet 
för företaget.  

1.4.1 Projektets syfte 
Projektets syfte är att undersöka om prestandan i Blueprints är lämplig för 
mobilspel. 

1.4.2 Företagets syfte 
Syftet är att utveckla och tillhandahålla Stakkr en lämplighetsutvärdering av 
att skriva kod i Blueprints och undersöka hur bra den presterar jämfört med 
språkstandarden C++. Om studien kan visa att Blueprints är ett lämpligt 
språk och miljö att utveckla i och att de presterar jämförbart eller bättre med 
dagens standard C++ kan detta ge Stakkr underlag för att ta beslut om att 
ersätta dagens kod skriven i C++.  

1.5 Projektfrågor 
I detta avsnitt görs en genomgång av projektmålen för examensarbetet. Målen 
beskriver det som ska ha uppfyllts under examensarbetet tills det att jag 
lämnar över arbetet till Stakkr. 
 

• Hur påverkas arbetstiden genom att programmera visuellt gentemot att 
skriva traditionell kod? 

• Går det att implementera kod för mobilspel i programmeringsspråket 
Blueprints som har samma prestanda och funktionalitet som 
funktioner skrivna i C++? 

• Hur presterar Blueprints gentemot C++? 
 

Resultatet av detta examensarbete ska göra det möjligt för Stakkr att överföra 
den befintliga koden i C++ till Blueprints samt underlag av prestandatester. 
Som ett resultat av detta har Stakkr möjlighet att överföra arbetsuppgifter till 
visuell programmering.  
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1.5.1 Nytta, Etik och Risker 
Både stora och små företag inom spelbranschen kommer ha möjlighet att dra 
nytta av detta projekt. Om resultaten visar sig vara positiva för att 
programmera mobilspel med hjälp av visuell programmering kan detta 
resultera i att utvecklingen kan effektiviseras och utvecklingsprocessen kan gå 
snabbare. Visar sig Unreal Engines 4 visuella programmeringsspråk vara 
lämpligt för mer komplexa mobilspel resulterar detta i en lägre barriär för 
programmering och att fler medarbetare kan ta del av och bidra till spelet.  
 
Däremot om resultaten är negativa för att programmera mobilspel med hjälp 
av visuell programmering kan det vara aktuellt att fortsätta använda 
traditionell programmering då prestandan är viktig för mobila enheter.  
 
Under forskningens analys, tolkning av resultat eller vid citering finns det 
krav på att aldrig försköna eller förfalska resultatet för att på något sätt få stöd 
för sin tes. 
 
 ”Som forskare bör fokus inte enbart läggas på den hypotes som drivs för att 
få stöd för denna, utan det är av vikt att även få med de faktorer som kan 
tala emot syftet” (Gustafsson, Hermerén & Petersson 2005). 
 
Några av de potentiella risker som finns med detta examensarbete är att 
mätresultaten kan vara svåra att läsa av. Verktygen för jämförelse av de två 
distinkt olika programmeringsspråken kan vara svåra att jämföra mellan samt 
att prestandan varierar på de mobila enheterna. Detta kan resultera i 
felmätningar.  

1.6 Metod 
Det finns olika metoder och forskningsstrategier som passar olika områden, 
två av dessa forskningsmetoder är kvalitativa och kvantitativa. Där den 
kvalitativa metoden sker interpreterande och har små datasamlingar medan 
den kvantitativa forskningsmetoden har stora datainsamlingar och sker 
experimentellt (Anne Håkansson 2013).  

1.6.1 Filosofiskt antagande 
Filosofiskt antagande är startpunkten för en undersökning och hjälper till att 
styra hela undersökningen. Detta examensarbete kommer använda filosofiska  
antagandet Realism som antar att verkligheten är känd och individens 
tolkning av den inte påverkar verkligheten genom att betrakta verkligheten för 
insamling av data som man sedan använder sig av för att dra slutsatser (Anne 
Håkansson 2013). 

1.6.2 Programutvecklingsmetodiken Scrum  
Scrum används oftast i projektledning där miljöer och situationer kan komma 
att förändras, i och med detta blir det svårt att planera för framtiden. För att 
möta dessa villkor använder sig Scrum av korta iterationer (sprintar), 
kontinuerliga återkopplingar främjas genom dagliga möten. Scrum införs ofta 
för att förbättra ett företags förmåga att leverera iterativt och med hög kvalitet 
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i rätt tid. Till följd av detta bidrar det till en positiv kommunikation och 
samhörighet mellan de involverade arbetskollegorna i projektet (Schwaber & 
Beedle, 2001).  

1.6.3 Vald metod 
Eftersom arbetet går ut på att utveckla en mjukvaruapplikation samt att 
företaget använder sig av iterationer vid utvecklingen, så är en agil 
arbetsmetod utformad efter scrums grunder ett bra val att utgå ifrån. Arbetet 
ska utföras iterativt där målet för varje iteration är att ha en körbar version att 
visa upp för kunden. Detta sätt att arbeta gör att kunden, genom kontinuerliga 
möten, får se progressionen av arbetet och kan i ett tidigt stadium komma 
med åsikter och synpunkter. Tack vare det nära samarbetet så kan fel och 
brister i applikationen upptäckas i ett tidigt skede och undvika tidskrävande 
felsökning. Denna arbetsmetod kommer att stå till grund för att utvärdera hur 
det är att programmera visuellt gentemot traditionellt.  
 
Den valda undersökningsmetoden för detta examensarbete är kvantitativ 
experimentell undersökning. Denna lämpar sig bäst i och med den stora 
mängden data som ska samlas in. Genom att identifiera alla relevanta 
variabler och låta dessa variera medan andra variabler är konstanta så kan 
information om beroende och påverkan mellan dessa variabler ge ett 
undersökningsresultat. (Anne Håkansson 2013). Med hjälp av deduktion skall 
jag verifiera eller falsifiera om min hypotes stämmer att Blueprints är lika bra 
eller bättre att använda sig av för mobilspel utveckling.  
 
Att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod skulle inte vara passande i 
och med att små datainsamlingar inte skulle ge ett tillräckligt bra mätresultat 
för att dra en generell slutsats. 
 

1.7 Avgränsningar 
Då detta projekt har en fastställd tidsbegränsning kommer inte 
programmeringsspråket Blueprints att jämföras med alla olika 
tillämpningsområden inom mobilspel. Denna rapport ger en överblick över 
komplexa funktioner som t.ex. kartgenerering. Områden som jag inte berör är 
bland annat artificiell intelligens och rendering av grafik.  
 
Data som kommer att samlas in är i huvudsak genererad på den mobila 
plattformen iOS, detta begränsar något då mobiler kör olika operativsystem 
samt har olika prestanda.  

1.8 Disposition 
I de följande delarna av rapporten presenteras bakgrundsteori om tester samt 
bakgrund till visuell programmering och Unreal Engine 4. Sedan följer en 
förklaring till datainsamlingsmetoder och dataanalysmetoder följt av 
motivering till valda metoder för arbetet. Slutligen redovisas det genomförda 
arbetet, resultat och slutsatser. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras använda teorier och begrepp som är relevanta för 
rapporten. Se bilaga A för terminologi.   

2.1 Tidigare forskning 
För att genomföra studien krävs det efterforskning och passande val av 
litteratur. Databaserna som har används för att hitta samtlig information är 
följande:  

• www.diva-portal.org 
• scholar.google.se 
• www.kb.se/libris/soktjanster 

 
Sökord: 

• Visuell programmering  
• Unreal Engine 
• Prestanda för telefoner 
• UDK 
• Mobilutveckling 
• Spelutveckling 

 
Sökandet har lett mig till en del intressanta fynd som kommer att gynna 
denna studie. Patrik Wilhelmsson har utfört en studie om hur visuell 
programmering i Unreal Engine 3 skiljer sig från traditionell programmering. 
Författarens resultat visade på att visuell programmering var lättare att 
programmera i och var ett programmeringsspråk att föredra över traditionell 
programmering för nybörjare. Det visade sig att en bra kodstruktur var viktig 
för att få en överblick och en tydlighet i koden, samt att för komplexa 
uträkningar var de andra programmeringsspråken i Unreal Engine 3 att 
föredra (Wilhelmsson 2013). Denna studie kommer att hjälpa mig att besvara 
frågan om hur arbetstiden påverkas av att skriva kod visuellt. I den nyare 
versionen av Unreal Engine 4 så har det visuella programmeringsspråket 
utvecklats och tagit en betydligt större roll i utvecklingen av spel. (Unreal 
2015) Med studien som underlägg kommer jag kunna bygga vidare och 
besvara ytterligare på frågorna om hur pass Blueprints prestanda lämpar sig 
för mobiler. I min studie kommer jag inte att ta med delarna relaterade till 
spelet Wilhelmsson utvecklade i sin studie då denna inte har någon relevans 
till klasserna jag ska översätta till Blueprints.  

2.2 Visuell programmering I Unreal Engine 4 
Blueprints visuella skript är ett system i Unreal Engine 4 som är ett komplett 
spelskriptssytem baserat på att använda sig av ett nod-baserat gränssnitt för 
att skapa spelelement inifrån Unreal Editorn. Detta system är extremt 
flexibelt och kraftfullt. (Unreal 2015)  
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I visuell programmering drar man kopplingar mellan noder för att exekvera 
koden i den ordningen man själv bestämmer. De vita strecken representerar i 
vilken ordning funktionerna kommer att exekvera medan variabler 
representeras med olika färger. Blueprints programmering liknar ett statiskt 
typat traditionellt programmeringsspråk vilket betyder att man behöver ange 
datatypen på en variabel och att implicita konverteringar inte är tillåtna. Se 
nedan för exempel på skillnader och likheter mellan Blueprints och C++.  
 
Figur 1. illustration av Blueprints programmeringsspråk  

 
Översättning av koden ovan i figur 1 från Blueprints till c++:  
 
int main(int argc, char* argv[]){ 
 int summa = 0; 
 
 for(int i = 0; i <=10; i++){ 
  summa +=i; 
 } 
  std::cout << summa; 
  return 0; 
} 
 
Som det går att notera är Blueprints lättare att följa för de som inte någon 
bakgrund i programmering och det krävs mindre förståelse av 
programmeringstermer.  
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2.3 Verktyg 
Nedan listas examensarbetets verktyg. 

2.3.1 Versionshanteringssystem 
Github är ett versionshanteringssystem som kommer att användas i 
examensarbetet för att skapa säkerhetskopior av koden. Github används för 
att på ett praktiskt och strukturerat sätt få en överblick av versionerna av den 
kod som skrivs. Att använda Github för ett projekt som detta möjliggör flera 
utvecklare att ta del av koden.  

2.3.2 Agila Metoder 
Att jobba agilt innefattar att man jobbar iterativt och genomför kontinuerliga 
leveranser av arbetet till beställaren. Kunden inkluderas i arbetet för att 
upptäcka eventuella preferenser och önskemål på produkten som håller på att 
utvecklas. Detta gör att det är lättare att identifiera vad som behöver göras och 
minimerar risken för att resultatet inte är efter kundens förväntan. 

2.3.3 Victory-Plugin 
Victory är ett plugin till Unreal Engine 4 som tillhandhar ett stort urval av nya 
funktioner och metoder till Blueprints. Då Blueprints är ett relativt nytt 
programmeringsspråk kan visa funktioner saknas som återfinns i C++.  

2.3.4 Mathematica 
Mathematica är ett program utvecklat av Wolfram och syftar till att hjälpa till 
med matematiska uträkningar och statistik. Programmet kan hjälpa att skapa 
en matematisk modell samt uträkningar av konfidensintervall.  

2.3.5 Unreal Engine 4 Profiler 
Profiler är ett verktyg i Unreal Engine 4 och används för att övervaka 
prestandan genom att samla och spåra speldata. Datan kan sedan användas 
för att identifiera källor till dålig prestanda. Profiler har också möjligheten att 
övervaka variabler och spara ner historik om hur variablerna har ändrats över 
tid.  

 
 
Figur 2. illustration Unreal Engine 4 Profiler vid exekveringsmätningar.  
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3 Metoder 

I detta kapitel ska metoden som ska användas i examensarbetet definieras 
samt vilka testmetoder som ska användas för att kunna göra mätningar och 
jämförelse mellan Blueprints och C++.  
 
Jag har under min förstudie undersökt vilken arbetsmetod som lämpar sig 
bäst för att undersöka hur tidseffektivt det är att programmera visuell 
gentemot att programmera traditionellt och valt en agil arbetsmetod som 
lämpar sig bäst för mjukvaruutveckling och företaget Stakkrs egna arbetssätt. 
För prestandatesterna använder sig studien av en kvantitativ experimentell 
undersökning.  

3.1 Genomförande 
Tre milstolpar har definierats som ska genomföras för att examensarbetet ska 
uppfylla projektmålen (se 1.5).  
 

1. Befintlig kod ska översättas till VPL Blueprints. 
2. Koden ska integreras med Stakkr’s nuvarande spelprojekt. 
3. Prestandatester ska genomföras med hjälp av Unreal Engines 4 

profileringsverktyg.  
 
Syftet med de två första milstolparna är att undersöka om motsvarande 
funktionalitet som kartgenereringsklasserna i C++ går att implementera i VPL 
Blueprints. Den tredje milstolpen ska hjälpa mig att ge Stakkr en bedömning 
av hur stabil konstruktionen i Blueprints är vid hög belastning på mobila 
enheter i jämförelse med C++. Utifrån detta ska en bedömning visa om 
Blueprints är ett tillräckligt kraftfullt alternativ till C++ och om tiden det tar 
att utveckla visuellt är effektivare än traditionell programmering. 
Examensarbetet är uppdelat i två faser där de två första milstolparna ska 
utföras under fas 1 och sista milstolpen under fas 2 

Figur 3. Översikt över genomförandet för samtliga iterationer under fas 1.  
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3.2 Fas 1 
Nedan följer en förklaring för de olika momenten under fas 1.  Figur 3 visar 
hur de olika momenten och genomförandet för fas 1. 

3.2.1 Planering 
Under planeringen ska möten hållas med Stakkr för att definiera vilka 
uppgifter som ska genomföras under kommande iteration. I Planeringen ingår 
det en specifikation av deluppgifter som ska utföras för att jag ska kunna gå 
över till nästa iteration. 

3.2.2 Teori 
Under Teorimomentet ska alla de teorier jag behöver tillgodogöra mig för 
studien hämtas från hemsidor, böcker och koddokumentation för att kunna 
genomföra en iteration. Under förstudien har jag samlat på mig de teorier som 
kommer behövas för att genomföra examensarbete. Dock kan dessa komma 
att kompletteras under de olika iterationerna eftersom vissa problem upptäcks 
först när en iteration nås.  

3.2.3 Implementation 
Under implementationen genomförs all programutveckling och 
kodöversättning. I kapitel 4 kommer en mer detaljerad beskrivning av själva 
utförandet. I denna process ingår det även att koden verifieras gentemot 
iterationskraven samt att Github används för att regelbundet ta en backup på 
både C++ kod och Blueprints.   

3.2.4 Återkoppling 
Efter varje utförd implementation genomförs ett möte med Stakkr där 
resultaten av iterationen presentera. Mötets syfte är att verifiera att koden 
uppfyller iterationens krav. Om Stakkr har synpunkter gällande att koden inte 
uppfyller kraven kommer en ny iteration att planeras in för att lösa dessa.  

3.3 Fas 2 
Fas 2 skiljer sig någorlunda från första fasen. Stegen som ska utföras är Teori, 
planering och till sist analys och utvärdering av data.  

3.3.1 Teori 
Teorimomentet i fas 2 är detsamma som i fas 1. Information gällande hur 
profileringsverktyget fungerar ska hämtas. Frågorna som ska besvaras under 
teorimomentet är följande:  
 

• Hur används Unreal Engine 4 profileringsverktyg? 
• Finns det begränsningar i programmet och isåfall vilka? 
• Hur läser man av och tolkar data i programmet? 
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3.3.2 Planering 
Under detta moment ska antalet tester planeras som kommer att köras under 
den aktuella iterationen i profileringsverktygen som Unreal Engine 4 
erbjuder. Detta innebär en serie tester där belastningen successivt ökar till det 
att klassernas prestanda blir oacceptabel. Utvärderingssteget i metoden 
kommer ligga till grund för vilken data och vilka tester som kommer att 
planeras för iterationen. 

3.3.3 Analys och utvärdering av data 
Efter samtliga iterationer av prestandatester utvärderas varje test individuellt 
och resultaten analyseras. Utifrån analysen ska resultatet bedömas om det ska 
tas med i examensarbetets bedömning av Blueprints prestanda.  

3.4 Val av datainsamlingsmetod  
Som det tidigare nämndes i kapitel 1.6 är en kvantitativ datainsamlingsmetod 
passande för detta examensarbete. Data ska samlas in med hjälp av Unreal 
Engines 4 profileringsverktyg. Genom att observera CPU, GPU och variabler 
kan exekveringstid och prestandan på funktionerna och programmet mätas. 
Då denna studie ska behandla stora mängder data lämpar sig inte en kvalitativ 
datainsamlingsmetod.  
 
De mest relevanta observationerna kommer att vara på CPU:n. Detta är på 
grund av att klasserna som ska översättas från C++ till Blueprints är baserade 
på algoritmer som gör CPU uträkningar. GPU Exekveringstiden kommer inte 
att ha en lika stor påverkan delvis för att grafiken i Stakkrs spelprojekt inte är 
färdig samt att polygonantalet för modellerna är låga och detta bidrar till en 
låg inverkan på GPU:n. 

3.4.1 Mätfel och mätosäkerhet 
Vid en mätning får man som resultat ett mätvärde. Den mätta egenskapens 
sanna värde definieras genom en av två följande formler (Göran Grimvall 
2007). 
 

sant värde = mätvärde - mätfel  
sant värde = mätvärde · korrektionsfaktor 
 

Dessa mätfel kan delas upp 3 kategorier: 
 
Grova fel, hit hör t.ex. rena felavläsningar, fel vi omvandling mellan enheter 
och trasiga instrument (ibid). 
 
Systematiska fel, hit hör kalibreringsfel och att mätinstrumentets visning 
beror på variationer i yttre betingelser som man ej korrigerat för (ibid). 
 
Slumpmässiga fel, hit hör fel som beror på slumpmässiga omständigheter, 
t.ex. kortvariga variationer i de yttre betingelserna (ibid). 
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I den här undersökningen anser jag att risken för grova fel inte kommer 
förekomma de instrumenten för avläsning har kontrollerats att det fungerar 
korrekt. Systematiska fel kommer heller inte förekomma de Unreal Engine 4 
Profiler inte har några kalibrerings möjligheter. Slumpmässiga fel kan 
förekomma, exempelvis kan schemaläggning av processortrådar visa 
variationer på prestanda. 
 

3.4.2 Mätvärden 
I denna undersökning är det av intresse att veta exekveringstiden på att 
generera en spelkarta. Mätningarna på processerna kommer att avläsas i 
sekunder.  
 
Följande formel kommer att användas för beräkningarna av exekveringstid: 
 

pt = Processortid förbrukas av programmet i ticks 
td = tiden för läsning från disk 

t = Processor klockans tick per sekund 
 

Exekveringstiden för uppbyggnaden definieras av formeln (pt-td)/t. Med hjälp 
av formeln kan vi beräkna medelvärdet genom att dividera uttrycket med 
antalet körningar. 

ms = medelvärde i sekunder 
 

((pt-td)/t)/i = ms, där i är antalet körningar.  
 

3.4.3 Förväntade resultat 
Mina förväntade resultat av studien är att Blueprints prestanda kommer att 
vara tillräcklig för att konkurrera med C++ på mobila enheter. Förväntningar 
på studien är att Blueprints kan vara något långsammare vid exekvering men 
att detta inte är något som är märkbart för en användare av applikationen. 
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4 Arbetet 

Under detta kapitel förklaras de väsentliga C++ klasserna och deras 
funktioner som ska översättas. Sedan följer en definition av en iterationsplan 
och genomförandet av studien där samtliga eventuella problem analyseras och 
möjliga lösningsförslag presenteras. Iterationsplanen har gjorts för att bryta 
ner uppgiften till mindre moment så att det blir enklare att fokusera på 
enskilda uppgifter och sedan stegvis närma sig en konstruktion av 
programmet och en översättning av C++ klasser för att kunna utföra 
mätningarna som krävs samt att kunna utvärdera hur det är att programmera 
visuellt.  

4.1 Iterationsplan 
1. Skapa klassen Hexagon_Tile i Blueprints med en initialiseringsfunktion 

definierad i kapitel 4.2.  
2. Se att Hexagon_tile lyckas läsa in konfigurationsdata från filerna.  
3. Skapa klassen Map_Generation i Blueprints med samtliga funktioner 

definierade i kapitel 4.4. 
4. Import av Blueprints klasser till befintligt projekt. 
5. Verifiering av implementation och prestandatester. 
 
Efter att iterationsplanen är genomförd kommer konstruktionen ha följande 
utseende:  

Figur 4. illustration av programmets konstruktion i Blueprints efter att 
iterationsplanen är genomförd.  
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4.2 Klassen Hexagon_tile i Blueprints 

4.2.1 Problem 
Inför denna iteration var första problemet att undersöka ifall det är möjligt att 
återskapa klassen Hexagon_Tile I Blueprints. Hexagon_Tile bestämmer hur 
byggblocken ser ut och bestämmer egenskaperna på byggblocket. Dessa 
egenskaper finns definierade i JSON filer. Klassen har i huvudsak en 
initialiseringsfunktion som bestämmer samtliga egenskaper. Funktionen för 
initialisering ser ut på följande sätt i C++ och har tre stycken in parametrar: 
 
Create_Hexagon(boolean isWall, EType terrainType, FVector2D Index); 
 
Variabeln isWall Definierar huruvida hexagonen är tillgänglig för 
spelkaraktärer att förflytta sig över. Variabeln terrainType bestämmer vilka 
parametrar som ska läsas in från JSON filen. Sist kommer variabeln index 
som bestämmer hexagonens index i form av koordinatens x- och y-värden. 

4.2.2 Lösningen 
För att konstatera att klassen fungerar så krävs det att Hexagon_Tile skriven i 
Blueprints, initialiseras och blir synlig som objekt i spelmotorn. Eftersom 
klassen ännu inte har möjlighet att kommunicera med JSON samt 
Map_Generation klassen under denna iteration så implementeras ett 
testprogram som skapar en instans av Hexagon_Tile utan att ta hänsyn till 
JSON.  

4.3 Inläsning av konfigurationsdata 

4.3.1 Problem 
För att hexagonen ska initialiseras med rätt värden läser denna av ett 
fördefinierat JSON dokument. Det finns inget inbyggt stöd för att läsa av 
JSON i Blueprints. För att denna klass ska fungera måste ett stöd för att läsa 
JSON via Blueprints implementeras och detta kan göras med två alternativ. 
Det första alternativet är att undersöka källkoden för Blueprints och 
implementera stödet på en låg nivå i språket. Det andra Alternativet består av 
att lägga till stöd i befintliga C++ klasser så att dessa sedan går att anropa via 
Blueprints. Då Unreal Engine 4 tillåter kommunikationen från Blueprints till 
C++ är detta alternativ lättare att implementera.  

4.3.2 Lösningen 
Stakkr har skrivit kod i C++ för att läsa av JSON dokument som de befintliga 
C++ klasserna använder sig av. För denna studie användes det relevanta delar 
av den kod som Stakkr har skrivit och anropsstöd för Blueprints har 
implementeras. Detta är möjligt genom att skriva om variabler så att dessa är 
av typen 32bitar respektive 64bitar samt att använda sig av Unreal Engines 
egna variabeltyper, se exempel nedan: 
 
• Int översätts till int32. Som standard behöver programmerare inte 

specificera storleken på en numerisk variabel och dessa brukar skötas av 
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operativsystemet, däremot är Blueprints limiterade och har som standard 
att tolka numeriska variabler i 32 bitar.  

• Listor av en specifik variabel typ översätts från ”variabeltypen []” till 
“TArray<variabeltypen>”. Blueprints hanterar listor något annorlunda till 
skillnad från traditionella programmeringsspråk. En TArray är dynamisk i 
Blueprints och en exakt storlek och innehåll behöver inte definieras.  

• Point översätts till FVector2D. 
• Flaggan UFUNCTION(BlueprintCallable) måste vara med på funktionerna 

som ska vara synbara i Blueprints 
 
Eftersom läsning av JSON sker från disk och inte RAM-minne kommer denna 
tid att subtraheras från datamätningarna i senare skedde. Av denna anledning 
kommer kod att implementeras för att beräkna den tid det tar att läsa av 
JSON filen. För att bekräfta att dessa funktioner fungerar korrekt kommer 
testprogrammet från föregående iteration att användas.  

4.4 Klassen Map_generation i Blueprints 

4.4.1 Problem 
Klassen vid namn Map_Generation är utformad för att bygga upp en karta 
med hjälp av procedur generation, detta innebär att kartan inte är 
förutbestämd och byggs upp vid exekveringstid till skillnad från att ha en 
förutbestämd karta. De viktigaste funktionerna i denna klass är följande:  
 
Generate_Map(int32 xSize, int32 ySize, int32 rooms); 
Clear_Map(); 
 
Variablerna xSize och ySize bestämmer antalet hexagoner i höjd respektive 
bredd. Variabeln rooms bestämmer hur många rum som ska skapas på kartan. 
Se figur 5 för exempel. För att kartan ska produceras korrekt använder 
Stakkr en algoritm som tar hänsyn till de inmatade variablerna och plockar 
bort överflödiga hexagoner för att skapa rummen.  

Figur 5. illustration av en genererad hexagonkarta med 4 rum. Figuren 
representerar ett ungefärligt utseende för en karta bestående av 40 hexagoner.  
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4.4.2 Lösningen 
Algoritmen för skapandet av kartan har skrivits av Stakkr i C++ och koden 
finns väl dokumenterad. Genom att undersöka de använda variablerna och 
funktionsanropen kan reverse engineering tillämpas för att skriva om dessa 
till Blueprint. Ett viktigt moment är att kommunikationen mellan 
Map_Generation och Hexagon_tile är fullt fungerande och att rätt variabler 
skickas med i initialiseringen av Hexagon_tile. För att det ska vara lätt för 
framtida utvecklare att modifiera och ändra kartans storlek implementeras en 
Blueprint Struct som håller i de fördefinierade variablerna.  

4.5 Import av Blueprints till befintligt projekt 

4.5.1 Problem 
När klasserna är färdiga återstår det att importera dessa till Stakkrs befintliga 
projekt för att sedan verifiera implementationen i kommande iteration.  

4.5.2 Lösningen 
För att minimera risken att det nuvarande spelprojektet skulle sluta fungera 
kommer importen att ske till en kopia av projektet istället för originalfilerna. 

4.6 Verifiering av implementation och prestanda 

4.6.1 Problem 
Fram till denna iteration ska implementationen verifieras och en karta kunna 
genereras i spelvärlden. Det som återstår att se är hur klasserna presterar vid 
hög belastning och varierande mängd data. Syftet blir nu att kvalitetssäkra 
klasserna för att kunna bedöma lämpligheten av att använda Blueprints 
istället för C++.  

4.6.2 Lösningen 
Lämpligheten av implementationen genomfördes samtidigt som 
prestandatester utfördes gentemot C++ klasserna. Resultaten av jämförelsen 
syns i Kapitel 5 Resultat och Konfigurationen och datan finns under bilaga 
B. Prestandatesterna utfördes både genom Unreal Engine 4 Profiler och 
genom att direkt skriva ut exekveringstiden för samtliga klasser i kod. Detta 
gjordes för att få noggrannare mätresultat då det inte går att styra över 
schemaläggning av trådar i systemet. Dessutom ska konfidensintervall skapas 
för datan. Detta ökar trovärdigheten av den datan som ska analyseras. 
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5 Resultat 

I föregående kapitel har följande visats: 
 
• Att det är möjligt att implementera och översätta C++ klasser till Blueprints. 
• Att klasserna har implementerats på ett användarvänligt sätt där utvecklare 

kan ändra in-parametrar för kartgenerering metoden och ändra kartans 
storlek och antal rum.  

 
Hur påverkas arbetstiden genom att programmera visuellt 
gentemot att skriva traditionell kod?  
 
Att förstå hur man programmerar visuellt i Blueprints har inte varit några 
problem och dokumentationen av hur detta görs är tydlig. Arbetet har visat att 
om man har tidigare erfarenhet av programmering och förstår konceptuellt 
hur programmering fungerar finns det inga svårigheter i språket.  
 
Resultatet om huruvida arbetstiden påverkas negativt eller positivt av att 
programmera visuellt i Blueprints gentemot C++ är svårt att mäta. Baserat på 
den erfarenhet som har erhållits under detta arbete är att ingen negativ 
påverkan har återfunnits med VPL i Blueprints. 
 
Nedan följer resultaten från prestanda testerna som ska besvara frågan: 
Hur presterar Blueprints gentemot C++? 

 
Figur 6.0 Diagram över Exekveringsmätningar utan generering av rum. 
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I figur 6.0 på förgående blad ser vi medelvärdet av exekveringstid för tio 
körningar av Map_Generation i Blueprints (grå staplar) och C++ (röda 
staplar) för en kartstorlek på 100, 900, 1600, 2500 respektive 3000 
hexagoner utan att generera några rum. I dessa testkörningar har tiden för 
läsning av JSON filen subtraherats. Det går att notera att klassen skriven i 
C++ är upp till fem gånger snabbare för dessa testkörningar och presterar 
avsevärt bättre när en större karta ska genereras.  
 
För att få en bild av hur Blueprints skalade utfördes ytterligas fem 
testkörningar där arbetet för kartgenereringen delades upp i två respektive 
fyra instanser av Map_Generation klassen. Se figur 6 för diagram.  
 

Figur 6.1 Diagram över Exekveringsmätningar med flera instanser av 
Map_Generation utan att generera rum. 
 
I figur 6.1 ser vi medelvärdet av fem testkörningar av flera instanser av 
klassen Map_Generation i Blueprints jämfört med en instans av samma klass 
i C++.  Återigen så har inte algoritmen för generering av rum tillämpats i 
dessa testkörningar. Det går att notera att exekveringstiden stabilt minskar 
med 18-24% vid dubblering av instanser av Map_Generation klassen. Delar 
man upp arbetet över 4 instanser av klassen skriven i Blueprints får vi som 
bäst en minskning på ca 39 %, trotts detta blir exekveringstiden inte bättre än 
en instans av klassen skriven i C++.  
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Någon som inte syns i diagrammen att taket för hur många hexagoner som är 
möjligt att generera fram i Blueprints låg på ca 60 gånger 50 hexagoner. Vid 
ett högre antal slutade klassen att fungera och Unreal Engine 4 rapporterade 
att ett maximalt antal anrop har utförts. Däremot kunde klassen skriven i C++ 
generera en karta på över 10000 hexagoner utan några större bekymmer eller 
fel.  
 

 
Figur 7.0 Diagram över Exekveringsmätningar med generering av 10 rum 
 
Figur 7.0 visar medelvärdet av femtio körningar där tio rum har genererats 
på kartan. Vi ser att det tar mer än dubbelt så lång tid att generera en karta 
med rum för både C++ och nästan tre gånger så lång tid för Blueprints 
gentemot att inta ha några rum alls. Det går att konstatera att genereringen av 
rum belastar Blueprints avsevärt mer. 
 
Slutligen har vi Figur 7.1 och 7.2. Där den första visar 95 % 
konfidensintervallen samt den matematiska modellen gentemot datan. Vi kan 
betrakta att ökningen sker nästan intill linjärt med minde avvikelser. I Figur 
6.2 kan vi se den formlerna som har tagits fram med hjälp av programmet 
Mathematica. Ökningen av exekveringstid blev avrundat 0.05% per hexagon 
för C++ och avrundat 0.2% per hexagon för Blueprints.  
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Figur 7.1 Diagram över konfidensintervall samt den matematiska modellen  
 
 
 

 
Figur 7.2 Formlerna för den linjära utvecklingen av exekveringstid för x-antal 
hexagoner i C++ samt Blueprints. 
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6 Diskussion 

6.1 Utvärdering av metod 
Arbetsmetoden att jobba agilt har varit ett bra val och samtliga iterationer har 
blivit avklarade under de förutbestämda tidsramarna. Jag anser att jag har 
varit produktiv i utfärdandet av arbetet med utvecklandet av klasserna och 
prestandatesterna. Detta beror främst på att fokus kunde läggas på 
deluppgifterna. Tillsammans med Stakkr har nödvändiga mål och den teorin 
definierats för att underlätta arbetsprocessen. Om uppgifterna i iterationerna 
hade varit för stora skulle det ha tagit avsevärt mer tid att genomföra arbetet. 
För stora iterationer hade gjort planeringen och teori delen mer omfattande. 
Detta kunde resulterat i att en alldeles för stor mängd information skulle 
behövts tillgodogöras vid varje iteration och en bieffekt hade varit att arbetet 
skulle kännas överväldigande. Att kontinuerligt ha involverat Stakkr i 
planeringen och återkoppling har resulterat i att metoden har varit så 
framgångsrik och att Stakkr har kunnat följa arbetsprocessen. Utan Stakkrs 
involvering hade det inte varit möjligt att få respons på arbetet och hjälp med 
planeringen.  
 
Prestandatesterna har varit avgörande för att bedöma lämpligheten att 
använda sig av Blueprints som alternativ till C++ vid utveckling av spel. 
Testerna har visat hur bra Blueprints presterar och till grund av dessa tester 
låtit mig bedöma om Blueprints kan konkurrera med C++.  Arbetsmetoden för 
prestandatesterna har hjälpt att identifiera problem som har kunnat förhindra 
att testa klasserna och ökat trovärdigheten på testresultaten för att ge Stakkr 
en bättre bedömning av Blueprint klasserna.  
 
Frågeställningen för att bedöma användarvänligheten i att programmera med 
VPL Blueprints har belyst de viktigaste punkterna för att kunna lära sig 
programmera i Blueprints. Förutsättningarna för att bedöma 
användarvänligheten i Blueprints har varit följande:  
 
• Ingen tidigare erfarenhet av Blueprints sen tidigare.  
• Att huvudområdet inom programmering ligger i C++.  
 
Jag anser att utvecklingen av klasserna i Blueprints har lyckats, så det ska inte 
vara några problem för någon med liknande bakgrund att lära sig utveckla i 
Blueprint. Det som återstår att besvara är huruvida det går snabbare att 
programmera i visuellt i Blueprints gentemot C++. Wilhelmsson har i sin 
studie om Visuell programmering i Unreal Engine 3 konstaterat att struktur är 
väldigt viktigt när man programmerar visuellt och med hjälp av den 
erfarenheten jag har fått av mitt eget examensarbete kan jag inget annat än att 
hålla med i den punkten. Att besvara frågan om programmeringen har gått 
snabbare är däremot svårare. Jag som är bekväm med att skriva kod den 
traditionella vägen och med minimal erfarenhet av VPL tycker att det har varit 
likvärdigt att programmera både visuellt och traditionellt. 
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6.2 Resultat från prestandatesterna 
Resultaten i kapitel 5 visar att Blueprints är ett sämre alternativ än C++ för 
utveckling av mobilspel då testerna visar att klasserna i Blueprints inte klarar 
av att prestera på samma nivå som C++ även när man delar upp uppgifterna i 
flera instanser. Även vid fyra instanser är inte Blueprints i närheten av att ha 
samma prestanda som C++.  
 
En strategi för att öka trovärdigheten för att Blueprints presterar sämre än sin 
konkurrent C++ är att utföra mätningarna med både de inbyggda verktygen 
men också att avläsa exekveringstid med hjälp av utskrifter från kod. En 
annan strategi har varit att variera antalet hexagoner som ska genereras på 
kartan samt antal rum för att mäta Blueprints prestanda vid hög belastning 
samt att mäta resultaten på två olika sätt där den första är direkt i verktyget 
Unreal Engine 4 Profiler och genom att direkt göra tidsutskrifter genom kod.  
 
Med hjälp av Mathematica har en matematisk modell för beräkningarna av 
exekveringstiden tagits fram samt 95 % konfidensintervall för att skapa en 
skattning av den osäkerheten som kan vara associerad med datan. Samtlig 
mätdata låg inom ramarna för konfidensintervallet. Detta innebär att 
verkligheten som studien försöker mäta befinner sig någonstans innanför 
konfidensintervallet vid 95 % av fallen. 
 
För att förstå varför Blueprints presterar sämre än C++ är det viktigt att veta 
att Blueprint är ett relativt nytt programmeringsspråk samt att Blueprints 
kompileras till bytecode som körs i en virtuell maskin medan kod skriven i 
C++ kompileras till maskinkod. Eftersom Bytecode översätt till 
maskininstruktioner i efterhand kan prestandan påverkas negativt (Unreal 
Engine 4, Blueprint Compiler). Java är ett annat exempel på ett språk som 
använder bytecode och det har tagit många år innan Javas prestanda blev i 
linje med maskinkod (Bytonic Software). 
 
En annan stor skillnad mellan Blueprints och C++ är att det inte går 
schemalägga trådar i Blueprints, varje klass får en egen tråd att exekvera sin 
kod medan det går att bestämma antalet trådar som ska exekvera parallellt i 
en C++ klass. Kod skriven i C++ tillåter att använda en större del av de 
tillgängliga CPU resurserna. Mitt antagande om att dela upp kartgenereringen 
över flera Blueprints instanser skulle minska exekveringstiden var rätt då flera 
instanser körs på separata trådar gentemot en instans på en tråd, däremot är 
detta angreppssätt inte optimalt. Detta beror främst på att det blir betydligt 
svårare att ha kontroll på flera instanser än att låta en instans skötta 
genereringen.  
 
Trotts att det blev en prestandaökning när antalet instanser ökade i Blueprints 
är skillnaden inte tillräckligt stor för att rekommendera Blueprints som språk 
när det kommer till spel på mobila enheter då resurserna på en mobil enhet är 
limiterade.  
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6.3 Slutsats 
Examensarbetet har visat att klasserna skrivna i Blueprints presterar sämre än 
sin konkurrent. Prestandan hos Blueprints var sämre än de förväntade 
resultaten och detta sänker lämpligheten för att använda Blueprints i mobila 
enheter. Examensarbetet verifierar att det är användarvänligt att utveckla 
klasser i Blueprints med samma funktionalitet som C++. Detta höjer i sin tur 
lämpligheten för att Stakkr ska använda sig av Blueprints i framtiden om Epic 
games som står bakom Unreal Engine 4 förbättrar exekveringstiden av 
Blueprints.  
 
Rekommendationen till Stakkr är att inte använda sig av Blueprints i sitt 
nuvarande projekt. Att språket är Användarvänlig är inte tillräcklig starkt 
argument för att kunna göra en rekommendation då prestandaskillnaden är 
för stor jämfört med C++ då skillnaden är allt för märkbar på en mobil enhet. 

6.4 Betydelse 
Människan har ett ansvar för hållbar utveckling och teknikens roll i samhället. 
Blueprints tillåter en lägre ingångsnivå för programmering och detta leder till 
att flera medarbetare kan bidra till projektet. Ur ett socialt perspektiv är detta 
utmärkt. Fler medarbetare blir involverade och både grafiker och andra roller 
inom spelbranschen kan tycka till och bidra till befintligt projekt i och med att 
VPL är ett simpelt koncept att förstå gentemot att sätta sig in i traditionell 
programmering.  
 
Att programmera större spel genom att enbart använda Blueprints är möjligt 
men inte optimalt. Företagen som utvecklar mindre krävande mobilspel kan 
snabbt prototypa och göra simpla spel med hjälp av Blueprints. Detta medför 
att utvecklingen kan effektiviseras och utvecklingsprocessen går snabbare då 
inlärningskurvan för programmering i Blueprints är lättare. Detta innebär 
positiva effekter för samhället då utvecklingskostnaderna och utvecklingstiden 
minimeras. Det är värt att notera att framstegen inom mobil teknik och mobil 
hårdvara blir allt större med åren. Det är svårt för konsumenter att hålla 
takten och köpa de senaste mobiltelefonerna tillgängliga på marknaden varje 
halvår. Av denna anledning är det viktigt att spel för mobila enheter är 
utvecklade med stöd för både nya och gamla telefoner. Det är värt att utforma 
spelet så att den använder CPU och minne sparsamt. Därför bör man hålla i 
åtanke att använda det programmeringsspråk som är mer lämpat för spelets 
genre.  

6.5 Rekommendationer 
Om Stakkr vill använda sig av Blueprint i sitt nuvarande projekt eller framtida 
projekt är rekommendationerna följande:  
 
• Framtida projekt bör inte vara för prestandakrävande då Blueprints inte har 

likvärdig prestanda som C++.  
• Testa klasserna på andra plattformar än mobila enheter. 
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• Blueprint klasserna bör inte göra stora matematiska beräkningar av 
ovanstående anledning.  

6.6 Vidare forskning 
Under skrivandets gång har jag känt att det finns vissa frågor som går att 
forska vidare om gällande Blueprints och dessa är:  
 

• Hur presterar Blueprints på olika typer av enheter.   
• Eftersom Blueprint kan tillämpas på allt från hur Texturer och Material 

ska hanteras på spelobjekt till att skapa animations sekvenser kan det 
vara relevant att undersöka om dessa har samma prestanda som C++.  

6.7 Avslutande tankar och kritik 
Slutligen skulle jag vilja lyfta upp tankar jag ha haft under skrivandet av 
examensrapporten. Jag har ingen tidigare erfarenhet av att utföra ett arbete av 
denna grad. Detta har medfört att jag har lärt mig betydligt mycket mer än 
bara det som står i texten. Jag har erhållit en djupare förståelse för hur 
Blueprints fungerar och hur man programmerar visuellt samt att kunna 
genomföra prestandamätningar. Skulle jag få chansen att genomföra detta 
arbete en gång till hade jag utfört flera tester på olika typer av mobila enheter 
och operativsystem. Ett större omfång av enheter och tester skulle ha gett ett 
mer tillbörligt och valid resultat. 
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Appendix A 

Terminologi 

Blueprints Det visuella programmeringsspråket som används 
i Unreal Engine 4. (Unreal 2015). 

 
Unreal Engine 4  Fjärde generationens spelmotor som Epic Games 
    har utvecklat (ibid). 
 
Unreal Editor  Är en editor för spelmotorn Unreal Engine 4.  
    (ibid). 
 
VPL    VPL står för visuellt programmeringsspråk eller 
    engelska Visual programming language. 
 
CPU    En Central Processing Unit eller centralprocessor 
    är enheten som exekverar (utför) program i en  
    dator eller mobil.  
 
 
GPU     En grafikprocessor är en mikroprocessor som  
    sitter på en dators grafikkort och hanterar bland 
    annat signaler från datorn till bildskärmen. 
 
Github   Github är ett versionshanteringsprogram som  
    används för att hantera källkoden. 
 
 
JSON JSON används för att lagra och skicka 

textinformation som en datastruktur. JSON är 
språk- och plattformsoberoende (W3Schools 2015) 

 
Reverse Engineering  Är ungefär omvänd ingenjörskonst, är tekniken att 
    ifrån en färdig produkt ta fram detaljerade  
    ritningar och specifikationer på hur produkter  
    fungerar och återskapa produkten.  
 
Polygon(er)  Polygoner används inom datorgrafik för att skapa 

tredimensionella modeller och bilder. Vanligtvis är 
dessa trianglar som tillsammans bildar en 3D 
modell.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dator
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