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Sammanfattning 
Målet med detta arbete har varit att undersöka huruvida det finns ett bra sätt att utveckla en flexibel 

och framtidssäker spelmotor för en specifik speltyp, strategispel, för Android-enheter. Rapporten 

behandlar användargränssnittet för spelmotorn. För att nå målen har ett grundläggande 

användargränssnitt, ett proof-of-concept, utvecklats och sedan testats och utvärderats enligt både 

vedertagna och icke-vedertagna metoder. Resultaten som framkommit av dessa tester och 

utvärderingar har varit blandade och givit utrymme för flera intressanta analyser och slutsatser, där 

de slutgiltiga pekar på att projektet i grunden har varit av god kvalitet men att det finns vissa brister 

som bör åtgärdas innan motorn färdig- och vidareutvecklas. Resultaten och slutsatserna visar att det 

finns ett utrymme för produkten, men inte nödvändigtvis ett intresse (detta är bortom denna 

rapports omfång), och fingervisningen är att denna grund kan användas för att utveckla den produkt 

som visionerats med den utvecklade prototypen som bas. 

Nyckelord: Spelmotor, gränssnitt, Java, LibGDX, strategi  
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Abstract 
The goal of this thesis has been to research whether there are good ways to develop a flexible and 

future-proof game engine for a specific game type, strategy games, for Android units. This report 

covers the user interface of the game engine. To reach this goal a basic user interface, a proof-of-

concept, has been developed and then tested and evaluated using both accepted and non-accepted 

methods. The results of these tests and evaluations have been mixed and have given room for 

several interesting analyses and conclusions, where the bottom line shows that the basis of the 

project is of sound quality, however there are certain issues that need to be dealt with before the 

engine is further developed and finished. The results and conclusions show that there is room for the 

product, however not necessarily an interest (testing this is beyond the scope of this report), and hint 

at the possibility to use this base as a basis for the development of the product that has been 

envisioned. 

Keywords: Game engine, interface, Java, LibGDX, strategy  
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1 Introduktion 
Denna uppsats beskriver ett delprojekt av ett större projekt. Det större projektets syfte är att skapa 

en spelmotor, kallad BadEngine, för mobila enheter, med tillhörande grafisk editor för att användare 

själva ska kunna skapa egna scenarior för denna motor. På grund av vidden har projektet därför 

delats upp i tre delar – Användargränssnitt för motorn, Backend-logik för motorn samt Level Editor. 

Delprojektet som beskrivs här behandlar utvecklandet, testandet och utvärderandet det 

förstnämnda, användargränssnittet. Backend-projektet behandlas i Erik Björnerhags uppsats, och 

Level Editor-projektet i Andreas Palms. Dessa projekt kan refereras i denna uppsats, och delar av den 

kan vara skrivna tillsammans med någon av de andra – detta är i så fall tydligt märkt.  

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har marknaden för mobila applikationer exploderat[1], och det verkar inte finnas 

några tecken på att sektorn ska sluta växa. En stor del av denna marknad är spel för mobila 

plattformar[2] som också inom spelbranschen börjar tas mer på allvar och numera ses som fullt 

legitima produkter. När det gäller Android finns det fortfarande stort utrymme för nya, innovativa 

produkter, och en av dessa som vi märkt avsaknaden av är en plattform för turordningsbaserade 

strategispel (exempel kan ses i figur 1.1). Med bakgrund av detta vill vi fylla tomrummet med en 

spelmotor som hanterar denna typ av spel, med en flexibel backend och möjligheter för användare 

att själva med en tillhörande editor eller manuellt skapa spelkampanjer. 

 

Figur 1.1 – Exempel på ett tvådimensionellt strategispel, Fire Emblem: Sacred Stones (bild hämtad från Eurogamer, 
används med benäget tillstånd från Nintendo)[3] 

1.2 Övergripande syfte 
Projektets övergripande syfte är att undersöka huruvida det finns ett effektivt och flexibelt sätt att 

utveckla ett grafiskt gränssnitt (GUI) för turordningsbaserade strategispel i 2D som fungerar likvärdigt 

oavsett skärmstorlek och –format. 

Tanken är att gränssnittet ska fungera som en del av spelmotorn BadEngine, som i sin tur kommer att 

vidareutvecklas även efter versionen som är resultatet av detta examensarbete. 



7 
 

1.3 Avgränsningar 
Projektet innehåller ett antal avgränsningar. 

 Skärmstorlekar under 480x800 och över 1080x1920 (och andra formats motsvarigheter) 

kommer inte att ingå i undersökningen (för att uttrycka detta på ett annat sätt – pixelantalet 

är mellan 384 000 pixlar och 2 073 600 pixlar). Till den mån det går kommer gränssnittet att 

byggas så att det ska fungera tillfredställande på lägre eller högre upplösningar också, men 

det kommer inte att utvärderas eller garanteras. Observera att formatet som gäller är 9:16, 

det vill säga vidbild-porträttläge. 

 Enheter som inte stöder minst Android 2.3.3 ingår inte i undersökningen. 

 Prestandaundersökningen testar endast just prestandan på själva användargränssnittet – 

laddningstider beroende på motorn eller behandling av data som inte ligger på denna nivå 

ignoreras (det är därför också viktigt att kunna, vid tester, skilja på vad som beror på GUI:t 

och vad som inte gör det). 

 Då projektet måste avslutas inom 10 veckor kommer vissa friheter att tas – exempelvis 

kommer inte olika testramverk att utvärderas mot varandra. Då tidsaspekten är relevant 

kommer den att tas upp i den delen av rapporten. Slutprodukten som utvärderas är dock 

tänkt att kunna vidareutvecklas och ska därför byggas på ett framtidssäkert sätt. 

 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 
Det huvudsakliga målet med projektet är att besvara frågan: 

 Kan ett användargränssnitt (GUI) vara både flexibelt uppbyggt och utbyggnadsbart, samtidigt 

som det fungerar likvärdigt på alla skärmstorlekar och –format? 

Till denna fråga kommer ett antal bivillkor: 

 Användargränssnittet ska används för turordningsbaserade strategispel. 

 Det ska vara en del av projektet BadEngine – d.v.s. användargränssnittet som byggs är 

anpassat för specifikt denna backend. 

 Det ska köras under Android-operativsystemet (minimumversion 2.3.31), men det måste i 

den mån det är möjligt använda så mycket plattformsoberoende implementationer som 

möjligt. 

 Grundfunktionaliteten i GUI:t ska vara densamma oavsett skärmstorlek – med detta innebär 

att knappar sitter på samma ställen och gör samma saker samt att gester gör samma saker, 

oavsett skärmstorlek. 

 Det ska vara utbyggnads- och portningsbart. Detta innebär att trots att det utvecklas för en 

specifik backend ska det ändå utan att behöva skriva om en majoritet av koden gå att 

anpassa för en annan. Rent praktiskt betyder detta att när ny funktionalitet ska läggas in ska 

det räcka att 1) lägga till relevanta nya klasser som enbart hör till den nya funktionaliteten, 2) 

lägga till eventuella nya filer i filsystemet som endast hör till den nya funktionaliteten samt 3) 

ändra i klasser som är helt centrala för motorns flöde, exempelvis Controllers. 

                                                           
1
 Detta är den äldsta versionen som Google officiellt stöder 
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Vidare tillkommer krav på prestandan: 

 Ingen lång fördröjning på knapptryckningar (vad som är långt är väldigt subjektivt) vid 

interaktionerna. Laddningstider är inte inräknade i detta (d.v.s., om spelet laddar utan 

indikator efter en knapptryckning är detta ok, då denna undersökning inte tar hänsyn till hur 

backenden arbetar). 

 Swipe utan fördröjning (d.v.s. att när användaren börjar dra på skärmen börjar den 

omedelbart röra sig, enligt vad användaren erfar). 

 Acceptabel frame rate (uppdateringsfrekvens). Målet för spelmotorns frame rate är 30 fps 

(frames per second, bildrutor per sekund). Då det är vanligt att denna varierar något är 

kravet att snittet för en användarsession på 10 minuter2 ska ligga på 30 fps.  

De två förstnämnda prestandakraven kommer att utföras med en enkätundersökning, på grund av 

subjektiviteten i frågan. Hur prestandatestningen ska utföras gås igenom i detalj i Kapitel 4 - Metod. 

Om prestandakraven uppfylls samtidigt som alla relaterade bivillkor gör det anses den delen av 

frågan vara besvarad positivt. Om någon av punkterna levererar ett negativt besked blir svaret på 

frågan också negativt. 

Prestanda är en del av den helhetliga upplevelsen av en applikation och är relaterad till 

användarvänlighet – men det är inte användarvänlighet denna rapport undersöker. Som en del av 

premisserna för ”likvärdigt” ingår dock utöver prestandan även saker som att knappar ska ligga på 

samma ställe relativt till skärmen och att funktioner fungerar likadant och ligger på samma platser. 

Prestandatestningen ska visa huruvida motorn uppfyller effektivitetskraven. I syftet nämns också 

flexibilitet – detta handlar framförallt om sista punkten på bivillkoren. Mönster och modeller 

kommer att jämföras för att se vilka som kan tänkas lämpa sig för att hjälpa lösningen att uppnå 

detta villkor, välja ut de lämpliga och sen visa hur dessa hjälper mig att nå målen. Mer om detta i 

Kapitel 4 – Metod. 

1.5 Rapportstruktur 
 Kapitel 2 - Liknande produkter beskriver tidigare produkter som liknar eller på andra sätt är 

relaterade till det vi ska skapa i huvudprojektet. 

 Kapitel 3 - Teori beskriver vad som ska användas för att utveckla produkten och beskriver 

vilka ramverk och modeller som undersökts och vilka som valts eller förkastats. 

 Kapitel 4 - Metod beskriver hur den utvecklade produkten ska utvärderas och testas, vilka 

metoder som tagits i åtanke och vilka som valts eller förkastats. 

 Kapitel 5 - Konstruktion beskriver utvecklingen av produkten, hur den ser ut arkitekturellt 

och designmässigt samt kort om hur den fungerar kodmässigt (detta är inte ett 

arkitekturdokument) 

 Kapitel 6 - Resultat beskriver resultaten av undersökningarna och testerna som beskrivs i 

Kapitel 4 - Metod. 

 Kapitel 7 - Slutsats behandlar diskussion och analys av resultaten samt blickar mot 

framtiden. 

 Kapitel 8 - Referenser innehåller samtliga referenser som refererats tidigare i uppsatsen. 

                                                           
2
 Detta motiveras och förklaras i Kapitel 4.1 - Effektivitet av GUI 
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2 Liknande produkter 
Denna del är skriven tillsammans med Erik Björnerhag. 

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[4] 

(www.wesnoth.org). Wesnoth är ett tvådimensionellt turordningsbaserat strategispel som är gratis 

och som erbjuder en editor för att skapa egna scenarior 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). Exempel på Wesnoths utseende finns i figur 2.1. 

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. 

 

Figur 2.1 – Skärmdump från Battle for Wesnoth (bild från Wesnoth.org)[5] 

http://www.wesnoth.org/
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2.2 Andra produkter 
Freya Engine[6] 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 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[7] 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 - Teori för mer detaljer om detta resonemang). 

Glest[8] 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 mutliplayer-strategispel. 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[9] 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. 

Tabellen nedan, figur 2.2, 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 Turordningsbaserat 
strategispel 

Ja Multiplatt
form 
(Android 
endast 
tredjepar) 

Proprietärt, XML C++ Ja 

Freya 
Engine 

Turordningsbasera
de spel 

Ja Windows, 
Linux 

XML Java Nej 

Adventure 
Game 
Engine 

Äventyrsspel Ja Multiplatt
form 

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 

Figur 2.2 – jämförelse mellan motorer (grönt: uppfyller kraven, gult: uppfyller kraven med villkor, rött: uppfyller ej 
kraven) 
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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[10]. 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 
I förstudien och undersökningen av tidigare arbeten och ramverk kan det konstateras att det inte 

finns någon befintlig spelmotor som redan besitter den funktionaliteten som ska undersökas. Det 

finns heller ingen som lämpar sig för utbyggnad för att testa detta, vilket innebär att ett eget 

användargränssnitt som uppfyller de krav som ställs kommer att utvecklas. 

Vad gäller ramverken finns det dock ett par stycken som uppfyller de krav som ställt i 

kravspecifikationen. 

3.1 Tredjepartsbibliotek och -ramverk 
Denna del är skriven tillsammans med Erik Björnerhag. 

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 OpenGL3 och 

event-hantering. Tanken är dock inte att tillämpa en hel, färdig spelmotor utan ett ramverk som 

abstraherar saker som nämnda OpenGL och event-hantering. 

Vi har tagit hjälp av en väldigt utförlig lista på MobileGameEngines.com[11] 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-API4 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
 OpenGL är det största ramverket för 2D- och 3D-grafik och de facto industristandard. Mer om OpenGL går att 

läsa på ramverkets hemsida[12]. 
4
 Står för Application Programming Interface, och är det gränssnitt en utvecklare använder för att utveckla 

applikationer med verktyget/biblioteket 
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3.1.2 Alternativ 
Valet föll till slut på LibGDX[13], 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 3.2 - LibGDX. 

Vi övervägde även PlayN[14], men valde bort denna p.g.a. den sämre dokumentationen och den 

större 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[15] 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[16] 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[17] innehöll mycket av det vi behövde, men var främst för C++ och inte Java (utan 

använder istället JNI5 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[18] och Unreal Engine[19] 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, figur 3.1, som sammanställer de ramverk vi undersökte och huruvida de 

uppfyller våra krav eller ej. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Java Native Interface, kan t.ex. användas för att bädda in Java-kod i ett C-program 
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- Java-
stöd 

Icke-
kommersiell 

Väldokume
nterat 

Lättviktigt Plattformsoberoe
nde 

2D-
inrikt
at 

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 

AndEngi
ne 

Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja, 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 

Figur 3.1 - jämförelse av ramverk och motorer (grönt: uppfyller kraven, gult: uppfyller kraven med villkor, rött: uppfyller 
ej kraven) 

3.2 LibGDX 
Vårt projekt är inriktat mot Android men under utvecklingsprocessen kommer även en Desktop-

version att användas för utökat testande samt för att förenkla testandet. LibGDX tillhandahåller 

abstraktioner för att möjliggöra ett brett plattformsoberoende genom införande av olika moduler för 

varje plattform projektet ska köras på. I framtiden kan därför produkten portas till till exempel iOS 

eller HTML5 – det är dock inget som ingår i spannet för denna omgång (möjligheterna gås igenom 

mer ingående i Kap 7.4 – Framtida arbete). 

LibGDX erbjuder ett API för hantering av grafiska objekt och lyssnare kallat Scene 2D. Detta API 

innehåller kraftfulla metoder för att bygga tämligen komplexa system som ändå är lätta att förstå. 

Scene 2D kommer att användas för att bygga upp stora delar av användargränssnittet och 

grafikhanteringen och -renderingen. 

För mer information om klasserna och koncepten som nämns nedan, se libGDX:s API[20] på 

ramverkets hemsida. 

3.2.1 Screen 

Screen-klassen är inte rent tekniskt en del av Scene 2D men Screens kommer att användas för att 

enkapsulera innehållet som användarna ser på en viss del av spelet, exempelvis huvudmenyn. En 

Screen (implementerat i detta projekt som en klass för varje del av spelet, som implementerar en 

allmän AbstractScreen med grundmetoder för rendering, disposing och dylikt) representerar en 

specifik del av spelet som ska visas och innehåller metoder för att ta emot, lägga till och rendera 

Actors (se nedan) till Stage (se nedan). Varje Screen har en egen Stage för detta syfte. 

För en översikt över Screen-flödet och hur olika Screens agerar med varandra, se bilaga A. 
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3.2.2 Stage 

Stage är en del av Scene 2D-API:t.  Den representerar scenen på vilken aktörerna (Actors) agerar, 

vilket i det här fallet blir en klass som hanterar Viewport6 och distribuerar vidare events. 

3.2.3 Camera 

Det finns inbyggda kamera-klasser i libGDX vars syfte är att förenkla hanterandet av en spelvärld som 

är större (eller mindre) än upplösningen på enheten på vilken programmet körs. Varje Stage kommer 

att ha en kamera kopplad till sig på grund av detta, men det är främst på själva spelplanen den 

kommer att komma till användning. 

3.2.4 Actor 

Aktörerna är huvudpersonerna i pjäsen vi sätter upp. Allt som ritas ut är en Actor – tiles7, enheter, 

terräng, knappar, menytext och mycket annat. Gemensamt är att de är kopplade till en stage, och 

därigenom får events via en sammankopplad lyssnarklass. 

3.3 Mönster och modeller 
Denna del är skriven tillsammans med Erik Björnerhag. 

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 arkitekturella 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 

 

3.3.1 Model, View, Controller (MVC) 

I det arkitekturella mönstret MVC[21], 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, arkitekturellt mönster som kan användas för att uppnå egenskaper såsom låg koppling 
och hög sammanhållning vilket i sin tur underlättar underhåll och uppgradering av systemet. 

Eftersom det är detta arkitekturella mönster vi har mest erfarenhet av att använda så är det detta vår 
spelmotor kommer att byggas efter.  

3.3.2 Domändriven design (DDD) 

DDD, Domain Driven Design[22], bygger på att systemet delas upp i olika domäner som i sin tur kan 
kommunicera med varandra och tillsammans lösa ett problem i systemet. T.ex. kan domäner för ett 

                                                           
6
 En Viewport hanterar en kamera och håller reda på hur det som visas på skärmen mappas till resten av 

spelvärlden 
7
 En tile är en textur som representerar en ruta på skärmen. Med hjälp av flera olika tiles kan mer avancerade 

bilder, såsom en karta, byggas upp 
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försäljningssystem delas upp i Betalning, Försäljning, Leverans och Produktion där de tre första 
domänerna kommunicerar med varandra för att lösa problemet att en kund skall kunna köpa och ta 
emot en produkt. 

Mönstret lämpar sig för när systemet ifråga har domäner som är stora och komplexa och därmed kan 
delas upp i olika deldomäner. Det är även väldigt komplicerat att faktiskt identifiera och implementera 
dessa domäner. Detta arkitekturella mönster är helt enkelt överdimensionerat för detta projekt. 

3.3.3 Command Query Responsibility Separation (CQRS) 

CQRS[23] 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. 
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4 Metod 
Ett antal vedertagna och ett par inte så vedertagna metoder kommer att användas för att undersöka 

applikationen som utvecklats (i synnerhet delen som främst handlar om View-paketet – se bilaga B 

för en komplett översikt av applikationens innehåll i UML-format). 

4.1 Effektivitet av GUI 
För att kunna ge ett bra svar på frågeställningen i kapitel 1, och specifikt visa att målen i Kapitel 1.4 – 

Konkreta och verifierbara mål är uppnådda kommer en undersökning i två huvudsakliga delar att 

genomföras: 

 Prestandamätningar. Prestandan kommer att mätas med hjälp av inbyggda funktioner i 

libGDX och Android/Java8. Det som ska mätas är uppdateringsfrekvens, ofta kallat frames per 

second (bildrutor per sekund). Det hade varit bra att även kunna mäta pixelöverskrivning9, 

men det har inte gått att hitta något sätt att göra detta i OpenGL-applikationer för Android. 

Att analysera pixelöverskrivning (för ett exempel, se figur 4.1) ger en väldigt bra bild om hur 

grafiken ritas ut och om det kan finnas problemområden som riskerar att sega ner 

prestandan och som kanske borde övervägas ritas ut på ett annat sätt. På grund av detta 

hade pixelöverskrivning varit önskvärt att mäta, men som tidigare nämnt verkar det inte gå 

att få fram en sådan analys för OpenGL-applikationer för Android. I övrigt,  allt som mäts 

presenteras i sin helhet i Kapitel 6 - Resultat, där resultatet av mätningarna presenteras. För 

att kunna simulera faktisk användning av programmet kommer musskriptning10 att användas 

i Java-versionen. För Android kommer istället Androids ADB-verktyg11 att användas för att 

skicka rörelse-events till en enhet baserade på ett skript.  Prestandan av applikationen 

kommer att mätas både på Android och Java för att kunna jämföra de olika plattformarna, då 

ett av kraven är möjligheten för plattformsoberoende. 

 Enkätundersökning. Tanken med enkäten är inte att visa användarvänligheten som helhet, 

utan att se hur en grupp testpersoner själva upplever prestandan, oavsett vad de interna 

siffrorna må säga. Anledningen till att komplettera med detta är för att hitta problem som 

t.ex. vsync-problematik [24], screen-tearing (som är relaterat till vsync) samt så kallad 

microstuttering [25]. Frågorna i enkäten kommer att graderas 1-4, där 1 är bäst och 4 är 

sämst. En siffra lägre än 2,5 får anses som godkänd då det innebär att resultatet är mer 

positivt än negativt. 

                                                           
8
 Med Java avses i denna del Oracles Java-SDK, för att skilja på Googles Java-SDK som körs på Android-enheter 

och här benämns endast som Android. 
9
 Pixelöverskrivning innebär att rita ut en pixel en gång, och sedan ”skriva över denna” genom att rita en annan 

pixel på exakt samma ställe. Den undre pixeln kommer aldrig att synas och tiden för att rita ut denna blir 
således helt bortslösad. Om pixlar skrivs över i många lager och många gånger riskerar det att försämra 
prestandan av applikationen. För mer information om detta, se artikeln ”Android Performance Case Study” av 
Googles Romain Guy [26]. 
10

 Musskriptning är att använda ett program som via ett skript, antingen skrivet för hand eller ”inspelat” av 
applikationen, låta enheten röra på musen på ett av användaren definierat sätt, utan att användaren behöver 
göra detta för hand. Detta kan användas för att simulera upprepade rörelser för att på så sätt automatisera 
testning. 
11

 ADB står för Android Debug Bridge och är ett kommandotolkverktyg som kan användas för att via en extern 
enhet, såsom en PC, ansluta till Android-enheten och köra kommandon på dess operativsystem. Exempelvis går 
det att skapa och radera filer, skapa events och se olika interna statusar. För mer information, se Androids 
utvecklarguide [27]. 
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Figur 4.1 – Ett exempel på hur pixelöverskrivning analyseras. Blå färg är en överskrivning, grön färg två, röd är 3-4. 

Beslut har tagits att inte använda några vedertagna testramverk för dessa test utan att istället skriva 

specifika testmetoder på egen hand. Från början var tanken att använda JUnit för att bygga 

enhetstester för att mäta prestandan, men det visade sig att det var svårt att få detta att fungera 

tillsammans med ramverket libGDX – dessutom är Androids inbyggda version av JUnit en äldre sådan 

än den som är aktuell för Java SE. 

Ett annat alternativ som visade sig inte vara lämpat var Robotium [28] för Android, som erbjuder 

automatisk testning av bland annat swiping och skärmtryckande. Dock verkar det vid initialt testande 

inte fungera bra på Android 4, vilket är huvudplattformen för projektet. 

Prestandan hade även kunnat mätas med JMeter, men då det redan finns inbyggda verktyg i Android 

och libGDX som gör det JMeter hade kunnat mäta i detta projekt är det onödigt. 

Varje enskilt test kommer att ta upp 10 minuters tid. Testet kommer av två saker; delvis att köra 

applikationen under tillräckligt lång tid för att få bra mätdata och låta eventuella andra störningar 

som kan ske på enheten göra det (auto-synkning och bakgrundsprocesser, garbage collection,  
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etcetera), samt ett försök att simulera faktisk användning . En studie som den brittiska 

teleoperatören O2 tillsammans med koreanska mobiltillverkaren Samsung genomförde år 2013 visar 

att deras användare tillbringar cirka 13 minuter om dagen med att spela mobilspel[29]. Att köra 

testerna i ungefär 10 minuter är således lämpligt som en avrundning nedåt från 13. 

4.1.1 Saker att tänka på vid testning 

Det är viktigt att, när ett gränssnitt ska testas för prestanda, inte av misstag råka testa hela 

applikationen eller missa att ta hänsyn till saker som påverkar applikationsprestandan men som inte 

är relaterat till själva gränssnittet. Något annat att tänka på är också vilka storlekar på bland annat 

tiles, sprites12, och annat som är tänkta att vara standard, små, och stora, för att kunna testa 

prestandan baserat på någon typ av standard. 

 Garbage Collection. Javas skräpsamlare finns även på Android, och är ett system som körs i 

bakgrunden i den virtuella maskinen. Som namnet antyder ansvarar den för att samla ihop 

och rensa undan skräp av olika slag för att frigöra minne[30]. Om detta skulle köras samtidigt 

som något renderas kan det påverka prestandan för gränssnittet utan att det har något med 

gränssnittet att göra. 

 Tiles/Sprites. Hur tilesheets13, spritesheets14 och liknande läses in och lagras angår inte View-

delen, utan detta hanteras av ett annat lager. Dock är det viktigt att ha i åtanke hur många 

entiteter som visas på skärmen samt hur ofta de ritas ut. Det har tyvärr varit väldigt svårt att 

hitta några bra referenser på detta (det närmaste är detta blogginlägg av en spelutvecklare 

[31]). Om spelserien Fire Emblem15 studeras, en serie som är snarlik vår till spelstil men som 

av flera skäl inte tas upp i litteraturstudien, kan lite ledning dock finnas. Antalet enheter på 

kartan samtidigt i Fire Emblem: the Sacred Stones har vid testspelning visat sig vara ungefär 

15-20 på en vanlig karta. Därför kommer siffrorna 3 (väldigt få sprites) och 30 (dubbelt av 

snittet i Fire Emblem) att testas för att åtminstone ge en fingervisning av dessas inverkan på 

prestandan. 

 Storlek på kartor. Det finns ingen riktig standard för hur stor en karta ska vara. På grund av 

detta har två andra spel baserade på tiles undersökts – Battle for Wesnoth (för information 

om detta spel, se Kapitel 2.1 – Wesnoth), samt det populära strategispelet Civilization V. 

Tester kommer baserat på dessa två att utföras med kartstorlekarna 32x32 (1024) tiles, 

42x42 (1764) tiles och 64x64 (4096) tiles. Se tabellen nedan, figur 4.2, för de två spelens olika 

kartstorlekar. 

Battle for 
Wesnoth 

1x1 (min) 42x42 
(default) 

200x200 
(max) 

   

Civilization 
V16 

40x24 
(Duel) 

56x36 (Tiny) 66x42 
(Small) 

80x52 
(Standard) 

104x64 
(Large) 

128x80 
(Huge) 

Figur 4.2 – Kartstorlekar för Battle for Wesnoth och Civilization V 

                                                           
12

 En grafisk entitet som kan flyttas eller manipuleras på skärmen som en sammanhängande enhet 
13

 En samling olika tiles, upplagda bredvid varandra i en specifik ordning 
14

 Som tilesheet, fast för sprites istället för tiles 
15

 Fire Emblem är en långtgående spelserie av turordningsbaserade, karaktärsdrivna spel exklusiva för 
Nintendo-konsoler. Just det sistnämnda gör att vi inte tagit med denna serie nämnvärt, trots att den har vissa 
likheter, som ett tidigare arbete, då den riktar sig till en helt annan marknad och är en helt stängd och 
kommersiell produkt. 
16

 Då Civilization-serien är mycket mer makro-orienterad än de tänkta spelen i vår motor, samt designad för 
mycket längre spelomgångar (uppemot 8 timmar), håller vi oss här till de lägre kartstorlekarna 
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4.2 Flexibilitet och utbyggnadsbarhet 
Här beskrivs hur målen för flexibilitet och utbyggnadsbarhet, främst bivillkor 4 och 5 i Kapitel 1.4 - 

Konkreta och verifierbara mål, ska undersökas och utvärderas. 

Vi konstaterade i Kapitel 3 - Teori att MVC-modellen är den lämpligaste modellen att använda för att 

säkerställa att våra krav på utbyggnadsbarhet och framtidssäkerhet kan tillfredställas. För att visa att 

denna följs och implementeras på korrekt sätt kommer följande metoder att tas till: 

 Kodutvärdering. Koden kommer att ses över av en tredjepart, som utefter definitionerna av 

MVC ska strikt bedöma huruvida denna modell följs eller inte, och till vilken grad. Särskild 

vikt kommer att läggas på hög sammanhållning och låg koppling, viktiga faktorer för att 

försäkra sig att designen är sund och lätt att bygga om och på. 

 Testutbyggnad. För att visa att det faktiskt går att utan problem bygga till funktionalitet 

kommer en funktion som inte varit planerad från början att byggas på i efterhand. Den 

funktion som kommer att byggas på är en för Mellansekvenser, så kallade Cutscenes. Det 

finns inget krav att funktionaliteten ska vara fullständigt utbyggd från början, metoden ska 

endast visa att påbyggnaden går att göra på ett designmässigt och arkitekturellt sunt sätt 

utan att skriva om en massa kringliggande, orelaterad kod. 

 Skärmdumpar. Bivillkor 4 i Kapitel 1.4 – Konkreta och verifierbara mål kräver att layouten 

och funktionaliteten i det grafiska gränssnittet inte förändras baserat på skärmupplösning. 

Det enklaste sättet att visa huruvida detta är uppnått är att sätta skärmdumpar från 

minimumupplösningen och maximumupplösningen bredvid varandra. 

4.2.1 Definition av en mellansekvens 

Andra punkten i Kapitel 4.2 nämner att en testutbyggnad ska göras för mellansekvenser. För att 

kunna göra detta på ett korrekt sätt krävs också att det definieras vad en mellansekvens är. 

I detta avseende består en mellansekvens av en specifik bakgrundsbild, en dialogruta som visar 

repliker, och eventuella porträttbilder för inblandade karaktärer (oviktiga eller perifera karaktärer 

behöver inte nödvändigtvis ha ett porträtt – dessa saker definieras i XML-backenden). 
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5 Konstruktion – Användargränssnitt för BadEngine 
BadEngine är egentligen ett större projekt indelat i tre mindre delar – denna uppsats behandlar 

användargränssnittet (för backend-logiken, se Erik Björnerhags uppsats; för editorn, se Andreas 

Palms), hur det konstruerats och den arkitekturella filosofin bakom byggandet av detta. 

5.1 Arkitektur 
Det togs tidigt ett gemensamt beslut att bygga en motor som var väldigt flexibel ur 

utbyggnadshänseende, och för att kunna göra detta på effektivt sätt behövs ett kraftfullt 

arkitekturellt mönster som erbjuder struktur som möjliggör detta. De påtänkta mönstren gås igenom 

i Kapitel 3.3 – Mönster och modeller. Grundfilosofin gällande detta specifikt för 

användargränssnittet (som nämns i Kapitel 1.4 – Konkreta och verifierbara mål) är att 1) även om 

gränssnittet är byggt specifikt för BadEngine-backenden ska det gå att enkelt att anpassa det för en 

annan backend och 2) funktionalitet som i dag inte finns ska gå att lägga till i efterhand utan att 

ändra mer än det absolut nödvändiga i den befintliga kodbasen. 

Samma grundfilosofi gäller även för backend-projektet, men detta ingår inte i spannet för denna 

uppsats. 

5.1.1 MVC i detta projekt 

Model-delen av MVC är egentligen helt irrelevant för detta projekt – vad som pågår i backenden 

behöver inte användargränssnittet veta (till och med ska inte veta). Vi vet att Model finns men bryr 

oss inte om vad det gör – all information kommer från de publika interfacen17 som Controller 

erbjuder. Detta projekt sträcker sig över hela View och delar av Controller, som fungerar som ett 

gemensamt interface för kommunikation mellan View och Model. 

View är uppdelat i ett antal logiska delar som hanterar de olika aspekterna av gränssnittet, och hålls 

ihop av en huvudklass med namnet View. 

Huvuddelarna i användargränssnittet är de olika Screen-implementationerna (hur libGDX är 

strukturerat gås igenom i Kapitel 3.2 – LibGDX), som ligger i paketet screen (för en total översikt av 

alla paket och klasser i View samt Controller, se figur 5.1).  

 

Figur 5.1 – Den generella strukturen av View- och Controller-paketen 

 

                                                           
17

 Interface avser metodgränssnitt i detta kapitel, gränssnitt avser det grafiska användargränssnittet 
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5.1.2 Generell design och struktur 

Användargränssnittet består av två huvudsakliga delar – Screens och Listeners kopplade till dessa. En 

screen består i sin tur av en Stage, som i sin tur har Actors av olika slag kopplade till sig. Allt som 

renderas på skärmen är Actors (närmare bestämt Images eller klasser som ärver från Image, som i sin 

tur ärver från Actor). 

Vissa Actors har också Listeners kopplade till sig, som fungerar oberoende från Listeners kopplade till 

Stage. Vilka som finns går att se i figur 5.1. 

View håller reda på de olika Screens som finns tillgängliga och ansvarar för att via en Controller byta 

vilken som visas. Det går lätt genom att ändra ett par rader kod i View och eventuellt i relevanta 

Screens/Listeners lägga till helt nya Screens med ny funktionalitet – exempelvis om det i framtiden 

kommer att läggas in en funktion för att ladda ner nya kampanjer direkt genom gränssnittet istället 

för att lägga in dessa manuellt. 

5.2 Screens – flöde och funktion 
För en enkel översikt av Screens och hur de hänger ihop, se figur 5.3. För att se exempel på hur de 

kan se ut, se bilaga A. 

Det finns två typer av Screens implementerade i grundprojektet – meny-Screens och spel-Screens (i 

nuläget endast en). Meny-Screens delar viss funktionalitet och är till endast för att hantera statiska 

menyer med specifika typer av knappar och flöden. Spel-Screens hanterar en dynamisk utritning av 

tiles och andra aktörer, animation och tillhörande Listener för hantering av spellogik (swiping, 

panning, actions för aktörer, etc). 

En tredje typ av Screen, mellansekvens-Screen, kommer att läggas till i samband med testningen av 

utökningsbarheten. 

 

Figur 5.2 – Kodutdrag ur den abstrakta klassen AbstractScreen, som alla andra Screens bygger på 
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Alla Screens förlänger den abstrakta klassen AbstractScreen som innehåller grundfunktionalitet för 

utritning, skärmbyten och rensning av bilddata. Alla Screens, oavsett typ, har också minst en Listener 

kopplad till sig (t.ex. GameScreen har två – en för att hantera gestures, en för att hantera 

knapptryckningar). För ett kodutdrag ur AbstractScreen, se figur 5.2. 

 AboutScreen. Hanterar en enkel meny för att visa information om applikationen, såsom 

versionsinformation och utvecklare. 

 LoadGameScreen. Hanterar listning av tillgängliga sparade spel och väljande av dessa 

(laddande av datat sker inte här). 

 MainMenuScreen. Håller ihop de övriga undermenyerna och tillhandahåller en 

avslutningsfunktion för användaren. 

 NewGameScreen. Funktionellt mycket lik LoadGameScreen – hanterar väljande av en ny 

kampanj att spela (laddande av datat sker inte här). 

 OptionsScreen. Tillhandahåller spelalternativ såsom volymkontroll och upplösning (för 

enheter som tillåter detta). 

 PreMapScreen. Ej implementerad, men planerad och därför finns ett skelett. 

 SplashScreen. Visas upp när motorn startas upp och tonar in en logga, väntar ett par 

sekunder och tonar ut igen. Flera SplashScreens kan läggas efter varandra för att visa olika 

loggor. 

 GameScreen. Skärmen som hanterar själva spelandet – utritande av kartor, sprites, och 

manipulerandet av dessa. Har en speciell Listener som även kan hantera gester såsom att 

knipa för att zooma in och ut samt att skrolla genom att dra fingrarna över skärmen (eller dra 

muspekaren om en sådan är ansluten). 

 

Figur 5.3 – Översikt över Screens och hur de hänger ihop (notera att PreMapScreen ännu inte är implementerad och att 
denna bild visar hur det kommer att se ut när den är det – för tillfället går NewGameScreen direkt till GameScreen) 
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5.2.1 Controllers och mellanklasser 

För att säkerställa att View inte har direktkontakt med Model, enligt strukturen som definieras av 

MVC, finns ett antal controllers och andra hjälpklasser. 

 View. Denna klass är omnämnd i 5.1.2 - Generell design och struktur och hanterar 

skärmbyten. För ett kodutdrag, se figur 5.4. 

 BadEngine. Ingångsklassen i programmet och ligger i Controller-paketet. För Views del 

hanterar denna åtkomsten till andra Controller-klasser, hantering av vilka Listeners som ska 

lyssna på input och i vilken ordning, samt delegerad rendering från Screens. 

 CampaignController. Hanterar Views åtkomst till kampanj-data såsom enheter, tiles och 

annan information som är relevant för detta. 

 ViewController. Hjälpklass som tillhandahåller menysträngar, bakgrundsbilder och annan 

statisk UI-information till de olika View-klasserna. 

 

Figur 5.4 – Kodutdrag ur View.java, klassen som hanterar skärmbyten. Observera att viss kod och kommentering inte 
syns. 

 



25 
 

6 Resultat av undersökningar 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de olika tester, undersökningar och utvärderingar som 

beskrivits i Kapitel 4 – Metod. 

6.1 Påbyggnad av funktionalitet – Mellansekvenser 
För kravställningen på denna funktionalitet, se Kapitel 1.4 – Konkreta och verifierbara mål. För en 

beskrivning av metoden samt definitioner, se Kapitel 4.2 – Flexibilitet och utbyggnadsbarhet. 

För att lägga till mellansekvenser som funktionalitet gjordes följande: 

 Ny klass: CutsceneScreen. Denna kommer att hantera visandet av alla mellansekvenser. 

 Ny listener för ovanstående klass. Då unik funktionalitet behövs behöver även en ny listener 

att implementeras. 

 CampaignController.java – lägga till funktionalitet för att hämta relevant mellansekvens. 

 View.java – lägga till CutsceneScreen som skärmtyp. View.java hanterar skapandet och 

bytande mellan Screens och behöver därför funktionalitet för detta – en enum som 

definierar den nya typen, samt ett sätt att skapa en CutsceneScreen på. 

 Ändra flödet så att istället för att ladda direkt in i kartan, istället ladda mellansekvensen 

först, för att sedan efteråt byta till skärmen som visar kartan (själva spelplanen). 

Ett exempel på hur en mellansekvens implementerad enligt ovan kan se ut finns i figur 6.1. 

 

Figur 6.1 – Exempelmellansekvens efter att funktionaliteten lagts till 
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6.2 Kodutvärdering 
Kodutvärderingen utfördes av Andreas Palm, som utvecklat Level Editorn som är tänkt att följa med 

spelmotorn. Han har ingen tidigare insyn i själva systemets uppbyggnad mer än att han känner till 

vad motorn ska göra. 

Andreas utvärderade hela motorn på en gång, vilket innebär att detta test är utfört tillsammans med 

Erik Björnerhag. Detta för att det är lättare att göra en utförlig och givande utvärdering om den som 

utför den har hela bilden. 

Konstaterandet var att arkitekturen överlag höll god kvalitet och följde MVC, men att det fanns några 

mindre synpunkter framförallt om disponering. Dessa följer nedan. Observera att endast de som är 

relevanta för denna uppsats är medtagna, samt att punkterna är sammanfattade. För den kompletta 

kodutvärderingen, se bilaga C. 

 CampaignController har inga egna uppgifter utan vidarebefordrar bara mellan View och 

GameState (som ligger i Model). Ta bort CampaignController och flytta GameState till 

Controller-paketet som ersättare. 

 BadEngine i Controller-paketet behöver inte ge ut instanser av de andra Controller-klasserna. 

 ViewController kan tillsammans med CampaignController ersättas av AssetManager 

(Model) och GameState, funktionerna kan flyttas runt och göra logiken mer streamlinad. 

 BadEngine känns malplacerad i Controller-paketet. 

6.3 Test av funktionalitet och skärmupplösningar 
Grundfunktionaliteten av gränssnittet har inte förändrats, oberoende av plattform och enhet. Detta 

bekräftas av flera av enkäterna som utfördes i samband med testerna av prestandan i Kapitel 6.5 - 

Enkät om användarupplevelse. Det har i dessa visat sig att varken funktionalitet eller stabilitet 

förändrats med olika Android-versioner mellan version 2.3 och version 4.4. För mer om enkäten 

ifråga, se det nämnda kapitlet. 

En av enkäterna som lämnades in (mer om detta i Kapitel 6.5 - Enkät om användarupplevelse) 

innehöll också en bild på skalning som är intressant i detta sammanhang, och kan ses i figur 6.2. 

 

Figur 6.2 - Bilden visar skalan på gränssnittet på en LG G2 (1080x1920). Bild av Björn Nilsson, testperson. 
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Skärmdumparna som kan ses i figur 6.3 är i upplösningarna 480x800 och 1080x1920, vilka är 

minimum- och maximumkraven som motorn ska fungera korrekt med enligt punkt 1 i Kapitel 1.3 - 

Avgränsningar. 

 

Figur 6.3 - Jämförelse av upplösningar, bilder till vänster märkta med A har upplösningen 480x800, bilder till höger 
märkta med B har upplösningen 1080x1920 
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6.4 Prestandatestning 
Dessa tester är utförda med hjälp av ADB Shell på en Nexus 7-enhet som kör Android 4.4. För de 

exakta skripten som körts samt fullständiga resultat, se bilaga D. 

Tabellen nedan, figur 6.4, visar med vilka variabler (storlek på kartan i antal tiles samt antalet sprites) 

testet genomfördes, samt uppdateringsfrekvensen (frame rate) som lägsta och högsta värde och 

snittvärde. 

- Lägsta  Högsta Snitt 

Kartstorlek 32x32, 3 
sprites 

44 57 51,67 

Kartstorlek 42x42, 3 
sprites 

23 59 25,40 

Kartstorlek 64x64, 3 
sprites 

11 40 13,29 

Kartstorlek 32x32, 30 
sprites 

40 48 42,52 

Kartstorlek 42x42, 30 
sprites 

18 38 23,40 

Kartstorlek 64x64, 30 
sprites 

12 17 13,03 

Figur 6.4 – Tabell som visar mätvärden i Android-testningen i renderade fps (frames per second, d.v.s. bildrutor per 
sekund). Grönt betyder att kraven uppfyllts, rött betyder att kraven ej uppfyllts. 

För att visa skillnaden mellan mobila enheter och en PC som kör Java har tester även utförts med en 

desktop-build av applikationen som byggts via LibGDX hybridstöd. Denna har körts på en Intel i5-

3337U med 6Gb RAM och ett AMD Radeon HD 8500M. Applikationen Mouse Recorder[32] 

användes för att simulera användande. Figur 6.5 nedan visar resultaten. 

- Lägsta  Högsta Snitt 

Kartstorlek 32x32, 3 
sprites 

54 61 59,95 

Kartstorlek 42x42, 3 
sprites 

55 60 59,66 

Kartstorlek 64x64, 3 
sprites 

52 61 59,81 

Kartstorlek 32x32, 30 
sprites 

56 61 59,96 

Kartstorlek 42x42, 30 
sprites 

57 60 59,85 

Kartstorlek 64x64, 30 
sprites 

52 61 59,76 

Figur 6.5 – Tabell som visar mätvärden i PC-testningen i renderade fps (frames per second, d.v.s. bildrutor per sekund). 
Grönt betyder att kraven uppfyllts, rött betyder att kraven ej uppfyllts. 
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6.5 Enkät om användarupplevelse 
Den andra undersökningen som ska göras av användargränssnittets prestanda är i form av en enkät 

som skickats ut till ett antal personer med olika erfarenhet av spel och programmering. Mer om detta 

i Kapitel 4.1 - Effektivitet av GUI. En sammanställning av svaren finns i tabellen nedan, figur 6.6. För 

enkäten som skickades ut med kompletta frågor, se bilaga E (sammanställningen använder 

förkortade former av frågorna). 

- Snittvärde 

Smidig rörelse vid skrollning? 1,93 (15 svar) 

Smidig rörelse vid zoomning? 2,13 (15 svar) 

Är gränssnittet logiskt? 1,80 (5 svar) 

Är gränssnittet responsivt? 1,60 (5 svar) 
Figur 6.6 - Sammanställda värden från enkäten som skickades ut gällande användares upplevelser av hur gränssnittet 
presterar. Grönt betyder att kraven uppfyllts, rött betyder att kraven ej uppfyllts. 

Svaren är graderade 1-4, där 1 är bäst och 4 är sämst. 

Ett av enkätsvaren som inkom har inte inkluderats i resultatet då testenheten inte uppfyllde 

minimumkraven som är ställda i Kapitel 1.3 - Avgränsningar. 

Samtliga enkätsvar visar också att applikationen fungerade utan krascher, fel eller oväntade 

händelser (detta gäller även det enkätsvar som behandlar den otillräckliga enheten som nämndes i 

föregående stycke). 
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7 Slutsatser 
Detta kapitel behandlar resultatet av utvärderingarna och testerna som utförts i Kapitel 6 – Resultat 

och analyserar dessa på ett kritiskt sätt för att nå slutsatser. 

7.1 Analys 
Under analys granskas resultaten på ett kritiskt sätt i ett försök att ge förklaringar till hur det kommer 

sig att de blev som de blev, vad som kan ha påverkat dem och vilken vikt som ska läggas vid dem. 

7.1.1 Prestandatestning 

Testningen har utförts med libGDXs inbyggda fps-mätare FPSLogger, men det har inte gått att hitta 

någon riktig information över hur mycket overhead denna egentligen tar. Snabba jämförelser med 

att mäta tid med System.nanotime visar att det senare i alla fall tog längre tid, så antagligen är 

overheaden för FPSLogger försumbar. 

Det går att argumentera för att PC-testerna är meningslösa, då vi för det första främst riktar oss mot 

Android och för det andra, då PC-maskiner tenderar att ha mycket kraftfullare hårdvara. Jag tycker 

ändå att då vi siktar på att ha en multiplattformlösning (även om Android är huvudplattformen) är 

dessa tester nyttiga – framförallt då de visar skillnaden klart och tydligt, och kanske också då kan ge 

en tankeställare om hur mycket man bör testa på en mobil enhet och på en PC (libGDX låter 

utvecklaren testa sin applikation utan att kompilera mot den mobila enheten utan köra direkt på PC 

utan emulator, vilket är väldigt smidigt men som vi kan konstatera snart även har sina nackdelar). 

Vad gäller den utskickade enkäten bör denna nog tas med en nypa salt. Endast fem personer svarade 

på den (med en sjätte uppsättning värden som inte gick att använda då enheten inte uppfyllde 

minimumkraven som var ställda), vilket är ett väldigt litet urval och därför kan resultatet inte anses 

statistiskt säkerställt, utan bör ses mer som en fingervisning. 

7.1.2 Flexibilitet och utökning av funktionalitet 

Resultatet visar att tillägget gick att utföra utan att bryta mot kravställningen – detta tyder på att ur 

detta hänseende är designen sund och att design och arkitektur är korrekt uppbyggda för att tillåta 

motorn att bli väldigt utbyggnadsbar, precis som varit tanken. Det är dock givetvis omöjligt att ta 

hänsyn till alla hundratals funktioner som kan tänkas läggas till – detta test ger en fingervisning, men 

det får vi acceptera. 

Gällande kodutvärderingen ska det nog inte dras för stora slutsatser av denna. Den är gjord av en 

person, och innehåller mer en dispositionsdiskussion än förslag på större arkitekturella förändringar. 

Om detta beror på att arkitekturen är genuint mycket bra, eller om det helt enkelt är utvärderarens 

åsikt att den är det är svårt att säga med det lilla underlag som finns. Därmed inte sagt att det inte 

går att lära sig något från den eller att sakerna i den inte ska tas i hänsyn vid vidareutveckling av 

applikationen, men dessa fakta måste tas i åtanke. 

Att undersöka skärmdumpar är kanske inte den allra mest vetenskapliga metoden i världen, men den 

duger gott det här fallet då det är väldigt lätt att se vad som skalar korrekt och inte när de två 

upplösningarna som jämförs är så olika. 
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7.2 Diskussion 
Denna del behandlar diskussion och slutgiltiga slutsatser baserat på resultaten som presenterats i 

Kapitel 6 - Resultat av undersökningar. Det är uppdelat i två delar, där ena handlar om 

prestandatesterna och det andra om utökningsbarhet och flexibilitet. Båda återkopplar till Kapitel 

1.4 - Konkreta och verifierbara krav för att visa vad som uppfyllts och inte uppfyllts. 

7.2.1 Prestandatestning 

Det går snabbt att se att testresultaten för Android ger ett dystert resultat – många röda rutor är inte 

bra. Standardstorleken 32x32 verkar hålla men större än detta och prestandan sjunker snabbt. 

Särskilt oroande är de oerhört låga resultaten för 64x64-storleken. Visserligen är det inte troligt att så 

många kartor kommer att hålla denna storlek, men jag skulle ändå vilja se att detta låg över 

gränsvärdet 30 fps. 42x42 ligger bara strax under och hade kanske accepterats av många, men 11 fps 

skulle de flesta se som oacceptabelt ryckigt, och med all rätt. 

Jag har dock aningar om vad som är problemet, och det har att göra med att hur tiles ritas ut. Som 

det ser ut nu ritas själva kartan ut endast när den visas första gången, medan enheter (sprites) ritas 

ut varje frame. Detta är naturligt – kartan förändras aldrig medan enheterna kan flytta på sig. Men då 

har vi inte tagit i åtanke att när användaren flyttar på skärmen, så måste hela skärmen ritas om, 

inklusive alla kartbitar som syns, som alltså ritas ut individuellt, och de kan bli många. Detta är illa 

nog, men ramverket lagrar ju även dessa tiles på något sätt, och den interna kameran och scenen 

måste veta, när användaren skrollar eller zoomar, vilka tiles som nu är i bild och utanför. Jag har inte 

lyckats hitta exakt hur detta görs, men jag misstänker att det finns en ineffektivitet i sökalgoritmen 

här som påverkar denna applikation. Jag skyller inte de dåliga resultaten på libGDX (men det är 

viktigt att föra en diskussion och förklaring över hur de använda ramverken fungerar), utan på min 

egen ineffektivitet gällande tiles, och det är något jag kommer att åtgärda. 

PC-testningen säger egentligen bara två saker: 1) PC-maskiner är väldigt mycket mer kraftfulla än 

mobila enheter, vilket knappast är någon revolutionerande nyhet, samt 2) på grund av 1 är det 

oerhört viktigt att inte testa för mycket på PC och för lite på målenheterna. Det sistnämnda är något 

att tänka på med ett smidigt system som libGDX, som låter utvecklaren testa i princip hela 

applikationen med full funktionalitet direkt på en PC utan att behöva koppla in en mobil och vänta på 

att ADB ska anslutas korrekt och dylikt. Det har sina fördelar, men bör nog hållas till att testa själva 

funktionaliteten och regelbundna tester på målenheten måste göras. 

Enkäten må inte vara den mest tillförlitliga, men den pekar ändå på något intressant - nämligen att 

prestandan verkar upplevas som generellt god. Det är något som går stick i stäv med vad siffrorna 

från prestandatestningen säger och är i mina ögon det absolut mest intressanta från enkäten. Min 

teori gällande vad detta beror på är att det generellt accepteras en lägre frame rate på en mobil 

enhet än vad som görs på en PC eller konsol, alternativt att de mindre skärmarna gör att låg 

prestanda inte syns lika väl. 

Trots det förvånande positiva resultatet från enkäten tror jag att den viktigaste lärdomen är 

prestandatestningen, som alltså visar på bristande kvalitet. Detta behöver förbättras om produkten 

ska nå ett godtagbart tillstånd, och med det i åtanke skulle jag konstatera att prestandakraven, som 

presenteras formellt i Kapitel 1.4 - Konkreta och verifierbara krav, inte är helt tillfredställande 

uppfyllda. 
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7.2.2 Flexibilitet och utökning av funktionalitet 

Som nämnt utfördes utökningen utan nämnbara hinder eller problem. Faktum är att testet gick 

fortare att utföra än det var planerat, vilket jag personligen menar tyder på att strukturen är väldigt 

bra. Testresultatet, som kan ses i skärmdumpen i figur 6.1, tycker jag ser tämligen professionellt ut 

och jag har lagt in stöd för att väldigt enkelt ändra utseendet på dialogrutor och text via ett skinning-

system – även nya funktioner ska ju vara framtidssäkra. Interaktionen går inte att se i bild, givetvis, 

men den finns där. 

Kodutvärderingen gav tyvärr kanske inte så mycket som hade varit önskvärt, och är svåra att dra 

några konkreta slutsatser från gällande den generella arkitekturen. Jag tror dock att personen som 

genomförde utvärderingen hade uppmärksammat stora problem och brister i denna om de faktiskt 

fanns där, vilket gör att jag ändå vågar dra slutsatsen att arkitekturen i alla fall på sin mest 

grundläggande nivå är sund och god. 

Skalningen av gränssnittet för olika upplösningarna fungerar på de flesta komponenterna, men ett 

fåtal saknar denna funktionalitet, vilket gör att dessa blir väldigt svårtydda vid höga upplösningar. Se 

till exempel figur 6.2, där en dialogruta är väldigt liten och svår att trycka på. Däremot verkar 

funktionaliteten hålla, och lite oväntat hjälpte prestandaenkäten lite med svar på detta också. 

Med vetskapen om att resultatet givetvis inte är hur djupgående som helst tycker jag ändå att vi kan 

anse att kravet på utökbarhet, formellt det femte bivillkoret i Kapitel 1.4 – Konkreta och verifierbara 

mål, är uppfyllt på ett tillfredställande sätt. Det fjärde bivillkoret i samma kapitel, som behandlar 

skalbarhet, är dock inte helt tillfredställande uppfyllt. 

7.3 Konsekvensanalys 
Testerna av användargränssnittet har visat att detta är flexibelt uppbyggt, lätt att bygga vidare på 

och relativt portningsbart, även om det finns vissa brister. Projektet visar på god design och 

arkitektur, något som är viktigt för en hållbar utveckling ur programmeringshänseende. Detta gör att 

fortsatt utveckling av gränssnittet kommer att kunna utföras utan problem oavsett vilken 

programmerare som ska sätta sig in i det. Flexibiliteten kommer också att spela roll vid framtida 

arbetsinsatser, då det innebär att framtida arbetsbehov minskar. Detta är positivt ur både 

resursaspekter och ekonomiska aspekter. 

Det finns etiska aspekter att ha i åtanke när det gäller projektet som stort när det ska utvecklas 

vidare. En tanke med applikationen är att användare själva ska kunna skapa egna kampanjer och 

scenarior, komplett med egen media (grafik, ljud, etcetera). I framtiden tillkommer kanske även en 

funktion för att ladda upp och lagra dessa på en server kopplad till applikationen. Risken finns då att 

användare kommer att missbruka upphovsrätt och använda upphovsrättsskyddat material till sina 

kampanjer. Den enklaste lösningen för att utvecklarna ska slippa problem är att lägga till en licens där 

dessa inte ansvarar för innehåll som användare skapar, vilket duger så länge det inte lagras på en 

server som hålls av utvecklarna. En annan lösning vore att granska materialet när det kommer upp 

och i efterhand, och neka sådant som inte är etiskt acceptabelt eller som bryter mot någon form av 

upphovsrätt. Det finns alltså en del att tänka på i framtiden gällande detta. 

7.4 Framtida arbete 
Projektet har en relativt bra grund att stå på, vilket visats av testerna som genomförts i den här 

uppsatsen men också i de två relaterade. Kapitel 6 - Slutsats visar dock på flera saker som behöver 
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åtgärdas innan eventuell vidareutveckling genomförs. Detta gäller främst prestandan, som behöver 

optimeras ordentligt för att möjliggöra för mer avancerad funktionalitet att läggas till. Även 

strukturen behöver småslipningar, liksom skalningen, baserat på de slutsatser som dragits. 

Det finns mycket som skulle vara bra att sedan lägga till i applikationen - mer avancerat gameplay för 

att göra projektet till en faktisk spelmotor mer än ett proof-of-concept, webbhosting av kampanjer, 

mer avancerat XML-stöd (olika språk, media, etc), flerspelarläge, och mycket mer. 

Det finns en tanke hos denna författare att när applikationen känns någorlunda färdig ska den 

släppas på eventuella marknader såsom Google Play som en gratisapplikation samt läggas ut som 

Open Source under någon lämplig licens.  
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Bilaga B - Klassdiagram över hela applikationen 
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Bilaga C - Kodutvärdering 
 

Kodutvärdering 
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: 
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. 
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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. 

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 
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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 
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 
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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. 

 

Arkitekturutvärdering 

Det känns som att CampaignController i dagsläget inte gör så väldigt mycket, istället verkar 

GameState göra det mestaa v 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 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 smaling 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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Bilaga D - Prestandamätning 
 

ADB-skript 

:start 

adb shell input swipe 0 300 500 300 200 

adb shell input swipe 500 300 0 300 200 

adb shell input swipe 500 300 500 0 200 

adb shell input swipe 500 0 500 300 200 

goto start 

De fullständiga resultaten är för omfattande för att bifoga här. Dessa går istället att ladda ner på: 

http://www.1kb.se/files/badengine/performanceresults.zip 
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Bilaga E - Enkät om användargränssnittsprestanda 
 

Enkät om användargränssnittsprestanda för spelmotor 

Bakgrund: Syftet med denna enkät är att ta reda på hur en användare upplever prestandan och 

responsen i det utvecklade användargränssnittet. Användargränssnittet ska användas för ett 

strategispel för mobila enheter, där två sidor - hjältar och fiender - ställs mot varandra i turordning. 

Det är tänkt att vara skalbart och modulärt, och användargränssnittet ska dela denna filosofi genom 

att innehålla funktioner för skalning till olika upplösningar, zoomning och skrollning. 

Instruktioner: Installera bifogade .apk-filen (kan hämtas här: 

http://www.1kb.se/files/badengine/BadEngine.apk - tänk på att du måste tillåta installation för 

applikationer utanför Google Play i din enhet) på din Android-enhet, och kör sedan programmet 

"BadEngine". Du kommer att mötas av en Splashscreen, följd av en huvudmeny. Tryck sedan på "New 

Game". Det finns här en lista på exempel- och testkampanjer. Gå igenom minst två av dessa i valfri 

ordning, genom att starta dem med "Confirm"-knappen. Det kommer att visas en mellansekvens 

(skippa dialogen genom att trycka på dialogrutan), och sedan startas spelskärmen. Svara sedan på 

nedanstående frågor. 

Kontroller för programmet: 

Dra med fingret: skrolla (endast när en bana är laddad) 

Knipa med fingrarna: zooma (endast när en bana är laddad 

X: avsluta 

=: avsluta med dialogruta 

V: nollställ zoom 

<: tillbaka 

Knapparna i mellansekvensblocket är inte implementerade. 

Det är tillåtet att svara med extra kommentarer på frågorna om det anses lämpligt. 

1) Det går att skrolla runt på kartan genom att röra fingrarna över skärmen och dra. Fungerar detta 

som du hade förväntat dig? Rör sig skärmen smidigt, eller upplever du hackighet/seghet? Om det 

sistnämnda, hur allvarligt anser du att det är på en skala mellan 1-4 (1 = inte allvarligt, 4 = totalt 

förstörande)? 

2) Det går att zooma in och ut på kartan genom att knipa med fingrarna. Fungerar detta som du hade 

förväntat dig? Rör sig skärmen smidigt, eller upplever du hackighet/seghet? Om det sistnämnda, hur 

allvarligt anser du att det är på en skala mellan 1-4 (1 = inte allvarligt, 4 = totalt förstörande)? (Vi är 

medvetna om att det finns en bugg där zoomningen  låser skrollningen om dessa görs i fel ordning - 

ignorera denna, vi känner till den). 

http://www.1kb.se/files/badengine/BadEngine.apk


45 
 

3) Anser du att flödet i gränssnittet är logiskt? Exempelvis hur det går till att välja och starta en 

kampanj. Betygsätt detta 1-4 (1 = helt logiskt, 4 = helt ologiskt). 

4) Är gränssnittet responsivt? Dvs, när en knapp trycks eller skärmen skrollas, händer detta 

omedelbart? Bedöm mellan 1-4 (1 = helt responsivt, 4 = helt oresponsivt). 

5) På vilken enhet utfördes testet? Tillverkare och modellbeteckning. 

6) Övriga kommentarer. 

Svara på enkäten i ett separat dokument. 

Tack för hjälpen! 

Daniel Warsén (warsen@kth.se) 

________________________________________________________________________________ 

De fullständiga svaren är för omfattande för att bifogas här. Dessa kan istället laddas ner på: 

http://www.1kb.se/files/badengine/inquiryeresults.zip 

mailto:warsen@kth.se

