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Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling. 
Utbildningen ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt en 
spets mot modern utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en tekniskt 
skicklig och mycket bred programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och 
lösningsarkitekt. Styrkan hos utbildningen är främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige 
studenten är förberedd för. Efter examen skall systemarkitekter fungera dels som självständiga 
programutvecklare och dels som medarbetare i en större utvecklingsgrupp, vilket innebär 
förtrogenhet med olika arbetssätt inom programutveckling.  

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och 
metoderna. Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter skall 
vara anställningsbara som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för en 
nyutexaminerad systemarkitekt att arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-avdelning, 
som en konsultfirma. Systemarkitekten är också lämpad att arbeta inom teknik- och idédrivna 
verksamheter, vilka till exempel kan vara spelutveckling, webbapplikationer eller mobila tjänster.  

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att 
delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet 
och avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha tillräcklig 
vetenskaplig och/eller innovativ höjd för att generera ny och generellt intressant kunskap.  

Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller 
forskningsgrupp. Det huvudsakliga resultatet utgörs av en skriftlig rapport på engelska eller svenska, 
samt eventuell produkt (t.ex. programvara eller rapport) levererad till extern uppdragsgivare. I 
examinationen ingår även presentation av arbetet, samt muntlig och skriftlig opposition på ett annat 
examensarbete vid ett examinationsseminarium. Examensarbetet bedöms och betygssätts baserat på 
delarna ovan, specifikt tas även hänsyn till kvaliteten på eventuell framtagen mjukvara. Examinator 
rådfrågar handledare och eventuell extern kontaktperson vid betygssättning.  
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Förord 
Denna rapport skulle inte varit möjlig utan all värdefull feedback som vi fått från Ulf 

Johansson och vår opponentgrupp (Mathias Lundin och Carl Sandell) på de seminarier 

som vi haft på vägen. Därför skulle vi härmed vilja rikta ett stort tack till dessa individer, 

för att de så noggrant och helhjärtat tagit del av vårt arbete.  

 

Ett stort tack går även ut till vår handledare, Håkan Sundell, som möjliggjorde detta 

otroligt roliga examensarbete. Vi är också mycket tacksamma för Håkans engagemang 

och hjälp att få till studiens helhet. 

 

Självklart vill vi också tacka våra nära och kära som stått ut med oss under dessa månader 

av hårt arbete och idégrubbel.   

 

Något egoistiskt, skulle vi också vilja tacka våren 2012 för att den bjudit på så oerhört 

dåligt väder. Det har helt klart gjort det lättare att sitta inne och arbeta istället för att 

kunna njuta ute i det fria. 

 

Sist, men absolut inte minst skulle vi vilja tacka Högskolan i Borås för att den erbjuder 

Systemarkitekt-utbildningen och utbildningens alla inblandade lärare för att de lärt oss 

allt de kan och lite till. 

  



 

III 

 

Abstract 
During the evolution of software development, many solutions have been produced that 

makes it possible to develop and execute the same program on many different platforms. 

This type of development is called cross-platform development. One of the techniques 

that make this kind of development possible is virtual machines (VM’s), which is used to 

simulate another machine on a target platform. The VM’s make it possible to write 

programs that compiles for the VM, which in turn interprets the code to platform specific 

machine code. This technique is for example used by cross-platform languages such as 

Java and the .NET-family. Other techniques such as cross-compilation and preprocessing 

are dependent on that programs are compiled differently depending on which target 

platform the program is supposed to run on. 

 

This study aimed to investigate the problems with cross-platform development for the 

mobile platforms Android, iOS and Windows Phone 7 (WP7). The investigation showed 

that at the time of the study, no existing framework or other technique had support for 

creating a high performance, cross-platform game for Android, iOS and WP7. The study 

showed, by creating a game prototype, that it is in fact possible to create a solution that 

enables development of a high performance, cross-platform game for the target 

platforms. This was done by using the Mono for Android and XNA frameworks which all 

allow for development with the language C#. The cross-platform development was 

possible through Mono Runtime, a virtual machine that is an implementation of a 

Common Language Runtime (CLR). A CLR is a virtual machine that enables cross-

platform compilation of the .NET-family of languages. 

 

The mobile game prototype was created to show that functionality such as 2D- and 3D-

graphics, input and media, can be cross-platform developed for the target platforms. To 

define the functionality to incorporate into the game prototype, a study of popular mobile 

games was performed. Graphics was handled with a cross-platform game engine called 

Axiom, which is written in C#. Cross-platform support for input and media had to be 

developed, which was done with a similar technique as the cross-platform solution that 

Axiom uses. The technique used is called preprocessing, which enables platform specific 

code to be written in the source code. The compiler then chooses which parts of the 

source code to compile by the use of conditional, preprocessing statements. 

 

The solution presented by the study is not fully platform independent, because some 

platform specific code is required. We have shown that much of the code is platform 

independent when constructing the prototype. It´s mainly the implementation of the input 

and media handling that uses platform specific code. With these already implemented the 

game can be produced almost fully platform independent. 

 

  

Keywords:  
Cross-platform, Android, iOS, Windows Phone 7, Mobile development, Preprocessing, 

OpenGL ES, XNA, C#. 



 

IV 

Sammanfattning 
Det finns flera olika tillvägagångssätt för att göra det möjligt att skapa program som kan 

exekveras på flera olika plattformar. Detta tillvägagångssätt för utveckling mot flera 

plattformar, kallas plattformsoberoende utveckling. En av teknikerna för 

plattformsoberoende utveckling, bygger på att de specifika plattformarna har tillgång till 

en virtuell maskin som programmet kompileras mot. Den virtuella maskinen översätter 

sedan koden till plattformens specifika maskinkod. Denna teknik används bland annat av 

plattformsoberoende språk som Java och .NET-familjen. Andra tekniker som exempelvis 

förprocessering (eng. Preprocessing), möjliggör plattformsoberoende genom att 

programmets källkod kompileras olika beroende på vilken plattform som programmet ska 

exekveras på. 

 

Studien hade för avseende att utreda problemen med plattformsoberoende utveckling 

mellan de mobila plattformarna Android, iOS och Windows Phone 7. Utredningen visade 

att det vid studiens utförande, inte fanns något ramverk eller annan teknik som till fullo 

hade stöd för att skapa ett högpresterande mobilspel för målplattformarna. Genom 

användandet av Mono for Android och XNA skapades ett plattformsoberoende spel för 

plattformarna med utvecklingsspråket C#. Plattformsoberoendet kunde uppnås tack vare 

Mono Runtime som är en implementation av Common Language Runtime för Android 

och iOS. Common Language Runtime är .NET’s plattformsoberoende teknik och är en 

virtuell maskin.  

 

Mobilspelet skapades för att påvisa att utveckling av plattformsoberoende funktionalitet 

för 2D- och 3D-grafik, användarinmatning och hantering av media, är möjligt. 

Spelprototypens funktionalitet togs fram genom att undersöka populära mobilspel, ute på 

marknaden idag. För plattformsoberoende grafik användes en spelmotor vid namn 

Axiom, för användarinmatningen samt hanteringen av media utvecklades egna lösningar. 

Med spelet visade studien att det är möjligt att skapa plattformsoberoende, 

högpresterande spel för plattformarna Android och Windows Phone 7. Att lösningen 

fungerar även för iOS bevisades bara teoretiskt då Axiom vid studiens tidpunkt inte hade 

fullt stöd för utveckling till plattformen. Teknikerna som lösningen utnyttjade var en 

virtuell maskin för varje plattform samt förprocessering som såg till att vissa delar av 

källkoden kompilerades specifikt för de olika plattformarna. 

 

Lösningen som studien presenterar är inte en fullskaligt plattformsoberoende lösning då 

källkoden innehåller vissa plattformsspecifika delar. Dock har lösningen visat att mycket 

av koden är plattformsoberoende mellan plattformarna. Det är främst implementationen 

av användarinmatningen och hanteringen av media som innehåller plattformsspecifik 

kod. Därför med dessa redan implementerade är det möjligt att nästan helt och hållet 

skapa ett plattformsoberoende, högpresterande spel för målplattformarna.  

 

 

Nyckelord:  
Plattformsoberoende, Android, iOS, Windows Phone 7, Mobilutveckling, 

förprocessering, OpenGL ES, XNA, C#. 
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1  Inledning 

1.1  Introduktion 

Ända sedan konkurrensen mellan olika datorplattformar startade har det varit ett problem 

för programmerare att utveckla samma mjukvara till olika plattformar. Det krävs ofta av 

utvecklaren att skapa plattformsspecifik kod för att mjukvaran ska vara körbar på olika 

typer av system. På grund av detta har en stor mängd forskning gjorts inom området 

(Stuart, et al., 2005) och flera lösningar har tagits fram för att möjliggöra skapandet av 

plattformsoberoende program. Plattformsoberoende är ett brett begrepp som kan 

användas på applikationer som kan köras på flera plattformar. Plattformsoberoendet kan 

vara av olika grader, det vill säga att det finns applikationer som i sin helhet är 

plattformsoberoende, men begreppet innefattar även program som har delar som är 

oberoende av plattform. 

 

Programmeringsspråket Java är baserat på en av lösningarna för att kunna skapa 

plattformsoberoende program. Innan språket kompileras till specifik maskinkod av en 

virtuell maskin kallad JVM, översätts det till bytekod. Konverteringen till bytekod och 

den virtuella maskinen gör att Javabaserade program kan köras oberoende av 

plattformarnas typ och specifikation (Oracle Corporation, 2012). Javas approach till 

problemet är dock inte att föredra i alla lägen. Ett exempel på ett sådant läge är program 

som kräver väldigt hög prestanda, då prestandan på applikationer skrivna i Java kan 

påverkas negativt av översättningen till bytekod (Daly, et al., 2001). 

 

(Curbera, et al., 2002) menar att med Internets intåg ökade ytterligare kravet av 

plattformsoberoende program och på hantering av kommunikation mellan olika typer av 

system. SOAP eller Simple Object Access Protocol löser problemet med kommunikation 

mellan olika typer av system. Lösningen innebär att XML, en maskinoberoende, 

textbaserad standard, används för konvertering av data mellan systemen (Chester, 2001) 

(Graham, et al., 2005). 

 

Efter att iPhone lanserades 2007 har användningen av smarta telefoner (eng. 

Smartphones) ökat lavinartat. Det finns idag ett mycket stort urval av smarta telefoner 

och till dessa har det utvecklats ett flertal olika plattformar (Lettner, et al., 2011). Av 

denna anledning har även konkurrensen mellan olika företag som utvecklar applikationer 

till smarta telefoner ökat kraftigt. Det räcker inte längre för företagen att bara anpassa sig 

till en enda plattform, eftersom applikationerna ofta förväntas fungera på flera av de 

mobila plattformarna. Då plattformarna ofta har olika utvecklingsspråk har man upptäckt 

hur viktigt det är att kunna skriva generell, plattformsoberoende kod för dessa. Särskilt 

viktigt är det idag eftersom mjukvaran ofta bör kunna nås av många och därmed ha 

möjlighet att köras på flera olika mobila system (Allen, et al., 2010).  
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Några av de mest framstående mobila plattformarna som finns idag är Android, iOS och 

Windows Phone 7 (WP7) som tillsammans under det tredje kvartalet 2011 stod för runt 

64 % av den totala mobilförsäljningen (Pettey & Stevens, November 2011). Att skapa 

generella applikationer för dessa plattformar är idag möjligt med hjälp av ramverk som 

MoSync, Titanium Mobile och Corona SDK med flera (Pehrson, 2011). 

 

Under de senaste åren har utvecklingen av högpresterande spel till mobila plattformar 

växt mer och mer. Med högpresterande menas att spelen kräver högre prestanda på 

grafikkort och processor än vanliga traditionella mobilspel. Därför är det intressant att 

utreda om det är möjligt att utveckla ett högpresterande och plattformsoberoende spel till 

målplattformarna. Några delar som ett sådant spel till mobila plattformar bör innehålla är 

enligt (Mochocki, et al., 2006): 

 

 3D- och 2D-grafik  

 media i form av ljud, videoklipp eller bilder 

 hantering av inmatning från användaren 

 

Då ett av problemen med plattformsoberoende utveckling till Android, iOS och WP7 är 

deras olika stöd för 3D-utveckling, är kraven som Mochocki et al föreslår, intressanta att 

använda som mål att uppnå med ett plattformsoberoende spel. Det är också utifrån detta 

problem med plattformsoberoende 3D-utveckling som studiens fokus har valts att ligga 

på högpresterande spel, då det inte finns mycket dokumenterad forskning angående att 

skapa ett sådant plattformsoberoende mobilspel. För att visa att detta är möjligt 

utformades en lösning på problemet som testades med en spelprototyp till Windows 

Phone 7 och Android, dock så  inkluderades inte iOS mer än teoretiskt då det vid studiens 

tidpunkt inte fanns något färdigutvecklat stöd för iOS i lösningen som valdes. 

1.2   Studien 

I detta avsnitt beskrivs vad studien kommer utreda samt vad dess huvudsakliga bidrag till 

samtidens forskning är. Avsnittet riktar sig också till läsarna då de får en övergripande 

bild av vad studien kan ge dem. 

1.2.1 Problemformulering 

Att skriva plattformsoberoende kod för mobila applikationer anses bli viktigare ju fler 

plattformar som tar sig in på marknaden. För funktionalitet som dagens högpresterande 

mobilspel kräver, saknas det tydliga lösningar och därför valdes studien att fokusera på 

följande problem: 

 

Är det möjligt att utveckla ett plattformsoberoende, högpresterande mobilspel med stöd 

för 3D-grafik, media och användarinmatning, till Android, iOS och Windows Phone 7? 
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1.2.2 Forskningsfrågor 

För att studien ska nå resultat på ovanstående problemformulering har ytterligare 

underfrågor tagits fram. De frågor som valts är:   
 

1. Har befintliga ramverk för plattformsoberoende mobilutveckling till 

målplattformarna, stöd för 3D-grafik, media och användarinmatning? 
 

2. Kan man skapa ett plattformsoberoende mobilspel till Android, iOS och Windows 

Phone 7, som har stöd för 3D-grafik, media och användarinmatning och i så fall hur 

kan detta göras? 

1.2.3 Forskningsbidrag 

Studien har för avseende att ge läsaren kunskap i hur man kan skapa ett 

plattformsoberoende spel till plattformarna Android, iOS och Windows Phone 7. För att 

uppnå detta redovisas befintliga ramverk och tekniker samt hur en sådan lösning kan se 

ut. Lösningen presenteras med hjälp av ett mobilspel som tillfredsställer de krav som 

studien ställer. Även de unika egenskaper som de tre studerade plattformarna har och hur 

man ska behandla dessa för att skapa spelet, återges. 

1.2.4 Intressenter 

Studien riktar sig åt utvecklare av mobila applikationer som ska konstruera applikationer 

som bör kunna användas på flera olika plattformar. Detta tack vare att studien kan vidga 

deras vyer på hur man kan skapa dessa applikationer generellt och visa om man därmed 

kan effektivisera utvecklingen. Utvecklarna får också en inblick i vilka aspekter som 

lämpar sig för generalisering inom mobilprogrammering samt en förståelse för hur 

skillnader och likheter mellan de tre plattformarna påverkar detta. 
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2 Studiens övergripande metodologi 
Detta kapitel har för avseende att beskriva den metodologi som valts för att uppnå, 

analysera och utvärdera studiens resultat. 

2.1 Kunskapskaraktärisering 

För att besvara studiens forskningsfrågor krävs följande typer av kunskap: 

 

Forskningsfrågor Kunskapskaraktär 

Har befintliga ramverk för plattformsoberoende 

mobilutveckling till målplattformarna, stöd för 3D-grafik, 

media och användarinmatning? 

Karaktäriserande kunskap 

Kan man skapa ett plattformsoberoende mobilspel till 

Android, iOS och Windows Phone 7, som har stöd för 3D-

grafik, media och användarinmatning och i så fall hur kan 

detta göras? 

Vägledande kunskap 

 

Tabell 1 Visar vilken typ av kunskap som krävs för att besvara studiens forskningsfrågor 

Kunskapskaraktärerna är baserade på beskrivningen som Göran Goldkuhl ger i kapitel 3, 

i hans publikation ”Kunskapande” från 2011 (Goldkuhl, 2011). 

De två kunskapskaraktärerna som studien använder är vägledande- samt karaktäriserande 

kunskap. Vägledande kunskap, också kallad preskriptiv kunskap, innebär att förslag tas 

fram för hur man bör hantera olika problemsituationer. I denna studies fall innebar detta 

att förslag och riktlinjer gavs för hur utvecklingen av ett plattformsoberoende mobilspel 

till Android, iOS och WP7, kan utföras. Karaktäriserande kunskap sammanfattar 

egenskaper av en studerad teoridel, ofta för att klargöra skillnader och likheter mellan de 

entiteter som studerats (Goldkuhl, 2011). Studien använde denna kunskapstyp för att i 

kapitel 6, deskriptivt beskriva några av de ramverk som finns idag och hur de kan 

användas för att lösa relaterade problem. 

2.2 Forskningsmetod 

Studien baserades på kvalitativ forskning med det hermeneutiska förhållningssättet som 

grund. Förhållningssättet betyder att forskaren står i centrum för forskningen och dennes 

tankar och kunnande påverkar studiens resultat. Metodiken bygger på boken ”Att 

genomföra examensarbete” som i kapitel 3 beskriver examensarbetens 

metoduppbyggnad (Höst, et al., 2006). Att kvalitativ forskning med ett hermeneutiskt 

förhållningssätt valdes beror på att studien är av utredande och problemlösande natur. Detta 

betyder att resultatet ofta blir annorlunda beroende på vilka de ingående forskarna är och 

deras olika tankesätt och kunskap. 

 

Kvalitativ forskning kan utföras med flera olika metoder. Det kan ibland vara svårt att hitta 

en befintlig metod som tillgodoser en studies alla behov och krav. I denna studies fall hittades 
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ingen befintlig metod som passade, därför följer studien en egenanpassad metodik. 

Metodiken bygger på att teori studeras för att komma fram till problem och krav för 

plattformsoberoende spelutveckling till målplattformarna. Plattformarna utreddes sedan för 

att undersöka hur de skiljer sig i förhållande till hur de hanterar de krav som ett 

högpresterande mobilspel bör innehålla. Efter att detta studerats, genomfördes en 

undersökning av befintliga ramverk för att visa om någon av dessa kunde användas för att 

lösa problemen och uppnå kraven för ett högpresterande mobilspel. De spelspecifika krav 

som studien tar hänsyn till är föreslagna av Mochocki et al i (Mochocki, et al., 2006) och 

valdes för att de kräver funktionalitet som skiljer mellan målplattformarna. Ett exempel på 

denna skillnad är hur plattformarna hanterar 3D-grafik, vilket var intressant att studera och 

försöka skapa en plattformsoberoende lösning för. 

 

Beroende på utfallet av den ovannämnda forskningsmetodiken, kom studien antingen att ta 

fram riktlinjer för hur ett fungerande ramverk borde användas eller att utveckla en lösning på 

problemet. 

 

Forskningsmetodiken valdes för att det vid studiens start var oklart om det fanns problem 

med plattformsoberoende spelutveckling för målplattformarna. Därför krävdes en utredning 

för att identifiera problemen med utvecklingen och de ramverk som var tillgängliga. Genom 

den teoretiska utredningen av målplattformarna och ramverken kunde studien svara på den 

första forskningsfrågan som ställdes. För att kunna säkerställa att de krav på högpresterande 

spel som beskrivits av Mochocki et al, 2006 fortfarande var valida, gjordes en undersökning 

på de mest populära spelen för de tre aktuella plattformarna. Undersökningen tog fram vad 

dessa spel innehåller för aspekter och om kraven, föreslagna av Mochocki et al, 2006 

fortfarande gäller. Ramverken utvärderades baserat på de krav som togs fram från den 

tidigare nämnda undersökningen. Då det visade sig att inget ramverk hade all den 

funktionalitet som krävdes, riktades forskningen på att skapa en lösning på studiens problem. 

För att kunna besvara den andra frågan användes en lösning som forskningen tagit fram, som 

användes för att utveckla ett mobilspel med de krav som ställts. Lösningen togs fram efter att 

ha studerat målplattformarnas unika egenskaper med hänsyn till spelets krav. 

2.3 Insamling av data 

För att studiens problem skulle kunna lösas och förstås krävdes en stor kunskapsbas. 

Detta samlades in från en mängd litteraturreferenser. De referenser som användes för 

insamlandet av teori var strikt artiklar ur vetenskapliga tidsskrifter, böcker, publicerade 

forskningsrapporter samt tillförlitliga hemsidor. Med tillförlitliga hemsidor menas sidor 

skrivna av de organisationerna bakom de ramverk som studerades och med andra ord inte 

texter skrivna av privatpersoner. 

 

När insamlingen av data var slutförd och sammanställd utvärderades de olika teknikerna 

och en föreslagen lösning på problemet togs fram. De valda teknikerna studerades mer 

grundligt för att utvecklingen skulle möjliggöras. Utvecklingsfasen dokumenterades 

noggrant och presenteras i kapitel 7. 
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De tekniker, ramverk och annat som valdes att tas upp i denna rapport, finns för att skapa 

förståelse för studiens frågor och hur man tidigare angripit liknande problem. Mycket av 

teorin bygger också på att den ska fungera på de tre valda mobila plattformarna och 

därför har valet av dessa påverkat innehållet i rapporten som helhet.   

2.4 Analys av data och studiens problem 

Studien hade för avsikt att resultera i en lösning (teknik) som möjliggjorde utvecklingen 

av ett plattformsoberoende mobilspel som uppfyllde kraven som identifierats av 

undersökningen i kapitel 4. Dessa krav var: 

 

 Avancerad 2D- och/eller 3D-grafik 

 Stöd för gestbaserad användarinmatning via pekskärmen eller inmatning med 

hjälp av telefonens accelerometer. 

 Möjlighet att utnyttja media, t.ex. via ljud, videoklipp, chat eller bilder. 

 

Då ett av problemen med plattformsoberoende utveckling till Android, iOS och WP7 är 

deras olika stöd för 3D-utveckling, var kraven som föreslogs, intressanta att använda som 

mål att uppnå med ett plattformsoberoende spel. För att komma fram till en lösning för att 

uppnå målet, analyserades målplattformarna och ramverken utifrån kraven. Genom 

analysen skulle det visa sig om något redan befintligt ramverk hade de stöd som krävs för 

att lösa studiens problem. När analysen av ramverken var utförd, föreslogs en lösning 

som skulle göra det möjligt att utveckla spelprototypen. Spelprototypen analyserades 

sedan för att påvisa hur väl spelets krav uppfyllts och därmed kan slutsatser om studiens 

lösning på problemet, dras. Genom att analysera spelets kravuppfyllnad kunde studien 

därför visa om ett sådant spel var möjligt att utveckla. 

 

För att analysen av data skulle vara trovärdig, intressant och relevant, valdes Android, 

iOS samt Windows Phone 7 att tas med i studien, för att de ur prestanda-, hårdvaru- och 

funktionalitetssynpunkt är väldigt lika. En annan bidragande faktor till att just de tre 

plattformarna valdes var att de tillsammans stod för runt 64 % av den totala 

mobilförsäljningen under tredje kvartalet 2011 (Pettey & Stevens, November 2011). 

Dock stod Android och iOS för större delen av försäljningen, men då Microsoft ingått i 

ett samarbete med Nokia, tros deras marknad expandera. Trots plattformarnas likhet, har 

de en hel del olikheter som har försvårat plattformsoberoende utveckling till dem. 

Särskilt forskning om spel som ska fungera på alla tre plattformarna med samma kodbas 

saknades och därför valdes studiens fokus ligga där. Problemet här ligger i att Windows 

Phone 7 inte stödjer OpenGL för 3D-utveckling utan istället använder XNA för detta (se 

kapitel 5). 
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2.5 Utvärdering av data 

För att verifiera resultatet, det vill säga prototypen till det plattformsoberoende spelet som 

utvecklades i studien, samt att den föreslagna tekniken faktiskt fungerar, testkördes spelet 

på de tre utvalda plattformarna. Kriterierna för utvärderingen av lösningen var: 

 

1. Spelprototypen är kompatibelt med målplattformarna 

2. Prototypen är fullt spelbar utan felmeddelande och utan kraschar 

3. Spelets funktionalitet innefattar alla krav som ställts 

4. Är prototypen endast utvecklad med plattformsoberoende kod? 

 

Dessa kriterier valdes för att de visar om lösningen är körbar och fullt funktionell på 

respektive målplattform, vilket sedan kan användas för att dra slutsatser om studiens 

andra forskningsfråga samt studiens övergripande problem. Lösningens 

plattformoberoende teknik kom att utvärderas med hänsyn till hur mycket 

plattformsspecifik kod som krävs. 

 

Utvärderingens validitet säkerställdes genom att tillförlitliga källor för studiens teori 

användes samt att genomförandedelen noggrant dokumenterades, så att läsaren enkelt kan 

förstå och replikera experimentet. Studiens generella slutsatser, det vill säga att de 

slutsatser som dras appliceras och gäller för de tre valda plattformarna, men det är inte 

säkerställt att de kan tillämpas på övriga mobilplattformar. För att visa att lösningen som 

togs fram för studiens problem var reliabel, testades den med hjälp av experimentet som 

var att utveckla en spelprototyp. 

2.6 Presentationsmetod  

Studien presenterades både muntligt och skriftligt enlig de normer och direktiv som 

Högskolan i Borås har för kandidatuppsatser. Både rapporten och de muntliga 

presentationerna hade målet att på ett så tydligt sätt som möjligt beskriva studiens inriktning 

och resultatet av den genomförda forskningen. För att uppnå detta användes såväl bilder som 

tabeller då dessa ofta ger en enkel och tydlig bild av det som presenteras.  

 

Resultatet av forskningen blev ett mobilspel som fungerar på Android, iOS och WP7. Spelets 

källkod har publicerats på Google Code för att allmänheten ska kunna ta till sig och 

vidareutveckla tekniken. 
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3 Bakgrund 

3.1 Plattformsoberoende tekniker 

I detta underkapitel beskrivs några av de tekniker som kan användas för att skapa 

plattformsoberoende program. Innan beskrivningarna är det viktigt att veta vad som 

menas med plattformsoberoende och hur studien tar ställning till begreppet.  

 

Plattformsoberoende är ett brett begrepp som kan användas på applikationer som kan 

köras på flera plattformar. Plattformsoberoendet kan vara av olika grader, det vill säga att 

det finns applikationer som i sin helhet är plattformsoberoende, men begreppet innefattar 

även program som har delar som är oberoende av plattform. Om begreppet 

plattformsoberoende väljs att syfta på ett hundraprocentigt plattformsoberoende får ingen 

plattformsspecifik kod användas. Studiens förhållningssätt till begreppet är något mer 

löst. Med plattformsoberoende menar studien att man skriver en applikation som ska gå 

att kompilera till olika plattformar, men kan innehålla delar som kompileras olika 

beroende på plattform. 

3.1.1 Virtuella maskiner  

Sedan 1960-talet har virtuella maskiner använts för att simulera en annan maskins 

hårdvaruegenskaper på en värddator. Man använde det för att kunna utveckla och testa 

mjukvara för olika maskiner, utan att egentligen behöva använda själva maskinen fysiskt 

(Hirshman, 2006). 

 

Idag används virtuella maskiner för att skapa plattformsoberoende utvecklingsspråk. 

Detta görs genom att den virtuella maskinen körs ”över” operativsystemet som 

utvecklingen sker på; vilket gör att man undgår plattformsspecifika begränsningar. 

Tekniken bygger på att ett högnivå-språk först kompileras till ett intermediärt språk, ofta 

bytekod, som sedan den virtuella maskinen kompilerar till specifik maskinkod (Bazzi, 

1997) (Daly, et al., 2001). 

 

Ett av programmeringsspråken som använder sig av virtuella maskiner för att skapa 

plattformsoberoende program är Java. För att kunna köra programmen krävs det att 

maskinen som det ska köras på har en JVM (Java Virtual Machine), som är specifik för 

just den plattformen (se Figur 1). JVM:en tolkar bytekoden, skapad av Java-kompilatorn 

(JAVAC), och kompilerar om den till plattformsspecifik maskinkod som 

operativsystemet kan förstå och exekvera. Denna VM-teknik kallas för interpretering (se 

figur 1) (Hirshman, 2006) (Cusumano & Yoffie, 1999) (Daly, et al., 2001). 
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Figur 1 Javas kompilerings- och exekveringsprocess 

Ett annat exempel på en VM som bör tas upp är den som används för kompilering av 

.NET-ramverket. Denna VM kallas ”Common Language Runtime” (CLR) och är 

ansvarig för att översätta ”Common Intermediate Langauge”-kod (CIL-kod) till 

plattformsspecifik maskinkod. Högnivåspråken i .NET-familjen, som C# och Visual 

Basic (VB), översätts först till CIL-kod av en språkspecifik kompilerare med 

samlingsnamnet ”.NET Compiler”, innan CLR’n kan ta vid (se figur 2). Översättningen 

av CIL-kod till maskinkod sker under exekveringen av programmet, medan 

översättningen från högnivåspråket till CIL, sker vid kompilering av programmet (Box & 

Sells, 2002). 

 

 
Figur 2. .NET's kompilerings- och exekveringssprocess 
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För att .NET-språken ska kunna exekveras på en plattform krävs alltså en specifik CLR 

för den plattformen. Mono-ramverken som låter utvecklare skapa applikationer för 

Android och iOS med språken från .NET, bygger på denna teknik (se kapitel 6.1.4). 

 

Enligt (Cusumano & Yoffie, 1999) (Daly, et al., 2001) (Hirshman, 2006) så finns det med 

denna ansats för att kunna utveckla plattformsoberoende program, både för- och 

nackdelar. Några av dessa beskrivs nedan.  

 

Fördelar: 

 

 I alla JVM’s och CLR’s är Garbage Collection (GC) implementerat. Detta betyder 

att det är enklare för programmeraren som slipper ta hänsyn till eventuellt 

minnesläckage, då GC’n frigör oanvänt minne utan interaktion från utvecklaren.  

 Att abstrahera bort plattformsspecifika ramverk och funktionalitet har också sina 

fördelar. Det fodras därför inte lika djupa kunskaper för varje specifik plattform 

och man behöver inte skriva lika många rader kod med högnivå-språk för att 

uppnå samma resultat som med ett lågnivå-språk.  

 Java använder sig av Just-In-Time (JIT) kompilering, vilket innebär att koden 

kompileras först när den ska exekveras. Optimerade JIT kan också till skillnad 

från traditionell kompilering, exekvera flera bytekoder samtidigt.  

 

Nackdelar: 

 

 För att denna teknik ska fungera på en plattform krävs att högnivå-språket stöds 

av en specifik VM som är utvecklad för plattformen. Detta gör att det krävs 

mycket arbete och vilja av plattformens ägare för att högnivå-språket ska stödjas, 

då en VM måste skapas. 

3.1.2 Portabel källkod 

Denna teknik bygger ofta på tre deltekniker som kallas korskompilering, 

plattformsoberoende gränssnitt och förprocessering. Nedan följer en beskrivning av dessa 

och hur de tillsammans skapar platfformsoberoende. 

 

Kompilatorer som skapar exekverbara filer av källkod, kan delas in i två huvudgrupper. 

Den ena gruppen kallas ”vanliga kompilatorer” (eng. Native compilers) och de 

kompilerar körbara filer för datorns specifika system. Korskompilatorer (eng. Cross 

Compiler) utgör den andra gruppen. De skapar, till skillnad från vanliga kompilatorer, 

exekverbara filer för system andra än det systemet de körs på (Taylor, 1998) (Kakde, 

2005). Dessa kompilatorer gör att man kan generera program för multipla plattformar 

från en och samma portabel källkod och på så sätt uppnå en form av plattformsoberoende 

programutveckling (se Figur 3). Med portabel källkod menas att källkoden kan byggas 

för flera målsystem. Detta uppnås ofta genom att källkoden innehåller specifika 
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implementationer för målsystemen som ärver från en bas-klass. Denna typ av 

implementation kallas för plattformsoberoende gränssnitt (se Figur 17 i kapitel 6.2.1 för 

exempel). 

 

Förprocessering eller villkorlig kompilering (eng. Preprocessing eller Conditional 

compilation) innebär att kompilatorn vid kompilering tar hänsyn till vilken plattform som 

källkoden ska kompileras för. Källkoden kan i sin tur innehålla specifika delar som tolkas 

olika av kompilatorn beroende på vilken målplattform kompileringen utförs för. I C# kan 

detta med fördel användas genom satser som ser ut så här: 

 
#if WINDOWS_PHONE 

//WP7 specific code 
#elif ANDROID 

//Android specific code 
#else 

//Non-Android, Non-WP7 code  
#endif 

 

Denna teknik är inte en ren plattformsoberoende teknik utan tillåter viss 

plattformsspecifik kod. Dock möjliggör förprocessering att en och samma källkod kan 

kompileras för olika plattformar och därför behövs inte programmet skrivas om helt och 

hållet (Microsoft, 2012).  

 

Dessa tre deltekniker möjliggör alltså plattformsoberoende genom att källkoden 

innehåller plattformsoberoende gränssnitt som väljs ut för målplattformen vid 

kompilering med hjälp av förprocessering. 

 

En av fördelarna med denna plattformsoberoende teknik är att utvecklaren inte behöver 

skriva om den plattformsspecifika källkoden helt och hållet för varje plattform, vilket 

minskar risken för att fel uppkommer i källkoden. Korskompilering har också fördelen att 

program till flera plattformar kan skapas med en och samma källkod (John & 

Tiegelkamp, 2010). 

 

Problemet med denna ansats till plattformsoberoende utveckling är att det kräver mycket 

arbete för att konstruera en korskompilator samt underhålla och lägga till stöd för 

plattformar (Stuart, et al., 2005) (Maaløe & Wiboe, 2011). 
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Figur 3 Exempel på korskompilering 

3.1.3 XML 

Extensible Markup Language eller XML, är ett textbaserat, plattformsoberoende språk. 

Det används idag bland annat för att beskriva egenskaper och data för objekt på ett sätt 

som är helt oberoende av vilket system som läser det. Att det är textbaserat möjliggör just 

detta och det kan läsas och processeras av såväl människor som alla system med tillgång 

till en XML-tolk (Curbera, et al., 2002) (Chester, 2001).  

 

XML byggs upp av element (noder) som består av start- och sluttaggar, där starttaggarna 

kan innehålla attribut. Elementen kan sedan struktureras i en hierarki med förälder- och 

barnnoder (se Figur 4). 
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Figur 4 Uppbyggnad av taggar i XML, Färg = attribut, Är3D = barntagg osv. 

Användbarheten av denna textbaserade teknik har visat sig vara stor och idag är det 

många språk och tekniker som bygger på eller använder sig av XML. Simple Object 

Access Protocol (SOAP), är en av teknikerna som använder styrkan i XML för att 

möjliggöra kommunikation mellan olika typer av plattformar. SOAP är ett 

nätverksprotokoll som använder sig av HTTP-meddelanden för att skicka XML-filer över 

internet. XML-filerna packas med data som sedan tolkas av mottagarprogrammet och 

konverteras till plattformsspecifika datatyper. Tekniken används ofta i Web Service- 

sammanhang (Curbera, et al., 2002) (Chester, 2001) (Graham, et al., 2005). 

3.1.4 Webbaserade språk 

En ansats emot plattformsoberoende program är utveckling med webbaserade språk som 

HTML, CSS och Javascript. Tekniken bygger på att en webbläsare tolkar och visar 

resultatet av kod skriven i dessa språk. I alla smartphones idag finns en komponent för 

webbläsarkontroll som kan inkorporeras i applikationer så att den får 

webbläsaregenskaper. Detta betyder att webbaserade språk kan användas för att till 

exempel skapa interaktiva användargränssnitt vars funktionalitet och uppbyggnad liknar 

webbsidor. Ansatsen möjliggör därför skapandet av plattformsoberoende gränssnitt 

(Allen, et al., 2010) (Zhanpeng, et al., 2011) (Benedetto, et al., 2010). 

 

Idag finns det bibliotek till Javascript med funktionalitet för att lösa det mesta inom 

programmering, bland annat 3D-grafik (Benedetto, et al., 2010).  Ett av 3D-biblioteken 

heter WebGL och är baserat på funktionaliteten i OpenGL ES 2.0. Till skillnad från 

OpenGL, som vanligtvis skrivs med C/C++, så används HTML för WebGL (Zhanpeng, 

et al., 2011). 
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3.1.5 Språköversättning 

När man pratar om utveckling mot flera plattformar finns det ett annat angreppsätt som 

bör nämnas, nämligen språköversättning. Detta angreppsätt innebär att källkod i ett språk 

översätts till källkod i ett eller flera andra språk av ett översättningsprogram. De 

nygenererade källkoderna kan sedan kompileras för respektive målplattform. För att 

möjliggöra översättningen gör översättningsprogrammet oftast om källkoden till en 

intermediär datastruktur som lättare kan omtolkas till olika språk. En av dessa 

datastrukturer som oftast används är träd, där uttryck byggs upp av noder och löv som 

kan innehålla bland annat konstanter och operatorer. Träden kan sedan tolkas till andra 

programmeringsspråk genom att implementera en tolk för det språket man vill generera 

kod för (Lee, et al., 2003) (Aho, et al., 1989).    
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4 Dagens mobilspel 
I detta kapitel kommer det göras en förfinad undersökning av Mochockis krav som togs 

upp i kapitel 1.1. Undersökningen ska ta fram vilka krav och funktioner som man kan 

vänta sig finnas i dagens nyproducerade spel samt ge en inblick i om Mochockis krav 

från 2006 fortfarande gäller. Kapitlet bidrar med de kriterier som behöver förklaras för 

plattformarna och ramverken för att kunna skapa ett sådant spel. Det tar även upp de krav 

som ligger till grund för det spel som ska utvecklas för att kunna analysera studiens 

lösning på problemet som studien behandlar. 

 

För att ge en tydligare förståelse för undersökningen, följer nedan några exempel på de 

populäraste kategorierna av spel på GooglePlay, Marketplace och AppStore och en 

beskrivning av vad dessa innebär (GooglePlay, 2012), (Microsoft, 2012) och (AppStore, 

2012): 

 

 Arkadspel: Med arkadspel menas spel som är anpassade för den lättsamma 

spelaren som vill spela lite då och då när denne har tid över. Det som 

kännetecknar arkadspelen är att de oftast bygger på en enkel spelidé som är lätt att 

lära sig och att speltiden för varje session är kort, men att det fortfarande händer 

mycket under sessionerna. 

 

 Actionspel: Med actionspel menas spel som oftast bygger på att ge spelaren mer 

fysiska utmaningar, i form av exempelvis reaktionstid och att koordinera rörelser 

och attacker i spelet. Spelaren får oftast kontrollera en eller flera karaktär(er) som 

man styr genom banor som innehåller olika hinder och svårigheter att ta sig förbi. 

Dessutom brukar dessa spel begränsas av att karaktären har hälsa eller ett antal liv 

och spelet är över om dessa tar slut. 

 

 Pusselspel: Pusselspel är spel som bygger på att användaren, med hjälp av 

diverse hjälpmedel och/eller list, ska lösa och ta sig genom problem. Det kan 

handla om att hitta rätt väg genom en labyrint eller att flytta och kombinera olika 

objekt för att nå ett slutgiltigt mål. Spelaren utmanas oftast genom att pusslet ska 

lösas på en viss tid eller att man endast har ett visst antal försök. 
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4.1 Populära mobilspel idag 

Nedan följer exempel på några av de populäraste spelen idag baserat på en kombination 

av de mest nedladdade och högsta betyg inom alla kategorier, enligt (GooglePlay, 2012), 

(Microsoft, 2012) och (AppStore, 2012), och en kort beskrivning av dessa: 

 

Star Legends är ett 3D-baserat actionspel som utspelar sig i en 

SciFi-miljö, som går ut på att tillsammans med andra döda olika 

fiender och samla på sig skatter. Det är ett så kallat MMO 

(Massively multiplayer online)-spel, vilket betyder att det endast går 

att spela med en internetuppkoppling. Styrningen hanteras med hjälp 

av gester genom att spelaren pekar på skärmen vart karaktären i 

spelet ska gå och vad den ska interagera med. 

 

Seven Stars 3D är ett pusselspel som är uppbyggt med 3D-grafik. 

Spelet går ut på att navigera en kula genom en labyrint byggd av 

utomjordningar. I detta spelet är det telefonens accelerometer som 

används för att styra kulan och eftersom detta är ett spel som körs 

lokalt på telefonen, behövs ingen internetuppkoppling för att kunna 

spela. 

 

Demolition Master 3D är även det ett 3D-baserat pusselspel, men 

tillhör klassen högpresterande spel då grafik och effekter är mycket 

mer avancerade än i t.ex. Seven Stars 3D. Spelet går ut på att man 

med hjälp av explosiva föremål ska rasera byggnader. Pusseldelen i 

spelet kommer in då man måste placera ut föremålen på rätt ställen 

för att hela byggnaden ska förstöras på ett försök. Detta spel spelas 

också lokalt och kräver därför ingen uppkoppling för att spelas, dock 

finns det globala topplistor och bedriftsmål (eng. Achievements) som 

kräver att man är uppkopplad. Styrningen sköts med gester där man 

får välja vilka föremål man vill placera ut och vart man vill placera dem. 

 

Draw Something är ett pusselspel i 2D, där det gäller att rita en 

figur som motspelaren sedan ska lista ut vad det är. Eftersom man 

bara kan spela mot andra kräver detta spel att det finns en 

internetuppkoppling. I detta spel använder spelarna sig av gester 

genom att rita med fingret på skärmen. 
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WordFeud är även detta ett 2D-baserat pusselspel. WordFeud bygger 

på brädspelet Alfapet vilket går ut på att samla så mycket poäng som 

möjligt genom att skapa ord med hjälp av ett begränsad tillgång av 

bokstäver. Spelarna använder sig av gester för att skapa orden genom 

att dra ut bokstäver från sitt förråd till spelbrädet och eftersom detta är 

ett internetbaserat spel behövs det en internetuppkoppling för att 

kunna spela. 

 

Angry Birds är ett av de mest populära spelen på marknaden och 

finns, förutom i standardutgåvan, i flera olika versioner, som 

exempelvis Rio och Space. Det är ett 2D-baserat arkadspel som går 

ut på att, med hjälp av en slangbella, skjuta fåglar för att döda fiender 

i form av grisar som gömmer sig i byggnader av olika slag. Fåglarna 

i sin tur har olika styrkor och egenskaper som spelaren får iakta och 

kombinera för att förstöra byggnaderna och döda grisarna. Spelet 

körs lokalt på telefonen och behöver därför ingen uppkoppling och 

styrs med hjälp av att spelaren spänner och riktar slangbellan genom gester. 

 

GTA III (3) är ett actionspel i 3D som från början släpptes till 

Playstation 2, vilket gör att det klassas som ett högpresterande spel 

tack vare den avancerade grafiken. GTA III går ut på att man som 

karaktären Claude ska utföra uppdrag som går ut på att t.ex. döda 

vissa personer, rasera byggnader eller stjäla föremål. Detta för att ta 

sig upp i den kriminella världen i Liberty City. Spelet styrs med 

gester, genom att peka på vart man vill gå och vad man vill göra, på 

skärmen och eftersom även detta spel endast körs lokalt så behövs ingen 

internetuppkoppling. 

 

Infinity Blade 2 är ett mycket populär enspelar-spel (eng. 

Single player). Det är ett högpresterande actionspel i 3D, likt 

GTA III, som utspelar sig i en fantasimiljö. Spelet går ut på 

att man i rollen som en riddare vid namn Siris ger sig ut på en 

resa i världen och strider mot olika motståndare man stöter 

på. Styrningen i spelet hanteras med gester genom att trycka 

kommandon på skärmen och spelet behöver ingen 

internetuppkoppling då det endast körs lokalt. 

  

  



 

 Sida - 20 - 
 

4.2 Krav på dagens spel 

På grund av att utvecklingen av mobiltelefoners prestanda gått så fort framåt under de 

senaste åren, ökar även kraven på vad användarna förväntar sig av ett nytt spel idag. 

Studiens undersökning, som gjorts i kapitel 4.1, och (Furini, 2007) visar att för att kunna 

hänga med i konkurrensen är det vissa krav som bör tänkas på när man utvecklar ett nytt 

spel: 

 Avancerad 2D- och/eller 3D-grafik 

 Stöd för gestbaserad användarinmatning via pekskärmen eller inmatning med 

hjälp av telefonens accelerometer. 

 Möjlighet att utnyttja media, t.ex. via ljud, videoklipp, chat eller bilder. 

4.2.1 Grafik 

Enligt (Pulli, et al., 2007) är mobiltelefoner så pass begränsade av sin batteritid och 

prestanda att det inte går att hantera grafiken med samma ramverk som finns för datorer. 

Därför har det tagits fram specialutformade ramverk som är optimerade för utveckling till 

mobila plattformar; nedan nämns några exempel av de mest använda ramverken. 

 

OpenGL ES, är en avskalad version av standardramverket OpenGL och är det mest 

använda 3D-grafikramverket för mobiler. OpenGL ES har även stöd för grafik i 2D. Både 

Android och iOS använder OpenGL ES för att hantera grafik (Pulli, et al., 2007) 

(Hashimi, et al., 2010). 

 

XNA, är utvecklat av Microsoft och har funnits sedan 2006. XNA används för utveckling 

till flera Microsoft-plattformar, som Zune, Windows och XBOX360, men har en 

specialanpassad del för deras mobiltelefonplattform Windows Phone 7, som använder 

XNA till hantering av både 2D- och 3D-grafik (Microsoft Corporation 2, 2012). 

 

M3G, är ett av de nyaste ramverken och är ett högnivå-ramverk för hantering av 2D- och 

3D-grafik i Java. Eftersom det är ett högnivå-ramverk kan det enkelt användas ovanpå 

lågnivå-ramverk som exempelvis OpenGL ES (Pulli, et al., 2007). 

4.2.2 Användarinmatning 

Användarinmatningen sköts idag främst på två olika sätt. Det första är med hjälp av 

pekskärmen. Inmatningen görs antingen i form av att användaren trycker på grafiska 

kontroller på skärmen, eller via gester. Gester är rörelser som sker i ett visst mönster som 

telefonen kan tolka som kommandon, exempelvis kan en gest vara att dra fingret från 

höger til vänster över skärmen. Det andra sättet är med hjälp av telefonens accelerometer. 

Accelerometern läser av telefonens lutning för att ta emot en inmatning, exempelvis kan 

användaren styra åt vilket håll en kula ska rulla bara genom att luta telefonen åt olika håll 

(Alessi, 2010). På bilden nedan (se figur 5) visas exempel på dessa tre olika 

inmatningssätt: 
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Figur 5 Olika typer av användarinmatning 

 

Enligt (Ketabdar, et al., 2010) finns det en ny idé som det forskas på. Det är inmatning 

via pekskärmen på distans, alltså att användaren fysiskt inte ska behöva röra pekskärmen. 

Detta ska ske genom att man med hjälp av en magnet, som man har i handen, interagerar 

med en kompass som finns inbyggd i telefonen. Man ska på detta sätt kunna göra gester i 

luften framför telefonen som tolkas på samma sätt som om man utförde dem direkt på 

skärmen.   

4.2.3 Media 

För hantering av media används någon form av mediaspelare och delar som är inbyggda i 

telefonen. För hantering av ljud finns det två olika delar som hanterar var sitt område; en 

mikrofon som spelar in ljud från användaren och högtalare som spelar upp ljud. 

Videoklipp och bilder hanteras genom att spelas upp/visas på skärmen och spelas 

in/fångas via en inbyggd kamera. I vissa telefoner finns det två kameror inbyggda; en på 

baksidan som används för att ta kort på eller spela in omgivningen, och en som sitter på 

framsidan mot användaren för att kunna ta porträttbilder. 
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4.3 Analys och sammanfattning 

Sammanfattningsvis, efter att ha studerat de spelen som är nämnda i kapitel 4.1 och ett 

flertal till som finns tillgängliga på GooglePlay, Marketplace och AppStore har följande 

viktiga egenskaper hos spelen, identiefierats: 

 

 De populäraste spelen som bygger på att man spelar med/mot andra baserar sig på 

olika former av tävling, som exempelvis brädspel (WordFeud). 

 De två speltyperna som är mest populära av lokalbaserade spel är pussel och 

action, där Draw Something (pussel) och Infinity Blade 2 (action) är två exempel. 

 Så gott som alla spel är uppbyggda av 3D- eller mer avancerad 2D-grafik. 

 Media i form av bilder och video används nästan bara i lokalbaserade spel, 

medans ljud finns i stor utsträckning i både lokal- och internetbaserade spel. 

 Det vanligaste sättet att hantera styrningen på är genom gester. De spel som 

använder sig av accelerometern är oftast labyrint- och balansspel av olika slag, 

som till exempel Seven Stars 3D. 

 

För högpresterande spel gäller alltså fortfarande de krav som ställts av Mochocki, et al., 

2006, som något omdefinierade lyder:  

 

 Avancerad 2D- och/eller 3D-grafik 

 Stöd för gestbaserad användarinmatning via pekskärmen eller inmatning med 

hjälp av telefonens accelerometer. 

 Möjlighet att utnyttja media, t.ex. via ljud, videoklipp, chat eller bilder. 

 

Dessa tre krav kommer vara de som används vidare i rapporten, när syftningar görs mot 

spelkrav. 

 

Med denna beskrivning av dagens mobilspel i tanken, följer nu ett kapitel som beskriver 

några mobila plattformar med hänsyn till deras arkitektur och anpassning till spelkraven. 
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5 Mobila plattformar 
Detta kapitel avser att ge läsaren en fördjupad förståelse för Android, iOS och Windows 

Phone 7 med aspekter som plattformarnas arkitektur, applikationsuppbyggnad och 

hantering av spelspecifika krav (se kapitel 4). 

 

Innan plattformarna beskrivs, är det några aspekter som bör nämnas som skiljer mellan 

traditionell- och mobilutveckling. Att utveckla till mobiler kräver ett något skilt 

angreppsätt från att utveckla traditionellt till datorer. Utvecklaren bör ta hänsyn till de 

hårdvarumässiga begränsningar som smartphones idag har. Energiåtgång är en av 

aspekterna som bör anses viktigt (Mochocki, et al., 2006) då telefonerna har en begränsad 

batteritid. En annan aspekt är att mobilapplikationer ofta ska kunna köras på flera olika 

typer av plattformar, vilket kan betyda att samma program måste utvecklas för dessa 

(Wasserman, 2010).  

5.1  Android 

Mobilmarknaden fick år 2008 en ny aktör i Google, Inc. Med sitt mobila operativsystem 

Android, har företaget sedan dess tagit över en stor del av mobilförsäljningen. Detta beror 

enligt (Schultz, et al., 2011), på Googles ställning hos konsumenterna och utvecklare 

samt att operativsystemet är tillgängligt för alla att utveckla och ta del av. (Speckmann, 

2008). Android’s öppenhet ger programmerare möjligheten att fullt ut analysera och 

förstå systemet. Därmed kan de bidra till utvecklingen av ny funktionalitet, fixa buggar 

och möjliggöra portandet av Android till ny hårdvara (Maia, et al., 2010).  

 

Mobilplattformen bygger på programmeringsspråket Java (även lågnivå-utveckling stöds 

via Android NDK), vilket ytterligare bidrar till dess ställning. Java är ett objektorienterat 

språk som är väl ansett bland utvecklare tack vare dess öppenhet och tillgänglighet. Det 

är ett också ett plattformsoberoende språk som lämpar sig väl då Android ska kunna 

köras på mängder av olika hårdvaror. Språket kräver en Virtuell Maskin (VM) som bidrar 

till plattformsoberoendet genom att översätta Java till bytekod innan det sedan översätts 

till specifik maskinkod (Maia, et al., 2010). Android använder sig av en VM som är 

skapad för plattformen som heter Dalvik VM (DVM). DVM’n är specialanpassad till en 

mobilmiljö då den är optimerad i förhållande till bland annat minnesanvändning och 

batterikonsumtion (Speckmann, 2008) (Lettner, et al., 2011).  
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5.1.1 Arkitektur 

Androids arkitektur är uppbyggt av fyra lager som innehåller fem grupper (se Figur 6) . 

Alla Androidmobiler innehåller en bas av applikationer. Dessa applikationer återfinns i 

det översta lagret, Applikationslagret (Maia, et al., 2010). De medföljande programmen 

hanterar telefonberoende funktionalitet som SMS-hantering, kontakter, samtal och 

webbläsare (Speckmann, 2008). 

 

Applikationer i Applikationslagret är uppbyggt av funktionalitet som återfinns i det andra 

lagret, Applikationsramverket. Ramverket innehåller flera gränssnitt (eng. Application 

Programming Interfaces, API), som tillhandahåller de funktioner som krävs för att skapa 

program. Förutom gränssnitten finns det ett flertal olika tjänster, i form av hanterare (eng. 

Managers) och tillhandahållare (eng. Providers), som ger applikationerna tillgång till 

Android’s kärndelar, som till exempel kan vara hantering av fönster, händelser (eng. 

Event) och resurser (Maia, et al., 2010) (Speckmann, 2008) (Google, Inc, 2012). 

 

I det tredje lagret ligger själva kärnan i Android’s system. Där finns flera bibliotek som 

tillhandahåller applikationerna all grundläggande funktionalitet som plattformen bygger 

på. Det är även i detta lager som själva Android Runtime-funktionaliteten finns, som 

består av kärnbibliotek och, som nämnts tidigare, Androids unika VM, Dalvik Virtual 

Machine (Maia, et al., 2010) (Speckmann, 2008) (Google, Inc, 2012). 

 

I det nedersta lagret ligger Linux-kärnan, vilket Android är uppbyggt på. Linux-kärnan 

gör så att de övre lagren har möjlighet att kommunicera med hårdvaran på telefonen, 

detta sker med hjälp av telefonens drivrutiner. I detta lager hanteras även funktionalitet 

som finns i alla system, exempelvis minnes- och nätverkshantering. Plattformens 

arkitektur möjliggör lågnivå-utveckling då man kan utveckla direkt mot alla lager. 

Lågnivå-utveckling med språken C och C++ görs möjligt genom ett verktyg som kallas 

Android NDK. (Maia, et al., 2010) (Speckmann, 2008) (Google, Inc, 2012). 
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Figur 6 Android’s arkitektur (Google, Inc, 2012) 

5.1.2 Applikationsuppbyggnad 

Android har enligt (Speckmann, 2008), valt en applikationsmodell som är inspirerad av 

utveckling mot webb. Modellen bygger på att man separerar koden för det som visas för 

användaren och koden för sidans logik. Denna ansats kallas ofta för Model View 

Controller eller MVC och bidrar till en mer uppdelad och överskådlig applikationsdesign. 

Android’s tillvägagångssätt som bygger på MVC, innefattar aktiviteter (eng. Activities) 

och XML-filer kallade vyer (eng. Views). Applikationer är ofta uppbyggda av flera 

aktiviteter, klasser, som oftast beskriver innehållet för en skärm som användaren kan 

interagera med. Designen på skärmbilden är i sin tur beskriven i tillhörande vy med hjälp 

av XML (Google, Inc, 2012). Denna uppdelning är fördelaktig i förhållande till 

övergripbarheten mellan vyns logik och design, menar (Speckmann, 2008).  

 

Applikationer bör också innehålla kontrollerarklasser (eng. Controller classes) som 

ansvarar för byten av skärmar samt att hämta data från modellklasser som sedan kan 

vidarebefordras till vyerna och presenteras för användaren. Modellklasserna (eng. Model 

classes) har i sin tur hand om applikationens specifika och grundläggande funktion som 

till exempel databashantering. 



 

 Sida - 26 - 
 

5.1.3 Hantering av grafik, media och användarinmatning 

Android använder sig av ett gränssnitt som bygger på OpenGL för att visa 2D- respektive 

3D-grafik. 2D-grafiken sköts av en grafikmotor som heter SGL medans 3D-grafiken är 

implementerat med hjälp av OpenGL ES 1.0 och OpenGL ES 2.0 (Google, Inc, 2012).  

 

Stöd för media som, ljudspelning, film- och bildvisning samt inspelning av ljud är 

tillgängligt till Android via ett annat gränssnitt, kallat Media Framework. Detta gör att 

Android stöder många av de mest använda filformaten för detta. Några av dessa är 

MPEG4, PNG, JPG, AAC, AMR, och MP3 (Google, Inc, 2012) (Speckmann, 2008). 

 

För att registrera och ta hand om användarinmatning, används en struktur som bygger på 

händelser (eng. Event). Händelserna triggas när användaren interagerar med något av 

objekten som är definierade i vyn (Google, Inc, 2012).  

5.2  iOS 

Apple, företaget bakom iPhone OS (numera iOS), revolutionerade mobilvärlden år 2007, 

då de släppte sin första mobil vid namn iPhone. Telefonen var inte bara just en telefon 

utan hade flera innovativa funktioner som medförde att en ny genre mobiler infördes, 

som benämns som smartphones med pekskärmar. Med iPhone introducerades ett nytt 

gestbaserat användargränssnitt till telefoner, pekskärmen. Företagets succé medförde att 

marknaden exploderade med denna typ av smartphones (Schultz, et al., 2011). 

 

Till skillnad från Android, så är iOS inte tänkt att kunna köras på många olika plattformar 

utan är anpassat bara för Apple produkter som iPhone och iPad. Plattformen bygger på 

programmeringsspråket Objective C, som inte är lika populärt som exempelvis språken 

Java och C# (Maaløe & Wiboe, 2011). 

5.2.1 Arkitektur 

Mjukvaran för operativsystemet iOS är uppdelat i fem olika lager (se Figur 7). 

Applikationer från såväl Apple som andra utvecklare utgör det översta lagret. Dessa 

bygger på de underliggande lagren och det är fullt möjligt att anropa och utnyttja 

funktionalitet från vilket av dessa lager man så önskar, vilket möjliggör lågnivå-

utveckling (Smyth, 2011) (Apple Inc, 2011) (Alessi, 2012). 

 

Cocoa Touch-lagret innehåller den grundläggande, högnivå-funktionaliteten som krävs 

för att skapa en applikation till iOS. Lagret omfattar ramverk för såväl 

användarinmatning, som multitasking och hantering av användargränssnitt (Apple Inc, 

2011) (Alessi, 2012). Cocoa Touch är skrivet i Objective C och bygger på Mac OS X 

Cocoa-gränssnittet från Apple-datorer, men har enligt (Smyth, 2011) anpassats för 

iPhones specifika krav och funktionalitet. 
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Lagret under Cocoa Touch innefattar ramverk med funktionalitet för media. Det kallas 

för just media-lagret och hanterar såväl 2D- och 3D-grafik som ljud- och filmspelning. 

Core Services är nästkommande lager där bland annat funktionalitet för databas- och 

XML-stöd återfinns. Detta lager är grundläggande för alla applikationer, då många 

systemspecifika tjänster är inbyggda här. Trådhantering, datum och tid och 

implementationer av andra datatyper som vektorer, är några av de viktiga tjänster som 

detta ramverk erbjuder (Alessi, 2012) (Apple Inc, 2011) (Smyth, 2011). 

 

Det understa lagret, kallat Core OS, ansvarar för lågnivå-kommunikation med hårdvaran. 

Lagret utför funktionaliteten från de övre lagren gentemot hårdvaran och ser till att det 

som utvecklaren vill uppnå sker (Alessi, 2012) (Apple Inc, 2011) (Smyth, 2011). 

 

 
Figur 7 iOS arkitektur (Samsung Electronics Co., Ltd., 2012) 

 

5.2.2 Applikationsuppbyggnad 

Likt Android, är det ”best practice” att strukturera applikationer till iOS efter 

designmönstret MVC. Strukturen som bör användas för iOS, liknar MVC-tänket för 

webb- och traditionell programutveckling. Ansatsen innebär att klasser struktureras och 

tilldelas olika ansvar för att uppnå fördelarna med MVC (nämnda tidigare).  

Designmönstret har dock anpassats något för att passa iOS bättre. Till skillnad från 

traditionell MVC där viss kommunikation tillåts mellan vy- och modellklasserna, så har 

man för iOS föreslagit att denna interaktion istället helt sköts av kontrollerarklasserna (se 

Figur 8 och 9 för jämförelse) (Apple Inc, 2011).  
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Figur 8 Traditionell MVC 
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Figur 9 Cocoa baserad MVC 

5.2.3 Hantering av grafik, media och användarinmatning 

Det finns tre olika sätt som grafiken hanteras på i iOS. Den största delen av 2D-grafiken 

använder sig av ramverket Quartz 2D, vilket är ett mycket kraftfullt och lättarbetat 

ramverk, som dessutom är specialanpassat för utveckling i just Mac-miljö. För 3D-

grafiken är det OpenGL ES som används. Det finns två olika versioner av ramverket, 1.0 

och 2.0, som utvecklare kan använda sig av. Version 1.0 är mer lättanvänt och tillgodoser 

utvecklaren med flera hjälpbibliotek som hanterar 3D-matematik, ljussättning, skuggning 

och färger, medans version 2.0 är mer anpassad för erfarna utvecklare, som inte har 

samma behov av den hjälpen, och erbjuder istället bättre kontroll över grafiken 

(Smithwick, 2011) (Gelphman & Laden, 2006) (Apple Inc, 2011). 

 

Hantering av media sköts av ett antal ramverk i iOS. För uppspelning av ljud finns fem 

ramverk tillgängliga som, beroende på hur man vill använda ljudet, ger utvecklaren den 

funktionalitet som behövs. Exempelvis används mediaspelar-ramverket (eng. Media 

Player) för att spela upp video och ljud samt hantering av ljudinspelningar, medans 

OpenAL används i spel för att positionera ljud. Ramverken för media tillgodoser stöd för 

uppspelning av bland annat H.264, MPEG-4, AAC, MP3 och M4a och visning av de 

flesta kända bildformaten som JPG, GIF och PNG (Apple Inc, 2011). 

 

iOS hanterar användarinmatning från både pekskärmen och telefonens inbyggda 

accelerometer. Detta sker med hjälp av händelser som skickas när användaren antingen 

interagerar med pekskärmen eller lutar/vrider på telefonen (Apple Inc, 2011) (Alessi, 

2010). 
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5.3  Windows Phone 7 

Det senaste jättetillskottet till marknaden för mobilplattformar kom år 2010 av företaget 

Microsoft. De lanserade då Windows Phone 7 (WP7) med förväntan att på allvar slå sig 

in på smartphone-markanden. WP7 är en del av Microsofts satsning på att skapa en 

plattformsbas som man ska kunna utveckla mot på ett liknande och generellt sätt. 

Plattformsbasen består idag av Zune-, Xbox-, Windows- och WP7-produkter som alla går 

att utveckla mot med hjälp av ramverken XNA och Silverlight (Microsoft Corporation, 

2011) (Lee & Chuvyrov, 2010). Plattformarna har också fördelen av att applikationer, 

spel och annat kan utvecklas med programmeringsspråket C# som är ett etablerat och 

välutbrett objektorienterat språk.   

 

Microsoft har haft vissa problem att etablera sig på marknaden mot jättarna Google, Inc 

och Apple Inc, men i och med samarbetet med Nokia, som inleddes 2011 (Nokia, 2012) 

beräknas försäljningen öka. Samarbetet innebär att vissa av Nokia’s mobiler ska 

integreras med och använda WP7 (Lee & Chuvyrov, 2010). 

5.3.1 Arkitektur 

WP7 har en struktur som är uppdelad olika, beroende på typ av applikation. Det 

telefonspecifika lagret, Windows Phone Frameworks, hanterar all smartphone- 

funktionalitet. Den inkluderar bland annat radio-, webbläsar-, kart-, SMS- och 

samtalshantering. Uppdelningen beroende på typ av applikation syns som underlager till 

Windows Phone Frameworks (se Figur 10). De två lagren kallas Silverlight Presentation 

and Media samt XNA Frameworks. Beroende på om applikationen är utvecklad med 

Silverlight eller XNA kommer alltså olika ramverk användas, dock är det möjligt att till 

Windows Phone version 7.5 och senare, utveckla med en kombination av de båda lagren 

vilket gör det lättare att få in grafiska delar i en mer affärsinriktad applikation. 

Den stora skillnaden på de två underlagren är att XNA bör användas för utveckling av 

spel och Silverlight till vanliga applikationer. XNA möjliggör applikationer med 3D-

grafik och underlättar spelutveckling med hjälp av dess underliggande implementation av 

en spel-loop. (Microsoft Corporation, 2011) (Microsoft Corporation 2, 2012).  

 

Funktionalitet för hantering av trådning, filläsning, säkerhet, databaser, XML och andra 

grundläggande delar finns i lagret Common Base Class Library (Microsoft Corporation, 

2011) (Microsoft Corporation 2, 2012). Det är inte möjligt att skriva lågnivå-

applikationer med hjälp av detta lager utan utvecklingen kan bara ske emot Silverlight- 

och XNA-ramverken (Maaløe & Wiboe, 2011). 
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Figur 10 WP7 Arkitektur (Microsoft, 2012) 

5.3.2 Applikationsuppbyggnad 

Applikationsstrukturen skiljer sig beroende på om den är utvecklad med Silverlight, XNA 

eller kombinationen av de båda. Silverlight-applikationer bygger på ett MVC-liknande 

förfarande, men kallas MVVM som står för Model View ViewModel. MVVM är en 

anpassning av MVC så att det med fördel och hänvisning från Microsoft, kan användas 

för program skrivna i Silverlight (Svensson, 2011) (Microsoft, 2012). Vy-delen i 

förfarandet ska enbart innehålla XAML-filer och dess tillhörande ”code-behind”-filer. All 

applikationslogik bör ligga i modelldelen och vymodell-delen ansvarar sedan för 

kommunikationen mellan vyn och modellen (se Figur 11) (Microsoft, 2012).  

 

View

ViewModel Model

Data Binding and Commands

Update

Notification

Notification

 
Figur 11 MVVM-mönstret 
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När man utvecklar spel med hjälp av XNA har man fördelen att ramverket förser 

programmeraren med en redan implementerad spel-loop. Ramverket är byggt runt loopen 

som bland annat håller ordning på när uppdateringar av logiken respektive utritning av 

grafik ska ske (se Figur 12) (Microsoft Corporation 2, 2012).  

 

 
 

Figur 12 XNA's spelloop 

5.3.3 Hantering av grafik, media och användarinmatning 

Det finns två stora ramverk som hanterar grafiken för Windows Phone 7. Det första är 

Silverlight, som framför allt används för att skapa affärsapplikationer och enklare spel 

med 2D-grafik. Silverlight erbjuder ett stort stöd för internetbaserade applikationer och 

för kommunikation mellan användare. Det andra ramverket är XNA, som hanterar 3D-

grafik och mer avancerade 2D-spel. XNA tillgodoser inte bara utvecklare med en 

spelmotor och motorer för 2D- och 3D-grafik, utan har även funktionalitet för att hantera 

viktiga delar av ett spel, som exempelvis modeller, texturer och effekter (Microsoft, 

2012) (Lee & Chuvyrov, 2010). 

 

För hanteringen av media finns det två olika alternativ. MediaPlayerLauncher används 

om man endast vill spela upp film eller musik med hjälp av telefonens inbyggda 

mediaspelare. Vill man använda media på ett mer avancerat sätt så finns ett ramverk som 

heter MediaElement. MediaElement består av ett antal gränssnitt som ger full kontroll 

över den media utvecklaren vill använda. Detta i form av grundfunktionalitet som att 

kunna spela upp, pausa, tysta ner ljud, men även lite mer avancerad användning som t.ex. 

att dela med sig av videor via Twitter och Facebook och att strömma film och musik. 

Mediaformaten som Windows Phone 7 stödjer är WAV, MP3, WMA, MP4, WMV, AVI, 

JPEG, PNG, GIF, BMP, TIF (Microsoft, 2012) (Lee & Chuvyrov, 2010). 

 

Användarinmatningen för WP7 sker både via händelser och pollning (eng. Polling). För 

applikationer som stödjer telefonens inbyggda accelerometer för inmatning, används 

händelser som skickas så fort telefonens läge ändras. Pollning används när pekskärmen 

används; då frågar applikationen istället efter om en specifik händelse har inträffat, 

exempelvis om användaren tryckt på en viss knapp (Microsoft, 2012). 
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5.4 Analys och sammanfattning 

Tabellen nedan visar en kort sammanfattning över de tre plattformarnas egenskaper och 

uppbyggnad i hänseende till arkitektur, applikationsuppbyggnad, grafik, media samt 

inmatning. Sammanställningen bygger på teorin från kapitel 5. 

 

 Android iOS WP7 

Utvecklingsspråk Java Objective C C# 

Arkitektur 4 lager, DVM 5 lager 4 lager 

Applikationsuppbyggnad 
MVC (Aktiviter, 

vyer) 
MVC (Cocoa) 

MVVM 

(Silverlight), 

Spelloop (Xna) 

Grafik (3D, 2D) 
OpenGL ES 1.0 

& 2.0, SGL(2D) 

OpenGL ES 1.0 & 

2.0, Quartz 2D 

XNA, 

Silverlight 

Media 

MPEG4, PNG, 

JPG, AAC, 

AMR, MP3 

mm. 

H.264, MPEG-4, 

AAC, MP3, JPG, 

PNG mm. 

WAV, MP3, 

WMA, MP4, 

WMV, AVI, 

JPEG, PNG 

mm. 

Användarinmatning Händelsedriven Händelsedriven 
Händelsedriven 

och pollning 

Stödjer lågnivå-utveckling Ja Ja Nej 

 

Tabell 2 Sammanfattning av plattformarnas egenskaper 

En viktig slutsats att dra av denna tabell är att WP7-plattformen inte tillåter lågnivå-

utveckling, vilket innebär att det inte är möjligt att anpassa utveckling av applikationer 

för WP7 till Android- eller iOS-utveckling. Däremot stödjer Android och iOS lågnivå-

utveckling, vilket gör det möjligt att anpassa utveckling för dessa plattformar till WP7 

utveckling (mer om detta i kapitel 7). Även 3D-grafik hanteras olika mellan WP7 och de 

andra plattformarna vilket försvårar plattformsoberoendet mellan de tre olika 

plattformarna.   
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6 Utredning av befintliga ramverk 
I detta kapitel introduceras några ramverk och deras specifikationer, som är utvecklade 

för att ge stöd åt utveckling av plattformsoberoende mobila applikationer. Även några 

spelmotorer beskrivs med hänsyn till deras teknik för att uppnå plattformsoberoende. 

Relationen mellan ramverk och spelmotorer kan beskrivas som att ramverken möjliggör 

utveckling för plattformarna, men kanske brister i deras stöd för vissa delar av 

utvecklingen som till exempel 3D-grafik. Där kommer spelmotorerna in som kan ses som 

påbyggnadsramverk av spelfunktionalitet till det stöd som utvecklingsramverken 

erbjuder. Spelmotorerna är alltså till för att bredda stödet hos ramverken vad gäller 

funktionalitet som krävs vid spelutveckling. 

6.1  Ramverk 

Idag finns det flera ramverk som kan användas för att utveckla plattformsoberoende 

applikationer till mobila plattformar. Detta kapitel beskriver några av dessa med hänsyn 

till deras tekniker för plattformsoberoende, utvecklingsspråk samt 3D-hantering. 

Användarinmatning och media lämnades utanför beskrivningen då alla ramverk har stöd 

för detta eftersom de båda är väldigt centrala och nödvändiga delar för en applikation. 

6.1.1 Qt 

När Qt startades år 1990 av Haavard Nord and Eirik Chambe-Eng, var tanken med 

ramverket att möjliggöra skapande av plattformsoberoende program för Windows, 

Macintosh och Unix. Grundarna av Qt såg under sent 90-tal möjligheten att utöka 

ramverket med stöd för mobilutveckling. År 1999 släppte man Qtopia Phone med 

funktionalitet för just detta. Utvecklingen ledde år 2008 till att Nokia köpte Qt för att 

användas till utveckling av och för deras nyinköpta operativsystem, Symbian (Andersson, 

2009) (Lettner, et al., 2011).  

 

Tekniken som Qt använder för att uppnå plattformsoberoende är portabel källkod (se 

kapitel 3.1.2), men har idag inte ett tillfredsställande stöd för Android, WP7 eller iOS. 

Funktionaliteten är för dessa är under utvecklingsfasen och då Qt är ett öppet ramverk, är 

det inte Nokia som utför denna utveckling (Nokia(QT), 2012) (Andersson, 2009) 

(Lettner, et al., 2011). 
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Figur 13 Qt-ramverkets arkitektur 

Originalspråket för utveckling med Qt är C/C++, men stöd finns för C# och Java med 

flera. För 3D-utveckling med Qt används OpenGL, vilket medför att Qt stödjer 3D-grafik 

till iOS och Android via OpenGL ES, men ännu inte till WP7 (Nokia(QT), 2012) 

(Lettner, et al., 2011).  

6.1.2 MoSync 

MoSync AB startades år 2004 med målet att underlätta och spara resurser vid 

mobilutveckling. Produkten som företaget har skapat för att uppnå målet kallas för 

MoSync SDK (Software development kit) och är en Eclipse-baserad, integrerad 

utvecklingsmiljö, (eng. Integrated development environment, IDE). SDK’n möjliggör 

plattformsoberoende utveckling för de flesta stora mobila plattformarna, som Android, 

iOS, WP7 och Symbian med flera. Utvecklingen med hjälp av ramverket sker i språken C 

och C++, men stöd finns även för hybridutveckling där också JavaScript och HTML5 kan 

kombineras med C-språken (Paananen, 2011) (MoSync AB, 2011).  

 

SDK’n använder sig av tekniken med portabel källkod (se kapitel 3.1.2) för att skapa 

plattformsoberoende applikationer. Detta innebär att lågnivå-applikationer byggs av 

kompilatorn, som inte går att skilja från samma applikation skriven i plattformens 

original SDK, som exempelvis Android SDK. Användandet av MoSync är gratis så länge 

det man utvecklar är gratis, men om man vill ta betalt för det man skapar så kostar också 

användandet av MoSync (Paananen, 2011) (MoSync AB, 2011).  

 

Ramverket har även stöd för 3D-grafik för de plattformar som stödjer OpenGL, det vill 

säga Android och iOS. Stöd finns ännu inte för 3D-applikationer till WP7 då XNA är 

plattformens 3D-ramverk (MoSync AB, 2011). 
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Figur 14 Mosync's kompileringsprocess (MoSync AB, 2012) 

6.1.3 Corona SDK 

Likt XNA (se kapitel 5.3), är Corona SDK ett spel- och grafikorienterat ramverk som är 

till för att underlätta spelutveckling för mobila plattformar. Corona SDK skapades år 

2009 av företaget Ansca Mobile och erbjuder utvecklaren inbyggd funktionalitet för 

spelutveckling, som bland annat en spelmotor, grafikstöd och en fysikmotor. 

Huvudutvecklingsspråket för ramverket är det skriptbaserade språket, Lua, som 

integrerats med funktionalitet från C++ och OpenGL. Genom ramverkets gränssnitt kan 

man med Lua, utveckla bland annat 3D-grafik utan att behöva skriva egen OpenGL-kod 

(Ansca, Inc., 2012) (Paananen, 2011) (Nishimura & Cohen, 2012) (Burton, 2011). 

 

För att använda Corona för mobilutveckling krävs det att man betalar en licenssumma på 

199$ per år. Då får man möjligheten att skapa applikationer till Android samt iOS, men 

för iOS behöver man utveckla på en Mac-dator. Likt de ovanstående ramverken bygger 

även Corona lågnivå-applikationerna för de plattformar som ramverket stödjer. Den 

plattformsoberoende tekniken som ramverket använder är alltså portabel källkod (se 

kapitel 3.1.2) (Ansca, Inc., 2012) (Paananen, 2011) (Nishimura & Cohen, 2012) (Burton, 

2011). 

6.1.4 Mono-ramverken 

Mono-ramverken är öppna ramverk som ger .NET-utvecklare möjligheten att skapa 

applikationer för såväl Android som iOS genom deras ramverk, Mono for Android och 

MonoTouch. Tanken från skaparen Miguel de Icaza (numera är ägaren Xamarin) var att 

förenkla utvecklingen för Android respektive iOS genom att införa funktionaliteten i 

.NET till plattformarna. Det möjliggör utveckling i Visual Studio för Android, vilket gör 
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att .NET-utvecklare kan använda sin standard IDE. För utveckling till iOS med 

MonoTouch krävs en Mac-dator (McClure, 2012) (Xamarin, 2011). 

 

Likt de tre ovanstående ramverken så använder MonoTouch portabel källkod för att 

uppnå plattformoberoende. MonoTouch ger därför möjligheten att utveckla lågnivå-

applikationer som körs utan att skapa plattformsspecifik kod. För användandet av 

Monoapplikationer på Android krävs också att Mono Runtime är installerat på telefonen, 

då ramverket bygger på interpretering samt portabel källkod. Mono Runtime är en 

implementation av Common Language Runtime, en VM som krävs för exekvering av 

.NET-familjens språk (se kapitel 3.1.1). Med Mono har man också möjligheten att 

använda plattformarnas ursprungliga utvecklingsspråk, som Obective-C för iOS, vid 

utvecklingen via bindningar till plattformarnas specifika gränssnitt (McClure, 2012) 

(Xamarin, 2011) (Maaløe & Wiboe, 2011). 

 
Figur 15 Monos arkitektur (Mono, 2012) 

6.1.5 Titanium Mobile 

Titanium Mobile introducerades i slutet av 2008 av företaget Appcelerator Inc och är ett 

öppet ramverk där webbaserade utvecklingsspråk som CSS, HTML och JavaScript 

används för att skapa plattformsoberoende applikationer. Ramverket stödjer utveckling 

till Android, iOS och BlackBerry och alla verktyg, gränssnitt och kompilatorer som 

behövs för att skapa applikationer för dessa plattformar finns tillgängligt i Titanium 

Mobile SDK’n. Från början användes verktyget Titanium Developer för att utveckla och 

köra applikationer, men under 2011 släpptes ett nytt verktyg vid namn Titanium Studio. 

Titanium Studio innehåller ett integrerat IDE och en mängd ny funktionalitet, som t.ex. 
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debuggning, tillsammans med de gamla funktionerna som fanns i Titanium Developer för 

att kunna köra och distribuera applikationer (Paananen, 2011) (Maaløe & Wiboe, 2011). 

 

För att skapa plattformsoberoende applikationer använder sig Titanium Mobile av en 

kombination av språköversättning och portabel källkod. Det mesta av koden översätts 

från JavaScript till den använda plattformens ursprungliga utvecklingsspråk (Objective-C 

för iOS och Java för Android och BlackBerry) med hjälp av plattformens SDK, dock 

måste den kod som är dynamisk i applikationen översättas vid körning (Runtime) och 

därför måste en JavaScript-interpretator finnas på plattformen. Just nu finns det inget stöd 

för utveckling av 3D-grafik i Titanium Mobile (Paananen, 2011) (Maaløe & Wiboe, 

2011). 

 

 
 

Figur 16 Titanium Mobiles arkitektur 
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6.1.6 Sammanfattning 

Tabellen nedan visar en kort sammanfattning över de introducerade ramverkens 

egenskaper och tekniker för plattformsoberoende. Sammanställningen bygger på teorin 

från kapitel 6.1. Tabellen visar tydligt att inget av ramverken stödjer plattformsoberoende 

3D-utveckling för alla målplattformarna. Bara 3D-stödet valdes att visas och beskrivas då 

alla ramverken hade stöd för användarinmatning och media. 

 

Ramverk 
Plattformsoberoende 

teknik(er) 
3D-stöd 3D-teknik Utvecklingsspråk 

QT Portabel källkod Ja (ej WP7) OpenGL 

C/C++ 

(bindningar finns 

för C#, Java mm) 

MoSync Portabel källkod Ja (ej WP7) OpenGL 

C/C++, 

Javascript, 

HTML5 

Corona SDK Portabel källkod Ja (ej  WP7) OpenGL Lua 

Mono 

Portabel källkod 

(iOS), Interpretering 

och Portabel källkod 

(Android) 

Ja (ej WP7) OpenGL C# 

Titanium 

Mobile 

Portabel källkod, 

Språköversättning 
Nej -------- 

JavaScript, 

HTML5, CSS 
 

Tabell 3 Sammanfattning av plattformsoberoende ramverk för mobilutveckling 
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6.2 Spelmotorer 

En bra spelmotor bör innehålla stöd för utritning, fysik, inmatningshantering, 

scenuppbyggnad, media med mera. Den bör också vara plattformsoberoende så att 

motorn kan användas för att skapa en och samma källkodsbas vid utveckling mot olika 

plattformar. Några spelmotorer som har de flesta eller alla av dessa egenskaper är Irrlicht 

Engine, Axiom Engine och Unreal Engine. De uppnår alla plattformsoberoende genom 

att kapsla in funktionaliteten med hjälp av portabel källkod. Exempelvis är ofta ett 

gränssnitt för XNA och ett annat för OpenGL implementerat, så att plattformar som 

använder ett av dessa ramverk kan använda motorn (Eberly, 2007) (Axiom, 2012) (Epic 

Games, Inc., 2012) (Irrlicht, 2012).  

 

Både Irrlicht- och Unrealmotorerna bygger på C++, medan Axiommotorn är utvecklad i 

C#. Eftersom Axiom-motorn har C# som utvecklingsspråk är den att föredra tillsammans 

med Mono (se kapitel 6.1.4). Alla tre motorerna har stöd för utveckling till de mobila 

plattformarna Android och iOS, men det är bara Axiom som stödjer WP7 genom XNA- 

integrering (Axiom, 2012) (Epic Games, Inc., 2012) (Irrlicht, 2012). Då Axiom-motorn 

verkade vara mest intressant för studien på grund av att den är kompatibel med de tre 

målplattformarna, valdes den för ytterligare beskrivning.  

6.2.1 Axiom-spelmotorn 

I spelmotorn Axiom finns det stöd för den funktionalitet som det tidigare nämndes att en 

bra spelmotor bör innehålla, förutom stöd för inmatning och full hantering av media. 

Själva implementationen av motorn ger spel en redan färdig struktur som inkluderar 

bland annat uppdatering av logik och utritning av grafik som ofta kallas scengrafer (eng. 

Scene graphs). Spelen som skapas med Axiom byggs upp av scener med ingående objekt 

som exempelvis modeller och texturer. En scen byggs upp med en trädliknande struktur 

där objekt registreras i scennoder. Varje scennod kan också innehålla barnnoder med 

objekt som ägs av objektet i föräldranoden. Axiom-motorn är i princip en portning av 

C++ grafikmotorn, Ogre Engine, vars funktionalitet implementerats med hjälp av C# 

(.NET 2.0 och 4.0).  (Axiom, 2012). 

 

Axiom ger stöd för plattformsoberoende genom att plattformsspecifik funktionalitet som 

utritningssystemen (eng. Render systems) implementerats för varje plattform. Tekniken 

som Axiom använder för att uppnå plattformsoberoende är portabel källkod (se kapitel 

3.1.2) och bygger på att en abstrakt klass skapas som sedan de plattformsspecifika 

implementationerna ärver ifrån (se figur 17).  
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Figur 17 Axiom-motorns plattformsoberoende 

När sedan spelet kompileras väljer kompilatorn rätt implementation genom 

förprocessering och koduttryck som:  

 
#if WINDOWS_PHONE 
        private ClassImplementation = new XnaClassImplementation(); 
#else 
        private ClassImplementation = new AndroidClassImplementation(); 
#endif 

 

Implementationen av spelmotorn gör det därför möjligt att skapa ett plattformsoberoende 

spel, bara rätt Axiom-referenser inkluderas i spelprojektet. Axiom stödjer också flera 

olika filtyper på bilder och modeller med mera (Axiom, 2012). Två av problemen med att 

använda Axiom för studiens spel och kraven som ställs på spelet är att Axiom inte har 

stöd för användarinmatning eller hanterar exempelvis ljud, utan är mer inriktad på 

grafiken.  

6.3 Analys och sammanfattning 

Med hjälp av teoristudien i kapitel 6 kan slutsatser om forskningsfråga 1 som studien 

ställer, dras. Forskningsfråga 1 lyder:  

 

Har befintliga ramverk för plattformsoberoende mobilutveckling till målplattformarna, 

stöd för 3D-grafik, media och användarinmatning? 

 

Genom att studera tabell 3, blir det tydligt att det inte fanns något ramverk som vid 

studiens utförande hade stöd för alla de krav som ställts. Det fanns inget ramverk som 

hade 3D-stöd för de tre målplattformarna, vilket var ett av kraven som kapitel 4 påpekade 

att högpresterande spel bör innehålla. Även de spelmotorer som studerades visade sig 
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sakna delar för att fungera på målplattformarna. Axiom var den motorn som kom närmast 

att ha de krav som krävs för att lösa studiens problem och då den är utvecklad i C# går 

spelmotorn att anpassa till alla målplattformarna. 

 

På grund av detta blir alltså svaret på forskningsfråga 1; Det finns inget ramverk eller 

annan teknik som till fullo har de stöd som krävs för att lösa studiens problem. Däremot 

finns det ramverk som har allt stöd som krävs för Android och iOS, men de saknar allt 

3D-stödet för WP7. Spelmotorn Axiom landar ganska nära att uppfylla kraven, men 

spelmotorn saknar stöd för användarinmatning och har brister i sin hantering av media 

där ljud exempelvis inte stöds. Då svaret på forskningsfråga 1 vid studiens tidpunkt, var 

nej, utgick arbetet från att skapa en lösning som visar att studiens problem ändå är möjligt 

att lösa. För  att Axiom ska stödja Android och iOS utveckling krävs det att Mono-

ramverken används då de möjliggör .NET-utveckling till plattformarna. 

 

Det huvudsakliga problemet med att skapa ett plattformsoberoende, högpresterande spel 

till målplattformarna verkar alltså vara 3D-grafiken. Problemet uppstår av att Microsoft 

inte tillåter OpenGL på WP7-plattformen. Microsoft har istället valt att XNA ska vara 

ramverket där 3D-utveckling hanteras för WP7, vilket innebär att spelutvecklingen för 

plattformen sker på samma sätt som spel till Xbox- och Windowsplattformarna. 

 

Övriga slutsatser man kan dra av detta kapitel är att de ramverk som studerats ofta finns 

till för att förutom att skapa plattformsoberoende applikationer, möjliggöra för vana 

utvecklare i ett visst språk, att utveckla för de mobila plattformarna som har andra språk 

som utvecklingsspråk.   



 

 Sida - 42 - 
 

7 Utveckling av ett plattformsoberoende mobilspel 
I detta kapitel redovisas resultatet av studien och hur det uppnåtts. Beskrivningen 

innehåller detaljer om hur lösningen togs fram, hur spelet implementerades och 

motivationer till val av idé, arkitektur, ramverk och spelmotor med mera. Dock så  

behandlas inte iOS mer än teoretiskt då det vid studiens tidpunkt inte fanns något 

färdigutvecklat stöd för iOS i Axiom. 

7.1 Lösningsidé 

Utifrån insamlingen av data som utfördes enligt kapitel 2 och presenteras i kapitel 6, 

visades det att det när studien utfördes inte finns något ramverk som stödjer utveckling av 

plattformsoberoende mobilspel till de tre målplattformarna fullt ut. Därför har studien 

valts att fokusera på detta. För att uppnå målet krävs alltså ett nytt tankesätt och lösning 

för problemet. Lösningen som valts för att kunna skapa ett plattformsoberoende 

mobilspel för plattformarna Android, iOS och WP7 bygger på portabel källkod (se 

kapitel 3.1.2) och följande idé. 

 

Välj kompatibla ramverk och spelmotorer som möjliggör utveckling till Android, iOS och 

WP7 och bygg ett mellanlager som ger spelet ett plattformsoberoende. 

 

Utifrån denna idé ska ett spel, med de plattformskrav och kriterier som togs fram i kapitel 

4, skapas som besvarar studiens andra forskningsfråga. Därmed togs följande idé till 

struktur fram: 

 
 

Figur 18 Ursprunglig struktur av lösningens arkitektur 
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Tanken med lösningen är att den ska vara lätt att lära sig, förstå samt att utföra. Baserat 

på dessa krav, tillsammans med teorin i de föregående kapitlen, har följande val gjorts för 

att komma fram till en slutgiltig struktur: 

7.1.1 Val av utvecklingsspråk 

Genom att studera tabell 2, kan man se att WP7 inte stödjer lågnivå-utveckling utan 

endast stödjer utveckling med C#, därför är språket ett naturligt val att ta. Språket är 

välanvänt bland dagens programmerare och har bra inbyggda funktioner som Garbage 

Collection och förprocessering med mera. C# är en del av Microsofts .NET-ramverk som 

kan köras på många olika plattformar med hjälp av en VM, kallad Common Language 

Runtime (CLR). Språket har därför kunnat användas på plattformar som Android och iOS 

bara dessa har en CLR-utvecklad för plattformen. Utveckling till WP7 är alltså inte 

anpassningsbar till något annat än utveckling med .NET, som även Android och iOS 

stödjer via Mono-ramverken.  

7.1.2 Val av ramverk 

WP7 stödjer bara 3D-utveckling via ramverket XNA som har C# som utvecklingsspråk. 

För att kunna göra en applikation som är kompatibel med XNA bör därför denna också 

vara i C#. Därför är valet av ramverk till Android och iOS också enkelt, nämligen Mono 

(se Tabell 3 för Monos egenskaper). MonoTouch och Mono for Android är båda ramverk 

som ger utvecklare möjligheten att utveckla till plattformarna med utvecklingsspråket C# 

genom Mono Runtime (en implementation av CLR). 

7.1.3 Val av spelmotor 

Valet av spelmotor baserades på följande kriterier då de krävs för tidigare val: 

 

 Bygger på språket C# 

 Har stöd för OpenGL ES för Android och iOS 

 Stöd för XNA för WP7 

 Går att porta till de tre plattformarna 

 Har funktionalitet som en bra spelmotor bör inkludera 

 

Med dessa kriterier i tanken föll valet på Axiom spelmotorn då den uppfyller alla 

ovanstående krav. Att spelmotorn är skriven i C# gör att den är kompatibel med Mono-

ramverken och XNA (Axiom, 2012). 
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7.1.4 Val av applikationsarkitektur 

Grundat på tidigare val har denna slutliga arkitekturdesign valts: 

 

 
 

Figur 19 Slutgiltig struktur av lösningens arkitektur. 

Spelet ska kunna inkludera spelmotorn Axiom vars funktionalitet ska ligga till grund för 

spelets uppbyggnad. För att sedan skapa plattformsoberoendet ska spelet göras 

kompatibelt med både Mono-ramverken och XNA så att det kan inkluderas i dessa och i 

princip bara startas specifikt från respektive ramverk. I delen som heter ”Studiens spel” 

(se figur 19) kommer spelet och Axiom-motorn initieras. Även användarinmatning och 

media hanteras i denna del av applikationen. 

7.1.5 Val av speldesign 

Spelprototypen som utvecklades för att visa att studiens lösning fungerar, var ett enkelt 

3D-spel där spelaren styr en pingvin med målet att undvika anfallande troll som kommer 

mot den. Spelet går ut på att överleva så lång tid som möjligt. Spelaren startar med ett 

visst antal liv och för varje troll man krockar med förlorar man liv. När alla liv är slut så 

är spelet över. Det finns även möjlighet att fylla på sina liv genom att undvika trollen.  

Svårighetsgraden ökar genom att fienderna sprider ut sig mer och mer och därmed blir 

svårare att undvika. Nedan är skiss på hur spelet från början var tänkt att se ut (se figur 

20): 
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Figur 20 Ursprunglig spelidé 

Styrningen hanteras med gester genom att spelaren drar och klickar på skärmen för att 

flytta pingvinen. Krock- samt bakgrundsljud kommer stå för media-innehållet i spelet för 

att öka spelkänslan. 

 

Funktionaliteten som spelet innehåller korresponderar till kraven som togs fram av 

undersökningen i kapitel 4 och då inget befintligt ramverk stödjer alla dessa har den nya 

lösningen tagits fram. Med spelet ska slutsatser kunna dras kring om det är möjligt och 

lämpligt att skapa ett plattformsoberoende spel med de specifika kraven, till 

målplattformarna. Spelet har samtidigt i avseende att vara roligt för att dra till sig 

uppmärksamhet åt tekniken bakom utvecklingen och denna studie. 

7.1.6 Att sätta upp utvecklingsmiljön 

Denna beskrivning förutsätter att Visual Studio 2010 (VS2010) redan är installerat på 

utvecklingsdatorn och kommer beskriva hur man installerar mjukvarorna som krävs. Vid 

utvecklingen av spelet användes IDE’n, Visual Studio 2010 Ultimate Edition. VS2010 

stödjer utveckling till både XNA och Mono for Android, men inte MonoTouch. För 

MonoTouch krävs att utvecklingen sker på en plattform med MAC OS 10.6 (”Snow 

Leopard”) eller 10.7 (”Lion”) (Xamarin, 2011). Själva utvecklingen av spelet kommer 

utföras på VS2010 där det skapas ett .NET bibliotek för att sedan bara behöva inkluderas 

och startas från respektive utvecklingsmiljö. För att OpenGL ES 2.0, som används i 

lösningen, ska kunna köras och visas av Android Emulatorn, krävs att emulatorn är av 

Android-version (SDK) 4.0.3 eller högre. Se figur 21 nedan för en tydligare bild av 

implementationens utforming på XNA. Samma implementation behöver göra för Android 

och iOS där startprojektet är beroende av att bara plattformsspecifik. 
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Figur 21 Implementationens utforming 

 

Ramverken för Mono kan hämtas från http://www.xamarin.com och spelmotorn från 

http://www.axiom3d.net. På dessa sidor finns även beskrivningar på hur man installerar 

och kommer igång med ramverken. För att hämta alla nödvändiga filer för användandet 

av Axiom-spelmotor krävs en SVN-klient, exempelvis TortoiseSVN (hämtas från 

http://www.tortoisesvn.net), då utvecklingen av motorn sker i öppen projektform. 

Spelmotorns SVN-URL är https://svn.axiom3d.net/svnroot/axiomengine/trunk/. 

7.2 Implementation av lösningen 

Axiom är fortfarande under utveckling så hur implementationen av spel och vilka 

referenser som krävs kan komma att ändras i framtiden. Spelmotorn är inte heller 

färdigutvecklad vad gäller stödet för iOS, därför har iOS valts att lämnas utanför 

spelimplementationen. Det kommer ändå gå att dra slutsatser om det är möjligt att 

inkludera iOS i en sådan här lösning i framtiden, då iOS och Android har samma 

utritningsystem (OpenGL ES 2.0). Denna beskrivning bygger därför på hur Axiom-

motorn såg ut vid tiden för studien. För att skapa spelet skapades ett klassbibliotek (eng. 

Class library) där själva spelet implementerades. Innan spelet börjar kodas är det viktigt 

att man lägger till rätt referenser till den Axiom-funktionalitet som krävs. De Axiom-

referenser som är helt nödvändiga att inkludera för Android är: 

 

http://www.xamarin.com/
http://www.axiom3d.net/
http://www.tortoisesvn.net/


 

 Sida - 47 - 
 

 Axiom.Droid.dll 

 Axiom.Framework.Droid.dll 

 Axiom.Platforms.Droid.dll 

 Axiom.RenderSystems.OpenGLES2.Droid.dll 

 

För Windows Phone 7: 

 

 Axiom.Xna.Phone.dll 

 Axiom.Framework.Xna.Phone.dll 

 Axiom.Platforms.Xna.Phone.dll 

 Axiom.RenderSystems.Xna.Phone.dll 

 

Genom att inkludera dessa referenser ges stöd för hantering av utritning på respektive 

plattform. DLL-filerna skapas genom att bygga Axiom-projekten som laddades ner från 

https://svn.axiom3d.net/svnroot/axiomengine/trunk/.  

7.2.1 Startklasser  

För att de olika plattformarna ska kunna hitta spelets ingångspunkt, den metod som 

startar spelet, krävs plattformsspecifika klasser. För Android krävs en klass som är en 

implementation av Android.App.Activity för att kunna köra applikationen. WP7 kräver 

en klass som ärver från Microsoft.Xna.Framework.Game för att starta. Dessa specifika 

startklasser (eng. Startup-classes) måste alltså finnas för respektive plattform för att spelet 

ska kunna köras på plattformarna. Från dessa klasser startas sedan den 

plattformsoberoende delen av spelet genom att anropa new GameRoot().RunGame(). 

7.2.2 Initiering av Axiom-spelmotorn 

Axiom-motorn har ett inbyggt stöd för logg-hantering, där själva initieringen av motorn 

loggas för varje körning (se klassen GameRoot i Appendix A). Därför krävs det innan 

man börjar initieringen av motorn att man skapar en sådan logg-fil. Skapandet sköts av 

Axiom genom: 

 
new Axiom.Platforms.*.*PlatformManager(); (* = Android || XNA) 
 

När logg-filen är skapad kan motorns initiering påbörjas. Det första man bör göra är att 

initiera en plattformsspecifik hanterare (eng. Managers) som axiom använder vid 

initieringen. Den hanterare som är absolut nödvändig att skapa före man skapar själva 

utritningssystemet är en specifik resurshanterare. Hanteraren hjälper Axiom-motorn att 

förstå hur spelets resurser ska hanteras. Initieringen av denna hanterare ser ut så här: 
 
new *ResourceGroupManager(); (* = Android || XNA) 

 

Med initieringen av dessa klasser utförd, är utritningssystemet klart för initiering och den 

ser ut så här:  
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Root renderingEngine = new Root(); 
 
renderingEngine.RenderSystem = renderingEngine.RenderSystems["*"]; (* = Android || XNA) 
 
renderingEngine.RenderSystem.InitRenderTargets(); 
 
renderingEngine.Initialize(false, "Axiom * Demo"); (* = Android || XNA) 
 

Root-klassen som initieras först, är Axioms övergripande hanterare av utritning. Klassen 

ansvarar för bland annat att initiera vilket plattformsspecifikt utritningssystem (eng. 

Rendersystem) som ska användas samt skapandet och hanteringen av utritningsfönster 

(eng. Render windows). De specifika utritningssystemen som Axiom innehåller är de 

klasser som möjliggör 3D-utritning för de olika plattformarna. För Andriod bör OpenGL 

ES 2.0 användas medan för WP7 bör XNA användas. Nästa steg i initieringen av Axiom 

är att säga till Root-klassen att skapa ett utritningsfönster: 

 
RenderWindow window = renderingEngine.CreateRenderWindow("WINDOW", 800, 480, true); 
 

Root-klassen är implementerad så att den automatiskt hittar vilken typ av 

utritningsfönster som skapas, för WP7 skapas till exempel ett XnaUtritningsFönster (eng. 

XnaRenderWindow). När utritningsfönstret är skapat är sista initieringssteget av Axiom 

att hantera resurser. Detta måste också skötas på olika sätt beroende på vilken plattform 

som applikationen ska köras på, men för WP7 kan det se ut så här: 
 
ResourceGroupManager.Instance.CreateResourceGroup("Content"); 
 
ResourceGroupManager.Instance.AddResourceLocation("Path", "TitleContainer", "Content"); 
 
ResourceGroupManager.Instance.InitializeAllResourceGroups(); 

 

Initieringen av resursgrupper gör det möjligt för axiom att hitta och ladda de resursfiler 

som krävs för spelet. Laddningen sker automatiskt av Axiom genom att man säger till 

motorn vart resursfilerna finns (sökvägen specifiseras där ”Path” står). Det man bör tänka 

på vid detta steg är att alla filer bör ha ”Build Action” satt till Content och att filen 

”files.manifest” med sökvägens alla filer listade, återfinns under den specificerade 

sökvägen. För fullständig kodöverblick, se Appendix A. 

7.2.3 Resursfiler 

För att Axiom automatiskt ska kunna hitta och ladda de resursfiler (bilder, modeller med 

mera) som krävs för ett spel, så bör filerna placeras på avsedd plats för respektive 

plattform. För WP7 betyder detta att filerna läggs under Content och för Android under 

Assets. Med filerna ska också en fil som heter ”files.manifest” skapas. Filen ska vara en 

textfil och innehålla textrader på filnamnet på de filer som varje mapp innehåller. En 

sådan textfil ska alltså skapas för varje mapp som finns under respektive plattforms 

resurslagring.  

 

De resursfiler som valdes att inkluderas i studiens spel var: 
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 penguin.jpg  OgreHead.material  stormy_lf.png 

 Penguin.material  Caption.png  stormy_rt.png 

 penguin.mesh  SdkTrays.fontdef  stormy_up.png 

 penguin.skeleton  spheremap.png  StormySkyBox.material 

 ogrehead.mesh  stormy_bk.png  tusk.jpg 

 GreenSkin.jpg  stormy_dn.png  stormy_fr.png 

 

Dessa filer följer med vid hämtningen av Axiom för att kunna användas vid 

demonstrationer och dylikt. 

7.2.4 Initiering av spelet 

För att initiera ett spelobjekt till sitt spel måste först en entitet (eng. Entity) skapas, vilket 

görs genom att anropa CreateEntity, som finns i Scenhanteraren (eng. SceneManager), 

med vad entiteten ska kallas och vilken resursfil som ska kopplas till den (se klassen 

Game i Appendix D). Efter det när entiteten är skapad behövs en Scennod (eng. 

SceneNode), som skapas genom metoden CreateChildSceneNode, som även den finns i 

Scenhanteraren, med vad noden ska kallas och vilken position den ska ha i scenen. Det 

sista som sker för att spelobjektet ska tillhöra scenen är att entiteten kopplas till 

scennoden. Ett exempel på hur grunden till att skapa ett spelobjekt kan se ut är: 

 
Entity penguin = _scene.CreateEntity("Penguin", "penguin.mesh"); 
Vector3 position = new Vector3(0, 0, 0); 
SceneNode penguinNode = _scene.RootSceneNode.CreateChildSceneNode("nPenguin", position); 
penguinNode.AttachObject(penguin); 

 

Detta skapar en entitet som kallas för Penguin med resursfilen penguin.mesh, som 

kopplas till scennoden nPenguin. 

 

Det finns också stöd i Axiom som gör det lätt för utvecklaren att koppla samman olika 

spelobjekt, vilket kan vara användbart om utvecklare t.ex. vill skapa en cyklist och en 

cykel som rör sig samtidigt. Följande exempel visar hur detta görs: 

 
Entity bike = _scene.CreateEntity("Bike", "bike.mesh"); 
Vector3 position = new Vector3(0, 0, 0); 
SceneNode bikeNode = _scene.RootSceneNode.CreateChildSceneNode("nBike", position); 
bikeNode.AttachObject(bike); 
 
Entity biker = _scene.CreateEntity("Biker", "biker.mesh"); 
Vector3 position = saddle.Position 
SceneNode bikerNode = bikeNode.CreateChildSceneNode("nBiker", position); 
bikerNode.AttachObject(biker); 

 

Om cykeln (bikeNode) nu förändras, t.ex. flyttas eller roteras, kommer även cyklisten 

(bikerNode) förändras på samma sätt. Med hjälp av detta kan man enkelt binda ihop hur 

många objekt man vill. 
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De flesta spel som utvecklas kräver en spel-loop. Loopen ser till att spelet körs tills ett 

avslutsvillkor nås och även att spellogiken och utritning av spelobjekt sker. Hanteringen 

av detta bör ske olika beroende på plattform, eftersom man i XNA har tillgång till en 

underliggande spel-loop (se kapitel 5.3.2), men inte vid utveckling med Mono till 

Android. Den XNA-specifika startklassen Microsoft.Xna.Framework.Game (Game-

klassen), kan användas för att utnyttja den underliggande spel-loopen vid utveckling till 

WP7. I Game-klassen finns överlagrade metoder som används för att uppdatera (eng. 

Update) och rita ut (eng. Draw) spelobjekten. Dessa metoder kan med fördel användas 

för att påverka Axiommotorn i form av när den ska rita ut och uppdatera spelets objekt. I 

Axiom-klassen, Root, finns en metod som heter RenderOneFrame som kan anropas för 

att uppdatera spelobjekten och rita en skärmbild (eng. Frame). Med XNA räcker det att 

anropa denna metod i den överlagrade EndDraw metoden som finns i Game-klassen för 

att spelet ska uppdatera och rita spelets objekt. 

 

För Android bör man själv implementera en spel-loop som väldigt enkelt kan se ut så här: 

 
while (!reachedStopCondition) 
{ 

CheckIfStopConditionReached(); 
HandleInput(); 
_root.RenderOneFrame(); 

} 

 

Det kan ibland krävas att man begränsar sitt utritande till ett visst intervall för att inte 

spelet ska bli för krävande att köra. I XNA begränsas detta som standard till 30 

utritningar per sekund, vilket kan användas som ett riktmärke. Det är självklart möjligt i 

XNA att påverka detta intervall för utritning. För att granska spelets kod se Appendix D. 

7.2.5 Användarinmatning 

Det finns inget inbyggt sätt att hantera användarinmatning generellt i Axiom-motorn. 

Därför krävs det att man initierar och hanterar användarinmatning utan hjälp från Axiom.  

Användarinmatningen på Android hanteras med lyssnare (IOnTouchListener) och 

händelser (OnTouch) som implementeras av spelets vy (eng. View). 

 

För att användarinmatning ska fungera på WP7 krävs det att man överlagrar (eng. 

Override) metoden EndDraw() i startklassen som ärver från 

Microsoft.Xna.Framework.Game. Överlagringen är nödvändig för att inmatningen ska 

registreras korrekt, så att den kan användas för att påverka spelets logik. 

Användarinmatning hanteras på WP7 med hjälp av klassen TouchPanel och man kan med 

TouchPanel.GetState() ta fram var på telefonens skärm man tryckt. TouchPanel kan 

också användas för att erhålla mer komplicerad inmatning eller gester (eng. Gestures) 

som det kallas. Några gester som det redan finns stöd för i WP7 är dubbeltryck (eng. 

Double Tap), att dra fingret (eng. Drag) vertikalt och horisontellt med flera. 
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Användarinmatning hanteras alltså olika för de tre målplattformarna, men kan göras 

generellt med hjälp av satser som liknar Axiom-motorns plattformsoberoende teknik 

(förprocessering eller eng. Preprocessing): 

 
#if WINDOWS_PHONE 

//Set up and handle WP7 input 
#elif ANDROID 

//Set up and handle Andriod input  
#endif 

  

För att se hur inmatning implementerades och hanterades i studiens spelexempel se 

Appendix B. 

7.2.6 Hantering av media 

Då Axiom inte har något implementerat stöd för att hantera media i form av exempelvis 

ljud och videoklipp, utvecklades en lösning för hantering av ljud för att visa att det är 

möjligt att göra hanteringen av media plattformsoberoende. Lösningen bygger på samma 

idé som Axiom-motorn där förprocessering används i form av: 

 
#if (WINDOWS_PHONE) 
 
using Microsoft.Xna.Framework; 
using Microsoft.Xna.Framework.Audio; 
using Microsoft.Xna.Framework.Content; 
using Microsoft.Xna.Framework.Media; 
 
#elif (ANDROID) 
 
using Android.Media; 
 
#endif 
 

Lösningen implementerades i en klass som kallades SoundManager.cs där ljud kan spelas 

upp med ett metodanrop oberoende av plattform. Dock lämnades även här iOS utanför 

eftersom det ännu inte går att använda Axiom som 3D-stöd vid utveckling för 

plattformen. Om klassen kompileras för WP7 kommer alltså de bibliotek eller ramverk 

som krävs för att spela upp ljud i XNA inkluderas och samma gäller för Android. För att 

granska övrig kod i SoundManger-klassen, se Appendix C. 

7.3 Analys och sammanfattning 

Detta kapitel har för avseende att besvara forskningsfråga 2:  

 

Kan man skapa ett plattformsoberoende mobilspel till Android, iOS och Windows Phone 

7, som har stöd för 3D-grafik, media och användarinmatning och i så fall hur kan detta 

göras? 

 



 

 Sida - 52 - 
 

Analysen som följer i detta underkapitel ger svar på ovanstående forskningsfråga. Med 

spelprototypen har studien kunnat visa att det med hjälp av förprocessering är möjligt att 

skapa ett spel som fungerar för Android och WP7. Spelet konstruerades med hjälp av 

spelmotorn Axiom, som möjliggör 2D- och 3D-utritning med hjälp av portabel källkod. 

Även användarinmatning och hantering av media, har visats möjligt att implementeras 

plattformsoberoende mellan målplattformarna med hjälp av portabel källkod. Det som 

gör lösningen möjlig är att Mono-ramverken har tagit C# till Android och iOS. Utan 

Mono-ramverken och deras CLR-implementation, Mono Runtime (en virtuell maskin) för 

Android och iOS, hade det inte varit möjligt att så enkelt skapa lösningen med hjälp av 

portabel källkod.  

 

 

 
 

Figur 22 Körning av spelet på WP7 

 
 

Figur 23 Körning av spelet på Android (PH) 
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Att lösningen inte inkluderar iOS beror, som nämndes tidigare i kapitel 7, på att stödet för 

plattformen inte implementerats färdigt i Axiom då studien utfördes. Det är dock tydligt 

att det bara är en tidsfråga innan stödet är på plats och då iOS och Android delar samma 

utritningssystem, OpenGLES 2.0 så bör inte stödet vara omöjligt att implementera. Stödet 

bygger på portabel källkod likt implementationen för Android och WP7, så det är bara en 

fråga om tid innan spel för iOS kan utvecklas på liknande sätt. 

 

Studien hade för avsikt att resultera i en lösning som möjliggjorde utvecklingen av ett 

mobilspel som uppfyllde kraven som identifierats och styrkts i kapitel 4, vilka var: 

 

 Avancerad 2D- och/eller 3D-grafik 

 Stöd för gestbaserad användarinmatning via pekskärmen eller inmatning med 

hjälp av telefonens accelerometer. 

 Möjlighet att utnyttja media, t.ex. via ljud, videoklipp, chat eller bilder. 

 

Spelprototypen anses innehålla dessa krav implementerade med hjälp av portabel källkod 

som nämndes tidigare.  2D- och 3D-grafiken löstes med hjälp av användandet av Axiom-

spelmotorn och media samt inmatning hanteras med egenutvecklad förprocesseringskod 

som återfinns i klasserna SoundManager.cs respektive InputManager.cs. Att bara ljud 

valdes för att visa att media kan hanteras med en plattformsoberoende teknik är 

tillräckligt för att dra slutsatser om hanteringen av media, då samma teknik skulle kunna 

användas för exempelvis videoklipp. Nedan följer en sammanfattande tabell över hur 

kraven på spelet uppnåtts och en bild över spelets slutgiltiga arkitektur (se figur 23).  

 

 

 

Krav Fullt stöd Var finns stödet Plattformsoberoende teknik 

Grafik Ja Axiom-spelmotorn Portabel källkod och VM 

Media (Ljud) Ja SoundManager.cs Portabel källkod och VM 

Användarinmatning Ja InputManager.cs Portabel källkod och VM 

 

Tabell 4 Sammanfattande analys av studiens plattformsoberoende lösning 
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Figur 24 Spelets slutgiltiga arkitektur 

  



 

 Sida - 55 - 
 

För att ge en överblick över hur applikationens klasser implementerats och hur dessa 

hänger ihop med Axiom, följer ett övergripande klassdiagram (se figur 24): 

 

 
Figur 25 Övergripande klassdiagram 

 

Hela lösningen kan hittas och granskas med hjälp av SVN under länken: 

 

https://orcha.googlecode.com/svn/Final/PhoneAxiom/ 

  

https://orcha.googlecode.com/svn/Final/PhoneAxiom/
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7.4 Utvärdering 

I detta underkapitel utförs den slutgilltiga utvärderingen av studiens lösning. 

Utvärderingen baseras på kapitel 2.5 som beskriver hur granskningen ska gå till. 

Lösningens utvärdering riktas mot den teknik som valdes för att implementera den 

spelprototyp som studien skapat och är till för att svara på studiens problem som är: 

 

Är det möjligt att utveckla ett plattformsoberoende, högpresterande mobilspel med stöd 

för 3D-grafik, media och användarinmatning, till Android, iOS och Windows Phone 7? 

 

Tekniken som användes för att uppnå plattformsoberoendet mellan målplattformarna 

bygger, som nämts tidigare, på att språket C# görs om till CIL-kod som kan tolkas av en 

virtuell maskin (CLR-implementation) till maskinkod, samt språkets inbyggda 

förprocesseringsteknik. Förprocesseringen innebär att plattformsspecifik kod skrivs, men 

kompilatorn väljer vilken specifik del som ska kompileras för respektive plattform. Vid 

utveckling av lösningen krävs alltså ibland att man implementerar samma funktionalitet 

för de olika plattformarna med plattformens specifika bibliotek som referens, som 

beskrivits tidigare som portabel källkod (se kapitel 3.1.2). Detta kan leda till att tiden för 

utveckling blir längre och att antalet kodrader blir fler vid utveckling av lösningen. Dock 

beter lösningen sig som plattformsoberoende då samma källkod kan kompileras för och 

exekveras på målplattformarna. Lösningen har också fördelen att utvecklas med hjälp av 

språket C# som är ett väl etablerat och populärt högnivå-språk som oftast föredras vid 

snabb utveckling. 

 

Spelprototypen som studien skapade för att demonstrera att en lösning på studiens 

problem var möjlig, visade sig uppnå de krav som ställdes på ett högpresterande spel (se 

tabell 4 i kapitel 7.3). För att utvärdera studiens lösning togs följande punkter fram: 

 

1. Spelprototypen är kompatibelt med målplattformarna 

2. Prototypen är fullt spelbar utan felmeddelande och utan kraschar 

3. Spelets funktionalitet innefattar alla krav som ställts 

4. Är prototypen endast utvecklad med plattformsoberoende kod? 

 

Efter tester av spelprototypen på plattformarna Android och WP7 kunde det konstateras 

att prototypen var kompatibel med och fullt spelbar på dessa plattformar. För att 

prototypen ska fungera på Android och iOS krävs att Mono Runtime är installerat på 

telefonerna, vilket sker separat. Även spelets krav anses vara uppnådda eftersom det 

stödjer 3D-grafik, användarinmatning och hantering av media, dock kan det krävas 

vidareutveckling av användarinmatning och mediahatering då lösningens implementation 

endast innefattar stöd för det som behövdes för spelprototypen.  

 

Svaret på punkt 4 ovan är nej, då det visades att prototypen krävde viss plattformsspecifik 

kod. Dock är det främst utvecklingen av lösningen som kräver specifik kod och inte 
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själva spelet i sig. Trots att vissa delar som ljud- och användarinmatningshanteringen 

behövde implementeras med plattformsspecifik kod anses lösningen vara 

plattformsoberoende, då samma källkod kan används för alla plattformarna. En fördel 

med lösningen är att när grafik- (Axiom), media- och användarinmatningsstödet är 

färdigimplementerat kommer spel att kunna utvecklas helt oberoende av 

plattformsspecifik kod, med undantaget av de plattformsspecifika startklasserna som 

krävs. Det är bara den plattformsoberoende lösningen som kräver plattformsspecifik kod, 

inte själva spelet i sig. Därför kommer kanske lösningen kunna spara både tid och 

resurser vid utveckling av högpresterande mobilspel i framtiden.  

 

En nackdel med lösningen är att den är helt beroende av att utvecklingen sker i .NET, då 

WP7 endast stödjer detta. Detta betyder att om man vill utöka lösningen till fler 

plattformar krävs först att dessa plattformar stödjer .NET. 

 

Vad gäller studiens reliabilitet så anses studien ha varit väldigt tydlig med hur resultatet 

tagits fram. Dock kan tiden komma att påverka reliabiliteten då ramverken och 

spelmotorn som använts kan komma att ändras. Lösningen kommer ändå vara möjlig 

med hjälp av portabel källkod, men kan komma att se annorlunda ut rent 

programmerings- och kodmässigt.  

 

Resultaten som studiens ådstakommit anses vara valida då lösningen på studiens problem 

utvärderats och testats med hjälp av en spelprototyp. Dock har testet bara utförts för 

Android och WP7, medan iOS av tidigare nämnda anledningar, inte kunde testas. 

Lösningen är alltså teoretiskt valid för iOS, men för Android och WP7 är lösningen också 

visat praktiskt möjlig. Med spelprototypen har vi visat att det är möjligt att skapa ett 

högpresterande spel med hjälp av lösningen, men det finns inget som tyder på att till 

exempel ett 2D-spel inte skulle gå att utveckla med samma lösning. Axiom har också 

stöd för 2D-utritning. 
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8 Slutsats 
Detta kapitel har i avseende att summera studiens resultat och dra slutsatser om studiens 

övergripande problem som lyder: 

 

Är det möjligt att utveckla ett plattformsoberoende, högpresterande mobilspel med stöd 

för 3D-grafik, media och användarinmatning, till Android, iOS och Windows Phone 7? 

 

Med hjälp av vår utvecklade spelprototyp, har vi visat att det är fullt möjligt att skapa ett 

plattformsoberoende och högpresterande mobilspel för Android och Windows Phone 7. 

Vi har också teoretiskt visat att lösningen bör fungera även på iOS. Med resultatet har vi 

lyckats visa att såväl 2D- och 3D-grafik som användarinmatning och hantering av media 

går att göra plattformsoberoende för målplattformarna. Detta gav svaret på 

forskningsfråga 2 som lyder: 

 

Kan man skapa ett plattformsoberoende mobilspel till Android, iOS och Windows Phone 

7, som har stöd för 3D-grafik, media och användarinmatning och i så fall hur kan detta 

göras? 

 

Resultatet uppnåddes med hjälp av Mono-ramverken och deras implementationer av en 

CLR (Mono Runtime) som möjliggör utveckling i C# för Android plattformen. För att 

göra hanteringen av 3D-grafiken, användarinmatningen och media plattformsoberoende, 

användes tekniken portabel källkod. 

 

Prototypens funktionalitet valdes utifrån en undersökning som vi gjorde av dagens mest 

populära mobilspel. Utifrån undersökningen definierades 2D- och 3D-grafik, 

användarinmatning och hantering av media, som viktiga kriterier för ett högpresterande 

mobilspel. För 2D- och 3D-grafiken användes spelmotorn Axiom och för de två andra 

kriterierna utvecklades egna lösningar. 

 

Vi gjorde initialt en undersökning av befintliga ramverk för mobilutveckling, för att svara 

på forskningsfråga 1 som lyder: 

 

Har befintliga ramverk för plattformsoberoende mobilutveckling till målplattformarna, 

stöd för 3D-grafik, media och användarinmatning? 

 

Undersökningen visade att det inte fanns något ramverk som hade stöd för de tre 

ovannämnda kriterierna till Android, iOS och Windows Phone 7. Därför togs den egna 

lösningen fram med hjälp av Axiom som alltså visar att det är möjligt att skapa ett spel 

med de framtagna kriterierna till målplattformarna. Det är också högst troligt att man kan 

utvidga antalet plattformar som lösningen har stöd för. Det som krävs är bara att dessa 

plattformar har stöd för .NET utveckling. 
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Det hade varit önskvärt att kunna styrka lösningens applicerbarhet med hjälp av 

spelprototypen även på plattformen iOS. Detta var vid studiens genomförande, inte 

möjligt på grund av att Axiom-spelmotorn inte färdigställt stödet för plattformen. Det går 

dock att konstatera att Android och iOS delar samma 3D-hantering, nämligen OpenGLES 

2.0, som visade sig fungera för Android. Det är alltså förmodligen bara en tidsfråga innan 

Axiom-motorn har det stöd som krävs och då MonoTouch liknar Mono for Android vad 

gäller utvecklingsspråk och applikationsuppbyggnad med mera, bör inte lösningen 

äventyras för iOS. Det kommer dock krävas att hanteringen av användarinmatningen och 

media också utökas med funktionalitet för iOS. 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att bevisa att lösningen verkligen fungerar på iOS när Axiom-

spelmotorn är redo för att användas för plattformen. En annan intressant vidare studie 

skulle kunna vara att försöka lösa samma problem som studien ställt med hjälp av någon 

annan plattformsoberoende teknik, som till exempel kodöversättning. 
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Appendix 
I detta appendix hittas programmeringskoden som utvecklades för spelprototypen. 

Appendix A: Initiering av Axiom 
using Axiom.Collections; 
using Axiom.Core; 
using Axiom.Framework.Configuration; 
using Axiom.Graphics; 
using Axiom.FileSystem; 
 
#if WINDOWS_PHONE 
using Microsoft.Xna.Framework.Content; 
using XFG = Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 
using Axiom.RenderSystems.Xna; 
 
#elif ANDROID 
using Android.Views; 
using Axiom.Platform.Android; 
#endif 
 
namespace Library 
{ 
    public class GameRoot 
    { 
        private Game game; 
#if WINDOWS_PHONE   
        public void RunGame(XFG.GraphicsDevice graphicsDevice, ContentManager 
content) 
        { 
            SoundManager = new SoundManager(content); 
 
            new Axiom.Platforms.Xna.XnaPlatformManager(); 
 
            new XnaResourceGroupManager(); 
 
            Root renderingEngine = new Root(); 
 
            new Axiom.RenderSystems.Xna.Plugin().Initialize(); 
 
            renderingEngine.RenderSystem = renderingEngine.RenderSystems["Xna"]; 
            Root.Instance.RenderSystem.ConfigOptions["Use Content Pipeline"].Value 
= "Yes"; 
            Root.Instance.RenderSystem.ConfigOptions["Video Mode"].Value = "800 x 
480 @ 32-bit color"; 
            renderingEngine.RenderSystem.InitRenderTargets(); 
            renderingEngine.Initialize(false, "Axiom WP7 Demo"); 
            var parms = new NamedParameterList(); 
            parms.Add("xnaGraphicsDevice", graphicsDevice); 
            RenderWindow window = renderingEngine.CreateRenderWindow("WINDOW", 
800, 480, true, parms); 
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            ResourceGroupManager.Instance.CreateResourceGroup("Popular"); 
            ResourceGroupManager.Instance.AddResourceLocation("AxiContent/Models", 
"TitleContainer", "Popular"); 
            ResourceGroupManager.Instance.InitializeAllResourceGroups(); 
 
            game = new Game(renderingEngine, window, this); 
            game.OnLoad(); 
            game.CreateScene(graphicsDevice); 
        } 
#elif ANDROID 
        private View view; 
 
        public void RunGame(View view) 
        { 
            Root renderingEngine = new Root(); 
            new Plugin().Initialize(); 
            new Axiom.RenderSystems.OpenGLES2.GLES2Plugin().Initialize(); 
            renderingEngine.RenderSystem = 
renderingEngine.RenderSystems["OpenGLES2"]; 
            Root.Instance.RenderSystem.ConfigOptions["Video Mode"].Value = "800 x 
480"; 
            renderingEngine.RenderSystem.InitRenderTargets(); 
            renderingEngine.Initialize(false, "Axiom Android Demo"); 
            RenderWindow window = renderingEngine.CreateRenderWindow("WINDOW", 
800, 480, true); 
 
            ResourceGroupManager.Instance.CreateResourceGroup("Popular"); 
            ResourceGroupManager.Instance.AddResourceLocation("Assets/Models", 
"AssetArchive", "Popular"); 
            ResourceGroupManager.Instance.InitializeAllResourceGroups(); 
 
            game = new Game(renderingEngine, window, this); 
            game.OnLoad(); 
            game.CreateScene(); 
 
            SoundPool pool = new SoundPool(10, Stream.Music, 1000); 
            int id = pool.Load(activity1.ApplicationContext, 2130837505, 1); 
            SoundManager soundManager = new SoundManager(pool); 
            soundManager.PlayBackGroundSound(id.ToString()); 
 
            view.SetOnTouchListener(game.InputManager); 
            game.StartGame(); 
        } 
#endif 
 
        public void RenderOneFrame() 
        { 
            game.Update(); 
        } 
        internal SoundManager SoundManager { get; set; } 
    } 
} 
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Appendix B: Användarinmatningen 
using System.Linq; 
using Axiom.Core; 
using Vector3 = Axiom.Math.Vector3; 
 
#if WINDOWS_PHONE 
using Axiom.RenderSystems.Xna; 
using Microsoft.Xna.Framework; 
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 
using Microsoft.Xna.Framework.Input.Touch; 
 
#elif ANDROID 
using Android.Views; 
#endif 
 
namespace Library 
{ 
    class InputManager 
     
#if WINDOWS_PHONE 
    { 
        private TouchCollection _state; 
 
        public InputManager() 
        { 
            TouchPanel.EnabledGestures = GestureType.Tap; 
 
#elif ANDROID 
            : View.IOnTouchListener 
        { 
            private int XPos, YPos; 
 
        public InputManager(View view) 
        { 
            view.SetOnTouchListener(this); 
#endif 
        } 
 
        internal bool Capture() 
        { 
#if WINDOWS_PHONE 
            _state = TouchPanel.GetState(); 
            return _state.Any(); 
        } 
 
#elif ANDROID 
        public bool OnTouch(View v, MotionEvent e) 
        { 
            X = e.GetX(); 
            Y = e.GetY(); 
        } 
#endif 
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#if WINDOWS_PHONE 
        internal Vector3 GetTouchPosition(Camera _camera, GraphicsDevice 
_graphics) 
        { 
            Vector3 farPoint = Vector3.Zero; 
            foreach (var touchLocation in _state) 
            { 
                Axiom.Math.Vector2 touchPosition = 
XnaHelper.Convert(touchLocation.Position); 
                Matrix world = Matrix.CreateTranslation(0, 0, 0); 
 
                Vector3 touchPos = new Vector3(touchPosition.x, touchPosition.y, 
1f); 
                farPoint = 
XnaHelper.Convert(_graphics.Viewport.Unproject(XnaHelper.Convert(touchPos), 
                                                                     
XnaHelper.Convert(_camera.ProjectionMatrix), 
                                                                     
XnaHelper.Convert(_camera.ViewMatrix), world)); 
            } 
            return new Vector3(farPoint.x/1000, farPoint.y/1000, 0); 
        } 
 
#elif ANDROID 
        internal Vector3 GetTouchPosition() 
        { 
            return new Vector3(X,Y,0); 
        } 
#endif 
    } 
} 
 

 
  



 

 Sida - 71 - 
 

Appendix C: Hantering av ljud 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
#if (WINDOWS_PHONE) 
using Microsoft.Xna.Framework; 
using Microsoft.Xna.Framework.Audio; 
using Microsoft.Xna.Framework.Content; 
using Microsoft.Xna.Framework.Media; 
#elif (ANDROID) 
using Android.Media; 
#endif 
 
namespace Library 
{ 
    class SoundManager 
    { 
#if(WINDOWS_PHONE) 
        private SoundEffectInstance _backGroundSound; 
        private ContentManager _content; 
        public SoundManager(ContentManager content) 
        { 
            this._content = content; 
        } 
#elif (ANDROID) 
        private SoundPool soundPool; 
        private int backGroundSoundID; 
        public SoundManager(SoundPool soundPool) 
        { 
            this.soundPool = soundPool; 
        } 
#endif 
        public enum SoundType 
        { 
            OnTouch, 
            OnDrag 
        }; 
 
        public bool PlaySoundOnce(string nameOrID) 
        { 
#if (WINDOWS_PHONE) 
            SoundEffect effect = _content.Load<SoundEffect>(nameOrID); 
 
            if (effect == null) 
                return false; 
 
            effect.Play(); 
 
            return true; 
#elif (ANDROID) 
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            backGroundSoundID = Int32.Parse(nameOrID); 
            return (soundPool.Play(backGroundSoundID, 1, 1, 1, 1, 1) > 0); 
#endif 
        } 
 
        public bool PlayBackGroundSound(string nameOrID) 
        { 
#if (WINDOWS_PHONE) 
            SoundEffect effect = _content.Load<SoundEffect>(nameOrID); 
 
            if (effect == null) 
                return false; 
 
            _backGroundSound = effect.CreateInstance(); 
            _backGroundSound.IsLooped = true; 
            _backGroundSound.Play(); 
 
            return true; 
#elif (ANDROID) 
            backGroundSoundID = Int32.Parse(nameOrID); 
            return (soundPool.Play(backGroundSoundID, 1, 1, 1, -1, 1) > 0); 
#endif 
        } 
 
        public void PauseBackGroundSound() 
        { 
#if(WINDOWS_PHONE) 
            _backGroundSound.Pause(); 
#elif (ANDROID) 
            soundPool.Pause(backGroundSoundID); 
#endif 
        } 
 
        public void ResumeBackGroundSound() 
        { 
#if(WINDOWS_PHONE) 
            _backGroundSound.Resume(); 
#elif (ANDROID) 
            soundPool.Resume(backGroundSoundID); 
#endif 
        } 
 
        public void StopBackGroundSound() 
        { 
#if(WINDOWS_PHONE) 
            _backGroundSound.Stop(); 
#elif (ANDROID) 
            soundPool.Stop(backGroundSoundID); 
#endif 
        } 
    } 
} 
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Appendix D: Spelets implementation 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using Axiom.Core; 
using Axiom.Fonts; 
using Axiom.Graphics; 
using Axiom.Math; 
using Vector3 = Axiom.Math.Vector3; 
using Axiom.Animating; 
#if WINDOWS_PHONE 
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 
#endif 
 
namespace Library 
{ 
    public sealed class Game 
    { 
        #region Sceneobject Fields 
        private SceneNode penguinKurtNode; 
        private SceneNode timeNode; 
        private SceneNode healthNode; 
        private List<SceneNode> sceneNodes = new List<SceneNode>(); 
        private int count = 0; 
        Random rand = new Random(); 
        private MovableText healthText; 
        private MovableText timeText; 
        private int health = 200; 
        private Timer timer = new Timer(); 
        private long finalScore; 
        #endregion 
 
        #region Animation Fields 
        private AnimationState mPenguinAnimState; 
        #endregion 
 
        #region Game System Fields 
        private readonly Root _root; 
        private readonly RenderWindow _window; 
        private SceneManager _scene; 
        private Camera _camera; 
        private InputManager _inputHandler; 
#if WINDOWS_PHONE 
        private GraphicsDevice _graphics; 
#endif 
        private GameRoot _gameRoot; 
        #endregion 
 
        #region Sound System Fields 
        private int timeSinceLastPlayed = 0; 
        private int soundInterval = 10; 
        private bool gameEnded; 
        #endregion 
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        public Game(Root root, RenderWindow window, GameRoot gameRoot) 
        { 
            _root = root; 
            _window = window; 
            _gameRoot = gameRoot; 
            _inputHandler = new InputManager(); 
        } 
 
        //Loop for Android and iOS 
        public void StartGame() 
        { 
            while (!gameEnded) 
            { 
                Update(); 
            } 
        } 
 
        public void OnLoad() 
        { 
            Tutorial1(); 
        } 
 
        public InputManager InputManager { get { return _inputHandler; } } 
 
        public void Tutorial1() 
        { 
            _scene = _root.CreateSceneManager("DefaultSceneManager", "DefaultSM"); 
            _scene.ClearScene(); 
             
            _camera = _scene.CreateCamera("MainCamera"); 
            _camera.Position = new Vector3(0, 0, 200); 
            _camera.LookAt(Vector3.Zero); 
            _camera.Near = 0.01f; 
            Axiom.Core.Viewport ViewPort = _window.AddViewport(_camera); 
            _camera.AspectRatio = (Real)ViewPort.ActualWidth / 
(Real)ViewPort.ActualHeight; 
            _camera.SetWindow(-400f, -240f, 400f, 240f); 
        } 
#if WINDOWS_PHONE 
        public void CreateScene(GraphicsDevice graphicsDevice) 
        { 
            _graphics = graphicsDevice; 
#elif ANDROID 
            public void CreateScene() 
        { 
#endif 
            _scene.AmbientLight = new ColorEx(1, 1, 1); 
            _scene.SetSkyDome(true, "StormySkyBox", 1, 1); 
            Entity penguinKurt = _scene.CreateEntity("Kurt", "penguin.mesh"); 
            mPenguinAnimState = penguinKurt.GetAnimationState("amuse"); 
            mPenguinAnimState.IsEnabled = true; 
            penguinKurtNode = _scene.RootSceneNode.CreateChildSceneNode("Kurt", 
new Vector3(0, 0, 0)); 
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            penguinKurtNode.Yaw(90); 
            penguinKurtNode.AttachObject(penguinKurt); 
 
            string fontName = "SdkTrays/Caption";  
            healthText = _scene.CreateMovableText("healthText", health.ToString(), 
fontName); 
            healthText.OnTop = false; 
            healthNode = _scene.RootSceneNode.CreateChildSceneNode("healthnode", 
new Vector3(100, 70, 30)); 
            healthNode.AttachObject(healthText); 
            healthNode.Scale = new Vector3(5, 2, 1); 
 
            timeText = _scene.CreateMovableText("timeText", (timer.Milliseconds / 
1000).ToString(), fontName); 
            timeText.OnTop = false; 
            timeNode = _scene.RootSceneNode.CreateChildSceneNode("timenode", new 
Vector3(-100, 70, 30)); 
            timeNode.AttachObject(timeText); 
            timeNode.Scale = new Vector3(5, 2, 1); 
 
            timer.Start(); 
        } 
        public void OnUnload() 
        { 
            timer.Reset(); 
        } 
        internal void Update() 
        { 
            HandleInput(); 
 
            if (!gameEnded) 
            { 
                UpdateEnemies(); 
                CheckCollision(); 
                DestroyOldNodes(); 
                CreateNewNodes(); 
                UpdateHUD(); 
            } 
            _root.RenderOneFrame(); 
        } 
        private void UpdateEnemies() 
        { 
            foreach (var sceneNode in sceneNodes) 
            { 
                sceneNode.Translate(Vector3.NegativeUnitX); 
            } 
        } 
        private void AddEndScore() 
        { 
            string fontName = "SdkTrays/Caption";  
            MovableText finalScoreText = 
_scene.CreateMovableText("finalScoreText", "Game Over! Final score: "+finalScore, 
fontName); 
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            finalScoreText.OnTop = false; 
            SceneNode finalScoreNode = 
_scene.RootSceneNode.CreateChildSceneNode("finalScoreNode", new Vector3(0, 0, 
30)); 
            finalScoreNode.AttachObject(finalScoreText); 
            finalScoreNode.Scale = new Vector3(10, 4, 1); 
        } 
 
        private void UpdateHUD() 
        { 
            healthText.Caption = health.ToString(); 
            timeText.Caption = (timer.Milliseconds / 1000).ToString(); 
        } 
 
        private void CreateNewEnemyNode() 
        { 
            Entity enemy = _scene.CreateEntity("Ogre"+count, "ogrehead.mesh"); 
            Vector3 position = new Vector3(200, rand.Next(-80, 80), rand.Next(-20, 
5)); 
            SceneNode enemyNode = 
_scene.RootSceneNode.CreateChildSceneNode("OgreNode" + count++, position); 
            enemyNode.Scale = new Vector3(0.5f, 0.5f, 0.5f); 
            enemyNode.Yaw(-90); 
            enemyNode.AttachObject(enemy); 
            sceneNodes.Add(enemyNode); 
        } 
 
        private void CreateNewNodes() 
        { 
            if(rand.Next(1, 10) < 2 && sceneNodes.Count < 20) 
                CreateNewEnemyNode(); 
        } 
 
        private void DestroyOldNodes() 
        { 
            for (int i = 0; i < sceneNodes.Count; i++) 
            { 
                if (sceneNodes[i] != null) 
                { 
                    if (sceneNodes[i].Position.x <= -200) 
                    { 
                        _scene.DestroySceneNode(sceneNodes[i]); 
                        sceneNodes.RemoveAt(i); 
                        health++; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        private void CheckCollision() 
        { 
            timeSinceLastPlayed++; 
            foreach (var sceneNode in sceneNodes) 
            { 
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                AxisAlignedBox playerBox = penguinKurtNode.WorldAABB; 
                AxisAlignedBox enemyBox = sceneNode.WorldAABB; 
                if (playerBox.Intersects(enemyBox)) 
                { 
                    PlaySound(); 
                    health--; 
                    if (health <= 0) 
                        GameEnded(); 
                } 
            } 
        } 
        private void GameEnded() 
        { 
            if (!gameEnded) 
            { 
                gameEnded = true; 
                finalScore = timer.Milliseconds/1000; 
                timer.Reset(); 
                healthNode.IsVisible = false; 
                timeNode.IsVisible = false; 
                AddEndScore(); 
            } 
        } 
        private void PlaySound() 
        { 
            if (timeSinceLastPlayed >= soundInterval) 
            { 
                _gameRoot.SoundManager.PlaySoundOnce("Penguin_Squawk"); 
                timeSinceLastPlayed = 0; 
            } 
        } 
        private void HandleInput() 
        { 
            if (_inputHandler.Capture()) 
            { 
                if (!gameEnded) 
                { 
#if WINDOWS_PHONE 
                    penguinKurtNode.Position = 
_inputHandler.GetTouchPosition(_camera, _graphics); 
#elif ANDROID 
                    penguinKurtNode.Position = _inputHandler.GetTouchPosition(); 
#endif 
                    penguinKurtNode.NeedUpdate(true); 
                } 
                else 
                { 
                    ShutDown = true; 
                } 
            } 
        } 
        public bool ShutDown { get; set; } } } 
 



 

 

 
 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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