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Abstrakt 
   Spelmotor är benämningen på den komponent som hanterar en del av mekaniken i ett datorspel. 

Förutom funktioner för grafik, fysik etc. finns också funktioner för rörelser, interaktion med världen 

etc.  

   I detta examensarbete går vi in på hur en spelmotor för morgondagens mobiltelefon kan se ut, 

samt vad dagens mobiltelefoners hårdvara och mjukvara saknar för att dagens PC-spel ska kunna 

portas till dem. Stödet för att spela avancerade spel på mobiltelefoner växer ständigt och inom några 

år bör hårdvaran vara ungefär densamma som på PC. För att kunna använda maximal kraft ur en 

avancerad mobiltelefon (utan flera års utvecklingstid) behövs någon sorts motor vilket saknas i dags-

läget, riktlinjer för denna motor är målet med det här examensarbetet. 

  Vi har granskat ett fåtal befintliga spelmotorer för PC-datorer och med hjälp av litteraturanalys, 

experiment och intervjuer kommit fram till ett svar. Som grafik bibliotek har vi valt OpenGL-ES 2.0 

som har stöd för den funktionalitet som krävs. Vårt mål med arbetet, och även en hypotes har varit 

att användaren inte ska behöva specifika mobiltelefon-kunskaper för att använda den slutgiltiga 

spelmotorn. 

   För grundläggande användning av en välstrukturerad spelmotor krävs inga avancerade programme-

ringskunskaper. Därför har vi valt att genomföra detta examensarbete för att underlätta framtida 

spelutveckling på mobiltelefoner med hjälp av OpenGL-ES 2.0. 

Nyckelord: Spelmotor, Irrlicht, XNA, OpenGL-ES 
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Abstract 
   Game engine is the name of the component that handles parts of the mechanisms in a game. Ex-

cept the functions for graphic, physic etc. there are functions for movement, interaction with the 

environment etc. 

   In this thesis we examine how a game engine on tomorrow’s mobile phones can be designed, and 

what today’s mobile phones miss in hardware and software to make porting of PC-games possible. 

The possibility to play advanced games on mobile phones grows constant and in a few years it should 

be possible to have hardware like the one in today’s PC in a mobile phone. To be able to use maxi-

mum performance from an advanced mobile phone without years of development time, there is a 

need of some kind of engine, which isn’t available today. Guidelines for this engine are the goal of 

this thesis. 

   We have analyzed existing game engines for PC and with help of literature analysis, experiment and 

interviews found an answer. We´ve chosen to use OpenGL-ES 2.0 as graphic library which has the 

support of the functionality that demands. Our goal through this thesis and one of our hypotheses 

has been that there shouldn’t be any requirements of specific mobile knowledge to use the final 

game engine.  

   There isn’t any advanced programming skills required for basic usage of a well-defined game en-

gine. We´ve therefore chosen to carry out this thesis to make it easier for future game development 

on mobile phones using OpenGL-ES 2.0.  

Keywords: Game engine, Irrlicht, XNA, OpenGL-ES 
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1 Introduktion 
   Detta arbete är skrivet i samråd med UIQ för att undersöka möjligheten att skapa en spelmotor för 

morgondagens mobiltelefoner som ska klara av att hantera dagens PC-spel. Våra frågeställningar och 

hypoteser bygger på våra erfarenheter som spelutvecklingsstudenter. Avgränsningarna är gjorda för 

att uppnå kvalité istället för kvantitet, denna forskning ska sedan ligga till grund vid strukturering av 

motorn, vilket gör den till en ytterst viktig grundsten. För att inte missa några viktiga punkter har vi 

valt att dela in arbetet i kapitel, och valt att gå till djupet inom vissa områden. 

1.1 Inledning 

   Mobiltelefoner blir allt mer avancerade och kommer med största sannolikhet att användas för mer 

avancerade spel i framtiden. Mycket tyder på att den hårdvara som finns på en PC idag, kommer så 

småningom att användas i mobiltelefoner, även om man måste anpassa det för telefonens mindre 

skärm1. Samtidigt som det i vissa fall kommer att finnas en projektor inbyggd i mobiltelefonen för en 

bättre användarupplevelse2. Ett API (Application Programming Interface) som stöder de senaste tek-

nikerna hade underlättat för morgondagens mobiltelefoner. Vi ställer oss frågan, vilken hårdvara 

krävs för att dagens PC-spel ska kunna anpassas till morgondagens mobiltelefoner och hur skulle en 

sådan API-definition kunna se ut? 

1.2 Bakgrund  

    Enligt Peter Molin, UIQ Technology, utvecklas hårdvaran till mobiltelefoner och PC i samma hastig-

het. Skillnaden är att mobiltelefonen tekniskt ligger några år efter. Om utvecklingen fortsätter som 

den gjort hittills kommer vi att ha ungefär samma prestanda i mobiltelefonen som vi har i en PC idag 

inom några år. Att mobiltelefonen redan idag klarar av mer avancerade spel för varje ny modell som 

kommer är ett tydligt tecken på detta. På uppdrag av UIQ har vi åtagit oss uppgiften att forska inom 

ämnet och komma fram till riktlinjer för ett API för spelutveckling mot morgondagens mobiltelefoner 

samt undersöka vad för hårdvara som krävs. 

1.3 Syfte 

   Syftet med arbetet är att underlätta utvecklingen av spel till kommande mobiltelefoner. Genom att 

då definiera riktlinjer för en spelmotor för senare implementation, hoppas vi på ett större utbud av 

spel till kommande mobiltelefoner.  Arbetet ska definiera riktlinjer för en spelmotor på mobiltelefo-

ner som gör det möjligt att anpassa spel (som är gjorda för PC) till mobiltelefonen. Definitionen ska 

innehålla: 

• Krav på hårdvara 
• Riktlinjer för mobilspels-API 

1.4 Frågeställningar 

   (De antaganden man gör är att den hårdvara som finns idag på PC i stort sett kommer vara tillänglig 

på morgondagens mobiltelefon.) 

                                                           
1 URL: HD-video i mobilen med grafikkrets från Nvidia 
2 URL: TI demos its movie projector in a phone – CNET News.com 
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• Vad saknas i mjukvaran och hårdvaran i dagens mobiltelefoner för att portning av dagens PC-
spel ska vara möjlig? 

• Hur bör en spelmotor på morgondagens mobiltelefoner se ut, för att dagens PC-spel ska 
kunna portas till dem?   

 

1.5 Hypoteser 

   För att spela dagens PC-spel på morgondagens mobiltelefon gäller följande: 

• Systemet klarar sig på en centralprocessor med hjälp av en modern grafikprocessor.  
• Spelutveckling kräver stöd för ett avancerat grafikbibliotek, t.ex. OpenGL-ES 2.0. 
• För en utvecklare ska det inte krävas tidigare kunskaper inom utveckling för mobiltelefon för 

att kunna använda den slutgiltiga spelmotorn. 

1.6 Avgränsningar 

   Vi har valt i detta arbete att avgränsa oss till att ta fram riktlinjer för hur en spelmotor till mobiltele-

foner kan se ut. Då spelmotorn ska kunna hantera spel som redan finns (fast på annan hårdvara) 

kommer biblioteken förmodligen vara ganska lika de som används idag. Vi har därför valt att fördjupa 

oss i skillnaderna men samtidigt nämna de gemensamma punkterna mellan våra riktlinjer för mobil-

telefoner och de som finns till dagens PC-datorer. För att detta ska fungera utgår vi ifrån att du som 

läsare redan har goda kunskaper inom Irrlicht och XNA. 

   När vi har skrivit arbetet har vi utgått ifrån att du som läsare redan har kunskaper inom spelpro-

grammering och de vanligaste termerna som används inom spelutveckling. Till exempel 3D, 2D, fysik, 

grundläggande optimering och resurshantering. 

1.7 Tack till 

Peter Molin, som ställt upp och hjälp oss att genomföra detta arbete. 

Stefan Pettersson, som varit vår handledare och hjälpt oss i ur och skur. 
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2 Metoder  
   De metoder vi valt har känts naturliga för arbetet då det är teoretiskt. Tidigare kunskaper är det 

som gjort arbetet möjligt att genomföra. När det gäller metodval och granskning har vi gjort det bäs-

ta av situationen då den exakta hårdvaran finns i dagsläget. 

2.1 Val av metoder 

   Litteraturanalys: Analys av befintliga API-er som är utvecklade för spel och läst forskningsresultat 

inom hårdvara och optimering. 

   Experiment: Genom experiment dra egna slutsatser. 

   Intervjuer: Intervjuer med Peter Molin, UIQ, som arbetar med utveckling av mobiltelefoner och 
dess programvara. 

2.2 Motiv för val av metoder  
   Valen är i första hand baserade på att vi inte kan arbeta med den exakta arbetsmiljön då de mobil-

telefoner arbetet är riktat mot inte finns i dagsläget.  

2.3 Användning av tidigare kunskaper  
   Tidigare kunskaper i form av användande av befintliga API-er, tidigare utvecklade spel och goda 3D-

kunskaper. 

2.4 Kritisk granskning av metoderna  
   Då vi gör antagandet att den hårdvara som finns idag på PC i stort sett kommer vara tillänglig på 

morgondagens mobiltelefon, har vi inte hårdvaran vi arbetar mot i dagsläget och därmed finns det en 

chans att den forskning vi läser och analyserar inte helt stämmer. Till exempel vet vi inte hur välut-

vecklat surround-stödet kommer bli. 
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3 Teori  

   En genomgång av vad som redan finns för att underlätta utveckling av PC-spel till dagens datorer. 

De motorer och hjälpmedel vi valt är efter våra egna erfarenheter.  Endast ett fåtal av motorerna vi 

undersökt har öppen källkod vilket gör att vi inte fullständigt kan analysera hur de är uppbyggda utan 

istället titta på deras funktionalitet. Flera av de motorer som används i dagens PC-spel innebär dyra 

licenser och avtal, dessa har vi inte haft tillgång till under arbetets gång utan valt andra motorer med 

snarlik funktionalitet. Att vi inte använt de vanligaste motorerna för modern spelutveckling till PC är 

inget som påverkar arbetet i stort men mindre struktur skillnader kan förekomma. 

   Vi har i detta arbete valt att främst titta närmre på hur Irrlicht och XNA är uppbyggda då detta är 

två populära och användarvänliga motorer. 

3.1 Tidigare forskning 

   Spelmotorerna Microsoft XNA3 och 3D-motorn Irrlicht4 är båda projekt som tagits fram genom 

åren. Microsoft XNA är utvecklat för att förenkla för speltillverkare som vill skapa spel samtidigt för 

spelkonsolen Xbox360 och PC. Microsoft har forskat fram XNA under mer än fyra års tid (presenterad 

2004) och resultatet är det API vi har tagit del av.  

   Irrlicht är ett projekt som drivits sedan 2002 och är ständigt under utveckling. Det är framtaget 

genom ’trial and error’, d.v.s. de har ändrat saker som inte fungerat så bra och behållet det som fun-

gerat. Om man ser på dessa två eller fler APIs har de väldigt många saker gemensamt. Bland det för-

sta man lägger märke till är att de flesta APIs har en global resurshanterare, en global modul som 

hanterar grafik, en global modul som sköter fysiksimulering. Hur pass avancerad fysiksimuleringen är 

skiljer sig mycket. I detta fall menar vi i det enklaste fallet väldigt grundläggande fysik som att hoppa 

och enkel kollision.  

   OpenGL är ett av världens mest använda 2D och 3D API och har funnits sedan 19925. År 2003 släpp-

tes OpenGL-ES6 (Embedded System) som är en nedbantad version av OpenGL gjord för inbyggda sy-

stem. Den största funktionaliteten finns kvar, de tog bara bort onödig och krävande funktionalitet7 

som till exempel polygon och quad rendering. Två år senare kom OpenGL-ES 2.0 som har stöd för 

shaders. En shader är en uppsättning instruktioner som till största del används för att skapa effekter 

på GPUn8. I OpenGL-ES 2.0 har man försökt eliminera fixerade funktioner helt då dessa förprogram-

merade shaders helt kan ersättas i programmerbara shaders9. I version 2.0 har man ingen bakåtkom-

patibilitet samt kräver hårdvarustöd10.  

                                                           
3URL: http://www.microsoft.com/XNA/ 
4 URL: http://irrlicht.sourceforge.net/ 
5 URL: http://opengl.org/about/overview/ 
6 URL: http://www.linuxdevices.com/news/NS7841228820.html 
7 URL: http://www.web3d.org/x3d/learn/presentations/KariPulli_Web3D2007.pdf 
8 URL: http://www.neatware.com/lbstudio/web/hlsl.html 
9 URL: http://3dshaders.com/s2006/GLES%20Programmable.pdf 
10 URL: http://www.khronos.org/opengles/2_X/ 
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   Det finns även en hel del andra motorer inom datorer och spelkonsoler för att förenkla utveckling-

en av spelapplikationer. Bland de mest kända hittar man inom ljud OpenAL11 och Fmod12 samt inom 

fysik Havok13 och PhysX14. Även fast dessa är utvecklade av olika företag och är hårda konkurrenter 

inom sina nischer, finns likheter både i hur de fungerar och hur de bör användas. Genom att analyse-

ra dessa motorer och att sätta de mot varandra kan man ganska snabbt ta reda på vad som bygger 

upp en bra grund för en motor. En stor negativ sak som är gemensamt för de flesta motorer, så väl 

ljud som fysik, är att dem inte är inriktade mot just spel utan mer riktade mot allmän användning 

samt utvecklade för användning på olika sorts hårdvara vilket minskar möjligheten till optimering. 

                                                           
11 URL: http://www.openal.org/  
12 URL: http://www.fmod.org/index.php/products  
13 URL: http://www.havok.com/content/view/17/30/  
14 URL: http://www.ageia.com/physx/index.html 
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4 Riktlinjer  
   En spelmotor består av olika byggstenar i form av olika 

motorer, exempelvis grafikmotor, fysikmotor etc. Det 

finns inget facit till hur en spelmotor ska se ut eller vilka 

byggstenar som ska ingå15. Efter flera år av spel intresse, 

samt granskning av Microsoft XNA16 och Irrlicht Engine17 

har vi valt byggstenarna för vår spelmotor (Figur 4.1. 

lationen mellan delarna finns i Bilaga A). 

   För att förenkla för utvecklaren har vi valt att abstrahera 

mobiltelefonens hårdvara så att utvecklaren alltid måste 

använda spelmotorn för att utnyttja hårdvarans egenska-

per. 

   Vi har valt att gå in djupare på Grafik (4.1), Nätverk (4.3) och Resurser (4.6) då dessa områden 

känns relativt utforskade och extra intressanta. När det gäller grafik har vi försökt att gå igenom de 

viktigaste punkterna, nätverket har vi gett exempel på olika tekniker och motiverat våra val. Även om 

det skulle komma nya nätverkstekniker borde valen göras efter samma motivering. Under resurser 

har vi nämnt olika format som i dagsläget känns optimala och används i dagens PC-spel. 

4.1 Grafik 

   Grafik och användar-inmatning (läs mer i kap. 4.4 Användar-inmatning) är standard för att ta fram 

en interaktiv spelmotor18. För nyttjande av grafik på mobiltelefonen bör OpenGL-ES 2.019 användas 

som är det senaste grafikbiblioteket för mobiltelefoner. För att kunna skapa 2D-spel såväl som 3D-

spel ska motorn ha stöd för både 2D- och 3D-modeller (läs mer om format som stöds i kap. 4.6 Resur-

ser. Exempel på Node struktur finns i Bilaga B). 

   Genom att skapa ett gränssnitt mellan grafikbiblioteket och resten av spelmotorn gör man grafikde-

len mer modifierbar om man till exempel vill uppgradera till ett nyare grafikbibliotek, men sänker 

prestandan då klassantalet och funktionsanropen ökar. Man bör undvika detta gränssnitt för att få ut 

den optimala prestandan på en mobiltelefon. 

4.1.1 2D 

   För att göra det enkelt för användaren att skapa ett GUI (Graphical User Interface), finns ett inbyggt 

menyinterface i spelmotorn som användaren arbetar mot. Genom att då anropa självsägande funk-

tioner från detta interface skapas enkelt en meny eller ett HUD (Heads Up Display). Eftersom spelmo-

torn har stöd för användning av touchscreen(läs mer 4.4 Input) finns möjligheten att aktivera stöd för 

spelaren att själv bestämma hur hans HUD ska se ut. Detta sker genom att enkelt dra komponenter 

dit han vill ha dem på skärmen.  

                                                           
15 Bok: Ultimate Game Programming with DirectX, sid 6 
16 URL: http://www.microsoft.com/XNA/ 
17 URL: http://irrlicht.sourceforge.net/ 
18 Bok: Ultimate Game Programming with DirectX, sid 6 
19 URL: http://www.khronos.org/opengles/2_X/ 

Figur 4.1Byggstenarna som riktlinjerna bearbetar 
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   För att skapa ett attraktivt 2D-spel behövs texturer, sprites och animationer20. Initiering av detta 

kan slås samman till en och samma funktion som användaren anropar och skickar med lämpliga pa-

rametrar för att justera egenskaperna. I de flesta fall vid animation av sprites, används en teknik som 

kallas frame-based animation21. I en spelmotor bör detta vara den sortens 2D animationer som an-

vänds då den är snabb och uppfyller de krav som ställs. 

4.1.2 3D 

   Eftersom DirectX har ett eget filformat, X22, har alla motorer som använder sig av DirectX stöd för 

ett mesh-format redan från start. Till skillnad från DirectX så har inte OpenGL-ES något eget filformat 

för meshar. Därför skapas en egen funktion som känner av vilken typ av mesh-format användaren 

försöker läsa in, och läser därefter in en vertex buffert från fil och tolkar den till ett eget mesh objekt 

som implementeras i spelmotorn. I spelmotorn bör det finnas två olika sorters mesh-objekt, statisk 

och animerad mesh. Detta för att inte skapa objekt med onödig data och funktionalitet.  

   Tidigare har majoriteten av spel använt sig av key-frame animationer. Denna metod sparar all geo-

metridata för varje animationsframe i minnet och kan därför vara minneskrävande. Vi har valt att 

använda ben-animationer där man istället sparar ben-positionen i varje frame och sparar på så sätt 

mycket minne23. 

   Generering av terräng skapas genom att använda-

ren anropar en funktion som tar emot lämpliga para-

metrar för att skapa en terräng med texturer och 

heightmap. Eftersom en terräng kan vara stor är det 

viktigt att olika culling- och LOD(Level Of Details)-

tekniker används på terrängen för att avlasta GPU’n. 

Användning av heightmaps kan ta mycket minne, men 

vid användning av dynamiska skuggor och direkt åt-

komst till höjden på en given koordinat (exempelvis 

vid kollisioner) sparas minnet i längden24.  

   Dimma är en shader-effekt som enkelt ska kunna aktiveras. Bland annat ökar den realismen vid 

utomhus scener, hjälper spelaren att hålla koll på hur långt bort synliga objekt i världen är och kan 

användas för att få en mjukare effekt vid frustum culling25. 

   För att kunna skapa mer realistiska utomhus-miljöer bör det vara enkelt att skapa vädereffekter 

som snö och regn (Figur 4.2). Båda dessa är uppbyggda av ett partikelsystem i grunden som sedan 

utvecklas vidare. Denna grund ska även användaren kunna ta del av om han vill kunna skapa egna 

partikelsystem som inte redan finns implementerade i spelmotorn. 

                                                           
20 Bok: Beginning DirectX 10 Game Programming, sid 40 
21 Bok: Beginning DirectX 10 Game Programming, sid 71 
22URL: http://msdn.microsoft.com/archive/default.asp?url=/archive/en-
us/dx81_c/directx_cpp/Graphics/ProgrammersGuide/Appendix/XFiles/XFiles.asp  
23 Bok: Ultimate Game Programming with DirectX, sid 9 
24 URL: http://ezinearticles.com/?OpenGL-Terrain-Generation---An-Introduction&id=231988 
25 Bok: Real-Time Rendering, sid 106 

Figur 4.2 Exempel på användning av effekter för att 
skapa realistiska utomhus miljöer 
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   I FPS-spel kan det vara aktuellt med explosioner och rök från exempelvis granater. Även dessa ef-

fekter byggs upp med ett partikelsystem som är enkelt för användaren att skapa. 

   Eftersom shader-effekter är en viktig del av spelprogrammering bör spelmotorn ha inbyggt stöd för 

standardeffekter som phong shading, bump mapping, shadow mapping etc. Det bör även finnas möj-

lighet för användaren att skapa egna shaders och enkelt kunna aktivera dessa i spelmotorn. Genom 

att göra en arvshierarki med grundelementen som basklass och effekterna som byggs neråt i hierar-

kin, skapas ett modifierbart och smidigt sätt för shader-stöd.  

4.2 Ljud 

   Mobiltelefonen kommer att ha stöd för surroundljud då detta ses som standard för dagens spelin-

tresserade26.  Med surroundljud menas att det finns minst 5 högtalare, även kallat satelliter, på egna 

kanaler och sedan en bas en separat kanal27. Därav namn i stil med 5.1, 5 satelliter och en bas och 

6.1, 6 satelliter och en bas. Redan idag finns det mobiltelefoner med stöd för surroundljud och fler är 

under utveckling28. 

   För att kunna använda surroundljud krävs det något mer avancerad musikutrustning. I dagsläget 

använder de flesta som har surroundljud en förstärkare och högtalare men det finns även mer por-

tabla lösningar i form av hörlurar29. För att kunna använda mobilens ljudegenskaper enkelt bör signa-

ler skickas till förstärkare trådlöst exempelvis via bluetooth. 

4.3 Nätverk 

   För ett PC-spel rekommenderas idag en hastighet på minst 0.5 Mbit/s30 för att transportera rätt 

mängd data över nätverk. Detta gör att de gränssnitten som är användbara till spel på mobiltelefon 

är WLAN, Bluetooth (version 1.2, 1 Mbit/s31), Edge (400 Kbit/s32) och 3G (10 Mbit/s33). 

   För spel som ska spelas online rekommenderas 3G och för lokalt spelande rekommenderas Blueto-

oth. Detta gör att en mobil anpassad för spel bör ha hårdvara som stöder Bluetooth samt 3G. An-

vändning av snabbt WLAN ställer höga krav på var någonstans användaren befinner sig med tanke på 

den korta räckvidden34, vilket gör att detta interface valts bort. 

   Nätverkshårdvara ska precis som all annan hårdvara abstraheras i mjukvaran. Här bör det finnas 

inställning för vilket protokoll man vill använda, de två vanligaste är TCP35 och UDP36. 

                                                           
26 URL: http://www.dolby.com/consumer/games/games_and_consoles2.html 
27 URL: http://www.digit-life.com/articles2/creative-thx-550/index.html 
28 URL: http://investor.dolby.com/ReleaseDetail.cfm?ReleaseID=293055 
29 URL http://www.trustedreviews.com/multimedia/review/2003/11/12/Zalman-ZM-RS6F-Surround-
Headphones/p1  
30 URL: http://www.bf2142.se/page.php?id=54 
31 URL: http://www.wirelessdevnet.com/channels/bluetooth/features/bluetooth.html 
32 URL: http://www.privateline.com/Cellbasics/Nokiaedge_wp.pdf 
33 URL: http://www.mobilabredband.se/operators.php 
34 URL: http://www.defaultcity.net/teknik.html#rackvidd 
35 URL: http://www.yale.edu/pclt/COMM/TCPIP.HTM  
36 URL: http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/inet-pages/udp.html  
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4.4 Användar-inmatning 

   En touchscreen som detaljerat kan läsa av om det ska användas i spel med tanke på skärmens höga 

upplösning på en liten yta. Eventuellt ska även en touchscreen kunna användas som spelkontroll om 

man projicerar bilden på en extern enhet, till exempel en TV eller projektor. 

   Via bluetooth ska man kunna använda en extern kontroll i stil med kontrollerna till dagens spel-

konsoller37. Detta är användbart när man använder en extern enhet för bildvisning samt om en spe-

ciell kontroll ska användas som till exempel gitarren i Guitar Hero38 eller Buzz!-buzzers39. 

  Via kameran kunna, i hög hastighet, läsa av omgivningen och analysera för att använda kameran 

som användare inmatning. Att använda kamera som inmatning är inget nytt fast ställer höga krav på 

kameran40. Redan idag finns det ett fåtal mobiltelefoner som klarar av denna typ av bildtagning41.  

4.5 Fysik 

   En typisk fysikmotor hanterar alla objekts påverkan av olika krafter, som till exempel kollision, gra-

vitation, flyga, hoppa, studsa och intersektion42. Många av dagens nya spel använder kända fysikmo-

torer som exempel AGEIA PhysX för att simulera verkligheten43 vilket sätter krav på att mobiltelefo-

nerna har något snarlikt, även fast det kommer skilja sig på några fåtal punkter. En viktig punkt är att 

inte använda en fysikmotor på mobiltelefoner för mindre uträkningar just för att då det är enstaka 

objekt som påverkas sparas oftast på att särsortera detta än att inkludera en hel fysikmotor44. I spel 

där fysiken har en mer central roll bör en fysikmotor användas.  

   För att fysikmotorn inte ska ta onödiga resurser kommer den vara indelad i olika delar där varje del 

kan specificera vilken precision uträkningarna ska utföras på (exempel saker på långt avstånd eller 

mindre relevanta saker kan räknas utan decimaler). 

4.6 Resurser 

   För att samla samtliga resurser och undvika laddning av multipla sådana är en resurshanterare 

(Minnespool) ett bra val. Resurshanteraren ger varje nytt objekt ett unikt ID för att lätt kunna identi-

fiera objekt. För att spara på minnet är återanvändning av ett objekt ett bra sätt. Ex. istället för att 

ladda in en modell 10 gånger laddar man modellen en gång och ritar ut den 10 gånger istället. All 

allokering och av-allokering sker i resurshanteraren.  

   Vid användning av texturer ska man tänka på att inte använda fler färgkanaler än vad som krävs för 

just den texturen. Om du exempelvis har en enfärgad textur bör du inte välja ett format som JPEG 

(Joint Photographic Experts Group) som sparas med 24-bitars färgdjup och därmed stöd för 16.7 mil-

                                                           
37 URL: http://www.us.playstation.com/ps3/accessories/scph-98040 
38 URL: http://www.redoctane.com/gh-sgwireless.html 
39 URL: http://www.buzzthegame.com/sv-se/What-is-Buzz/ 
40 URL: http://gear.ign.com/articles/783/783749p1.html 
41 URL: http://www.mobillagret.com/productinfo/102983/ 
42 URL: http://www.ageia.com/physx/index.html 
43 URL: http://www.ageia.com/physx/titles.html 
44 Bok: Game Physics Engine Development, sid 3 
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joner färger, när det finns GIF (Graphics Interchange Format) som kan innehålla max 8-bitar färgdjup 

med 256 färger45. 

   Alfa kanalen på bildformat används flitigt, speciellt vid 2D sprites, partikelsystem etc. För att kunna 

spara en bild med en extra kanal (utöver Red Green Blue) krävs det ett bildformat som har stöd för 

detta. PNG (Portable Network Graphics) är ett av dessa. Spelmotorn bör ha stöd för dessa tre format. 

   Modeller är som tidigare nämnt en viktig del av ett spel. Utvecklas ett 2D-spel laddas inte model-

lerna som texturer. Vid 3D-spel krävs stöd för format som modellerare kan exportera till. Vanliga 

format på modeller är X, 3DS och OBJ. Spelmotorn bör ha stöd för dessa. X- och 3DS-format har 

texturnamn, animationer och koordinater inbyggt medans OBJ saknar animationsstöd. 

   För hantering av ljudfiler har vi valt att använda de två välkända filformat för digitalt surroundljud 

på datorer, mp3surround och wav. Största skillnaden mellan dessa är att mp3surround komprimerar 

sina filer vilket minskar storleken markant utan att förlora ljudkvalité, men samtidigt krävs en licens 

för att arbeta med mp3surround46. Wav (WaveForm Audio Format) är gratis men då det är som stan-

dard okomprimerat tar det mer minne. Det positiva är att det inte behövs någon licens samt att den 

tar mindre kraft på mobiltelefonen då man inte behöver dekomprimera före uppspelning47. 

  

                                                           
45 URL: http://home.swipnet.se/~w-32475/webd/bilf.html  
46 URL: http://www.iis.fraunhofer.de/EN/bf/amm/mp3sur/index.jsp  
47 URL: http://www.herongyang.com/CD-DVD/WAV-Audio-WaveForm-Format.html  
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5 Analys, resultat och tolkning  

   Att göra spel till en mobiltelefon ställer vissa speciella krav när det gäller optimering och belastning.  

Många av de element som är standard i PC-spel behöver inte alltid vara lönsamma när det kommer 

till en mobiltelefon på grund av bland annat minnesstorlek och hastighet på minnen. I detta kapitel 

finns samlade punkter när det gäller optimering och hårdvara. 

5.1 Optimering 

   Spelmotorn kommer byggas med stora konstruk-

torer för att undvika onödiga metodanrop48, till 

empel att använda metodanrop för att sätta 

dardvärden direkt efter man skapat ett objekt. Med 

tanke på mobiltelefoners långsamma minneshastig-

heter49 bör utvecklare undvika att allokera onödiga 

mängder data i minnet. Ett exempel är att inte 

vända int där byte skulle räcka samt att nyttja 

OpenGL-ES 2.0 stöd för tre olika precision på float50. 

Finns även kända tekniker för att spara på 

minnet och minska inläsningen från långsamma 

minnesplatser. Tekniker som ofta är väldigt effektiva 

på mobiltelefoner är texture page, binary compiled shaders och användning av LOD51 (Figur 5.1). 

   På mobiltelefoner är det extra viktigt att undvika flaskhalsar på CPU’n då den även tar hand om 

andra saker som kan hända helt oplanerat och plötsligt52. Exempelvis culling som vanligtvis beräknas 

på CPU’n för att hjälpa för GPU’n kan alltså ge en negativ effekt. Även standard-saker som dimma, 

LOD och partikelsystem bör man tänka på vart de ska användas för att undvika överbelastning av CPU 

eller GPU. 

   För att få ut maximal prestanda genom optimering har vi (i de fall det är möjligt) implementerat en 

version av funktionaliteten på CPU och en version på GPU. Att försöka hålla en bra balansgång mellan 

vad som ska läggas vart är inget krav men kan göra stora skillnader på slutprodukten. Ett exempel på 

detta är partikelsystem. 

5.2 Hårdvara 

   Som vi tidigare I arbetet har konstaterat kommer viss hårdvara att krävas för att mobiltelefonen ska 

fungera bra som en spelmaskin. De saker vi nämnt är OpenGL-ES 2.0 hårdvara för 3D-rendrering, 

surroundljud (minst 5.1) för en bra ljudupplevelse, bluetooth och 3G för nätverkskommunikation, 

touchscreen och snabb kamera för input samt möjlighet att koppla in externa enheter som till exem-

pel en handkontroll via bluetooth. 

                                                           
48 Bok: ShaderX5, sid 425 
49 Bok: ShaderX5, sid 421 
50 URL: http://3dshaders.com/s2006/GLES%20Programmable.pdf 
51 Bok: ShaderX5, sid 424 - 431 
52 Bok: ShaderX5, sid 421 

Figur 5.1 Exempel på användning av LOD 
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   För att kunna mäta vad ett modernt PC-spel kräver valde vi att gå efter ”Spelgalan 2008”53.  Årets 

utnämning inom Action håller hög prestanda inom grafik etc. vilket gör den till ett prestandakrävan-

de spel. Vinsten år 2008 gick till Call of Duty 4 (CoD4). Kraven för att spela CoD4 är en CPU på 2.4Ghz, 

512Mb RAM, 8GB hårddiskutrymme, och ett GeForce 6600 grafikkort54. 

   Dagens snabbaste CPU för mobiltelefoner är 1.0Ghz från AMD och skulle alltså behöva dubblas. När 

det gäller RAM, grafikkort och hårddisk är inte mobilen i närheten av det som ett PC-spel kräver. Man 

ska dock inte glömma bort att kraven på hårdvara för en mobiltelefon är lägre då upplösningen på 

skärmen inte är lika hög. Ett exempel är AA (Anti-aliasing) som tar bort skarpa kanter och tar mycket 

på GPU’n55 är onödigt då man inte kommer kunna se dessa kanter om man har 720p på en liten 

skärm. 

  

                                                           
53 URL: http://www.dataspelsbranschen.se/news.aspx?n=83 
54 URL: http://www.dvhardware.net/article22456.html 
55 URL: http://www.tomshardware.se/grafikkort/20080327/catalyst_710-07.html  
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6 Slutdiskussion  

  Information om eventuellt vidare arbete samt en kort diskussion av vårt tillvägagångssätt under 

arbetets gång. Vägen till en komplett spelmotor i framtiden skulle underlättas av detta arbete men 

en del saker bör man kolla över eftersom mobiltelefoner utvecklas då vi utgått ifrån dagens framtids-

planer vilket eventuellt inte stämmer. 

   Tidigt i arbetet bestämdes att avgränsa bort att skriva ett helt API utan istället satsa på att få bra 

grunder för att sedan kunna bygga ett API på. Detta gör att vi helt hoppat över frågan hur ett API till 

mobiltelefon skulle kunna se ut. 

   När man ser på riktlinjerna bör man tänka på att ingen av oss har speciellt stora förkunskaper inom 

programmering och optimering för inbyggda system vilket troligen bidragit till ett antal missar under 

arbetets gång.  

   Även om hårdvaran vi diskuterat börjar dyka upp lär det ta minst ett år innan alla finns i samma 

mobiltelefon. Problem som storlek och energiförbrukning kommer troligen ta några år innan man 

lyckas lösa tillräckligt för att få en mobiltelefon med vår rekommenderade hårdvara på marknaden. 

   Hypotesen att en användare av spelmotorn inte skulle behöva några tidigare kunskaper in mobil-

spelsutveckling stämmer men det krävs kunskaper inom optimering och förståelse för olika teknikers 

fördelar och nackdelar. Vi trodde även att en processor skulle räcka och detta är inget som i dagslä-

get kan bekräftas. Att använda dagens mobil-processorer för att spela dagens PC-spel på, skulle defi-

nitivt krävas två stycken processorer eller åtminstone dubbla kärnor för att nå CPU-kraven. 

6.1 Vidare arbete 

   Eftersom hårdvaran arbetet utgår ifrån inte finns i dagsläget är en komplett implementation av 

spelmotorn svår att få perfekt (se exempelkod i Bilaga C). Nästa steg i utvecklingen kan då vara att 

implementera prototyper av de olika byggstenarna (se Kap 4). När prototyperna är färdiga och kra-

ven för hårdvaran finns tillänglig på mobiltelefoner, sätter man ihop delarna för att till slut finslipa 

det sista i spelmotorn. Då den specifika hårdvaran inte funnits att arbeta mot finns det stora möjlig-

heter för vidare optimering inom bland annat 3D, fysik och resurshantering. 

 

6.2 Metodkritik  
   Under arbetets gång har vi ständigt utgått ifrån den information om kommande teknik för mobilte-

lefoner som vi själva fått ta del av via internet. Det finns alltså inga konkreta bevis på att de saker vi 

utgått ifrån verkligen kommer att fungera eller att det ens kommer vara möjligt att få allt i samma 

enhet. Under arbetets gång har vi även stött på problem som ett enkelt test hade kunnat ge oss svar 

på, men återigen så har hela arbetet gjorts på teori och kopplingen till praktik lite vag. All teknik vi 

har utgått ifrån och använt oss i texten ser i våra ögon ut att vara en möjlighet inom de närmaste två 

åren.  
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8 Bilagor  

Bilaga A – Relationsdiagram 

NetworkManager 

   För att förenkla kommunikation genom t.ex. bluetooth eller wifi kommer detta lager tillåta använ-

daren att skicka structar med data till en server/annan användare. Målet är att ha så liten overhead 

som möjligt och försöka få en processor snål algoritm. 

InputManager  

   Kommer generera olika events beroende på input. Ska förenkla för användaren att använda t.ex. 

touchscreen. Kommer bestå av olika funktioner som går att överlagra. 

MemPool 

   Minnespool som håller koll på alla resurser; meshes, ljud, texturer, effekter. Kommer även ha algo-

ritmer för t.ex. sortering. Allt för att försöka förhindra av-/allokering av minne under runtime. Ser till 

att samma resurs inte laddas in flera gånger utan att flera olika objekt i spelet kan vara kopplade till 

samma objekt. 

SoundManager 

   Hanterar olika ljud, båda ljud som är i närheten samt ljud i världen. Håller koll på vilka ljud du hör 

och vilka som du inte hör. Inladdning kommer ske via minnespoolen. 

GraphicsManager 

   Hanterar all grafik, ritar ut objekt. Samarbetar med minnespoolen. Det är här som OpenGL-ES 2.0 

kommer finnas. Kommer även sköta culling och liknande vertex/pixel bundna operationer. 

GUI 

   Både ingame (healthbar, objekt) samt menyer. Ska tillåta användaren att på ett enkelt sätt få fram 

funktionella menyer och information. Kommer ha stöd för text, bild m.m. 

PSystem 

   För att förenkla för användaren när det gäller partikelsystem och olika optimeringsalgoritmer ska 

denna manager ha de "vanligaste" partikelsystemen kodade på ett effektivt sätt. Kommer t.ex. ha 

regn, snö och vatteneffekter. 

PhysicsManager 

   Kommer hålla koll på alla objekt i världen så att de rör sig fysiskt korrekt. Kommer även generera 

events i form av att olika kollisioner händer om användaren vill ha detta. I världen kommer de objekt 

som är fysiskt beroende t.ex. alla fungerar efter samma gravitations algoritm. 

FileManager 

   Läsa och skriva filer. Läsa objekt, meshes, effekter, texturer. Allt för att användaren inte ska behöva 

koda om det varje gång han vill göra ett nytt projekt samt få upp prestandan med olika algoritmer. 
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Node 

   Kommer vara en abstrakt klass för alla objekt i världen. Innehåller de gemensamma delarna som 

alla objekt kommer ha, t.ex. position och rotation.  

  

Figur A.1 Relationsdiagram av SiLu kärnan 

Figur A.2 Exempel på SceneManager struktur 
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Figur A.3 Exempel på Node struktur 

Figur A.4 Exempel på PSManager strukturen Figur A.5 Exempel på GUI strukturen 

Figur A.6 Exempel på MemPool 
strukturen 
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Bilaga B – Node struktur 

Node 

Basklass: - 

Underklass: MeshNode, CameraNode 

   Node är den abstrakta basklassen för samtliga noder i projektet. Objekt som kamera, spelare, va-

pen etc., har denna klass högst upp i hierarkin. Följande funktionaliteter ska finnas hos samtliga no-

der: 

Translation 

   Förflyttning av noderna ska enkelt kunna göras i samtliga riktningar genom att anropa en funktion 

som tar emot flyttal för delta värden. 

Rotera 

   En rotation runt alla axlar görs genom en funktion som tar emot ett flyttal för rotation i grader. 

View matris 

   Set/get av nodens view matris. Båda funktionerna använder sig av konstanta referenser som para-

meter/retur värde. 

Projektions matris 

   Set/get av nodens projektions matris. Båda funktionerna använder sig av konstanta referenser som 

parameter/retur värde. 

ID 

   Varje Node har ett ID som är unikt. Detta ID är av typen integer och fås vid initiering av noden. Möj-

ligheten att ändra ID ska vara möjligt. Om man ex vill söka igenom en lista med Noder och söker efter 

en specifik, så är det detta ID man letar efter. Set/get funktioner ska finnas. Get använder sig av kon-

stant referens som retur. 

Objekt bindning 

   Man ska kunna sätta förälder till noden av typen Node. Detta gör då att om en förälder påverkas av 

en kraft, påverkas även barnen. Möjlighet att lägga till, hämta, samt ta bort barn/förälder ska finnas. 

Om man tar bort ett barn/förälder tas inte detta objekt bort, utan den slutar påverkas av Noden. 

CameraNode 

Basklass: Node 

Underklass: - 

   CameraNode är en underklass till Node och ett löv i arvshierarkin. Den innehåller det som är speci-

fikt just för en kamera. Konstruktorn innehåller default värden som gör det möjligt att skapa en ka-

mera med tom parameterlista. Följande funktionaliteter ska finnas hos samtliga kamera noder: 

FOV 

   Set/get funktioner av kamerans Field Of View, i form av flyttal. Get funktionen returnerar en kon-

stant referens. 
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Near/Far 

   Set/get funktioner av kamerans near och far värden i form av flyttal. Get funktionen returnerar en 

konstant referens. 

Aspect Ratio 

   Set/get funktioner av kamerans aspect ratio i form av flyttal. Get funktionen returnerar en konstant 

referens. 

Upvector 

   Set/get av kamerans up vektor. Båda funktionerna använder sig av konstanta referenser som para-

meter/retur värde. 

Target 

   Set/get av kamerans riktning i form av en vektor. Båda funktionerna använder sig av konstanta re-

ferenser som parameter/retur värde. 

ViewFrustum 

   Funktioner för att hämta, och kalkylera om kamerans ViewFrustum. Get funktionen returnerar en 

strukt som innehåller dess viewfrustum egenskaper. Båda funktionerna använder sig av konstanta 

referenser som parameter/retur värde. 

MeshNode 

Basklass: Node 

Underklass: AnimatedMeshNode, ObjectMeshNode 

   MeshNode är en abstrakt underklass till Node. I denna klass samlas den information som är gemen-

sam för klasser som har någon grafisk visualisering, ex. Vapen, Spelare. Följande funktionaliteter ska 

finnas hos samtliga MeshNodes: 

Mesh 

   Varje MeshNode har en egen Mesh. Denna skapas vid initiering av objektet och går att hämta ge-

nom en get funktion. 

 Skala 

   Skalning av MeshNodes kan göras i båda riktningarna genom att anropa en skalningsfunktion som 

tar emot ett flyttals värde för skalningen. 

 Ljud 

   Ett eller flera ljud ska kunna kopplas till varje MeshNode. Om noden flyttar på sig, så följer ljudet 

med.  

Shader Effekt 

   En effekt ska kunna kopplas till varje MeshNode och görs vid initiering av noden. Den effekten är en 

pekare till en underklass av en fördefinierad abstrakt Effekt klass. 

Kollidera 

   En kollision mellan två eller flera objekt, samt kollision med världen görs varje frame. 
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Visible 

   Möjlighet att sätta visibiliteten hos varje MeshNode. Detta görs med en boolean. 

AnimatedMeshNode 

Basklass: MeshNode 

Underklass: WeaponAnimatedMeshNode, PlayerAnimatedMeshNode 

   AnimatedMeshNode är en underklass till MeshNode. Den har samtliga egenskaper som en vanlig 

MeshNode, plus att den kan animeras. Användaren ska kunna ärva från denna klass om den vill skapa 

ett eget animationsobjekt. 

Animation Speed 

   Set/get funktioner av hastigheten på animationen. Dessa är av typen integer. Get funktionen an-
vänder sig av konstant referens. 
 
Frame Loop 

   En loop bestående av en start fram och en slut frame, båda av typen integer. Konstanta get-
funktioner av aktuell, start och end frame ska finnas. 
 
WeaponMeshNode 

Basklass: MeshNode 

Underklass: - 

   WeaponMeshNode är en underklass till MeshNode. Skillnaden mellan WeaponAnimatedMeshNode 

och WeaponMeshNode är att animationen. I övrigt har de samma funktionalitet, och ärver samma 

funktioner från basklassen MeshNode. 
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Bilaga C – Exempelkod 
 
#ifndef _NODE__H 
#define _NODE__H 
 
enum AXIS = { X, Y, Z, ALL } 
 
class Node 
{ 
protected: 
 VECTOR3 mPosV; 
 
 MATRIX mViewMatrix; 
 MATRIX mProjMatrix; 
 MATRIX mWorldMatrix; 
 
private: 
 int   mID; 
 Node* mParent; 
public: 
 Node(); 
 
 virtual ~Node(); 
 
 const MATRIX& getViewMatrix()  { return mViewMatrix;  } 
 const MATRIX& getProjMatrix()  { return mProjMatrix;  } 
 const MATRIX& getWorldMatrix() { return mWorldMatrix; } 
 
 Node* getParent() { return mParent; } 
 
 void setViewMatrix( const MATRIX& view)   { mViewMatrix  = view;  } 
 void setProjMatrix( const MATRIX& proj)   { mProjMatrix  = proj;  } 
 void setWorldMatrix(const MATRIX& world)  { mWorldMatrix = world; } 
 void setParent(Node* parent)  { mParent      = parent;} 
 void setID(int id)  { mID   = id;    } 
 
 void move(float dx, float dy, float dz); 
 void rotateX(AXIS axis, float angle); 
 
 virtual void update(float dt) = 0; 
}; 
#endif 
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#ifndef _CAMERANODE__H 
#define _CAMERANODE__H 
 
#include "Node.h" 
 
struct VIEWFRUSTUM 
{ 
 PLANE near; 
 PLANE far; 
 PLANE top; 
 PLANE bottom; 
 PLANE left; 
 PLANE right; 
}; 
 
class CameraNode : public Node 
{ 
private: 
 VECTOR3 mRightVec; 
 VECTOR3 mUpVec; 
 VECTOR3 mTargetVec; 
 
 VIEWFRUSTUM mViewFrustum; 
 
 float mSpeed; 
 float mMouseSens; 
 float mCameraRotationY; 
 float mFOV; 
 float mFZ; 
 float mNZ; 
 float mAspect; 
 
public: 
 CameraNode( float  bbWidth  = 100, 
  float  bbHeight = 200, 
  VECTOR3& pos    = VECTOR3(0.0f, 0.0f, 0.0f), 
  VECTOR3& tar    = VECTOR3(1.0f, 0.0f, 0.0f), 
  VECTOR3& up  = VECTOR3(0.0f, 1.0f, 0.0f),  
  float  fov    = PI * 0.25f, 
  float  nz   = 1.0f, 
  float  fz  = 100.0f ); 
 
 virtual ~CameraNode(); 
 
 const float& getFOV()   { return mFOV;  } 
 const float& getFZ()  { return mFZ;  } 
 const float& getNZ()  { return mNZ;   } 
 const float& getAspect()     { return mAspect; } 
 const VECTOR3& getUpVec()     { return mUpVec; } 
 const VECTOR3& getTargetVec()  { return mTargetVec; } 
 const VIEWFRUSTUM& getFrustum(){ return mViewFrustum; } 
 
 void setFOV(float fov)    { mFOV  = fov; } 
 void setFZ(float fz)    { mFZ = fz; } 
 void setNZ(float nz)    { mNZ  = nz; } 
 void setAspect(float aspect)  { mAspect = aspect; } 
 void setUpVec(const VECTOR3& up)      { mUpVec  = up; } 
 void setTargetVec(const VECTOR3& tar) { mTargetVec = tar;  } 
 void setViewFrustum(VIEWFRUSTUM vf){ mViewFrustum = vf; } 
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 void setLens(float fov, float aspect, float nz, float fz); 
 
 void buildView(); 
 void lookAt(const VECTOR3& pos,  
  const VECTOR3& target,  
  const VECTOR3& up); 
 
 virtual void update(float dt); 
}; 
#endif 
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#ifndef _MESHNODE__H 
#define _MESHNODE__H 
 
#include "Node.h" 
#include "ShaderEffect.h" 
 
class MeshNode : public Node 
{ 
private: 
protected: 
 MESH* mMesh; 
public: 
 MeshNode(); 
 MeshNode(ShaderEffect* effect); 
 
 virtual ~MeshNode(); 
 
 MESH* getMesh() { return mMesh; } 
 
 void setMesh(MESH* mesh) { mMesh = mesh; } 
 void setVisible(bool visible); 
 void scale(const VECTOR3& scale); 
 void bindSound(const SOUND& sound); 
 
 bool isVisible(); 
 bool collideWith(AABB& box); 
 
 virtual void update(float dt) = 0; 
 virtual void draw() = 0; 
}; 
#endif 
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#ifndef _ANIMATEDMESHNODE__H 
#define _ANIMATEDMESHNODE__H 
 
#include "MeshNode.h" 
 
class AnimatedMeshNode : public MeshNode 
{ 
protected: 
private: 
public: 
 AnimatedMeshNode(); 
 
 virtual ~ObjectMeshNode(); 
 
 const int getAnimationSpeed(); 
 const int getCurrentFrame(); 
 const int getStartFrame(); 
 const int getEndFrame(); 
 
 void setAnimationSpeed(int speed); 
 void setFrameLoop(int start, int end); 
 
 virtual void update(float dt); 
 virtual void draw(); 
}; 
#endif 
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class MyGame : public Game 
{ 
private: 
 Player*  mPlayer; 
 AIObject*  mMonster; 
public: 
 public MyGame() : Game( 100, 200 ) 
 { 
  mPlayer = new Player(); 
  mPlayer->setCameraMode( CAMERA::FPS ); 
   
  ShaderEffect phongShade = new ShaderEffect("PhongShade.cg", PNT); 
  mPlayer->setEffect(test); 
 
  mMonster = new AIObject(); 
  mMonster->setAI( MyOwnAIClass ); 
 } 
 
 public virtual void run() 
 { 
  while( true ) 
  { 
   draw(); 
  } 
 } 
} 
 
int main() 
{ 
 MyGame * game = new MyGame(); 
 game-   >run();  
} 


