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Sammanfattning 
Datorspelsbranschen är en enorm och ständigt växande bransch med väldigt 

många utvecklingsområden. För en programmerare kan det därför vara väldigt 

svårt att komma in och veta vilka delar som man behöver ha kunskap om. 

Den här rapporten tar upp problemet med att ta ett steg in i branschen för en 

programmerare genom att gå igenom viktiga delar för spelprogrammering och 

demonstrerar den med utveckling av ett spel med hjälp av ett ramverk. På så 

sätt kan man få en förståelse av de olika delarna och problemen som finns i 

utvecklingen av ett spel. 

Resultatet blev ett spel skrivet i Java med ramverket libGDX. Spelet går ut på 

att flera spelare ansluter till en server där man delas upp i lag. Sedan spelar man 

en match som består av ett antal ronder, för att vinna en rond så måste ett lag 

eliminera motståndarlaget med ett antal färdigheter som varje spelare kan välja 

innan matchen börjar. Laget som vinner flest ronder vinner matchen.  

Nyckelord: spelutveckling, spelprogrammering, java, libgdx, 2D-spel, 

multiplayer 
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Abstract 
The computer game industry is a huge and constantly growing industry with a 

lot of different development areas. That is why it can be very hard for a pro-

grammer to get in to and know what parts you should have knowledge about. 

This thesis addresses the problem of taking that first step into the industry for a 

programmer by going through important parts of game programming and dem-

onstrating them by developing a game with the help of a framework. In this 

way you can get a better understanding of the different parts and problems that 

arise when developing a game. 

The result was a game written in Java with the framework libGDX. The game 

involves two or more players that connect to a server where they are split into 

teams. Then they play a game consisting of a set of rounds, to win a round one 

team has to eliminate the opposing team by using different abilities that every 

player can choose before the start of the game. The team with the most rounds 

won, wins the game. 

Keywords: game development, game programming, java, libgdx, 2D game, 

multiplayer 
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Terminologi 
Akronymer/Förkortningar 

API Application Programming Interface är ett gränssnitt 

mellan applikation och bakomliggande bibliotek 

fps Frames per second, antal bilder som visas per 

sekund i ett spel eller program (så många gånger 

uppdateras bilden). 

Hz Hertz, enheten för frekvens. Används för 

bildskärmar för att säga hur ofta bilden uppdateras 

per sekund. 

IDE Integrated Development Environment 

OpenGl Open Graphics Library, en specifikation för ett 

bibliotek som hanterar rendering av grafik. 
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1 Inledning 
Dataspelsbranschen är en enormt stor och ständigt växande marknad, både i 

Sverige men också internationellt. Dataspelsbranschen [1] rapporterar att i 

Sverige omsätter branschen nästan 9 miljarder kronor (2014). Omsättningen 

i hela världen närmar sig år 2016 1000 miljarder kronor [2]. Branschens 

omsättning spås öka med 5-10% per år vilket också varit fallet de senaste 

åren. 

Detta gör så att fler och fler arbetsplatser öppnas upp för spelprogrammerare 

på flera olika positioner. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

För att komma in i spelutvecklingsbranschen krävs oftast att man har en viss 

erfarenhet av spelutveckling. Spelbranschen är också så enorm vilket har 

gett upphov för ett stort utbud av plattformar och verktyg att göra spel med 

vilket kan vara överväldigande till en början.  

Hur kan man få erfarenhet på egen hand? Hur börjar man göra ett eget spel? 

Vilka verktyg kan man använda? Vilka metoder är viktiga inom 

spelutveckling? 

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka ett första steg in i 

spelbranschen genom att utveckla ett eget spel med att av de många verktyg 

som finns samt undersöka olika metoder som används inom programmering 

av spel. Arbetet försöker besvara frågorna under den förra rubriken så gott 

som möjligt genom utvecklingen av spelet. Spelet ska täcka olika punkter 

inom spelprogrammering som är användbara. På det sättet fås både 

erfarenhet och kunskap om spelutveckling vilket man sen kan applicera på 

framtida arbeten och utveckling av spel eller liknande mjukvara. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet fokuserar på programmeringssidan av spelutveckling vilket betyder 

att när det kommer till grafik, ljud och ev. andra verktyg så kommer redan 

tillgängliga alternativ som är gratis att användas (diskuteras i kapitel 2.4). 

Spelet som utvecklas avgränsas också till desktop (Windows, Mac, Linux) 

eftersom en del av de målen som arbetet vill uppnå blir försvårade av att 

utveckla till flera plattformar samtidigt. 

Eftersom spelet endast utvecklas av en person så är spelets omfattning 

begränsad till en mindre skala.  
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1.4 Konkreta och verifierbara mål  

Målet med det här arbetet är att få fram en produkt i form av ett spel som 

uppnår en del krav som är uppsatta som täcker olika övergripande punkter 

inom spelutveckling: 

 (2D) grafik 

 Multiplayer (nätverk) 

 Fysik 

 Ljud och musik 

Utifrån de kraven utvecklades en spelidé som kallades för ”Gladiator Balls”. 

Spelet går ut på att flera spelare (upp till 6) spelar mot varandra på olika 

kartor/arenor. Varje spelare styr en gladiator som ser ut som en boll med 

ögon (därav namnet) med ett kamera-perspektiv sett uppifrån (top down). 

Spelarna delas in i lag och slåss sedan mot varandra i korta matcher som 

består av ett antal rundor som väljs innan matchen startar. För att vinna en 

runda måste en spelare eller ett lag vara sist överlevande. När alla rundor 

har spelats så vinner spelaren/laget med flest antal vunna rundor. 

  

Varje spelare väljer ett antal färdigheter (från ett större urval) innan varje 

match, som spelaren sen kan använda i matchen. Detta gör så att man inför 

varje match kan använda olika spelstilar. Färdigheterna kan ha olika 

funktioner som t.ex. skada motståndare, hela sig själv, göra en spelare 

snabbare eller andra fysiska interaktioner mellan spelare. 

 

Med den idén skapades en ny kravlista relaterad till spelet: 

 Enkel grafik för gladiatorer, färdigheter och kartor 

 Multiplayer för upp till 6 spelare samtidigt 

 Fysiksynkronisering över nätverk 

 Ljudeffekter som spelas upp vid användning av färdigheter 

 Olika bakgrundsmusik för match och meny 

 Minst 2 spelbara kartor 

 Minst 10 valbara färdigheter 
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1.5 Översikt 

Kapitel 2 handlar om valet av verktyg för det här projektet. 

Kapitel 3 handlar om metoder, mönster och begrepp som bygger upp ett spel 

och demonstreras med hjälp av det valda verktyget. 

Kapitel 4 tar upp det resulterande spelet. 

I kapitel 5 diskuteras resultatet och metoderna som användes. 
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2 Bakgrundsmaterial 
2.1 Ramverk 

Ett ramverk är en samling av bibliotek (relaterade klasser och funktioner) 

sammansatta för att utföra en viss sak som t.ex. att utveckla ett spel [3]. Ett 

ramverk kan då använda ett API (gränssnitt till annan programvara) för olika 

saker, t.ex. grafik, ljud och fysik.  

Ramverket är som ett extra lager för att göra det lättare att använda de olika 

delarna tillsammans men ger möjligheten att fritt välja hur man ska 

strukturera uppbyggnaden av spelet.  

2.2 Spelmotor 

En spelmotor går ett steg längre och ger fler verktyg, t.ex. för att utveckla 

scener (scene graph, ett sätt att strukturera logiken i ett spel) och 

kartor/nivåer (level editor) [3]. Att utveckla i en spelmotor sker ofta mer 

med grafiska komponenter än med skrivande av kod eftersom de olika 

verktygen oftast kommer med grafiska gränssnitt som hjälpmedel, i vissa 

fall finns det inte ens något sätt att programmera utan att använda det 

grafiska gränssnittet. Många funktioner finns också inbyggda för att snabbt 

och lätt återanvända flera saker, t.ex. för fysik [4].  

Den underliggande logiken som spelet körs på är redan byggd (t.ex. game 

loopen, som diskuteras i nästa kapitel) vilket gör att man bara behöver 

programmera de specifika delarna som utgör ditt spel. Det betyder att i en 

spelmotor så stannar man på en hög nivå med programmeringen. En 

spelmotor kan vara byggd på ett ramverk eller på en annan spelmotor. 

Spelmotorer kan vara speciellt anpassade för specifika spelgenrer, t.ex. 

peka-och-klicka eller förstapersonsskjutare (FPS). 

2.3 Spelmotor vs ramverk 

Att välja mellan spelmotor och ramverk beror mycket på situationen, t.ex. 

vilket typ av spel man ska utveckla, hur mycket man vill programmera själv 

och hur mycket frihet man vill ha med det underliggande materialet. 

I det här fallet kommer ramverk att väljas eftersom det ger en mer kontroll 

över de underliggande funktionerna som bygger spelet vilket gör att man 

lättare kan ta med och lära sig olika koncept inom spelutveckling från 

grunden. Det innebär också att spelet endast utvecklas med kod vilket gör 

att man undviker att lära sig nya gränssnitt i en editor. 
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2.4 Val av verktyg 

För att begränsa sökningen av ramverk så sattes några krav upp för att 

kunna välja ett passande verktyg: 

 Verktyget ska vara gratis. 

 Det ska vara så uppdaterat som möjligt. 

 Dokumentation och guider ska finnas. 

 Kunna användas med ett språk jag kan (c++, java, c#). 

 Uppfylla kraven i 1.4. 

Utifrån kraven hittades de fyra följande ramverken som passade in på 

beskrivningen. 

 

2.4.1 MonoGame 

MonoGame [5] är ett open-source ramverk för C#. Det är gratis att använda 

men kostar en summa för att släppa spel till iOS eller Android (ett 

abonnemang behövs för ett program som heter Xamarin). 

Dokumentationen var inte så bra, t.ex. officiella API-referenser var inte 

färdig utvecklade, likaså dokumentationen på hemsidan. Det fanns dock en 

liten wiki (en samling av information och guider) på github (hemsida för 

versionhantering och källkodslagring), samt ett forum som var hyffsat aktivt. 

De hade också ett underforum på reddit (hemsida där man kan göra egna 

underforum för speciella teman) men det var inte så aktivt. Det finns en del 

guider på andra hemsidor som verkar gå igenom mycket av det som saknas 

på den officiella hemsidan. 

 

MonoGame är dock baserat på det äldre XNA, som var ett ramverk från 

microsoft för att utveckla spel till windows, xbox 360 och windows phone. 

Detta gör så att det finns gott om guider och exempel som kan användas, 

fast med en del modifikation i vissa fall. 

Med MonoGame kan man utveckla spel till: 

 Windows 

 MacOS 

 Linux 

 OUYA 

 PS4 

 PSVita 

 Xbox One 

 iOS (kostar – xamarin 25$/månad) 

 Android (kostar – xamarin 25$/månad) 
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2.4.2 LibGDX 

LibGDX [6] är ett open-source ramverk för Java. 

Den officiella hemsidan innehåller bra med information. Dokumentationen 

är bra, det finns en sida med alla API-referenser samt en wiki-sida med 

korta genomgångar av de olika delarna. Det finns också ett oficiellt forum 

som är rätt aktivt samt ett underforum på reddit som också är rätt aktivt. 

Det finns också en mängd guider på andra hemsidor och t.ex. youtube. 

LibGDX är plattformsobereonde vilket betyder att du kan utveckla till flera 

plattformar samtidigt. 

Med LibGDX kan man utveckla till: 

 Windows 

 Linux 

 Mac OS X 

 Android 

 BlackBerry 

 iOS 

 HTML5 

2.4.3 Cocos 2d-x 

Cocos 2d-x [7] är också open-source men till C++, det finns dock portningar 

till andra språk men de är inte lika uppdaterade. 

Den officiella hemsidan innehåller sidor för referenser, wiki och guider. Alla 

delarna såg bra ut och innehöll mycket information och förklarade saker bra.  

Ett officiellt forum finns som är aktivt. 

Det fanns också ett underforum på reddit men det var väldigt inaktivt. 

Mycket fokus är på mobiler vilket kan betyda att det är svårare att hitta 

specifik information om desktop.  

Med Cocos2d-x kan man utveckla till: 

 iOS 

 Android 

 Tizen 

 Windows 

 Windows Phone 8 

 Linux 

 Mac OS X 
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2.4.4 Oxygine 

Det sista verktyget, Oxygine [8], är också open-source till språket C++. 

 

Det var svårare att hitta information om Oxygine vilket till stor del beror på 

att användarbasen är mycket mindre än för de andra ramverken. Det fanns 

dock bra referenser och en bra wiki-sida som man kan använda. Det fanns 

också ett forum men det var dåligt med aktivitet och en dålig layout som 

gjorde det svårt att använda. 

 

Med Oxygine kan man utveckla till: 

 iOS 

 Android 

 Windows 

 Linux 

 Mac 

2.4.5 Valet 

Alla verktygen verkade bra och skulle kunna ha använts för att utveckla ett 

spel till det här arbetet. Eftersom spelet endast ska utvecklas till desktop så 

spelar de alternativa plattformarna inte stor roll. Valet blir alltså rätt 

subjektivt och baserat på vad folk rekommenderat. Det slutgiltiga valet föll 

då på LibGDX eftersom det var populärt, hade fått bra kritik och var det 

som rekommenderades mest på andra hemsidor, samt uppfyllde alla kraven 

lika bra eller bättre än de andra verktygen. 

2.5 Andra verktyg 

Som IDE (integrerad utvecklingsmiljö) användes Eclipse 4.4.2. 

Git användes för versionhantering tillsammans med bitbucket för online 

lagring. 

För redigering av bilder användes Photoshop CS6. 
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3 Metod 
3.1 Plattformsoberoende 

LibGDX arbetar för att vara plattformsoberoende, vilket betyder att den 

största delen av koden som skrivs ska kunna användas på alla stödda 

plattformar med så lite plattformsspecifik kod (t.ex. touch för mobiler och 

mus för desktop) som möjligt.  

För att åstadkomma detta så generas en projektmapp för varje plattform 

samt en map som heter core. I core så skapas all plattformsoberoende kod. 

Varje specifikt plattformsprojekt har sen en launcher (main) där man kan 

initiera plattformsspecifika egenskaper. De olika launcherna använder sig 

sen av core-projektet för att köra spelet, genom att anropa en klass (i detta 

fall GladiatorArena) som ärver av Game-klassen (se kapitel 3.2.1). De 

använder alltså samma klass men anropar den på olika sätt. 

 

 
public class DesktopLauncher {

public static void main (String[] arg) {

LwjglApplicationConfiguration config = new

LwjglApplicationConfiguration();

new LwjglApplication(new GladiatorArena(), config);

}

}

 
Illustration 1. DesktopLauncher – så startas spelet för desktop. 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2. HtmlLauncher – så startas spelet för webben. 

Det här arbetet kommer dock endast fokusera på desktop men det kan ändå 

vara viktigt att veta hur det är uppbyggt för att verka plattformsoberoende. 

  

public class HtmlLauncher extends GwtApplication {

        @Override

        public GwtApplicationConfiguration getConfig () {

                return new GwtApplicationConfiguration(1280, 720);

        }

        @Override

        public ApplicationListener createApplicationListener () {

                return new GladiatorArena();

        }

}
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3.2 Game loop 

Enklare program fungerar genom att blockera tills någon input kommer och 

uppdaterar då baserat på inputen som kom, men eftersom spel är interaktiva 

och måste förändras väldigt snabbt behövs ett annat mönster. 

Det är här den stora grundstenen som i princip alla spel utgår ifrån kommer 

in, den så kallade ”game loopen”. Mönstret går ut på att en loop hela tiden 

körs som steg för steg utför de olika delarna som spelet behöver [9], 

vanligtvis: 

 Input – kolla om någon input (t.ex. musklick eller tangent tryckt) 

har kommit sen senaste varvet av loopen. 

 Uppdatering (update) – uppdatera spelet från förra varvet 

beroende på input (här kommer all spellogik). 

 Rendering (render) – rita ut spelet på skärmen baserat på den 

senaste uppdateringen. 

 

 

Illustration 4. Diagram av game loopen. 

Eftersom olika datorer och plattformar är olika snabba så kommer loopen att 

köras olika snabbt på olika system. Loopens hastighet kan också variera 

beroende på datorns belastning, t.ex. om bara spelet är uppe eller om spelet 

och 20 andra program är uppe så belastas datorn olika mycket. Hur ofta ett 

spel ritas ut på skärmen mäts i bilder per sekund eller frames per second 

(förkortas med fps). Om loopen då körs olika snabbt så kommer spelet 

också att upplevas gå snabbare eller långsammare beroende på hur många 

fps man får.  

För att motverka detta så använder man sig av deltatid, vilket är tiden sen 

den förra loopen startade (vanligtvis i millisekunder). Alla uppdateringar i 

spelet skalas då med denna deltatid vilket gör så att spelet ser ut att gå i 

samma hastighet på alla datorer även om antalet fps skiljer sig. 

Man kan också sätta en fixerad fps (vanligtvis 30 eller 60) för att begränsa 

hur snabbt loopen kan köras för att inte överbelasta datorn, men man måste 

ändå räkna med deltatid eftersom det kan hända att datorn går under fps-

gränsen (för långsam). 
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Om man ska ha fixerad fps eller inte beror på vilken typ av spel som 

utvecklas, oftast så vill man att spelet ska köras så snabbt som möjligt vid 

väldigt interaktiva och snabba spel (t.ex. förstapersonsskjutare som counter-

strike).  

När snabbhet inte spelar så stor roll i spelet kan det vara okej att ha fixerad 

fps. Mer fps ger dock oftast en mjukare och behagligare upplevelse. 

3.2.1 Game loopen i libGDX 

I libGDX finns klassen Game som är klassen där spelet utgår ifrån.  

 

 

 

 

 

 

Illustration 5. Game-klassen i libGDX. 

De viktiga funktionerna för game-loopen är create, render och dispose. 

 Create – funktionen som anropas först när spelet startar, här sker all 

initiering innan gameloopen börjar. 

 Render – denna funktion är själva gameloopen som körs hela tiden 

som spelet är igång. Det betyder att man själv får implementera 

strukturen från game loopen (input, update, render) i den här 

funktionen. 

 Dispose – denna funktion anropas när spelet stängs av och game 

loopen har blivit avbruten. Här tar man bort eventuella resurser som 

objekt håller (t.ex. texturer eller ljud). 

Med en config-klass som skickas med när spelet startas så kan man 

bestämma maxgränsen för fps både i förgrunden och bakgrunden (standard 

60) men också obestämd så att datorn kör så snabbt den kan. 
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3.3 Game States 

Ett spel kan innehålla flera olika lägen, t.ex. huvudmeny, inställningar, lobby, 

i spelet, game over, etc. Om man skulle skriva kod som kollar i vilket läge 

man är i så skulle man snabbt få rörig och stor kod, men som tur är så finns 

designmönstret ”State pattern” [10] illustrerat nedan i illustration 6: 

 

 

Illustration 6. UML-diagram av State pattern. 

Mönstret går ut på att en abstrakt basklass (State) innehåller några 

funktioner som definieras i subklasser (ConcreteState) och en Context 

(klassen Game i libGDX) som växlar mellan olika states och anropar 

funktionerna. Varje läge i spelet blir då en ConcreteState. 

De grundläggande funktionerna som man behöver för att implementera 

State pattern i ett spel [11] är: 

 Init – funktionen som anropas först av allt när denna state blir aktiv, 

initiarar allt som behövs (t.ex. grafik och ljud). 

 Cleanup – när denna state inte längre är aktiv (städa upp allt som inte 

behövs längre).  

 Pause – när spelet pausas. 

 Resume – när spelet återupptas. 

 HandleEvents – hantera events (vanligtvis input). 

 Update – uppdatera baserat på events. 

 Render – rita ut på skärmen. 

Varje ConcreteState är då ansvarig för ett visst läge i spelet och hanterar 

events, uppdaterar och ritar ut för sig själv [11]. All kod som rör det läget 

hamnar i den klassen. 



Spelprogrammering – Ett steg in i spelutvecklingsbranschen 

Robin Gräns Engblom 2016-06-06 

12 

 

3.3.1 Game State Manager 

För att hantera skiftandet mellan olika states så kan man expandera mönstret 

med en ”Game State Manager”. Då ser mönstret ut som i illustration 7 nedan: 

 

Illustration 7. UML-diagram av expanderat State pattern. 

En Game State Manager innehåller en stack (first in last out) där alla states 

lagras som redan visats. De olika funktionerna i klassen tillhandahåller 

medel för att påverka stacken [12]. 

 Push – lägger till en state till stacken. 

 Pop – tar bort den översta (senast tillagda) staten i stacken och 

returnerar den. 

 Peek – returnerar den översta (senast tillagda) staten i stacken (utan 

att ta bort). 

 Switch – byter ut aktuell state mot en annan. 

Sen använder Context klassen Game State Manager för att hantera vilken 

state som är aktuell, när ny ska läggas till, tas bort eller bytas. 

3.3.2 Game States i libGDX 

I libGDX finns State pattern representerat av klassen Screen som innehåller 

funktionerna: 

 Show – motsvarar Init, anropas när Screen-objektet blir aktuell. 

 Dispose – motsvarar Cleanup, anropas när Screen-objektet tas bort. 

 Pause och resume. 

 Render – motsvarar HandleEvents, Update och Render. 

 Resize – anropas när fönstret har ändrat storlek. 
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Game-klassen innehåller också motsvarande funktioner med samma namn 

(se illustration 5) som då anropar samma funktioner för aktuell Screen som 

sätts med funktionen setScreen i Game. 

Det finns dock ingen Game State Manager som i 3.3.1. 

3.3.3 Implementationen i spelet 

För spelet skapades en ny abstrakt klass AbstractScreen som 

implementerade Screen. AbstractScreen har en referens till Game-klassen 

för att få tillgång till några variabler som behövs senare samt funktionen 

update för att separera utritning från uppdatering. Funktionen render 

överlagrades också för att alltid anropa update först. 

Eftersom libGDX saknade en Game State Manager implementerades en 

egen i form av klassen ScreenManager. ScreenManager har också en 

referens till Game för att kunna använda funktionen setScreen och byta ut 

aktuell screen. 

Förutom att hantera tilläggning och borttagning hanterar den också när en 

screen ska vara den aktuella i Game-klassen. Funktionerna i ScreenManager 

är: 

 nextScreen – motsvarar push, lägger till en screen i stacken och 

sätter den som aktuell screen i Game. 

 previousScreen – motsvarar pop, tar borta övresta screen i stacken 

och sätter den nya översta screen till aktuell screen i Game. 

 setScreen – motsvarar switch, rensar stacken och sätter en ny screen 

som första. 

 reset – som setScreen fast med screen satt till huvudmeny (endast för 

bekvämlighet). 

 dispose – rensar stacken och anropar dispose för varje screen. 

  



Spelprogrammering – Ett steg in i spelutvecklingsbranschen 

Robin Gräns Engblom 2016-06-06 

14 

 

3.4 2D Grafik 

För varje varv i gameloopen (i render-funktionen) så ritas bilder ut på 

skärmen med hjälp av grafikkortet. Spelet skickar då rit-operationer till 

grafikkortet som säger åt hur nästa bild i spelet ska se ut. 

3.4.1 OpenGl 

OpenGl står för Open Graphics Library och är en specifikation för ett API 

som renderar grafik [13]. Olika bibliotek implementerar denna specifikation 

och gör det på olika sätt möjligt att genom kod rita ut grafik. 

LibGDX använder OpenGl för rendering av grafik. Beroende på vilken 

plattform som spelet körs på används olika implementationer av OpenGl. 

Ramverket innehåller flera klasser och funktioner på en högre nivå som gör 

det lättare att hantera grafik i spel. 

3.4.2 Begrepp 

Texturer 

En textur är data från en bild som har laddats in i datorns grafikkort [14]. 

Texturer kan sen användas av spelet för att rita ut dem på skärmen. 

När texturerna ritas ut använder man sig av ett koordinatsystem med x, y 

och z. För 2d-spel så används z endast för att se vilka objekt som ligger 

framför eller bakom något annat. Viktigt att veta är att riktningen för y kan 

skilja mellan olika mjukvara, ibland så är den positiva riktningen upp och 

ibland ner.  

För att underlätta för grafikkortet används ofta en ”texture atlas” vilket 

betyder att man lägger ihop flera olika bilder som spelet använder till en 

enda stor bild. Sen i koden så väljer man ut endast den delen (en rektangel) 

av bilden man vill visa vid ett tillfälle. En sådan rektangel i en textur kallas 

för ”texture region”. Detta eftersom det för grafikkortet är mycket snabbare 

att ladda ett fåtal stora bilder än flera stora [15]. 

Sprite 

En sprite är ett objekt som innehåller data om en textur, färg och geometri. 

Sprite innehåller funktioner för: 

 Position – ändrar var på skärmen som sprite ritas ut. Anges med 

Vector2 som innehåller en x och y position. 

 Rotation – roterar sprite 

 Scale – förminska eller förstorar spriten. 

 Color – vilken färg sprite ritas ut med, kan också göras olika grad av 

genomskinlig. 
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Med en sprite kan man alltså använda samma textur men rita ut den på flera 

olika ställen, med olika rotation, färg etc. 

SpriteBatch 

För att undvika att skicka en rit-operation för varje objekt i spelet så 

använder man sig av en SpriteBatch. Först öppnar man upp SpriteBatchen 

med funktionen begin, efter det anropar man alla render-funktioner för de 

objekt som ska ritas ut (t.ex. sprites) och till slut så stänger man med 

funktionen end i SpriteBatch. Det som händer är att efter att begin anropats 

så samlas geometridata ihop och skickas först till grafikkortet när 

funktionen end anropas [14]. Detta gör så att man får mycket färre rit-

operationer vilket gör så att grafikkortet kan arbeta snabbare och därmed 

blir prestandan i spelet bättre. 

LibGDX innehåller klasser för alla dessa begrepp. 

Viktigt är att anropa dispose på texturer för att frigöra resurser eftersom de 

inte har automatisk skräpsamling (även i Java) då de hanteras av drivrutiner 

[16]. Om detta inte görs så kan minnesläckor uppstå, detta innebär att delar 

av datorns minne är allokerat men inte kan nås av programmet, detta gör så 

att programmet hela tiden allokerar mer och mer minne. Ju längre ett 

program exekverar med minneläckor desto större blir problemen och till slut 

kan det t.ex. leda till att datorn blir långsam, program som inte startar eller 

att program kraschar. För spel innebär detta då att antal fps sjunker och 

spelet flyter på mycket sämre (och eventuellt kraschar). 

Varje gång render anropas vill man också rensa skärmen innan man ritar ut 

något nytt, eftersom annars så syns fortfarande allt som gjordes i förra 

varvet av loopen och allt ritas bara ut ovanpå. Man rensar skärmen genom 

att rita över allt med en bakgrundfärg (Gdx.gl.glClear i exemplet). 
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Illustration 8. Enkelt exempel på hur texture, batch och sprite fungerar i 

libGDX.

public SpriteBatch batch;

private Texture texture;

private Sprite sprite1;

private Sprite sprite2;

public void create () {

batch = new SpriteBatch();

texture = new Texture("mytexture.png");

sprite1 = new Sprite(texture);

sprite1.setPosition(50, 50);

sprite2 = new Sprite(texture);

sprite2.setPosition(10, 10);

}

public void render () {

Gdx.gl.glClearColor(0.29f, 0.29f, 0.29f, 1);

Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);

batch.begin();

sprite1.draw(batch);

sprite2.draw(batch);

batch.end();

}

public void dispose() {

batch.dispose();

texture.dispose();

}
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3.4.3 Uppdateringsfrekvens 

Hur många bilder som faktiskt kan visas beror på vilken bildskärm man 

använder. En bildskärm har en fixad uppdateringsfrekvens som anges i 

Hertz (Hz), vanligast är 60 Hz men det finns upp till hundratalet. Varje gång 

en bildskärm uppdaterar så förnyas bilden. Det kan då innebära att rit-

operationerna inte är i synk med bildskärmen vilket kan göra så att ”tearing” 

uppstår. Det innebär att flera rit-operationer visas under en och samma 

uppdatering av bildskärmen, vilket kan göra så att det ser ut som bilden är 

delad (därav tearing) [17]. 

Illustration 9. Simulerat exempel på tearing från mitt spel. Bildskärmen har 

data från två rit-operationer och ser delad ut. 

För att undvika detta kan man använda tekniken Vertical-sync (Vsync) som 

gör så att antal fps alltid sätts till bildskärmens uppdateringsfrekvens så att 

max en rit-operation utförs per bildskärmsuppdatering. Detta kan dock leda 

till input-fördröjningar och är i de flesta spel något man vill undvika.  

En bättre lösning är dynamisk uppdateringsfrekvens som t.ex. FreeSync och 

G-Sync. Då synkroniseras (inom en viss gräns) bildskärmens 

uppdateringsfrekvens till antalet fps som grafikkortet kan rita hela tiden. 

Detta är dock en hårdvarulösning och inget man kan påverka inifrån spelet. 

3.5 Fysik 

Fysik i spel är ett avancerat och stort område, om man då ska göra ett spel 

själv kan det vara svårt att göra mer avancerade simuleringar, men som tur 

är finns det fysikmotorer som kan sköta de delarna åt en. Då behöver man ”

bara” programmera de olika objekten som ska användas i simuerlingen. För 

2D-spel är en väldigt populär fysikmotor Box2D, som även finns med till  
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libGDX. Den kommer därför användas för att demonstrera hur man 

använder fysik i spel. 

3.5.1 Fysikens värld 

För att kunna simulera en värld så behöver alla objekt samlas, detta hanteras 

av klassen World. Världen har en gravitationskraft som man själv kan 

bestämma riktning på (eller stänga av helt). 

Simuleringen av världen görs i små steg med funktionen step som har tre 

paramtetrar; timeStep, velocity iterations och position iterations. Storleken 

på stegen bestäms av den första parametern till funktionen timeStep. Varje 

step stegar simuleringen ett steg och simuleringen beräknar fysiken på alla 

objekt i världen med hjälp av deras olika egenskaper, gravitationen och 

kollisioner [18]. Step kan anropas varje gång render körs eller ett fast antal 

gånger per sekunder (vanligtvis 60 vilket ger ett timeStep på 1/60).  

Objekt kan också sova, vilket betyder att de inte räknas med i simuleringen. 

Om man har väldigt många objekt är det viktigt att objekt kan sova för att 

kunna få bättre prestanda i spelet. För att ett objekt ska räknas med igen 

måste det då väckas (t.ex. av att något kolliderar). 

De andra två parametrarna i step-funktionen används när objekt kolliderar 

med varandra för att beräkna ny hastighet, riktning och position m.m. 

Beräkningarna görs i ett antal iterationer där varje iteration ger ett exaktare 

resultat. Dessa iterationer delas upp i två delar: 

 Velocity iterations – itererar för att bestämma ny hastighet, riktning 

och rotation. 

 Position iterations – itererar för att bestämma ny position. 

De två parametrarna anger hur många iterationer av respektive typ det ska 

göras under ett steg (ett anrop av step). Högre värden ger alltså ett exaktare 

resultat men tar också längre tid att göra vilket leder till sämre prestanda 

(mindre fps) [18]. För att då hitta ett värde som ger en tillräckligt korrekt 

simulering och bra prestanda så måste man testa och väga de mot varandra. 

Ett värde mellan 5 och 10 för velocity och ett värde mellan 2 och 3 för 

position är rekommenderat. 

Koordinatsystemet i Box2D mäts i enheten meter, vilket betyder att man får 

skala om från koordinatsystemet som libGDX använder eftersom där mäts 

det i pixlar. Detta görs lättast genom att sätta en global variabel som 

innehåller antal pixlar per meter (PPM) och sen delar man med den 

variabeln varje gång man hanterar något värde i pixlar för att få det i meter 

istället. 

Ett exempel: PPM med värde 64 och en position 128,128 i pixlar (libGDX 

koordinater) ger positionen 2, 2 i meter (box2D koordinater). 
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3.5.2 Fysikobjekt 

Ett objekt i fysikvärlden representeras av en body som talar om vilka fysiska 

egenskaper som objektet har [19]. 

Den första egenskapen, objektets typ, avgör hur objektet påverkas av andra 

objekt, impulser och krafter. 

 Static – objektet är statiskt, det kan inte röra på sig och påverkas inte 

av impulser eller krafter. Kollisioner beräknas dock med dynamiska 

objekt. Används för t.ex. väggar och golv. 

 Dynamic – objektet är dynamiskt, det kan röra på sig och påverkas 

av olika impulser och krafter. Objektet kan interagera med alla andra 

typer av objekt. Används för t.ex. spelkaraktärer. 

 Kinematic – objektet är kinematiskt, det påverkas inte av impulser 

eller krafter men det kan röra på sig. Dynamiska objekt kan också 

kollidera med dem. Det kan vara t.ex. en plattform som hela tiden 

rör sig fram och tillbaka. 

De andra egenskaperna talar om de fysiska egenskaperna under en given 

punkt i simuleringen och kan förändras hela tiden under simulationens gång: 

 Velocity – hur snabbt objektet rör sig och i vilken riktning. 

 Angular velocity – hur snabbt objektet roterar och i vilken riktning. 

 Angle – vinkeln som objektet är roterat till. 

 Position – objektets position i World. 

 Awake – om objektet sover eller ej. 

 Angular damping – hur mycket rotationen bromsas (dämpas). 

 Linear damping – hur myckt hastigheten bromsas (dämpas). 
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Fixtures 

En body består sen av en eller flera fixtures, som har egenskaper relaterat 

till form och storlek. En body kan t.ex. bestå av tre stycken runda former. 

 Shape – vilken form som fixturen har. Kan vara t.ex. cirkel, linje 

eller polygon som görs till önskat utseende. Bestämmer utseende och 

storlek. 

 Restitution – hur mycket fixturen studsar vid interaktion med andra 

objekt. 

 Friction – hur mycket fixturen glider vid interaktion med andra 

objekt. 

 Density – fixturens densitet, alltså hur tung den är i relation med 

storleken. 

 Sensor – om fixturen ska kollidera med andra objekt eller inte (fysik 

simuleras på objektet ändå). 

De sammanlagda fixturerna ger objektets massa. För att definiera 

egenskaper hos en body när man skapar den används klassen BodyDef. 

Motsvarande gäller för fixture fast då använder man klassen FixtureDef.  

För att lägga till en fixture till en body så anropas Body.createFixture med 

fixturen som parameter. En body läggs till i World genom att anropa 

createBody med objektet som parameter.  

I spelet så skapas en spelares fysiska kropp med en body och en fixture i 

form av en cirkel (se illustration 10 på nästa sida). 
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Illustration 10. Hur skapandet av en spelares body ser ut i spelet. 

Joints 

För att koppla samman flera objekt och få dem att agera på ett visst sätt med 

varandra så kan man använda joints.  

Joints skapas på liknande sätt som en body och fixture, med en JointDef 

som har några egenskaper som är gemensamma för alla joints: 

 bodyA – det ena objektet som jointen ska sättas fast i. 

 bodyB – det andra objektet som jointen ska sättas fast i. 

 collideConnected –  bestämmer om de två kropparna som jointen 

sitter fast i ska kunna kollidera med varandra. 

private void definePlayer() {

BodyDef bdef = new BodyDef();

bdef.type = BodyDef.BodyType.DynamicBody;

bdef.allowSleep = false;

playerBody = world.createBody(bdef);

playerBody.setActive(false);

FixtureDef fdef = new FixtureDef();

CircleShape shape = new CircleShape();

shape.setRadius((size.x/2)/ GladiatorArena.PPM);

fdef.shape = shape;

fdef.restitution = 0f;

fdef.friction = 0f;

fdef.density = 1f;

playerBody.createFixture(fdef).setUserData(this);;

playerBody.setLinearDamping(20f);

playerBody.setUserData(this);

//Ta bort shape eftersom det ej görs automatiskt

shape.dispose();

}
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Sedan finns det specifika egenskaper för varje joint som varierar beroende 

på vilken det är man använder. Några exempel är: 

 Distance joint – håller objekten på ett fixerad avstånd från varandra. 

 Revolute joint – får objekten att rotera runt en visst punkt. 

 Rope joint – objekten har ett begränsat max avstånd från varandra. 

 Prismatic joint – objekten har samma rotation och kan bara röras i en 

bestämd riktning. 

Man kan också göra egna joints men box2D har flera joints som täcker ett 

väldigt stort användningsområde. 

Kollisioner 

Vid kollisioner av objekt (som består av fixtures) så beräknar box2d 

automatiskt nya hastigheter, rotationer, positioner etc. Men man kan också 

lägga till egna beräkningar och funktioner genom att använda en 

ContactListener. Lyssnaren har funktioner som anropas när två fixtures 

börjar kollidera med varandra (beginContact) och när de slutar kollidera 

med varandra (endContact).  

Genom funktionen setUserData i fixture kan man sätta en annan klass som 

data, t.ex. kan det vara en text eller en referens till en spelare. På det sättet 

kan man med fixture.getUserData kolla vilken fixture det är som kolliderat 

och sen utföra olika saker beroende på vad det var, t.ex. skada eller knuffa 

bort en spelare. 

Sensorer gör också så att beginContact och endContact anropas, vilket gör 

det väldigt passande att använda sensorer för att få objekt att bara reagera på 

kollisioner som man självt specificerat. 

3.5.3 Krafter och impulser 

För att kunna påverka simulationen med input så finns det krafter (force) 

och impulser (impulse) som man kan använda på fysikobjekten. Krafter 

påverkar objekten gradvis under en viss tid medans impulser verkar direkt. 

 LinearImpulse – skapar en impuls som påverkar hastighet och 

riktning givet en position relativt från objektet. LinearVelocity har 

samma funktion fast med mittpunkten av objektets massa som 

position. 

 Force – som LinearImpulse fast med en kraft istället. 

 AngularImpulse – skapar en impuls som påverkar rotationen. 

 Torque – som AngularImpulse fast med en kraft istället. 
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Om man inte applicerar impulsen eller kraften på mitten av objektets massa 

så kan det också påverka rotationen. Så om man vill ha en kontrollerad 

rörelse, t.ex. när en spelare ska röra på sig, så utgår man alltid från 

mittpunkten av objektets massa. 

3.5.4 Implementation i spelet 

Eftersom spelet har ett perspektiv sett uppifrån (top down) så används inte 

graviationen i World utan alla dynamiska objekt får istället linear damping 

för att kunna simulera gravitation i alla riktningar samtidigt. 

World stegas 60 gånger per sekund med 6 velocity iterations och 2 position 

iterations. Efter några tester så var det de inställningarna som gav den bästa 

upplevelsen då fysiken kändes mjuk och följsam samt att prestandan låg på 

topp. 

Implementationen av ContactListener används för att kolla om färdigheter 

har aktiverats och utför sen den specifika handlingen som berör den 

färdigheten, t.ex skada en spelare när attack-färdigheten använts. I exemplet 

i illustration 11 så kollas först vilken fixture som är attacken (en sensor), sen 

kollas det om den andra fixturen som den kolliderade med är en spelare och 

i så fall om är en annan spelare än den som utförde attacken. 

public void beginContact(Contact contact) {

Fixture fixA = contact.getFixtureA();

Fixture fixB = contact.getFixtureB();

if(fixA.getUserData() instanceof AttackAbility || 

fixB.getUserData() instanceof AttackAbility) {

Fixture attack = fixA.getUserData() instanceof

AttackAbility ? fixA : fixB;

Fixture object = attack == fixA ? fixB : fixA;

if(object.getUserData() instanceof ServerPlayer) {

ServerPlayer attacker = (ServerPlayer)

attack.getBody().getUserData();

if(object.getUserData() != attacker) {

((AttackAbility)attack.getUserData()).hit

((ServerPlayer)object.getUserData(), attacker.getName());

}

}

}

...

}

 

Illustration 11. Exempel på hur kollisionen kollas vid en attack-färdighet i 

spelet. 
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3.6 Nätverk 

För att prata om nätverk så behöver man veta om några begrepp: 

 IP adress – en adress till en dators nätverkskort. 

 Port – nätverkskorten delas in i flera portar, där varje port hanterar 

olika saker. 

 Socket – en ändpunkt i ett nätverk, har en adress och en port. 

Använder ett protokoll för att kommunicera med andra sockets. 

3.6.1 Protokoll 

Det finns främst två protokoll som används inom spelutveckling i nätverk. 

TCP 

TCP-protokollet fungerar genom att etablera en anslutning mellan två 

datorers sockets. När anslutningen finns så kan paket skickas fram och 

tillbaka tills någon kopplas från. Anslutningen ser till så att alla paket 

kommer fram och kommer i rätt ordning [20].  

UDP 

UDP-protokollet använder ingen anslutning utan varje paket som ska 

skickas får en adress och port till den socket som den ska skickas till, sen 

går paket från dator till dator tills destinationen är nådd. Eftersom ingen 

anslutning finns så kan det händå att paketen kommer i fel ordning, inte 

kommer fram alls (kallas packet-loss) [19]. 

Fördelar och nackdelar 

Fördelarna med TCP är att det är lättare att använda, håller reda på att allt 

kommer fram och att det kommer i ordning. En stor nackdel är dock att om 

ett paket försvinner så måste man vänta på det att skickas igen, vilket gör så 

att fördröjningen blir högre. 

På andra sidan är då UDP som är svårare att använda då man får skriva all 

funktionalitet för att kontrollera ordning, anslutning osv. själv. Men fördelen 

är att eftersom UDP inte bryr sig om ett paket kommer fram så kommer det 

aldrig att skapa någon fördröjning. 

För de flesta professionella spelen vill man då använda UDP och bygga sin 

egen funktionalitet på det, men för mindre spel så kan TCP räcka då kraven 

på fördröjning är svagare och paketen som skickas mindre. 
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3.6.2 Strukturer 

Ett multiplayer spel över nätverk kan delas in i två grupper: 

 Auktoritativ innebär att en gemensam enhet bestämmer över de 

instanserna av spelet. Alla instanser av spelet kan exekvera för sig 

själva men den gemensamma enheten kan ändra eller återställa status 

när något inte stämmer. 

 Icke-auktoritativ är då tvärtom, varje instans där spelet körs 

bestämmer själv över spelet.  

Peer-to-peer 

Med peer-to-peer så har varje spelinstans kontroll över sin egen del, vilket 

betyder att peer-to-peer är icke-auktoritativt.  

 

Illustration 12. Peer-to-peer, linjerna representerar kommunikation mellan 

datorer. 

Här kommunicerar alla instanser direkt med varandra och varje enhet är 

ansvarig att förmedla input från den instansen till de andra enheterna. 

För att synkronisera peer-to-peer spel så använder man lockstep [20]. Det 

innebär att man delar in spelet i ett antal turer. För varje tur skickas input 

från varje instans till alla andra instanser och spelet går först vidare till nästa 

tur när en instans har tagit emot paket från alla andra spelare. På så sätt blir 

spelet synkroniserat eftersom ingen kan komma före eller efter då man 

måste vänta på alla för att gå vidare. 
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Klient–Server 

Här är varje spelinstans en klient som kommunicerar med en server som har 

kontroll över spelets status, alltså är det en auktoritativ metod. En klient 

skickar paket till servern som i sin tur skickar vidare till andra klienter (kan 

vara samma paket eller ett nytt paket baserat på input) och tillbaka till 

klienten som ser förändringen i spelet baserat på vad som skickades. Spelet 

körs alltså egentligen på servern och simuleras på klienterna [21]. 

 

 

Illustration 13. Klient – server, linjerna representerar kommunikation till 

och från klient och server. 

Spelet blir då synkroniserat eftersom att spelet endast utspelas på servern 

och klienterna ser endast det som hänt på servern.  

Till exempel: en spelare trycker på W för att röra sig uppåt, ett paket skickas 

med input och servern rör den spelaren uppåt. Sen skickas ett paket tillbaka 

som säger till klienten (och de andra klienterna) att den spelaren rört sig 

uppåt. 

Fördelar och nackdelar 

Ett problem med den icke-auktoritativa peer-to-per är då att det gör det 

lättare att fuska då ingen gemensam enhet har auktoritet över spelet. Då kan 

man manipulera spelet genom att t.ex. skicka paket som säger att man har 

100 hälsa när man egentligen bara kan ha 10. Ett annat problem är att 

eftersom man måste vänta på att alla paket från de andra spelarna innan 

nästa tur börjar så blir fördröjningen alltid så stor som den med längst 

fördröjning. 

Fördelen med klient-server är då att det blir mycket säkrare och lättare att 

synkronisera. Ett annat problem som uppstår är att fördröjningen alltid 

kommer vara så stor som fördröjningen mellan klient och server fram och 
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tillbaka. För att motverka detta kan man använda ”client-side prediction” 

[21].  

Detta innebär att man på klienten antar vad som kommer hända och visar 

det, t.ex. att man ska gå framåt, för att få det att se ut som att det händer 

direkt. Men om någonting annat händer som skulle påverka det, t.ex. att 

spelaren blir knuffad åt andra hållet, och servern ser det innan så kommer 

servern ha sista ordet. Då skickar servern ett paket som återställer spelaren 

till det läge som servern säger. 

Eftersom man inte vill skicka onödigt mycket data så är det vanligt att man 

endast skickar input till servern, t.ex. knapptryckningar eller musrörelser. 

För att minimera känslan av fördröjning kan man använda sig av kosmetiska 

effekter, alltså effekter som egentligen inte påverkar spelet utan bara är där 

för syns skull, detta kan vara t.ex. ljudeffekter eller en attack-animering som 

startar direkt innan servern har bekräftat den. 

3.6.3 Fysik i nätverk 

Om fysiksimuleringen är deterministisk, givet samma startvärden och 

samma sekvens av inputs så blir resultatet exakt likadant, så kan fysiken 

simuleras helt på klienterna. Men fysikmotorer som box2D är inte 

deterministiska, inte ens om samma simulation körs två gånger på samma 

dator, med olika hårdvaror och datorer blir det ännu knepigare.  

Resultaten kan vara väldigt nära, men en minimal skillnad vid varje steg blir 

snabbt en stor skillnad när simuleringen stegat några tusen gånger. För att 

synkronisera fysiken behövs då en gemensam enhet som klienterna utgår 

ifrån, vilket gör klient-server arkitekturen väldigt lämplig för uppgiften. 

Den enklaste metoden är då att endast låta fysiken simuleras på server som 

tar emot input från klienterna och skickar tillbaka relevant data för att 

klienterna ska kunna rita ut en uppdaterad bild. 

För att gå ett steg längre kan man också simulera fysiken på klienterna 

också. Med client-side prediction kan man då anta vad som kommer att 

hända på servern. Servern skickar under korta intervall (mellan 20 och 60 

per sekund) ut snapshots av världen för att se om klienterna har kommit ur 

synk. Om de har gjort det korrigeras de med värdena från servern, precis så 

som i 3.6.2 fast med fysik.  

Ett problem med detta är om en klient blir osynkroniserad under en längre 

tid så kan korrigeringen göra så att man helt plötsligt teleporteras tillbaka i 

tiden. För att göra denna korrigering något snyggare så kan man använda sig 

av interpolation [22].  

Interpolation innebär att man sprider ut korrigeringen över en kort tid istället 

för att applicera den direkt. Om en ny snapshot kommer under denna tiden 

så kan man uppdatera från den punkten istället vilket gör så att den inte 
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känns så abrupt. På det sättet kommer korrigeringen upplevas som mycket 

mjukare eller kanske inte kännas av alls.  

Viktigt är att skilja på fysik som är relevant för själva spelandet och fysik 

som bara är där för kosmetiska effekter. Kosmetiska effekter behöver inte 

synkroniseras över nätverket utan kan simuleras helt på klienterna. Detta gör 

man eftersom kosmetiska effekter, som t.ex. att en död kropp, inte behöver 

se exakt likadan ut för alla spelare om det inte påverkar spelet. Då sparar 

man in på annars onödig data som hade skickats över nätverket.  

3.6.4 Nätverk i libGDX 

LibGDX har klasser för att skapa TCP-sockets för klient och server. Ett 

problem är dock att de behöver en OpenGl context, alltså måste servern 

skrivas som ett libGDX-program också. 

3.6.5 Implementation i spelet 

I spelet användes klient-server och TCP-protokollet. TCP valdes eftersom 

att det är enklare att använda, det kommer alltid i ordning och fördröjningen 

kommer inte göra något stor skillnad när projektet är så litet. 

Klient-server valdes för att det är smidigare och enklare att synkronisera 

samt att det ger en bättre struktur på koden när man separerar klient och 

server.  

Client-side prediction implementerades inte eftersom det under normala 

förhållanden inte märktes någon fördröjning. 

Kryonet 

Eftersom nätverks-klasserna i libGDX inte fungerade så användes istället 

Kryonet. Kryonet är ett nätverksbibliotek till Java som är populärt för spel. 

Det använder Kryo-biblioteket för att serialisera data som man sen kan 

skicka till klient eller server [23]. 

Kryo kan serialisera alla klasser, det enda man behöver göra är att registrera 

klasserna innan man använder dem. På det sättet får man ett väldigt enkelt 

sätt att skicka data mellan klient och server. 

För att göra det lätt skapades klassen Packets som innehåller public klasser 

som ska kunna serialiseras. Klasserna har fått namn enligt 

PacketXBeskrivning där X är siffran i ordningen som paketet gjorts och 

beskrivning är ett fåtal ord som beskrivning, t.ex. Packet1Connected som 

skickas ut till alla klienter när en klient har anslutit. 
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I Kryonet finns klasserna client och server, i de registrerar man en 

lyssnarklass som har funktioner som anropas när man ansluter (connected), 

när man frånkopplas (disconnected) och när ett paket tas emot (recieved). 

 

Kryo kryo = endPoint.getKryo();

...

kryo.register(Packet0LobbySetup.class);

kryo.register(Packet1Connected.class);

kryo.register(Packet2Disconnected.class);

...

 

Illustration 14. Hur en klass registreras. endPoint är en Kryonet-client eller 

server. 

I recieved-funktionen för lyssnaren i både client och server så kollas det 

vilket paket det är som kom med instanceof (se illustration 15). Detta gör 

det lätt att hantera vad man ska göra då olika event inträffar. 

 

lobbyListener = new LobbyListener();

server.addListener(lobbyListener);

...

private class LobbyListener extends Listener {

...

@Override

public void received(Connection connection, Object object) {

if(object instanceof Packet1Connected) {

...

server.sendToAllTCP(object);

}

}

}

 

Illustration 15. Förkortat exempel på hur det ser ut när servern tar emot ett 

paket när någon anslutit (t.ex. med användarnamn) och skickar vidare det 

till alla klienter. 

Kryonet-client körs på en egen tråd därför kan man inte direkt manipulera 

grafiken eftersom det måste göras på huvudtråden. Istället så skapar man en 

runnable som körs innan nästa render-anrop. 
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Fysiken 

I spelet körs fysiken endast på servern och klienten är endast ansvarig för att 

skicka inputs och rita ut det som servern skickar tillbaka. Denna metod 

valdes eftersom det var den metod som gav minst fel och buggar samt var 

enkel att implementera. Det blir då inga fel i synkroniseringen och alla 

klienter får samma resultat hela tiden. 

Servern har två trådar: 

 En lyssnartråd som använder Kryonets Listener-klass för att lyssna 

efter inkommande paket. 

 En uppdateringstråd som körs 60 gånger per sekund och simulerar 

fysiken och spelet. 

Varje gång ett paket tas emot av lyssnartråden så läggs det till i en lista på 

mottagna paket. Vid varje nytt varv i uppdateringstråden så kopieras listan 

och rensas. Tråden kollar sedan igenom listan efter vad för typ av input det 

är och uppdaterar spelet beroende på vilken input den fick. Efter 

uppdateringen så skickas ny data tillbaka till klienterna om hur spelet ser ut 

nu och klienterna ritar ut det på skärmen. För att inte skicka för många 

inputs så kollar klienten efter input max 60 gånger per sekund. 

En klient med låg fördröjning kommer ha fördelar eftersom man får en 

mycket snabbare respons från servern, men på detta sättet kommer heller 

inte klienter med hög fördröjning att påverka andra spelare. 

Vid stora fördröjningar kan detta leda till att spelet upplevs som långsamt, 

men vid olika tester med spelare på olika ställen så fungerade det bra. 

3.7 Ljud 

LibGDX stöder tre olika filformat; okomprimerade .wav och 

komprimerade .ogg och .mp3. Okomprimerade ljudfiler tar upp mer 

lagringsutrymme men ger högre kvalitet på ljudet. Komprimerade ljudfiler 

tar upp mindre utrymme men ger sämre kvalitet. Kvaliteten på de 

komprimerade filerna varierar beroende på vilken bit rate (hur många bitar 

per sekund) som används. Oftast så vill man använda komprimerade 

filformat eftersom man kan få en väldigt bra kvalitet med komprimerade 

filer men ändå hålla nere filstorleken. 

En skillnad mellan .ogg och .mp3 är att .ogg är fri programvara medan .mp3 

är licensierad. Det betyder att man måste ha en licens som man betalar för 

att använda .mp3-filer i mjukvara. 

LibGDX delar upp ljud i två klasser, Sound och Music. Den stora skillnaden 

är att Sound laddas in helt i RAM [24] medan Music streamas från disk [25]. 

Detta betyder att Sound är bäst lämpad för korta ljudeffekter och Music för 

längre ljud som t.ex. musik (därav namnen). 
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Sound 

Klassen erbjuder en rad funktioner för att manipulera ljuduppspelning [24]. 

En  skapas med Audio.newSound(FileHandle), där FileHandle är sökvägen 

till ljudfilen. 

 play – spelar upp ljudet. Ljudet kan spelas upp flera gånger samtidigt 

och varje play startar en ny uppspelning. Returnerar ett id till den 

nya uppspelningen. 

 loop – som play fast ljudet upprepas. 

 setPan – Vanliga stereo-högtalare eller hörlurar har två kanaler, en 

för vänster och en för höger.  Pan justerar ljudet från att spelas upp 

mer från vänstra eller högra ljudkanalen så att ljudet upplevs komma 

från ett specifikt håll. Ljudet anges med id från play. 

 setPitch – ändrar tonhöjden så att den upplevs som högre (ljusare) 

eller lägre (mörkare). Instansen som ska ändras anges med id från 

play. 

 pause – pausar alla instanser av ett ljud. Om ett id tas med som 

parameter pausas endast den uppspelningen. 

 resume – återupptar alla instanser av ett ljud. Om ett id tas med som 

parameter återupptas endast den uppspelningen. 

 setVolume – ändrar volymen på en uppspelning av ljudet som anges 

med ett  id. 

Vid play kan man också direkt ange volym, tonhöjd och panorering. 

Music 

Klassen Music har liknande funktioner som Sound men med skillnaden att 

anrop till en Music-instans inte skapar nya ljud. En ny instans skapas med 

Audio.newMusic(FileHandle), precis som med Sound. 

Eftersom endast en uppspelning körs av varje Music-instans så anropas alla 

funktioner direkt på den instansen. Music har dock ingen funktion för att 

ställa in pitch, men istället finns funktionen getPosition för att se hur många 

sekunder in i uppspelningen man är samt att man kan ställa in positionen 

med setPosition. 

Precis som med texturer så ska man anropa dispose när man är helt klar med 

att använda ljuden eftersom det annars kan uppstå minnesläckor. 
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3.7.1 Implementation i spelet 

För spelet gjordes klassen MusicManager för att hantera musik så att bara 

en låt åt gången spelas samt att man kan växla screen utan att musiken 

stannar, se illustration 16 för ett UML-diagram.  

 

 

 

 

 

Illustration 16. UML-diagram av klassen MusicManager. 

Funktionen play tar en Music-instans som parameter och sätter 

currentMusic till den instansen. Om currentMusic redan har en instans så 

stoppas den uppspelningen först innan den nya instansen sätts och spelas 

upp. 

De resterande funktionerna anropar respektive funktioner för currentMusic. 

På det sätter hanterar klassen endast en Music-instans och gör så att endast 

en låt spelas upp åt gången. 

3.8 Resurs och minneshantering 

De flesta resurser som laddas in i spelet, t.ex. Texture, TextureAtlas, Sound, 

Music etc., måste tas bort manuellt med funktionen dispose när man är klar 

med dem för att inte orsaka minnesläckage [26]. 

3.8.1 Resurshantering 

För att hantera resurser på ett smidigt sätt så är det bra att samla dom på ett 

ställe så att man undviker att ladda om resurser eller glömmer att ta bort 

dem med dispose. I libGDX finns klassen AssetManager för detta ändamål 

[27]. 

För att ladda in en resurs används funktionen load som tar två parametrar, 

den första är sökvägen och den andra är vilken typ av klass som ska laddas 

in. 

AssetManager kan ladda resurser antingen synkront eller asynkront. För att 

ladda synkront anropar man funktionen finishLoading som låser tills alla 

resurser har laddats. För att ladda asynkront så anropar man funktionen 

update som laddar in resurser en kort stund. Hur mycket som har laddats 

kan fås med funktionen getProgress.  
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För att få tag på en resurs som laddats in används funktionen get, som tar 

samma parametrar som load. 

För att släppa alla resurser kan man enkelt anropa dispose på AssetManager 

vilket anropar dispose på alla resurser som laddats in. Om man bara vill 

släppa en enskild resurs kan man anropa unload. 

3.8.2 Minneshantering 

När flera objekt skapas och förstörs snabbt gång på gång så kan det påverka 

prestandan negativt och öka minnesanvändningen [26]. För att förbättra 

prestandan och inte allokera och deallokera nytt minne hela tiden använder 

man en object pool. En object pools syfte är att skapa en pool med objekt av 

en viss klass som man kan återanvända. 

När ett nytt objekt skapas så kollar den om det finns något ledigt objekt i 

poolen, om det finns ett ledigt objekt så returneras det objektet och 

återvanvänds. Om det inte finns lediga objekt eller om poolen är tom så 

skapas ett nytt objekt. När ett objekt är färdiganvänt så returneras det till 

poolen och kan återanvändas igen [28]. På så sätt anpassas poolen efter hur 

stor användningen är av den objektypen. 

LibGDX har några klasser som underlättar skapande av en object pool: 

 Poolable interface – den klass som ska återanvändas implementerar 

poolable. Den kommer med funktionen reset där man skriver in kod 

för att återställa ett objekt när den går tillbaka till poolen. 

 Pool – klass för pool av en viss objekttyp. Funktionen newObject i 

klassen returnerar ett nytt objekt av den klassen. För att få ett objekt 

från poolen anropar man funktionen obtain. Obtain ger antingen ett 

nytt objekt eller återanvänder ett gammalt. För att returnera ett 

objekt använder man funktionen free. 

 I illustration 17 (nästa sida) ser man hur poolable använts i spelet för 

klassen EventText. Variabeln eventTextPool innehåller objektpoolen 

och delar ut objekt med anrop till obtain. Nya värden sätts för ett 

objekt med funktionen init efter att obtain gett ett objekt.  

 För att returnera objekt används en array med aktiva objekt. Efter 

obtain anropats så läggs det objektet till i arrayen. I spelets update-

funktion kollas det om objektet ska returneras genom isAlive 

funktionen i de aktiva objekten. Om objektet är färdiganvänt så tas 

det bort från arrayen och läggs tillbaka i poolen med funktionen free. 
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Illustration 17. Exempel på hur object pool används i spelet. 

 

3.8.3 Implementation i spelet 

För spelet skapades klassen ResourceManager som utökar AssetManager 

med statiska globala variabler för alla resurser som laddas så att man kan nå 

dem från andra klasser på ett enkelt sätt. Först så laddas grafik för 

användargränsnittet (text och knappar) synkront in för att sen visa en 

laddningsskärm med en förloppsindikator när de resterande resurserna 

laddas in asynkront. 

Poolable implementerades också för vissa objekt som t.ex. EventText som är 

en text som visas när en spelare blir skadad eller helad (se illustration 17, 

ovan). Eftersom detta sker väldigt ofta så passar poolable väldigt bra då man 

sparar minne och ger bättre prestanda genom att återanvända. 

  

private final Array<EventText> activeEventTexts;

private final Pool<EventText> eventTextPool;

...

activeEventTexts = new Array<EventText>();

eventTextPool = new Pool<EventText>() {

@Override

protected EventText newObject() {

return new EventText(skin);

}

};

...

EventText eventText = eventTextPool.obtain();

eventText.init(state.getPosition().x, state.getPosition().y, Color.RED, 

String.valueOf(p.getCurrentHealth() - state.getHealth()));

activeEventTexts.add(eventText);

...

for(int i = activeEventTexts.size-1; i >= 0; i--) {

EventText e = activeEventTexts.get(i);

e.update(delta);

if(!e.isAlive()) {

activeEventTexts.removeIndex(i);

eventTextPool.free(e);

}

}
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Illustration 18 visar klassen ResourceManager. I konstruktorn så laddas 

gränssnittet in synkront. Från laddningsskärmen (LoadingScreen) när spelet 

startar så anropas sen loadAll och då laddas alla resurser in asynkront vid 

varje uppdatering. På laddningsskärmen visas sen förloppet genom att 

anropa resourceManager.getProgress. 

Längst ner i illustrationen visas hur man får en resurs genom att anropa get 

med en statisk global variabel. 

 
public final static String SKIN = "ui/uiskin.json";

public final static String TITLE = "title.png";

...

public ResourceManager() {

super();

load(SKIN, Skin.class);

finishLoading();

}

public void loadAll() {

load(TITLE, Texture.class);

...

}

...

Texture title = game.resourceManager.get(ResourceManager.TITLE, 

Texture.class)

 Illustration 18. Ett uttdrag av hur ResourceManager fungerar i spelet. 
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4 Resultat 
När spelet startar så visas en laddningsskärm när alla resurser laddas in med 

ResourceManager. Eftersom spelet är relativt litet så går det på några få 

sekunder. 

4.1.1 Huvudmenyn 

Efter att alla resurser laddats in visas huvudmenyn (se illustration 19 nedan) 

och en menylåt börjar spelas. 

Illustration 19. Huvudmenyn i spelet. 

Exit visar en dialog som frågar om man vill avsluta spelet. 

Om man klickar på ”Options” så tas man vidare till inställningar 

(OptionsScreen). 
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4.1.2 Inställningar 

Där finns inställningar för att hantera ljudvolymen för musik och 

ljudeffekter. Man kan också stänga av allt ljud med ”mute sound”, se 

illustration 20. 

 

Illustration 20. Inställningar för ljud. 

Apply godkänner ändringar som gjorts medan cancel ångrar dem (en 

dialogruta visas som frågar om man är säker först). 

4.1.3 Serverväljare 

Knappen ”Play!” i huvudmenyn visar ServerScreen. Där måste man skriva in 

ett användarnamn på max 13 bokstäver. Sen kan man välja att hosta en 

server på angiven port, då körs servern på din dator, eller att ansluta till en 

annan server med angiven ip-adress och port. Innan man går vidare så 

kontrolleras det att man angett korrekta uppgifter för ip-adress, port och 

användarnamn. 

 

Illustration 21. ServerScreen där man kan skriva in namn och välja mellan 

att ansluta till en befintlig server eller hosta en egen. 
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4.1.4 Lobbyn 

Nästa steg efter man valt server är matchlobbyn. Här väntar man tills alla 

spelare som ska vara med har anslutit. Under tiden man väntar kan man 

skriva i chatten till de andra spelarna, se illustration 22 nedan.  

Varje spelare väljer ett lag och trycker på ready när de är redo.  

Spelaren som är host kan ställa in antal rundor och välja karta och sen starta 

matchen när alla spelare har tryckt ready. 

Illustration 22. Lobbyn, här finns inställningar för matchen samt en chatt 

för att prata. 

När man trycker på abilities visas en ny ruta där respektive spelare kan välja 

sex stycken färdigheter från ett urval (se illustration 23.). Varje spelare har 

alltså en egen knapp och ruta där just deras färdigheter syns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 23. Abilities fönstret för spelaren Robin, här väljer varje spelare 

färdigheter och kan se andra spelares färdigheter.  
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4.1.5 Match 

När matchen startas så kommer man till PlayScreen där själva spelet utförs. 

Här börjar en ny låt spelas som ska peppa spelarna och få dem att känna av 

stridens hetta. 

Illustration 24. PlayScreen som visas när spelet spelas. Den röda spelaren 

har precis använt en färdighet som skadar den blåa spelaren. 

När en runda börjar så kan spelarna börja röra på sig (med W, A, S och D) 

och använda färdigheter. Varje spelare har sex färdigheter till förfogande 

under matchens gång, de syns längst ner i mitten av skärmen (se illustration 

24). Knapparna för de olika färdigheterna är 1 till och med 4 samt vänster 

och höger musknapp. När en spelare trycker på en tangent så skickas det till 

servern som kontrollerar att det är korrekt.  

Om en färdighet är korrekt utförd så startar en cooldown, en tid som man 

måste vänta tills man kan använda färdigheten igen. I illustration 24 så har 

färdighet 5 precis använts och har 0,4 sekunder kvar innan den kan 

användas igen. De olika färdigheterna utför olika saker, det kan vara t.ex. att 

skada motståndare eller att hela sig själv. Om en spelare blir skadad så visas 

det med röda siffror över spelaren, om en spelare istället blir helad så syns 

det med gröna siffror. 

Längst ner till vänster syns spelarens namn och hur mycket hälsa som 

spelaren har kvar. 

Längst upp till höger visas en klocka som räknar hur lång tid matchen tar. 

 

Det laget som elimenerar motståndarlaget vinner en runda. Vid varje runda 

så återställs hälsan och alla cooldowns för alla spelare.  
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När en ny runda startar så visas det med stor text mitt på skärmen (se 

illustration 25). När någon dör eller ett lag vinner så visas det med en 

mindre text längst upp i mitten på skärmen, max två små meddelanden visas 

åt gången. Matchen avslutas när alla rundor har spelats (antal angavs i 

lobbyn). Vinnaren är det lag med flest vunna rundor. 

När matchen är avslutad och en vinnare är korad så visas GameOverScreen 

där det vinnande laget visas och en ny låt spelas upp. När man lämnar 

GameOverScreen så kommer man tillbaka till huvudmenyn och kan välja att 

avsluta spelet eller påbörja en ny match. 

 

Illustration 25. Det röda laget vann runda 2 och en ny runda har precis 

startat. 
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5 Slutsatser 
Att utveckla ett spel är både svårt och utmanande, men också väldigt 

intressant då man får realisera en kreativ idé. Spelet som blev resultatet av 

idén var väldigt roligt och gav många skratt vid tester med andra personer. 

Spelprogrammering är, som konstaterat, väldigt stort och omfattar många 

områden som man kan fördjupa sig i väldigt långt. Denna rapport tar bara 

upp de allra viktigaste delarna på en relativ hög nivå för att få in det mest 

relevanta på ett begränsat utrymme.  

Detta gav också en hel del problem, att veta hur djupt man skulle gå eller 

vad som var relevant var inte alltid helt lätt. För att hitta rätt kollade jag på 

många källor och andra spel som referenser.  

Ett annat problem var att hitta resurser, de flesta resurser som användes i 

spelet var gratis-resurser från http://opengameart.org/ eftersom det gav ett 

bättre resultat och sparade tid. Men gratis resurser finns i en väldigt 

begränsad upplaga och passar inte alltid det man tänkt sig i spelet. Om man 

hade varit fler personer med olika inriktningar, t.ex. att någon gör grafik och 

någon annan ljud så skulle man kunna skräddarsy spelet mycket mer efter 

behov och idéer. 

LibGDX passade bra till projektet eftersom det innehöll flera klasser som 

var bra hjälpmedel på en hög nivå men gav samtidigt fria tyglar för 

strukturen på spelet. Slutsatsen att använda ett ramverk istället för spelmotor 

kändes som det riktiga valet. Ramverket var open-source vilket gör det lätt 

att fördjupa sig inom vissa områden då man har tillgång till källkoden. Man 

kan också bidra med förändringar i koden på deras github om man hittar 

något relevant. 

Om man vill gå vidare efter att ha läst den här rapporten så kan man 

fördjupa sig genom att kolla på libGDX-källkod då den är open-source. Då 

får man ännu mer förståelse av vad som ligger under ramverket och arbetar, 

man kanske till och med hittar något som kan ändras och bidrar med en 

förändring till deras github. 

5.1.1 Fortsättning på spelet 

Det fanns många idéer för spelet som jag inte hann implementera på grund 

av tidspress och prioritering av andra viktigare funktioner. Några av dessa 

idéer var: 

 Kunna spara inställningar till fil. 

 Kicka spelare i lobbyn om man är host. 

 Fysiksimulering på klienten med client-side prediction och 

interpolation. 
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 Ett system där spelare skapar konton för att kunna skriva in sig på 

highscore. 

 Powerups – objekt som då och då kommer upp på kartan som man 

kan ta upp och få en liten förbättring (t.ex. mer hälsa, skada lite mer 

eller bli lite snabbare). 

Andra saker man kan göra för att expandera spelet och ge det mer innehåll 

är t.ex: 

 Fler färdigheter 

 Fler kartor 

 Fler spellägen 

Om man skulle vilja satsa mer på spelet kan man få in andra personer till 

projektet som gör grafik, ljudeffekter, musik etc. Då skulle man kunna få en 

mer unik och specialanpassad upplevelse för just detta spel.  

På längre sikt skulle man då kunna publicera spelet och sälja det. Men 

spelmarknaden är väldigt hård och det är svårt att slå sig in och sälja bra 

direkt. För att marknadsföra sig finns det en mängd olika saker man kan 

göra, t.ex. skriva på forum, göra egen hemsida, vara med på konvent, ta 

kontakt med förläggare, etc.  

Om man känner att spelet kan bli populärt så kan man också försöka på 

crowdfunding genom t.ex. kickstarter. Då presenterar man spelet och folk 

får ge pengar i utbyte mot ett pris, t.ex. att man får stå med i listan på 

medverkande. Om man når upp till en viss uppsatt summa så får man alla 

pengarna och man kan se det som en lyckad lansering. Ett annat sätt är att få 

en förläggare att ge ut spelet, men detta kan vara mycket svårt eftersom de 

flesta vill ha säkra kort som ger mycket pengar. 
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Bilagor 
Spelet i form av en körbar jar-fil finns med som bilaga (gladiatorarena.jar). 


