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Sammanfattning
Rapporten handlar om skapelsen av ett nytt spelramverk namngivet Pix som 
jämförs mot den existerande spelmotorn Godot. Syftet är att skapa ett spelram-
verk som fokuserar på att göra arbetssättet smidigt för programmeraren samti-
digt som det ger mycket kreativ makt till programmeraren. Pix använder C# 
som programmeringsspråk vilket körs på .NET Core plattformen. Det är upp-
byggt med en Entity Component System (ECS) design vilket betyder att det är 
en dataorienterad design med ett fokus på komposition. Det medför en klar se-
paration mellan logik och data. ECS designen medför också att serialisering 
samt använda sig av flera trådar blir väldigt enkelt. Jämförelsen mot spelmotorn
Godot visar tydliga skillnader i hur man använder spelmotorn/spelramverket 
samt tydliga skillnader i filosofin kring hur en användare blir bekant med spel-
motorn/spelramverket. De tydliga skillnader är hur större delen av arbetstiden i 
Godot spenderas i Godots grafiska gränssnitt medans Pix kan kontrolleras en-
dast från kod om man inte skapar en editor själv. Programmering i Godot görs 
med skriptspråket GDScript. Det är gjort för att skapa vanlig spel funktionalitet 
och inte utöka spelmotorn med ny funktionalitet. Det betyder att hela motorn 
måste kompileras om för att lägga till mer avancerad funktionalitet vilket kan 
vara tidskrävande. I Pix är är det samma sak att programmera spel funktionalitet
och utöka ramverket med ny funktionalitet. Det medför att så fort som man kan 
programmera ett spel i Pix kan man också utöka ramverket med mer funktiona-
litet. Det resulterar i att Godot är enklare att lära sig men samtidigt ger mindre 
makt till den vanlige användaren medans Pix är tvärtom. Kollar man på hur 
man använder sig av Pix samt de teknologierna Pix är uppbyggt med så kan 
man se att det skiljer sig från redan existerande alternativ. Det leder till att Pix 
kan vara ett gott alternativ för komplexa spel som inte kräver den mest avance-
rade grafiken.

Nyckelord: Pix, C#, .NET Core, Multiplattform, Ramverk, Spel.

iii



Pix
Gustav Beije 2019-06-13

Abstract
This thesis is about the creation of a new game framework named Pix and a 
comparison between it and the game engine Godot. The purpose is to create a 
game framework that focuses on making the workflow streamlined for the pro-
grammer and at the same time giving the programmer a lot of creative power. 
Pix uses C# as programming language which runs on the .NET Core platform. 
Pix is built with Entity Component System (ECS) design which means that the 
design is data-oriented and that it focuses on composition. Thus the ECS design
brings with it a clear separation between logic and data. The ECS design also 
makes it easy to write multithreaded code and to serialize the game world state. 
The comparison against Godot shows clear differences between how you use 
them and the philosophy about how the users become familiar with them. The 
obvious difference between them is that the main time spent working with 
Godot will be in the graphical user interface. In Pix on the other hand you will 
only work in a text-editor or an IDE if you do not create your own editor. The 
coding in Godot is done primarily with the script language GDScript. It is made
for creating common game functionality but can’t be used to extend the engine 
with new advanced functionality. Thus to integrate new more advanced features
Godot will need to be recompiled. Being forced to recompile the engine to add 
new advanced features results in that extending the engine can both be time 
consuming and challenging. In Pix there is no difference between coding game 
functionality and extending the framework. This equality in Pix between coding
game functionality and extending the framework brings with it that when you 
can make a game in Pix you can also extend the engine with more functionality.
The differences results in that Godot is simpler to learn but also gives the regu-
lar user less power. Pix is the opposite of that. I you look at the workflow of us-
ing Pix and combine that with the technologies Pix is built upon you can see 
that Pix differentiates itself from the already existing alternatives. The work-
flow Pix provides and the technologies it is built upon shows that Pix can be a 
good alternative for creating complex games that doesn't need the most ad-
vanced graphical features.

Keywords: Pix, C#, .NET Core, Cross-platform, Framework, Game.
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Terminologi
Förkortningar

ECS Entity Component System. 

GC Garbage Collector

IDE Integrated Development Environment

Begrepp

Git repository En lagrings plats för kod som också version hanteras

Serialisering Konvertera en datastruktur eller ett objekt till ett 
format som tillåter den att lätt spara ner eller 
överföras.

Deserialisering Omvänt gentemot serialisering. Konverter något som 
är serialiserat tillbaka till en datastruktur eller objekt.

NuGet Pakethanterare för .NET och .NET Core

Sprite En bild textur som existerar i spelvärlden som ritas på
datorn skärmen.

Rendering Framställa datorgrafik så att grafiken kan visas.

Post-processing Efterbehandla  rendering  för  att  till  exempel  ändra
renderings resultatet med effekter.

Hitbox En form som används ofta inom fysiska sammanhang
för att  avgöra om olika fysik kroppar krockar eller
inte.
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1 Introduktion
Projektets syfte är att skapa ett modernt spel ramverk kallat Pix och jämföra det 
mot den existerande spelmotorn Godot. Ramverket Pix fokuserar på att pro-
grammeringen ska vara en viktig pelare och arbetssättet för en programmerare 
ska vara smidigt. Detta i kontrast mot flera spel motorer som trycker program-
meringen mer och mer åt sidan, bara för att det ska vara enklare och mer klart 
för någon som inte kan programmera.

Pix arbetssätt och hur det fungerar kommer jämföras mot spelmotorn Godot. 
Pix skapas med syftet att senare släppas som ett öppen källkod bibliotek därav 
har jämförelsen valts att göras mot Godot vilket är en öppen källkod spelmotor.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

En stor anledning till att många spelmotorer kan uppfattas osmidiga av en pro-
grammerar är på grund av att de har abstraherat bort programmerings delen väl-
digt mycket. Det gör att det bildas som en klyfta mellan programmeringen och 
resten av spelmotorn. Vilket i sin tur gör att den som ska programmera ett spel i 
motorn bygger i princip ett system ovan på spelmotorn.

Detta medför att det skapas ett system på ett redan befintligt system. Vilket ökar
risken att funktionalitet återskapas i onödan samt att prestandan blir sämre då 
allt måste fara genom ett till lager i onödan, samt att saker kanske inte används 
optimalt.

En annan anledning är att man är hela tiden tvingas gå igenom olika grafiska 
menyer. Vilket tar det långt ifrån upplevelsen av många andra typer av program-
meringsprojekt där man spenderar den mesta tiden i en texteditor eller en IDE 
(Integrated Development Environment). IDE är en mer avancerad texteditor där
extra funktionalitet finns för att göra programmering enklare.
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1.2 Övergripande syfte

Det övergripande syftet med hela projektet är då att skapa ett spelramverk som 
fokuserar på att programmerarens arbetssättet ska vara kraftfullt samt strömlin-
jeformat. Ramverket ska också vara effektivt rent prestandamässigt.
Det ska helt enkelt bli ett ramverk som en programmerar ska tycka är roligt att 
använda. Detta ska uppfyllas genom att ge mycket kreativ frihet till användaren 
samt göra det på ett sätt som kräver så få onödiga steg som möjligt.

För att lyckas med det så kommer fokus ligga på att skapa en klar gräns mellan 
vart datan och logiken sker i ramverket. Detta för att underlätta saker som seria-
lisering som ofta kan bli komplicerat i spel med stora och komplexa världar.
Grundläggande spel funktionalitet som rendering, fysik, matte och resurshante-
ring ska vara inbyggt.

För att ge användaren så mycket frihet som möjligt så ska hela motorn vara 
uppbyggd på samma sätt som spelen sedan byggs. Det medför att spelet blir en 
utökning av ramverkets redan existerande system. 
Spelen skulle annars bli ett till system byggt ovanpå det redan existerande sys-
temet byggt av ramverket, vilket är så många andra spelmotorer/spelramverk 
fungerar.
Att göra spelen som ett utökning av ramverket medför att ingen onödig tid be-
höver läggas på att skapa ett eget system att bygga spelen ovanpå. Hela ramver-
ket blir också som ett enda stort exempel då spelen byggs på samma sätt. Till 
sist så gör det utökning av ramverket enkelt då en utökning av ramverket är 
princip samma sak som att göra ett spel.

Nya processorer får mer och mer kärnor men inte ofta mycket högre hastighet.
Det gör att om man vill kunna skapa effektiv kod för stora komplexa världar så 
ska det vara lätt att använda sig av flera trådar för att kunna utnyttja dessa pro-
cessorkärnor.

Att målen uppnås ska bekräftas genom att skapa ett exempel med stegvis ge-
nomgång av skapelsen. Detta exempel ska stegvis skapas i öppen källkod spel-
motor Godot också för att se om ramverket verkligen löser något som inte redan
är löst i Godot, vilket är ett gratis alternativ.

1.3 Avgränsningar

På grund av den begränsade projekttiden så kommer renderingen i ramverket att
begränsas till bara 2D rendering. Ingen ljud funktionalitet kommer heller imple-
menteras på grund av tidsbegränsningen.
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1.4 Konkreta och verifierbara mål

Nedan är en kravlistan som specificerar vad som ramverket ska uppfylla och in-
kludera:

ECS (Entity Component System)

• Engine - Toppnivån i ECS vilket innehåller olika System:s och en World

• World - En container för alla aktiva Entity:s

• Entity - Består av en EntityID för identifiering samt en kollektion av 
Component:s

• EntityID - Består av en GUID vars syfte är att vara en unik identifika-
tion

• Component - Består av data vilket används av olika System:s

• System - Behandlar en delmängd av Entity:s i Engine:s aktiva World.
Delmängden väljs ut av System genom att System gör en prenumeration
hos den aktiva World på Entity:s som uppfyller en specificerad Compo-
nent struktur.

Rendering

• Rendering med ortografiska projektion samt perspektivprojektion för att
uppnå parallax effekt

• Sprite

• Former

◦ Cirkel

◦ Rektangel

◦ Rektangel med rundade hörn

• Text

• Post-processing stöd så post-processing som till exempel FXAA och 
bild effekter som bloom och color grading kan läggas till

3



Pix
Gustav Beije 2019-06-13

Input

• Keyboard

• Mus

• Spelkontroller (de flesta)

• Registrera action mappningar - Gör så input kan hanteras oberoende av 
varifrån det kom ifrån. Till exempel en “MoveForward” action mapp-
ning kan skapas och både “Up” keyboard knappen och den vänstra spa-
ken på spelkontroller kan ha en mappning till den. Nu kan värdet läsas 
från “MoveForward” utan att behöva tänka på om det kom från “Up” 
knappen eller den vänstra spelkontroller spaken.

Fysik

• Kollisioner

◦ Hantering av kollisions event

• Hitboxes

◦ Rektangel

◦ Cirkel

• Krafter påverkan och manipulering av fysik kroppar

◦ Linjär hastighet (Linear velocity)

◦ Vinkelhastighet (Angular velocity)

◦ Linjär kraft (Force)

◦ Vridmoment (Torque)

◦ Linjär impuls (Linear impulse)

◦ Vinkelimpuls (Angular impulse)

4
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Grafiskt gränssnitt funktionalitet

• Responsiv design

• Designa för en specifik upplösning och sedan så skalar det automatiskt 
upp eller ner för att möta den verkliga skärm upplösningen.

• Knappar

• Hantering av klick event

• Resurshantering

• Inläsning och användning av TTF font filer

• Automatiskt “font atlas” skapande av TTF filer för bättre prestanda
vid text rendering.

• Inläsning och användning av JPEG och PNG filer

• Automatiskt “texture atlas” skapande av textur filer för bättre prestanda
vid sprite rendering.

Jämförelse mot Godot
Exemplen skapade i Pix och Godot ska hållas så lika som det går. Båda exemp-
len ska ha en stegvis genomgång hur det har skapats. Vilket ska göra det tydligt 
hur många steg och tid som behöver läggas ned på att implementera funktiona-
litet i spel.
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2 Teori
2.1 C#

C# [1][2] är ett objektorienterat programmeringsspråk skapad av Microsoft. 
Syftet med språket från början var att skapa en motsvarighet till programme-
ringsspråket Java men har sedan dess glidit längre och längre ifrån Java. Språ-
ket har hela tiden utvecklats och förändrats. Vilket har gjort att hur man använ-
der sig av språket och smidigheten i språket har alltid arbetas på.
C# är ett “managed” programmeringsspråk vilket betyder att minnet hanteras 
automatisk så att programmeraren inte behöver hantera minnesallokering själv.
I C# finns däremot möjlighet att producera kod som inte är “managed” och det-
ta görs med funktionaliteten kallad “unsafe” i C#.

2.2 .NET Core

Microsofts .NET Core [3] är en plattform vilket innehåller kompilerare, runtime
och mera för .NET språk som C#, Visual Basic och F#. Vad .NET Core gör 
möjligt är att skapa program som kompileras och körs på Window, MacOs och 
Linux. Där beteende hos programmen ska vara likadant på x64, x86, and ARM 
arkitektur.

2.3 Veldrid

Veldrid [4] är ett tunt grafik API wrapper runt följande grafiska backends:

• OpenGL 3

• OpenGL ES 3

• Direct3D 11

• Vulkan

• Metal

Veldrid är designad efter hur moderna grafiska API:er är designade. Likt Vulkan
men lite mindre komplicerat. Veldrid gör det möjligt att skriva grafik kod med 
minimala förändring för de olika plattformarna programmet ska köras på.
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2.4 Spelmotorer och spelramverk

Spelmotorer och spelramverk är som namnet låter något man använder för att 
lättare kunna skapa spel. Skillnaden mellan en spelmotor och ett spelramverk är
diffust. 
Men generellt är ett spelramverk ett kodbibliotek, alltså en samling kod som gör
det enklare göra ett spel. Följer oftast inte med någon editor eller liknande.

Spelmotor brukar inte bara vara ett kodbibliotek utan mer en slags programvara 
som ofta består av något editor liknande, till exempel för att bygga nivåer visu-
ellt. Programmeringen i en spelmotor lutar oftast mer åt skriptande.

2.5 libGDX

libGDX [5] är ett Java spelramverk skapat av Mario Zechner. 
libGDX är ett multiplattform spelramverk vilket tillåter en att skapa spel till 
Windows, Linux, macOS, Android, iOS och webbläsare som stödjer WebGL. I 
abstraktionsnivå så är det något emellan ett ramverk för fönster skapande med 
grafik kontext och en spelmotor.
libGDX är öppen källkod och släppt under MIT licensen vilket tillåter en i prin-
cip göra vad som helst med koden.

2.6 Unreal Engine 4

Unreal Engine 4 [6] är en spelmotor ifrån Epic Games som kan användas för att
skapa spel till Windows, PlayStation 4, Xbox One, Mac OS X, iOS, Android, 
AR, VR, Linux, SteamOS, och webbläsare med HTML5 stöd. Unreal Engine 4 
är inte öppen källkod men tillåter användare att undersöka källkoden samt göra 
ändringar i den. Det är distribution av källkoden som inte är tillåtet.

2.7 Unity

Unity [7] är en spelmotor ifrån Unity Technologies som kan användas för att 
skapa spel till över 25 olika plattformar där inkluderas de vanliga mobila, desk-
top, konsol, TV, VR, AR plattformarna samt webbläsare med WebGL stöd. Uni-
ty är den mest använda spelmotorn i världen. Unity är inte öppen källkod men 
källkoden kan undersöka på ett git repository gratis. Men om man däremot vill 
ha tillgång till källkoden för att göra förändringar och bygga Unity så behövs 
Unity Technologies kontaktas personligen för att få det.

2.8 Godot

Godot [8] är en öppen källkod spelmotor som är licensierad under MIT licensen
vilket tillåter en att göra princip vad som helst med motorn. Huvud utvecklaren 
bakom Godot är Juan Linietsky. Godot editorn man använder för att skapa spel 
kan användas på Windows, OS X, Linux, FreeBSD, OpenBSD and Haiku platt-
formarna.
Spelen som skapas i Godot kan köras på iOS, Android, Windows, macOS, Li-
nux, UWP, BSD, Haiku plattformarna samt i webbläsare[8].
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2.9 MonoGame

MonoGame [9][10] är ett öppen källkod spelramverk. Syftet med MonoGame 
är att vara en öppen källkod implementation av Microsoft XNA. Microsoft 
XNA är ett nedlagt spelramverk gjort av Microsoft.
Spel skapade med MonoGame kan köras på iOS, Android, MacOS, Linux, Win-
dows, PS4, PSVita, Xbox One och Switch.

2.10 Aether.Physics2D

Aeather.Physics 2D [11] är en vidare utveckling av Farseer Physics Engine. Vi-
dareutvecklingen är gjord av Nikos Kastellanos. Farseer Physics Engine är i sin 
tur en port av C++ 2D fysikmotorn Box2D till C#.

2.11 ECS (Entity Component System)

Entity Component System [12] förkortat ECS är ett mönster/design för pro-
gramvaruarkitektur. Till skillnad från en objektorienterad arkitektur så ligger 
stort fokus på komposition istället för arv. Komposition är något som man kan 
fokuserar på i objektorienterad arkitektur också men i ECS är det mer tvingat, 
då arv i princip inte ens används.

2.12 Microsoft och spel

Microsoft skapar både Windows och Xbox plattformarna vilket spel kan köras 
på. På Steam som är en stor butik för att köpa datorn spel så körs spelen över-
lägset mest på Windows jämfört mot Linux och macOS. Det som spelar på 
Windows utgör 95%  [13] av spelarbasen, vilket resulterar i runt 85 [14] miljo-
ner aktiva Windows spelare i månaden.

Det finns mycket stöd för att utveckla spel på Windows vilket förmodligen bi-
drar till att de flesta spelutvecklarna utvecklar sina spel med hjälp av Windows. 
Det kan ses tydligt genom att kolla på dokumentationen [15][16] för de stora 
spelmotorerna, till exempel Unreal Engine 4 och Unity. I dokumentationen 
finns det tydliga steg för hur man använder Microsofts Visual Studio för att pro-
grammera i spelmotorerna. Visual Studio kan bara köras på Windows och doku-
mentationen för de andra alternativen är inte lika utförlig som den för Visual 
Studio.

8
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3 Metod
Metoden för projektets utveckling har skapats ifrån kraven vilket i sin tur har 
skapats mycket ifrån hur andra spelmotorer/spelramverk är konstruerade och 
hur det fungerar. Beskrivning av metoden är därav en beskrivning av hur andra 
spelmotorer/spelramverk har inspirerat projektet och vilka lärdomar som har 
kommit ifrån dem.

3.1 libGDX

libGDX är ett Java spelramverk och är en stor inspiration till Pix då det är på en
liknande abstraktionsnivå. 
Ett libGDX projektet går att hantera direkt från en Java IDE och man är faktiskt
tvingad till det från början då libGDX kommer inte med någon editor. libGDX 
inkluderar verktyg för att skapa grafiska gränssnitt så idén är att man bygger sin
egen specialiserade editor.

Just detta är en stor inspiration att inte ge användaren helt klara delar utan istäl-
let ge användaren verktyg. Man kan se det som en analog till att antingen få 
verktyg eller att få lego klossar att bygga med. Visst kan det gå snabbare att 
bygga något med färdiga bitar. Men samtidigt så försvinner mycket frihet då 
och tid måste också läggas ned på att förstå alla dessa färdiga bitar.

libGDX tvingar inte på någon speciellt programmerings arkitektur på använda-
ren när spelen programmeras. Detta ger frihet till användaren. 
Däremot är den grafiska gränssnitt delen designad med en klassisk scen hierar-
ki. Detta gör att en viss design tvingas på användarna ändå om den grafiska 
gränssnitt delen ska användas. Själva grafiska gränssnitt delen är byggt ovanpå 
ett annat system i libGDX som heter Scene2D. 
Så då är frågan om Scene2D skulle kunna användas för att strukturera resten av 
spelet. Problemet är att objekten kallat Actors i Scene2D innehåller en hel del 
information som till exempel position, storlek, färg och så vidare. Vilket gör det
användbart för skapa grafiska gränssnitt men det begränsar också Scene2D till 
just det användningsområdet. Det märks helt enkelt att Scene2D har designats 
för att skapa grafiska gränssnitt och inte mycket annat.

Det gör att man får skapa ett helt annat system på sidan av Scene2D för att 
strukturera och skapa logiken till spelen. Vilket skapar onödig duplicering av 
mycket funktionalitet och gör programmeringen mer komplicerad. Då man får 
minst två olika system som fungerar var för sig och kommer behöva kommuni-
cera med varandra.

9
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3.1.1 Lärdomar från libGDX är följande:

• Gör det möjligt för användarna av spelmotor/spelramverket att ha en 
väldigt ren programmerings upplevelse. Där inte grafiska gränssnitt be-
höver navigeras för att kunna programmera.

• Skapa en bra grund med användbara verktyg som kan användas lätt för 
att skapa mer avancerad och specifik funktionalitet. 
Att bara ge en grund betyder att mer saker behöver programmeras själv. 
Men om grunden är bra designad blir det enkelt att lägga till nya saker 
och användaren blir van att lägga till nya saker vilket ger det mer frihet 
till användaren.

• Kunna utforma hela spelet och utöka spelmotor/spelramverket genom 
ett system. Så att man undviker flera olika system som gör liknande sa-
ker vilket leder till rörig, repeterade kod och onödig tiden som behöver 
läggas ner på att skapa nya system.

3.2 Unreal Engine 4

Unreal Engine 4 är en C++ spelmotor men C++ är däremot inte det enda sättet 
som Unreal Engine spel kan programmeras på. Det finns ett visuellt program-
meringsspråk kallat Blueprint där man programmerar genom att koppla ihop 
olika grafiska noder.
Själva idén är att funktionalitet som är rent prestandamässigt krävande eller är 
komplex skapas i C++ och sen är Blueprint ett lager över C++ där dess olika 
funktioner används och kopplas ihop.
Detta är utmärkt om spelet skapas av ett stort team då det blir lätt samarbete 
mellan de som har programmeringskunskap och de som har mindre eller ingen.

Men det har också en negativ sida då samtidigt som denna uppdelning gör det 
enklare att dela upp ansvarighets områden i ett stort team så skapar det mer steg
att ta sig igenom för ett litet team. Där en person ansvarsområden läcker över 
många olika områden, kort sagt där varje person gör många olika saker.

Unreal Engine 4 har stort fokus på editor vilket gör att det med enkelhet går att 
gör visuellt imponerande världar. Det går att göra genererade världar från kod 
men det märks att skapandet av världar från editorn har fått företräde. Ett sett 
det visar sig på är hur olika spelobjekt kallat actors i Unreal Engine 4 refererar 
varandra. Om man sätter upp en värld i editorn är det inget problem att ha kom-
plexa referenser där olika actors håller referenser till varandra. Ett exempel 
skulle kunna vara hur en bil actor håller referenser till fyra hjul actors.
Problemet är att i koden är detta bara pointers för användaren och actors har 
inget lättåtkomligt id för identifikation inbyggt. Det gör att till exempel vid seri-
alisering eller deserialisering så kommer alla referenser mellan actors vara för-
störda.
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3.2.1 Lärdomar från Unreal Engine 4 är följande:

• Undvik att skapa stora klyftor mellan delarna i spelmotor/spelramverket 
så att lite extra arbete behöver läggas ned på kommunikation mellan 
dessa klyftor samt göra det enklare för små team.

• Referenser mellan spelobjekt ska “överleva” serialisering och deseriali-
sering för att undvika extra arbete för utvecklaren.

3.3 Unity

Unity är en spelmotor uppbyggd med C++ men använder C# för skriptning. Då 
det flesta som använder Unity inte har tillgång till källkoden för att bygga Unity
själv så använder majoriteten bara C# när det använder Unity. 
Unity är den mest använda spelmotor i världen och en del av anledningen till 
det bör vara hur enkelt och okomplicerad det är att programmera i Unity. För 
många är nog C# en bra balans mellan renodlade högnivå skriptspråk som Lua 
och mer låg nivå språk som C++. Just att Unity är så populärt gör också att 
många som är intresserad av spelutveckling kan C# och är vana att använda det 
för spelutveckling.

Med nyare versioner av C# har språket blivit ännu mer lämpligt för spelutveck-
ling samt spelmotor/spelramverk utveckling. Sättet C# har blivit bättre på är hu-
vudsakligen två saker. 
Möjligheten att göra “unmanaged” kod vilket betyder att man själv har han om 
minnet istället för att garbage collector ska ha hand om det. Garbage collectorn 
tar prestanda samt när den körs så kan programmet göra mikropauser i sin exe-
kvering vilket skapar en hackande upplevelse. Att ha hand om minnet själv be-
tyder då att garbage collector inte behöver användas för den koden vilket undvi-
ker sådana problem.
Den andra anledningen är att .NET Core finns nu, vilket är en plattform som C#
kan användas på. Där .NET Core i sin tur gör det möjligt att köra C# kod på ett 
antal plattformar. Sedan så har .NET Core ett nytt runtime som har bättre pre-
standa och bättre minneshantering.

Unity håller på implementerar ett nytt typ av arbetssätt som förändrar helt hur 
man programmerar i Unity. Dem kallar det själva DOTS [17] vilket står för Da-
ta-Oriented Technology Stack. Det är ett system med ECS (Entity Component 
System) arkitektur som har börjat bli populärt i spelmotorer på den senare tiden.

Oavsett implementation så handlar ECS om att gör spel objekt till princip bara 
data vilket man kallar entiteter som innehåller komponenter som i sin tur inne-
håller rådatan.
Logiken har man i system som behandlar utvalda entiteter. Systemen väljer ut 
vilka entiteter den ska behandla genom att kolla på vilka komponenter entiteten 
äger.
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Att strukturera kod på ECS sättet har flera direkta fördelar. För det första är det 
väldigt enkelt att serialisera och deserialisera hela spelvärlden då det är en klar 
linje mellan vart spelvärldens datan ligger gentemot logiken. Denna klara linje 
var spelvärldens data ligger gör också en hel del andra saker enklare som till ex-
empel multiplayer.
På grund av att logiken ligger i system och de behandlar alla entiteter princip i 
en loop gör användningen av flera trådar väldigt enkelt. Vilket är positivt då 
processor snabbheten inte utvecklas mycket just nu men däremot får de nya 
processorerna mer och mer processorkärnor hela tiden.

3.3.1 Lärdomar från Unity är följande:

• C# är ett bra val av programmeringsspråk för spelutveckling samt spel-
motor/spelramverk utveckling.

• ECS skulle kunna vara ett lämpligt val av design för en spelmotor/spel-
ramverk

3.4 Övergripande mål för Pix

• Pix ska vara ett programmerings fokuserat ramverk på det sättet att ar-
betssättet ska vara smidigt för en programmerare.

◦ Ge användaren bra verktyg istället för att ge färdig funktionalitet 
som kan användas direkt i spel.

◦ Spelen ska vara en utökning av ramverkets system istället för att 
vara ett system som är byggt ovanpå.

◦ Referenser mellan objekt i spelvärlden ska överleva serialisering/de-
serialisering.

◦ Ramverket ska följa en ECS design i hur det är strukturerat samt hur
det används.
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4 Konstruktion
Hela Pix ramverket följer en ECS design vilket betyder att data och komposi-
tion är i fokus. En ECS design kan implementeras på många olika sätt då ECS 
är mer ett tänk kring hur datan ska organiseras och bearbetas.

Övergripande hur ECS har implementation i detta projekt:
Engine = Motor
World = Värld
Entity = Entitet
Component = Komponent
System = System

• Engine är toppnivån i ramverkets ECS design. Den innehåller en kollek-
tion med System:s och en World. 

• World är en container för alla aktiva Entity:s. World har hand om att läg-
ga till och ta bort Entity:s. 

• Entity består av en UniqueID för identifiering samt en kollektion av 
Component:s.

• UniqueID består av en GUID vars syfte är att vara en unik identifikator.

• Component består av data vilket används av olika Systems.

• Varje System behandlar ett delmängd av Entity:s som existerar i aktiva 
World som i sin tur befinner sig i Engine.
Delmängden väljs ut av System genom att System gör en prenumeration
hos den aktiva World på Entity:s som uppfyller en viss Component 
struktur.

13



Pix
Gustav Beije 2019-06-13

Figur 1: Övergripande bild över ramverkets arkitektur.

4.1 Ingående hur implementationen fungerar

En motor innehåller allt och är den högsta nivån i ramverket. Den innehåller en 
lista med system och en värld. 
Där systemen innehåller all logik för ramverket och spelen. 
Världen innehåller alla data för spelet. Dessa olika system som existerar i sys-
tem listan behandlar datan som existerar i världen.

Datan i en värld är uppbyggd av en kollektion med entiteter. Dessa entiteter in-
nehåller komponenter. I komponenterna ligger rådatan. Världen, entiteterna el-
ler komponenterna modifierar inte denna data utan det är det systemen som gör 
det.

Det kan finnas hur många olika system som helst, det är upp till användaren. 
Varje system fokuserar på en viss typ av entiteter. Den gör det genom att foku-
serar på entiteter med en viss komponent uppbyggnad. Till exempel ett rende-
rings system som sköter att världen ritas på skärmen skulle möjligen vara in-
tresserade av entiteter som iallafall har en TransformComponent och en Textu-
reComponent. Där TransformComponent innehåller information om vart entite-
ten är i världen och TextureComponent innehåller information om vilken textur 
som entiteten ska visa på platsen.
Att olika system fokuserar på entiteternas komponentstruktur göra byggande av 
spel modulärt och gör komposition mer kraftfullt. Då i det här exemplet så skul-
le de två entiteterna kunna vara helt olika varandra förutom att de skulle ha des-
sa två komponenter och de skulle då behandlas likadant av renderings systemet.
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Figur 2: Renderings system som behandlar TransformComponent och Texture-
Component komponenter. Ett ljud system som behandlar SoundComponent 
komponenter.

Som sagt så existerar all data relaterat till spelvärlden i världen helt skilt från lo-
giken som är i olika system. Varje entitet i världen har ett unikt genererat id vil-
ket möjliggör att det går med lätthet att hämta entiteter från världen med dessa 
unika id:en. Om en entitet ska referera en annan entitet görs de också med dessa
unika id:en.
Allt detta gör det väldigt enkelt att serialisera och deserialisera hela världens in-
nehåll samt att referenser mellan entiteter “överlever” processen.

Att kunna serialisera och deserialisera enkelt har flera fördelar. Den mest själv-
klara är att kunna spara och ladda spelvärldar med enkelhet vilket ofta annars 
kan vara en komplex saga om spelvärlden är komplex. Men det finns en hel del 
andra användningsområden som till exempel online multiplayer där enkel seria-
lisering kan hjälpa mycket vid synkronisering mellan olika spelares världar.
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4.2 Förälder barn relation inom en värld och utanför

Att referenser mellan olika entiteter som till exempel en referens från en föräl-
der entitet till en barn entitet är bara genom id:en har flera fördelar är rätt 
uppenbart. Det finns däremot nackdelar med det också. Speciellt vid uppbyg-
gande av komplexa entiteter utanför en värld som sedan senare ska instansieras 
i en värld. Då en entitet kanske har en hel mängd med barn. Då skulle alla dessa
existera fristående från varandra och göra instansiering i världen jobbig då alla 
olika barn skulle behöva instansieras enskilt.

På grund av det så fungerar entiteter olika beroende på om det tillhör en värld 
eller inte. Vad tillhör betyder är att en entitet har blivit tillagd i en värld genom 
World metoden AddEntity. På liknande sätt kan en entitet sluta tillhöra en värld 
genom att tas bort med metoden RemoveEntity eller bli tillagd i en annan värld.

Denna skillnad hör till hur barnen till en entitet är lagrade. Med en ECS design 
vill man att alla entiteter ska vara lagrade platt, vilket kan till exempel vara i en 
lista istället för att ha en barn entiteterna lagrade inom en föräldrar entitet. An-
ledning till denna struktur är att det blir väldigt lätt att hantera och iterera över 
hela världen.
Det är exakt så entiteter är lagrade i implementationen när det tillhör en värld. 
Barn entiteterna till en entitet existerar inte inom entiteten utan är istället lagra-
de på samma nivå som föräldern. Som tidigare nämnt refererar bara förälder till 
vilka som är dess barn genom deras unika id:n.

Att entiteter kan också existera utanför en värld har flera fördelar där den mest 
tydliga är att man då lätt kan bygga upp komplicerad entiteter för att sedan kun-
na instansiera dem direkt in i världen. 
Till exempel en bil entitet som har ett antal komponenter samt fyra barn entite-
ter som är för vardera bild hjul.
Om vi nu skulle följa samma system som när entiteter existerar i en värld så 
skulle vi ha 5 olika entiteter som är helt skilda från varandra förutom id referen-
serna. Det gör att om vi till exempel vill instansieringen hela bilen så måste vi 
instansiera alla fem entiteter samtidigt. På samma sätt om vi vill hämta hela bi-
len från världen för att kunna serialisera den så måste vi göra detta på 5 olika 
entiteter.

För att undvika detta så förändras entitets struktur när den lämnar en värld. En 
entitets alla barn entitet referenser samlas ihop rekursivt för att sedan sättas in i 
entiteten så att den faktiskt innehåller alla sina barn. Allt detta görs gömt från 
användaren av ramverket så beteendet hos en entitet är detsamma från deras 
perspektiv oavsett om entiteten tillhör en värld eller inte.
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Figur 3: Uppbyggnaden hos en entitet förändras när den läggs till och tas bort 
ur en värld. Där den västra sidan visar hur uppbyggnaden ser ut när den inte till-
hör någon värld och den högra sidan visar uppbyggnaden när den tillhör en 
värld.
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4.3 Implementation av målen

Detta fokus på komposition med hjälp av komponenter gör det väldigt enkelt att
lägga till ny funktionalitet i spel utan att behöva förändra redan existerande de-
lar. Då nya komponenter och system kan bara läggas till för ny funktionalitet. 
Kompositionen gör det också väldigt enkelt att skapa nytt spel innehåll. 
Ett exempel skulle kunna vara att det finns ett is svärd och ett eldsvärd i spelet.
Is svärdet skulle vara uppbyggt av komponenterna is och svärd. Eldsvärdet 
skulle vara uppbyggt av komponenterna eld och svärd. Om det nu skulle varit 
ett klassiskt objekt orienterat ramverk med fokus på arvshierarki så skulle is och
eld svärden istället vara uppbyggda genom att ärva från en svärd klass.
Det skulle däremot bli problematiskt om man då skulle vilja göra ett is eldsvärd 
för då skulle man ärva från både is svärdet och eldsvärdet och det båda har ärvt 
från svärd klassen. Vilket skapar en diamant formade arvshierarki som ofta ska-
par problem och i C# är det inte ens tillåtet.

Figur 4: Problematiken med diamant formade arvs kedjor. Visar hur FireI-
ceSword får två SwordDamage fält på grund av att Sword ärvs två gånger indi-
rekt.

Detta är inget problem med komponenter då is eld svärdet skulle bara då vara 
en sammansättning av komponenterna is, eld och svärd.
Vilket minskar arbetet för användaren då det blir lite repeterande funktionalitet 
som behöver implementeras. Det gör också att experimentering blir enkelt. Vil-
ket ger användare mycket makt och kreativ frihet över hur spelen ska skapas.
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Figur 5: Hur problemet med diamant formade arvs kedjor löser sig automatiskt 
med komposition.

Sättet att skapa spel i Pix är likadant med hur ramverket utökas vilket gör att 
användaren måste lära sig hur man utökar ramverket för att göra spel. En an-
vändares sätt att utöka ramverket med egen funktionalitet är likadan med hur all
funktionalitet är uppbyggt internt i ramverket. 
Detta gör att ingångs tröskeln till att lära sig ramverket blir lite högre. Men det 
tillför att så fort man kan skapa spel i ramverket så kan man också utöka ram-
verket med egen funktionalitet.
Detta utökar ännu mer användarens makt och frihet.

Sättet som Pix lagrar spelvärldens data på gör det lätt för användaren att skapa 
ett projekt där serialisering och deserialisering kan göras med princip en kod 
rad. Vilket tar bort en hel del extra arbete som kan uppstå för projekt som har en
komplex värld.
Hela ramverket är bara ett C# bibliotek vilket gör att det med lätthet skulle till 
exempel kunna publiceras på NuGet som är ett C# pakethanterare. Det skulle 
göra att ramverket skulle kunna läggas till ett projekt genom ett enkelt kom-
mando eller genom att ändra projektets paket beroende. 
Det gör det enkelt att starta ett nytt projekt med ramverket eller integrera det i 
ett befintligt.
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Att Pix existerar som ett bibliotek med grundläggande funktionalitet för att byg-
ga ett spel istället för en editor med en hel mängd funktionalitet kan ha en del 
fördelar.
Med en stor spelmotor med massor av funktionalitet så tvingas användaren till 
att läras sig all funktionalitet om den nu inte vill råka implementera redan exi-
sterande funktionalitet igen. Användaren behöver också lära sig det om det vill 
använda spelmotorn så effektivt som möjligt. Detta kräver bra minne, mycket 
tid. Sedan så finns alltid risken att den existerande implementation för en viss 
funktionalitet inte uppfyller användaren krav. Vilket gör att den ändå måste im-
plementeras.
Allt detta undvik om fokus ligger på bra grundlig funktionalitet som använda-
ren sedan använder för att bygga mer specifik funktionalitet.

4.4 Rendering

Konstruktionen av 2D renderaren i Pix inspirerades från början mycket av 
libGDX renderaren [18] då den är snabb. Den valdes också som inspiration på 
grund av att Java som libGDX är byggt med liknar mycket C# vilket gör det en-
kelt då att få inspiration ifrån. libGDX riktar sig mot OpenGL och Pix riktar sig 
mot Veldrid som är mer Vulkan likt i sin design. Detta gör att den slutliga im-
plementationen skiljer sig en del gentemot libGDX. Men hur batchen av saker 
som ska renderas är strukturerade är fortfarande relativt lik libGDX.

Renderaren fungerar så att användaren börjar med att kalla på en metod som he-
ter BeginDraw. Den gör renderaren redo att ta emot saker som ska renderar. 
Då kan användaren börja kalla på metoder hos renderaren som i sin tur lägger 
till vad som ska renderas i en lista. Det kan till exempel vara en AddCircle som 
lägger till en cirkel eller kanske AddSprite som lägger till en sprite. Efter allt 
har lagts till kallar användaren på en EndDraw som tar allt i lista och renderar 
det.

4.5 Input

Input systemet i Pix är konstruerat så att oavsett om det handlar om mus, tan-
gentbord eller spelkontroll så ska det kunna behandlas likadant. Det är den sta-
tiska klassen ActionInput som har hand om det. Den tillåter en att koppla input 
från tangentbord, mus och spelkontroll till en sträng.
Det gör att man till exempel kan skapa en action för att röra sig framåt. Sträng-
en skulle kunna heta “MoveForward”. När namnet är bestämt är det bara att an-
vända sig av metoden AddAction i ActionInput för att koppla till exempel tan-
genten “W” och upp tangenten till “MoveForward”. Efter det behöver inte an-
vändaren bry sig om det kommer input från “W” eller upp tangenten utan kan 
istället bara lyssna efter “MoveForward” input. 
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4.6 Fysik

Fysik systemet i Pix är byggt ovanpå en portad version av Aether Physics2D. 
Aeather Physics2D är ett fysik tillägg till spelramverket MonoGame. Det porta-
des därav över till Pix. Ett lager är byggt över det portade Aether Physics2D för 
att få det att passa bättre med resten av ECS designen i Pix. Lagret är imple-
menterat med hjälp av systemet PhysicsSystem och komponent PhysicsBo-
dy2DComponent. Där PhysicsSystem är bron mellan Aether Physics2D porten 
och resten av Pix. För att använda sig av fysik funktionaliteten läggs Physics-
Body2DComponent till en entitet. Entiteten kommer då behandlas som en fy-
sisk kropp som man kan manipulera genom den komponenten.

4.7 Resurser

Resurser som textur och font filer hanteras av klassen ResourceManager i Pix. 
Den samlar in resurserna genom att leta efter en mapp som heter “resources” i 
projektet. Namnet “resources” kan också ändras till något annat om så önskas 
vid konstruktionen av ResourceManager. För att få tag i texturer eller font stilar 
så efterfrågas dem genom ResourceManager. 

När en font stil efterfrågas genereras en textur med alla karaktärer som finns 
med i font stilen. Det gör att den genererade texturen sedan lätt kan användas 
för att renderar text med renderaren. Det genererade font texturerna blir cachade
så om en font stil efterfrågas flera gånger så kommer genereringen bara ske en 
gång.

Texturer filer hanteras på ett annorlunda sätt. ResourceManager hittar först alla 
texturer som finns i mappen rekursivt. Efter det tar den alla texturer och packar 
ihop dem till en enda stor textur, ofta kallat “texture atlas”. Om den texturen blir
större än 4096x4096 pixlar kommer det istället skapas en till textur och så vida-
re. Detta medför om man har flera tusen små texturer så kommer dem efter 
packningen bara vara runt 2-3 stora texturer. Detta spara på plats och gör rende-
ring snabbare. Då det är mer krävande för en renderare att renderar många olika
texturer istället för ett par stora.
Generering av dessa “texture atlas” sker bara om texturerna i “resource” map-
pen har ändrats eller om ingen generering har gjorts innan.
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5 Resultat
Resultat består av en genomgång av skapande av ett exempel spel i både projek-
tets ramverk Pix och den redan befintliga öppen källkod spelmotorn Godot.
Exemplet består av ett litet test spel där man styr ett rymdskepp genom en 
rymdmiljö som består av stjärnor och asteroider. Allt detta är i 2D pixelgrafik.

5.1 Godot

Steg för steg guiden som beskriver hur Godot exemplet har skapats börjar efter 
Godot har laddats ner och ett nytt projekt har skapats.

Skapande av världen
Världen i Godot är en scen. En scen är en samling noder och scener.
För att börja skapa en spelvärld så behövs alltså en scen skapas. Tryck på 2D 
Scene knappen för att skapa en 2D scen.

 
Figur 6: 2D Scene knappen.

Nu existerar grunden där allt innehåll i världen ska placeras. Scenen sparas ge-
nom att trycka på Scene knappen upp i vänster hörn. På menyn som dyker ut 
kan scenen sparas genom att trycka på Save Scene knappen.
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Figur 7: Save Scene knappen.

Spara scenen som MainScene då det är huvudscenen i spelet.
För att kunna lägga till rymdskepp, stjärnor och asteroider så måste vi lägga till 
respektive texturer. Det görs genom att skapa först en mapp dedikerad åt textu-
rerna. Höger klicka på root mappen i FileSystem vyn för att skapa en ny mapp. 

Figur 8: New Folder knappen.
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Nya mappen får kallas sprites då texturerna kommer användas som sprites.
Texturerna kan nu dras från operativsystemets filutforskare in i den nyskapade 
mappen i Godot.

Figur 9: FileSystem vyn efter texturerna har lagts till.

För att placera ut vart alla stjärnor och asteroider ska vara så används ett skript. 
Skriptet skriv i GDScript som är huvudspråket i Godot. Skriptet placeras på 
root noden i MainScene. Det görs med enkelhet genom att högerklicka på root 
noden och sen trycka Attach Script knappen. Då öppnas ett fönster där man be-
kräftar skapelsen av en ny skriptfil.
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Figur 10: Bekräftande av ny skriptfil.

När det är bekräftat öppnas text editor fönstret i Godot där man kan börja skriva
skript koden för noden. Filen kommer med följande kod redan, vilket visar 
grunden till hur man programmerar med GDScript.

extends Node2D

# Declare member variables here. Examples:
# var a : int = 2
# var b : string = "text"
# Called when the node enters the scene tree for the first time.
func _ready() -> void:

pass # Replace with function body.

# Called every frame. 'delta' is the elapsed time since the 
previous frame.
#func _process(delta) -> void:
# pass

Funktionen _ready kallas när den läggs till i en nods träd hierarki vilket gör det 
till en initialisering funktion. Medans _process kallas varje frame och är därför 
en uppdateringsfunktion. Att placera ut alla stjärnor och asteroider behöver bara
ske en gång så det är bara _ready som behöver användas för det här skriptet.
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Först läggs variablerna som behövs till. Där det är tre variabler som bestämmer 
hur världens ska genereras vilket är asteroid_count, star_count och world_size. 
Variablerna asteroid_texture och star_texture är variablerna som håller texturer-
na som ska användas för de genererade spritsen.

extends Node2D

export(Texture) var asteroid_texture : Texture;
export(Texture) var star_texture : Texture;

var asteroid_count : int = 500;
var star_count : int = 10000;
var world_size : float = 1000

Det sistnämnda variablerna är lite speciella då det använder export nyckelordet. 
Att export nyckelordet läggs till gör det möjligt att ändra deras värden från edi-
torn. 
Det gör att i editorn så kan texturerna kan dras in i platser döpta till samma 
namn som variablerna. Det är i Inspector vyn för noden som vi la till skriptet på
som det dyker upp i.
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Figur 11: Export variabler i editorn.

Stjärnorna och asteroiderna behöver placeras ut och det görs genom att skapa en
funktion som sköter det. Funktionen döps till _create_sprites och tar in 3 para-
meter. Dessa är en textur, en int som beskriver hur många som ska placeras och 
en float som beskriver max skalan en sprite kan ha. Om till exempel max skalan
är 2 så kan kommer spritsen som placeras att ha en skala mellan 1-2. 

func _create_sprites(texture : Texture, count : int, max_scale : 
float) -> void:

for i in range(count):
var sprite = Sprite.new()
sprite.texture = texture;
sprite.transform.origin = Vector2(rand_range(-

world_size, world_size), rand_range(-world_size, world_size))
sprite.rotation_degrees = rand_range(0, 360)
var scale = rand_range(1, max_scale)
sprite.scale = Vector2(scale, scale)
add_child(sprite)

Asteroiderna och stjärnorna kan skapas nu genom att kalla _create_sprites med 
passande värden i  _ready  funktionen för att skapa dem när spelet startas.
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func _ready() -> void:
_create_sprites(star_texture, star_count, 4)
_create_sprites(asteroid_texture, asteroid_count, 20)

För att skapa en mörkblå bakgrund till allt kan en Polygon2D nod också skapas 
i _ready funktionen. En Polygon2D skapas genom att definiera alla hörn där 
den första och sista punkten är samma för att sluta polygonen. Bakgrundens 
z_index sätts till -1 för att göra så att bakgrunden är bakom allt annat i världen.

var background = Polygon2D.new()
var array = PoolVector2Array()
array.push_back(Vector2(-world_size, -world_size))
array.push_back(Vector2(-world_size, world_size))
array.push_back(Vector2(world_size, world_size))
array.push_back(Vector2(world_size, -world_size))
array.push_back(Vector2(-world_size, -world_size))
background.color = Color(11 / 255.0, 15 / 255.0, 21 / 255.0)
background.polygon = array
background.z_index = -1
add_child(background)

Om spelet körs genom att trycka på spela knappen i editorn så visas stjärnor och
asteroider och en bakgrund till allt som är mörkblå.
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Figur 12: Genererad värld.

Skapande av rymdskeppet
Världen är genererad men rymdskeppet saknas. Rymdskeppet är mer komplice-
rad jämfört mot asteroiderna och stjärnorna. Rymdskeppet kommer bestå av fle-
ra delar som till exempel en sprite och en fysik kropp för att den ska kunna fly-
ga runt. Därav skapas rymdskeppet som en egen scen som sedan instansieras in 
i MainScene där rymden är genererad. 
Ny scen skapas genom att klicka på New Scene knappen som ligger i Scene 
menyn.

Figur 13: New Scene knappen.

Rymdskeppet ska kunna röra på sig på ett fysiskt sätt. Det betyder att det be-
hövs en annan nod som root nod än Node2D. Tryck på Custom Node för att väl-
ja en annan nod. När tryckt så dyker ett fönster upp med en mängd olika nod 
typer att välja mellan. RigidBody2D är det vi söker då det är en nod som be-
handlas som en fysik kropp
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Figur 14: Skapande av RigidBody2D nod.

För att lägga till rymdskepps spriten som barn till root noden så klicka först på 
root noden. 

Figur 15: Tryck på root noden

Efter det dra rymdskepp texturen från FileSystem i Godot till 2D scene vyn.
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Figur 16: Dra ut skepp texturen in i 2D vyn för att skapa sprite.

När en textur dras ut in i 2D vyn dyker ett fönster upp som låter dig bekräfta att 
du vill skapa en sprite. Efter det klicka på spriten som lagts till under root no-
den. Tryck sedan på sprite knappen som dyker upp över 2D vyn. På menyn som
dyker ut tryck på Create CollisionPolygon2D sibling. Till sist bekräfta skapel-
sen på fönstret som dyker upp.
Det har nu skapats en hitbox för rymdskepp spriten. Det betyder att när skeppet 
krockar med något annat i världen så kommer den krocka och inte bara flyga 
igenom.
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Figur 17: Skapande av CollisionPolygon2D sibling.

Det behövs ett till barn till root node och det är en Camera2D nod. Camera2D 
behövs för att få en kamera som följer efter och visar rymdskeppet och omgiv-
ningen runt skeppet. Tryck på root noden och sen plus knappen lite över för att 
skapa en ny barn nod. 

Figur 18: Skapande av ny barn nod.

Välj Camera2D i fönstret som kommer upp. Tryck sedan på den skapade noden 
i scene listan. Tryck i så att Current är på slaget i nodens Inspector vy som dy-
ker upp på höger sida av editorn. Att ha Current påslaget gör den kameran till 
den aktiva som spelaren ser världen igenom.

Om vi skulle trycka på spela knappen så skulle rymdskeppet bara falla. Detta 
passar inte för en rymdmiljö så gravitationen måste ändras. Det görs genom att 
öppna Project menyn och klicka på Project Settings. Project Settings fönstret 
öppnas. Där kan Default Gravity för 2D Physics hittas vilket kan ändras från 98
till 0 för att få ingen gravitation.
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Figur 19: Ändra gravitationen för 2D fysik.

För att göra allt lite tydligare kan vi nu ändra namnen på noderna i scenen så att
det representerar bättre vad deras funktionalitet är.

• RigidBody2D => Ship

• ship => Sprite

• CollisionPolygon2D => Collision

Nu är rymdskeppet nästan redo att skriptas men det är en sak som behövs göras 
först. Det är att lägga till input-mappningar så att vi kan styra skeppet. Det görs 
genom att gå in på Project Settings. Väl inne i Project Settings så finns det en 
tab som heter Input Map, gå in där.
Här kan input-mappningar lägga till. Det fungerar genom att först högst upp 
skriva in ett action namn som till exempel MoveForward och trycka Add knap-
pen. Då läggs det till en action i listan som heter MoveForward. 

Figur 20: Skapa action.

Scrolla ner för att hitta den längst ned i listan. Bredvid den nyligen tillagda Mo-
veForward action så finns det en plus knapp.
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Figur 21: Plus knappen.

Tryck på plusknappen för att mappa MoveForward till något input. Det kommer
upp en lite meny där man har valet om man vill skapa en mappning mot key-
board, mus eller spelkontroll. Välj keyboard och tryck sedan tangentbordsknap-
pen W. Nu är MoveForward mappad till W. Nu i skript kan vi fråga om Move-
Forward är nedtryckt och om den är det så är alltså knappen W nedtryckt. Detta 
möjliggör att flera knappar kan ha mappningar till en action om så önskas.

Göra det likadant för MoveBack, MoveRight och MoveLeft. 
Mappningarna ska vara som följande:

• MoveForward => W

• MoveBack => S

• MoveRight => D

• MoveLeft => A

Nu kan skriptet för rymdskeppet skapas. Skapa ett skript till root rymdskepps 
noden genom att högerklicka på den och Attach Script. Rymdskeppet ska upp-
dateras fysiskt. Uppdatering av fysik gör genom att överskrida _physics_pro-
cess funktionen. Vilket är en uppdaterings funktion för just fysik. Börja genom 
att hämta input värdena och konvertera det till en 2d vektor som beskriver rikt-
ning och styrka.

func _physics_process(delta: float) -> void:
var move_forward_value = 

Input.get_action_strength("move_back") - 
Input.get_action_strength("move_forward")

var move_right_value = 
Input.get_action_strength("move_right") - 
Input.get_action_strength("move_left")
var movement_vector = Vector2(move_right_value, move_forward_value)

Efter det kalkyleras rotationen som behövs läggas till för att rymdskeppet ska 
vara roterat mot riktningen det rör sig i.
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var next_angle = rotation + (angular_velocity * delta * 20)
var target_angle = movement_vector.angle()
var shortest_distance = shortest_angle_distance(next_angle, 
target_angle)

Till sist så appliceras den linjära kraften och den angulära impulsen för att få 
rymdskeppet att röra på sig och rotera till rörelsen.

add_central_force(movement_vector)
apply_torque_impulse(shortest_distance * (1.0 / delta))

Rymdskeppet är klar så spara scenen för rymdskeppet. Efter det kan rymd-
skepps scenen dras in från FileSystem vyn till 2D vyn i MainScene för att lägga
till den i huvudscenen. Rymdskeppet existerar nu som en delscen inom Main-
Scene. Exemplet är klart och kan köras genom att trycka på spela knappen.

Figur 22: Körande av klart Godot exempel.
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5.2 Pix

Steg för steg guiden som beskriver hur Pix exemplet har skapats börjar efter att 
Pix har lagts till som kodbibliotek till ett C# projekt.

Skapande av egen Engine subklass
För att börja skapa ett spel i Pix så behövs först en subklass av Engine skapas. 
Vi ärver från BasicEngine vilket är en subklass av Engine vilket hanterar ett par
saker automatiskt för användaren.

class SampleEngine : BasicEngine
{
    public override void Initialize()
    {

    }
}

Då BasicEngine är abstrakt och innehåller den abstrakta metoden Initialize så 
måste den implementeras. I Initialize metoden definieras hur spelet ska fungerar
och hur själva ramverket ska fungerar. Det görs genom att definiera vilka sys-
tem som behövs och vilken värld spelet ska starta med.

public override void Initialize()
{
    AddSystem(new PhysicsSystem());
    AddSystem(new GUISystem(GraphicsDevice));
    AddSystem(new AnimationSystem());
    AddSystem(new RenderSystem(GraphicsDevice, ResourceFactory, 
Swapchain, _resourceManager);

    SetWorldInstant(new SampleWorld());
}

Systemen som ska användas kan nu läggas till i den ordningen som de ska pro-
cessar entiteterna i världen. 
Systemen uppdateras i en loop så PhysicsSystem kommer var den som först 
uppdateras och RenderSystem den som sist uppdateras. Spel loopen körs så 
länge spelet är igång.
RenderSystem är sist på grund av att vi vill att hela världen har blivit uppdate-
rad innan vi renderar den ut till skärmen som en bild.
Den aktiva världen sätts som SampleWorld vilket är en egen skapad klass som 
ärver ifrån World.
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Skapande av fönster
Nu har vi motorn men vi har inget fönster som motorn körs i. Detta görs genom
att skapa ett DesktopWindow. Efter det skapar vi en BasicApplication som vi 
passar in både DesktopWindow instansen och en SampleEngine instans till. Allt
startas genom att köra DesktopWindows Run metod. Allt denna kod skriver vi i 
programmets Main metod.

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        DesktopWindow window = new DesktopWindow("Pix", 1280, 720);
        BasicApplication application = new BasicApplication(window,
new SampleEngine());
        window.Run();
    }
}

Nu om programmet körs så öppnas ett fönster med storleken 1280x720 och vi-
sar en svart skärm.

Skapande av världen
För att fylla skärmen med innehåll så måste vi skapa en värld som vi fyller med 
entiteter. Det gör vi genom att skapa en subklass av World som vi kallar Samp-
leWorld.

class SampleWorld : World
{
    public SampleWorld()
    {

    }
}

I SampleWorld konstruktorn kan världens innehåll skapas och läggas till.

För att få en annan bakgrund än svart så kan vi lägga till en rektangel form som 
täcker upp en stor del av världen. Vi sätter dess position på -100 enheter på Z 
axeln för att lägga den långt bak i bakgrunden i världen så att vi kan ha annat 
innehåll framför den. Vi sätter också dess storlek till 10000 enheter för att den 
ska täcka en stor del av världen. Färgen sätts genom att använda Color där rgb 
ställs i genom värden mellan 0-255 för r, g och b. Färgen här blir mörk blå.
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Entity background = new Entity();
background.AddComponent(new TransformComponent(new Vector3(0f, 0f, 
-100f)));
background.AddComponent(new RectangleComponent(new Vector2(10000, 
10000), new Color(11, 15, 21)));
AddEntity(background);

Att rita något mer komplext som en sprite görs på ett väldigt liknande sätt fast 
RectangleComponent byts ut mot en TextureComponent. Där specificerar vi en 
relativ sökväg på en bild fil istället för att ställa in storleken och färgen som i 
RectangleComponent. Med standardinställningar letar Pix efter filer som ligger 
i en mapp med namnet “resources”. Mappen “resources” måste ligga inom pro-
jektets mapp och fil sökvägarna är relativa till den mappen.

Entity star = new Entity();
star.AddComponent(new TransformComponent(new Vector3(0f, 0f, -
50f)));
star.AddComponent(new TextureComponent("star"));
AddEntity(star);

Detta skapar bara en stjärna vilket inte riktigt skapar en rymdmiljö då det gene-
rellt sett är mycket stjärnor man kan se i rymden. För att skapa en hel mängd 
stjärnor kan koden göras om till att använda en MultiTextureComponent istället 
vilket är gjord för att visa mycket sprites samtidigt.

38



Pix
Gustav Beije 2019-06-13

Entity stars = new Entity();
MultiTextureComponent multiTextureComponent = new 
MultiTextureComponent();
for (int i = 0; i < Stars; i++)
{
    string starTexture = starTextures[random.Next(0, 
starTextures.Count)];
    float scale = random.Next(1, 5);
    Vector3 starPosition = new Vector3(random.Next(-WorldSize, 
WorldSize), random.Next(-WorldSize, WorldSize), random.Next(-
WorldSizeZ, (int) Math.Round(WorldSizeZ / -2f)));

    Transform starTransform = new Transform(starPosition, 0f, new 
Vector2(scale));
    multiTextureComponent.AddTexture(starTexture, starTransform);
}
stars.AddComponent(multiTextureComponent);
stars.AddComponent(new TransformComponent());
AddEntity(stars);

Koden för detta är lite mer komplicerad men den genererar också ett helt stjärn-
fält istället för bara en stjärna. Den stora skillnaden är hur man använder Multi-
TextureComponent gentemot TextureComponent. I TextureComponent lägger 
man bara in sökvägen på texturen som ska visas. I MultiTextureComponent så 
lägger man in KeyValuePair fält i en lista. Fälten har typen string som nyckel 
och Transform som värde. Nyckeln blir då textur sökvägen man vill visa och 
värdet blir transformering för hur den ska representeras i världen, alltså platsen, 
rotationen och skalan.
För att skapa mer detalj till världen så kan asteroider läggas till på samma sätt 
som stjärnorna.
Efter det finns världen men rymdskeppet måste också skapas som spelaren ska 
kunna kontrollerar.

39



Pix
Gustav Beije 2019-06-13

Figur 23: Genererad värld.

Skapande av rymdskeppet
Rymdskeppet behöver ha en textur som visas som en sprite i världen. Rymd-
skeppet behöver också fysik funktionalitet så att det kan röra sig på ett fysiskt 
korrekt sätt. Fysiken funktionaliteten behövs också kunna styras av spelaren.
För rymdskeppet skapas en ny entitet som lägger till ett antal komponenter för 
att kunna uppfylla dess krav.

PlayerComponent läggs till rymdskepps entiteten för att säga att den tillhör en 
viss spelare. TransformComponent läggs till så att rymdskeppet ska kunna ha en
position, rotation och skala i världen.

Transform shipTransform = new Transform();
Entity ship = new Entity();
PlayerComponent playerComponent = new PlayerComponent(0);
ship.AddComponent(playerComponent);
ship.AddComponent(new TransformComponent(shipTransform));
ship.AddComponent(new TextureComponent("ship"));

För att entiteten ska kunna behandlas som en fysik kropp så läggs PhysicsBo-
dy2DComponent till. En RectangleFixture läggs till i rymdskepps entitetens 
PhysicsBody2DComponent för att definiera en rektangel hitbox för entiteten. 
En hitbox är en slags form som används för fysik interaktion. Det möjliggör att 
saker faktiskt krockar med varandra istället för att bara fara igenom varandra.
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PhysicsBody2DComponent playerPhysicsBody = new 
PhysicsBody2DComponent(BodyType.Dynamic);
playerPhysicsBody.AngularDamping = 1f;
playerPhysicsBody.LinearDamping = 1f;
playerPhysicsBody.Fixtures.Add(new RectangleFixture(2f, 1.5f, 1f));
ship.AddComponent(playerPhysicsBody);

MovementComponent läggs till rymdskepps entiteten så att spelaren kan kon-
trollera entiteten med en spelkontroller, tangentbord eller dylikt.

MovementComponent movementComponent =
    new MovementComponent(150f, 55f, 1f, 
MovementRotationMode.RotateToInput);
movementComponent.MovementMode = MovementMode.MoveToBody;
movementComponent.RotationSpeed = 2f;
movementComponent.RotateWhenSourceAlmostZero = false;
ship.AddComponent(movementComponent);

Rymdskeppet är klart men spelet behöver fortfarande en entitet med komponen-
ten CameraComponent och en entitet med komponenten ViewportComponent.

CameraComponent är en kamera in i världen. I vårt fall vill vi ha en kamera 
som följer efter rymdskeppet. Det görs genom att skapa en ny entitet som har en
CameraComponent och en FollowComponent. FollowComponent används för 
att få entiteten att följa efter rymdskepps entiteten.

Entity camera = new Entity();
CameraComponent cameraComponent = new CameraComponent();
float viewHeight = 100f;
cameraComponent.ViewWidth = viewHeight;
cameraComponent.ViewHeight = viewHeight;
cameraComponent.FOV = 60f;
camera.AddComponent(cameraComponent);
camera.AddComponent(new TransformComponent(shipTransform));
camera.AddComponent(new 
FollowComponent(InterpolationMode.DampedSpring, 30, ship.ID));
ship.AddChild(camera);
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Till sist så behövs det en entitet med en ViewportComponent. En Viewport-
Component definierar en plats i spelets program fönster där den visar vad en 
CameraComponent ser. För att bestämma hur stor en sprite blir på skärmen utan
skalning så går det att definiera PixelPerUnit i ViewportComponent. I detta fall 
så används 16 som värde vilket betyder en sprite med en 16x16 pixlars texture 
skulle ha 1x1 enhetsstorlek.

Entity viewport = new Entity();
int pixelsPerUnit = 16;
ViewportComponent viewportComponent = 
ViewportComponent.NewWorldOnly(camera.ID, pixelsPerUnit);
viewportComponent.Width = 1f;
viewportComponent.Height = 1f;
viewportComponent.Position = Vector2.Zero;
viewportComponent.CameraEntityID = camera.ID;
viewportComponent.AutoFit = true;
viewportComponent.SampleCount = Veldrid.TextureSampleCount.Count8;
viewport.AddComponent(viewportComponent);
ship.AddChild(viewport);

Figur 24: Körande av klart Pix exempel.
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5.3 Gränssnitts skillnad

Meny klickande steg för att skapa exemplet. Tilläggande av textur resurser är li-
kadant för båda så de stegen inräknas inte med.

Godot behöver runt 30 meny klickande steg för att göra exemplet.
Pix behöver runt 1 meny klickande steg för att göra exemplet.

5.4 Prestanda skillnad

Mätningen av prestanda görs genom att använda vardera exempel. I båda fallen 
ökas rymdskeppen från 1 till 500 rymdskepp. Alla rymdskepp är fysik simulera-
de och kontrolleras av spelaren.

Godot ger runt 1 bild per sekund med 500 rymdskepp.
Pix ger runt 180 bilder per sekund med 500 rymdskepp.

Figur 25: Körande av Godot exempel med 500 rymdskepp. Ger runt 1 bild per 
sekund.
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Figur 26: Körande av Pix exempel med 500 rymdskepp. Ger runt 180 bilder 
per sekund.
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6 Diskussion
Från resultatet är det uppenbart att det är en stor skillnad i hur arbetssättet skil-
jer sig mellan spelramverket Pix och spelmotorn Godot. 

Oavsett vad man gör i Godot betyder det nästan alltid att man måste navigera 
genom ett antal menyer. Det gör att programmeraren måste hela tiden gå fram 
och tillbaka mellan det grafiska gränssnittet och texteditorn. Där mesta delen av
tiden spenderas i det grafiska gränssnittet.
Detta kan såklart vara en positiv sak, speciellt för någon som inte kan program-
merar. Då det generellt är lättare för någon att bara lära sig ett program gent-
emot att förstå hur programmering fungerar.
Men detta visar däremot hur lite fokus det är på programmerarnas arbetssätt i 
vanliga spelmotorer. Koden blir mer som ett slags klister som klistrar ihop re-
dan existerande funktionalitet i spelmotorn istället för att vara något som också 
kan skapa helt ny funktionalitet.
I Pix så spenderas all tid i texteditorn.

Tröskeln som nya användare behöver ta sig över för att förstå och använda spel-
ramverket/spelmotorn är olika mellan Pix och Godot. Det skiljer sig helt enkelt 
i filosofin i hur man vill att användaren ska lära sig ramverket. 

Godot är väldigt enkelt att plocka upp då det är simpelt att börja använda och 
låter användaren lära sig spelmotorn stegvis. Det gör att användaren inte ger 
upp när de försöker lära sig spelmotorn och gör den lätt åtkomlig för många. 
Detta kan bidra till att mer använder sig av motorn vilket kan göra att dokumen-
tationen blir bättre och att spelmotorn generellt får mer stöd.

Pix kastar däremot allt på användaren på direkten. För att börja använda Pix 
måste man helt enkelt fatta hur hela systemet fungerar. Pix strävar efter att vara 
byggt på ett simpelt och klart sätt. Vilket borde göra så att de flesta snabbt skul-
le kunna förstå hela ramverkets uppbyggnad. Då det inte är så många olika de-
lar i det. Användaren kommer ha det lite jobbigt i början men så fort den kom-
mer kunna skapa något i Pix så kommer dem också förstå hela ramverket.

Godot har mycket mer funktionalitet än Pix och det är imponerande hur Godot 
förmodligen är ändå den som är lättare att lära sig för många. Däremot så ska-
par man inga egna noder i Godot genom skriptning utan man lägger endast på 
funktionalitet på redan befintliga noder. Att skapa nya noder i Godot kan ändå 
vara viktigt då det är byggstenar man skapar allt med. Om det inte finns någon 
nod typ som gör det man behöver måste en skapas själv, vilket är komplicerat. 
För att göra egna noder måste spelmotorn som är gjord i C++ kompileras själv 
vilket är bra mycket mer komplicerat. I Pix så skapar man alltid saker på sam-
ma sätt som spelramverket är uppbyggt. Det gör att man inte stöter på det pro-
blemet men det gör också att tröskeln för att lära sig ramverket blir högre.
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Prestandan skiljer sig mycket mellan Godot och Pix. I det krävande test exemp-
len så har Pix nästan 200 gånger bättre prestanda än Godot. Detta möjliggör 
skapelsen av helt andra typ av spel. Däremot har Godot mer funktionalitet vil-
ket kan vara anledningen till att prestandan också blir sämre. Extra funktionali-
teten i Godot möjliggör såklart också skapelsen av andra typer av spel som 
skulle kunna vara svåra att göra i Pix. 

Mycket av dessa förändring kommer förmodligen från att Pix och Godot är två 
projekt som riktar sig till olika användare. Om syftet är att skapa ett mer klas-
siskt typ av spel, till exempel ett plattformsspel så är Godot ett självklart val. Då
det räcker med funktionaliteten som redan existerar i Godot. Om man förväntar 
sig att göra lite mer speciella saker så är det nog att rekommenderas att man ial-
lafall har ett litet team då det kommer krävas mer tid då spelmotorn kommer be-
höva ändras.

Om däremot syftet är från början att skapa ett mer speciellt spel eller komplext 
spel så kan Pix vara ett bra alternativ. Speciellt om teamet som gör spelet är väl-
digt litet eller består bara av en person. Pix passar bra för komplexa spel då det 
är effektivt rent prestandamässigt samt har en klar linje mellan vart logiken lig-
ger och vart datan ligger i spel. Denna effektivitet kommer mycket från att det 
är enkelt att använda sig av flera trådar i Pix vilket gör att Pix passa bra till spel 
som till exempel strategispel där det finns flera tusen datorstyrda figurer som 
interagerar med världen. Öppna spel där det finns en hel värld att utforska pas-
sar också bra då serialisering av världen är enkelt vilket annars kan vara utma-
nande när det är flera hundra tusen olika spelobjekt som referera varandra på 
alla möjliga sätt.

På grund av skillnaderna mellan dem borde inte Godot och Pix ses som konkur-
renter till varandra. Utan valet mellan Godot och Pix borde istället handla om 
vilka typer av spel man vill skapa.

Med ett fokus på programmerarnas arbetssätt, skapande av komplexa spel, bra 
prestanda, grafisk gränssnitt funktionalitet och att Pix använder sig av en ECS 
design med C# körande på .NET Core gör att det skiljer sig mot andra spelram-
verk/spelmotorer. Vilket kan tyda på att det finns en plats för Pix som spelram-
verk.
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6.1 Etiska aspekt

Då Pix är byggt med C# körande på .NET Core är det ett Microsoft orienterat 
ramverk. Även om .NET Core är släppt som öppen källkod och riktar det sig 
mot flera plattformar så är det ändå Microsoft som ligger bakom det och de som
huvudsakligen utvecklar det.
Det gör att Pix påverkas mycket av hur Microsoft väljer att utveckla .NET Core 
vidare. Microsoft är redan stora i spelvärlden med alla spel som släpps på Win-
dows och Xbox plattformarna samt hur majoriteten av spelutveckling sker på 
Windows.

Windows har den mest funktionella och avancerade utvecklingsmiljön för C# 
då plattformen har haft stöd för C# längst vilket bidrar till att de flesta skulle 
nog använda Windows för att utveckla spel med Pix. Detta stärker bara ytterli-
gare Microsofts grepp om spel och spelutveckling. Det negativa med det är att 
Microsoft skulle kunna styra utvecklingen av spel för att gynna deras syften lät-
tare. Vilket skulle kunna vara skadligt för samhället om Microsoft skulle be-
stämma sig för det, då spel som medium är så stort och når så många.

Pix skulle också  möjligtvis kunna öka antalet spel som kan köras på billigare 
datorer. Då det är lättare att skapa komplex funktionalitet och speldjup än vad 
det är att skapa komplex grafik i Pix. Detta fokus på speldjup istället för avan-
cerad grafik skapar då spel som fler kan delta i utan att behöva ha en dyr dator. 
Det skulle kunna bidra till att barn med föräldrar som inte har så bra ställt rent 
ekonomiskt inte behöver bli utanför på det sättet att det inte kan spela samma 
spel.

6.2 Framtida vidareutveckling

Pix kan utvecklas vidare på en mängd olika sätt. Det viktigaste skulle vara att 
lägga till ljud funktionalitet för att göra Pix mer användbart för spelskapande. 
Då .NET Core inte har något ljud stöd just nu skulle det betyda att något C/C++
bibliotek skulle behöva användas. Det biblioteket skulle då behöva stödja alla 
de användbara plattformarna i Pix.

Något som är inte är ett krav för att Pix ska vara fullt fungerande är 3D stöd. 
Men det skulle däremot göra användningsområdet större för Pix. Att lägga till 
3D stöd skulle betyda att göra om renderaren eller lägga till en till för 3D. En 
till fysikmotor skulle då också behöva implementeras som stödjer 3D. Till sist 
så skulle ljud systemet behöva stödja 3D vilket är något att tänka på redan när 
ljudsystemet implementeras.

Efter ljud stödet är implementerat och ett spel har gjorts i Pix är tanken att ram-
verket ska släppas som ett bibliotek under öppen källkod licensen MIT. Vilket 
skulle göra att vem som helst skulle kunna använda Pix för vad som helst.
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