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Sammanfattning

1 Inledning

1.1 Övergripande motivering

Definitionen av en dator är en programmerbar maskin som automatiskt utför en 
sekvens aritmetiska eller logiska operationer. Sekvensen går att ändra och 
medför att datorn kan lösa fler än ett sorts problem. 1

Definitionen är enhetlig, men hur själva datorn är konstruerad, vilka funktioner 
den har och hur programkod läses och skrivs är vida skiljaktiga. Det betyder att 
programkod skriven för en specifik datorplattform i de flesta fall inte går att 
exekvera på en annan plattform utan att modifieras eller skrivas om, om det 
överhuvudtaget är möjligt. Det gäller även om de två datorsystemen används i 
samma syfte. Exempelvis så kan en smartphone2 med operativsystemet IOS3 
inte köra applikationer skrivna för operativsystemet Android4 och vice versa, 
trots att båda är smartphones och båda använder ARM-processorer5.

Detta innebär problem för mjukvaruutvecklare. Att behöva skriva om sitt 
program för varje enskild plattform är tidskrävande och kostsamt. Det ideala 
vore att kunna skriva sitt program en gång och sedan kunna köra det på alla 
tillgängliga plattformar. Det är det som är målet med plattformsoberoende.

1.2 Frågeställning

Det jag ska undersöka är hur väl program skrivna i Haxe6 med det externa 
biblioteket NME7 uppnår plattformsoberoende. Mer specifikt hur väl ett spel 
skrivet i Haxe med NME är plattformsoberoende givet att programkoden är 
den samma och inte modifierad för varje plattform. På hemsidan för NME 
ställs frågan ”Does This Actually Work?” och svaret som ges är ”As surprising 
as it sounds, NME really works. You do not need to spend your time messing 
with cross-platform compatibility, but you also do not have to sacrifice runtime  
performance or access to platform features.”.8 

För att Haxe och NME ska anses vara plattformsoberoende ska samma källkod 
resultera i att spel som fungerar på ett tillfredsställande sätt på alla de testade 
plattformarna, givet att jag i programkoden tar hänsyn till den hårdvara som 
finns tillgänglig på plattformarna. En persondator har i regel tillgång till 
tangentbord och mus medan en smartphone i regel inte gör det. En smartphone 
har däremot tillgång till en touchscreen vilket majoriteten av persondatorer inte 
har. Med det i åtanke går det t.ex. inte att förvänta sig att ett program som är 
skrivet att enbart använda mus som inmatningsenhet att fungera på en 
plattform utan mus. Kriterierna för att spelet fungerar på ett tillfredsställande 
sätt är dessa:

• De funktioner som är listade i kravspecifikation i del 3.3 ska fungerar 
korrekt. 
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• Grafiken ska se likadan ut jämfört med på andra plattformar.a

• Den genomsnittliga bilduppdateringsfrekvensen ska ha ett värde på 
minst 40 FPS9.

De plattformar jag kommer att testa spelet på är följande:

• Windows10

• Ubuntu11

• Mac OS X12

• Android

• IOS

För Windows, Ubuntu och Mac OS X kommer jag att testa spelet både i det 
plattformsoberoende Flash-formatet13 och som plattformsberoende C++ filer14. 
Jag kommer att inkludera skärmbilder av spelet när det körs på de olika 
plattformarna som verifikation att spelet faktiskt fungerar samt att spelet ser 
likadant ut oavsett plattform. För att jämföra skillnaderna i 
bilduppdateringsfrekvens och för att se att minst 40 FPS uppnås så kommer 
bilduppdateringsfrekvensen att mätas för varje plattform.

Annoterade skärmbilder som illustrerar hur det färdiga spelet fungerar kommer 
att ingå samt länkar till en screencast15 av spelet.

1.3 Avgränsningar

För ett perfekt plattformsoberoende ska en applikation gå att köra på alla 
plattformar och operativsystem som finns, vilket är omöjligt i praktiken bland 
annat på grund av alla skillnader i den stora mängd hårdvara som existerar. Jag 
har därför begränsat antalet plattformar till de mest vanliga.

Jag kommer bara att använda 2-diminsionell grafik i spelet. Att utveckla ett 
spel med 3D-grafik skulle förmodligen ta för lång tid och i skrivande stund är 
stödet för 3D i NME väldigt begränsat. 

Jag kommer att fokusera på funktionaliteten av spelet och inte på optimering. 
Jag nöjer mig med att spelets alla delar fungerar korrekt. Jag kommer inte att 
spendera tid på att optimera koden att vara så resurseffektiv som möjligt.

1.4 Källkritik

Jag använder Nationalencyklopedin i så stor utsträckning som möjligt då det är 
en tillförlitlig källa med artiklar på svenska. Om ingen artikel finns tillgänglig 
på Nationalencyklopedins hemsida och det handlar om en produkt så använder 
jag tillverkarens webbsida för produkten som källa. Om det istället handlar om 
datortermer och begrepp har jag valt att använda artiklar från webbsidan 
WhatIs.com.16 Sidan innehåller över 7500 IT-relaterade definitioner och 
används enligt skaparna själva av yrkesmän inom IT och affärer. Webbsidans 
innehåll och artiklar skrivs av två redaktörer som arbetat i cirka ett decennium. 
En artikels författare anges med namn och innehåller datumet det senast 
uppdaterades samt eventuella bidragsgivare. På grund av detta anser jag att 

a Att grafikens bildförhållande ändras för att matcha bildförhållandet på skärmen går bra.
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artiklarna är tillförlitliga.

2 Teori

2.1 Operativsystem

Ett operativsystem är en samling mjukvaror som hanterar en dators hårdvara, 
koordinerar hårdvarans aktiviteter och fördelar tillgängliga resurser åt 
användaren.17 Ett operativsystem består av tre delar, operativsystemkärnan, 
systembiblioteket och användarprogram. Kärnan är den del av 
operativsystemet som kommunicerar med hårdvaran, t.ex. arbetsminne och  in- 
och utmatningsenheter. En annan beskrivning av kärnan är att det är det 
program som alltid körs när datorn är påslagen.18 Systembiblioteket består av 
grundläggande infrastruktur som används av övriga applikationer för att 
kommunicera med kärnan om lån av systemresurser. Kärnan ser till att 
applikationerna får tillgång till hårdvaran utan att det uppstår några konflikter. 
Användarprogram är applikationer för att använda systemet, tex. 
konfigurationsverktyg, texteditorer och filhanterare. Användargränssnittet som 
användaren använder sig utav för att interagera med datorns applikationer 
brukar oftast anses vara en del av operativsystem, men inte alltid. Övriga 
applikationer så som webbläsare, ordbehandlare och bildbehandlingsprogram 
hör inte till operativsystemet.

Figur 1. Schematisk bild över operativsystemets relation till resten 
av datorsystemet 

 

Applikationer ber om systemresurser från kärnan genom så kallade 
systemanrop.19 Programutvecklare brukar vanligtvis inte använda systemanrop 
när de programmerar. Istället använder de ett Application Programming 
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Interface, förkortat API. Två av de mest vanliga API:erna är Win32 API för 
Windows-system och POSIX API för POSIX-system, vilket inkluderar så gott 
som alla UNIX-, Linux- och Mac OS X-system. Ett API innehåller ett antal 
funktioner, inklusive eventuella parametrar och returvärden, som en 
programutvecklare har att arbeta med för att utnyttja en dators systemresurser. 
API:erna själva använder dock systemanrop.20 Man kan fråga sig varför de 
flesta programutvecklare väljer att använda sig utav ett API istället för att 
använda systemanrop och det finns flera orsaker. En orsak är att det blir lättare 
att utveckla samma program till flera plattformar. Olika system har olika 
systemanrop, men om systemen har stöd för samma API så kan i teorin samma 
API-funktioner användas på samtliga system.21 En annan anledning är att 
systemanrop ofta är mer detaljerade och svåranvända än vad API-funktioner är. 

Ett sådant här API för systemresurser kallas drivrutins-API och används som 
ett lager mellan högnivåprogrammerings och lågnivåresurser. Men det finns 
även API:er som låter en mjukvara använda funktionalitet från en annan 
mjukvara, så kallade högnivå-API:er. Ett exempel på ett högnivå-API är Open 
DataBase Connectivity, förkortat ODBC.22 Genom att använda ODBC-API:et 
kan en programmerare låta sin mjukvara hantera databaser utan att behöva bry 
sig om databashanterare eller SQL-kod23 som istället sköts av ODBC. API:er 
kan liksom applikationer vara plattformsberoende eller plattformsoberoende. 
API:erna OpenGL24 och Direct3D25 används båda till 3D-datorgrafik. OpenGL 
finns tillgängligt för de flesta persondator-operativsystem, spelkonsoler, 
handdatorer och mobiltelefoner medan Direct3D endast går att använda till 
Windows och Xbox-konsoler26.

Det släpps hela tiden ny hårdvara så ett operativsystem kan inte av sig själv 
veta hur kommunikationen ska gå till med framtida hårdvaror. Därför använder 
sig operativsystem utav drivrutiner27. Drivrutiner möjliggör att 
operativsystemet på rätt sätt kan utnyttja hårdvaruresurser.28 Eftersom 
operativsystem skiljer sig åt sinsemellan behövs det olika drivrutiner för olika 
operativsystem. Det är i det flesta fall hårdvarutillverkaren som tillverkar 
drivrutinerna för sina produkter. De avgör vilka operativsystem de tillverkar 
drivrutiner för. Det kan exempelvis anses att inte vara lönsamt att tillverka 
drivrutiner för ett operativsystem med en liten utbredning bland 
konsumenterna. Därför kan det på en dator med stöd för flera operativsystem 
finnas hårdvara som endast fungerar med vissa, trots att datorn är den samma. 
Det är med andra ord inte enbart mjukvaror som kan vara plattformsberoende.

För att utveckla en applikation till fler än en plattform måste man därför ta 
hänsyn till att operativsystem och API:er kan skilja sig åt och att det kanske 
inte finns stöd i form av drivrutiner för de hårdvaruresurser man använder sig 
utav. Om man till exempel har utvecklat ett spel till Android i Java och vill 
göra spelet tillgängligt till IOS måste applikationen skrivas om med Objectiv-
C29 då det inte finns någon Java-kompilator för IOS. Ett annat exempel är om 
man använt sig utav Direct3D för att göra ett spel till Windows och och vill 
göra spelet tillgängligt till Mac OS X och/eller Linux. Då måste man skriva om 
koden och ersätta alla anrop till Direct3D API:et med något annat eftersom 
Direct3D endast är tillgängligt till Windows. Om samma spelet använder sig 
utav en spelkontroll måste det finnas drivrutiner för spelkontrollen tillgängligt 
för Mac OS X och/eller Linux för att använda den. Finns det ingen drivrutin 
går det kanske att tillverka en själv om tillverkaren har gjort 
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hårdvaruspecifikationerna tillgängliga för allmänheten, förutsatt att man kan 
drivrutinsutveckling. Är specifikationerna hemliga går det kanske att gissa sig 
till dem med reverse engineering, vilket är svårt och tidsödande. Oavsett om 
specifikationerna är tillgängliga eller ej så kommer tillverkaren inte att ge sina 
kunder någon support på produkten om en drivrutin de ej har tillverkat själva 
används. 

Alla dessa hinder som kan uppstå kan göra att programutveckling till fler än en 
plattform blir en lång och kostsam process.

2.2 Multiplattformsutveckling

Ett tillvägagångssätt att göra sin applikation tillgänglig för flera plattformar är 
att använda olika källkoder för varje plattform. Men som nämns tidigare kan 
det vara tidsödande och kostsamt. 

Ett annat tillvägagångssätt är abstraktion av plattformen. För att lösa problemet 
med olika operativsystem och hårdvaror så körs programmen i en så kallad 
virtuell maskin.30 Applikationen läses av den virtuella maskinen som i sin tur 
översätter det till plattformsspecifika instruktioner. Så länge det finns en 
virtuell maskin för plattformen så ska applikationen i teorin klaras av att köras 
på den. I praktiken är det inte alltid riktigt så, t.ex. i fallet med Java31 så 
behandlas inte alla operativsystems processer på samma sätt vilket medför att 
trådade program32 kan prestera olika mellan plattformar eller inte fungera alls.33

Ett tredje tillämpningssätt är att använda endast en källkod som sedan 
kompileras till plattformsspecifika binära filer34 av kompilatorn. 

2.3 Haxe och NME

Programspråket Haxe som jag kommer att använda använder det tredje 
tillvägagångssättet som nämns ovan. Förutom att  kompilera till 
plattformsspecifika binära filer kan Haxe-kod även kompileras till kod för 
vissa virtuella maskiner och använder på så sätt även tillvägagångssättet med 
virtuella maskiner i vissa fall. Haxe har ett standardbibliotek med färdiga 
komponenter som fungerar på alla plattformar som Haxe stödjer. Men det finns 
även plattformsspecifika bibliotek att tillgå. Om de används går programmet 
bara att exekvera på den specifika plattformen.

I skrivande stund kan Haxe-kod kompileras till Javascript-filer35, Flash-filer, 
NekoVM-bytecode36, PHP-filer37 och C++ kod. Stöd för C#38 och Java är under 
utveckling.

NME är ett gratis öppet källkod ramverk till Haxe som gör det möjligt att med 
ett Flash-liknande API kompilera mjukvara till IOS, Android, webOS39, 
BlackBerry40, Windows, Mac41, Linux42, Flash och HTML543 med samma 
källkod.
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3 Metod

3.1 Angreppssätt

Mitt angreppssätt kommer att vara att skriva ett enklare spel i Haxe och NME 
och därefter testa spelet på olika plattformar för att besvara frågeställningen i 
del 1.2. 

3.2 Spelbeskrivning

Spelet jag ska utveckla kommer att vara av ett enklare slag då tiden är 
begränsad. 

Spelidén är att göra ett spel liknande Missile Command där man skjuter ner 
inkommande projektiler.44 För att göra spelupplevelsen lite annorlunda finns 
fiender i 8 olika färger. Svart, vit, röd, grön, blå, gul, cyan och magenta. 
Spelaren har tillgång till tre ytor i färgerna röd, grön och blå som går att slå av 
och på. Genom att slå av och på dessa ytor går det att med principen om 
additiv färgbladning45 bilda de 8 färger som fienderna kan anta, se tabell 1. De 
projektiler spelaren kan skjuta iväg har den färg som kombinationen av de tre 
ytorna bildar. För att förgöra en fiende måste den och projektilen ha samma 
färg. Om en fiende når spelarens rymdskepp utan att bli nedskjuten minskas en 
livsmätare med 1. När denna når 0 är spelet över. Varje besegrad fiende ger 10 
poäng, den högsta uppnådda poängen sparas och visas som ett highscore.

Tabell 1. Möjliga kombinationer
Röd Grön Blå Resulterande färg

På På På Vit

På På Av Gul

På Av På Magenta

På Av Av Röd

Av På På Cyan

Av På Av Grön

Av Av På Blå

Av Av Av Svart

3.3 Kravspecifikation

• Spelet ska innehålla färdiggenererade bitmaps46, så kallade sprites47.
• Spelet ska innehålla ljudeffekter men användaren ska kunna stänga av 
dessa om så önskas.
• Spelet ska spara den högsta poängen som har nåtts och den 
informationen ska inte gå förlorad när spelet stängs av.
• Spelet ska kontrolleras med touchscreen på smartphones och med 
tangentbord och mus på persondatorer.
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3.4 Redogörelse av arbetet

Haxe är ett språk baserat på ActionScript, ett objektorienterat språk som 
ursprungligen utvecklades av Macromedia Inc, men som numera ägs av Adobe 
Systems.48 Då jag inte hade någon tidigare erfarenhet av Haxe eller 
ActionScript började jag arbetet med att undersöka vilka skillnader och likheter 
Haxe har i jämförelse med de programmeringsspråk jag har erfarenhet av. 
Eftersom Haxe är ett objektorienterat språk var begrepp och metoder som 
klasser och arv lätta att applicera från tidigare erfarenheter med 
objektorienterade språk som Java. Där efter började jag programmera och när 
jag stötte på något Haxe-specifikt problem letade jag efter kodexempel eller 
foruminlägg om problemet.

Jag började med det mest grundläggande som att ladda en bitmap-bild i minnet 
och visa den.

Där efter implementerade jag stegvis de mer avancerade delarna.

Förutom NME-bibilioteket använde jag även biblioteket Actuate av Joshua 
Granick, som även är en av utvecklarna av NME.49 Actuate används till vad 
som på engelska kallas inbetweening eller tweening.50 Det tweening gör är att 
givet två bilder generera mellanliggande bilder så att den första bilden stegvis 
omvandlas till den andra. Ett användningsområde som jag använde i mitt spel 
är att givet en startplacering och en slutplacering få ett bildobjekt att röra sig 
över spelplanen.

Ytterligare ett användningsområde jag använde var att få bildobjekt att krympa 
och tonas bort.
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Kodexempel: Ladda och visa bitmaps

var spriteBitmapData:BitmapData = 
Assets.getBitmapData("assets/mySprite.jpg");
var spriteGraphic:Bitmap = new Bitmap (spriteBitmapData);
addChild(spriteGraphic);

I detta exempel heter bitmap-filen mySprite.jpg och finns i en mapp kallad 
assets.

Kodexempel: Animera en förflyttning av ett bildobjekt

Actuate.tween (mySprite, time, { x: mySprite.x + 25, y: 
mySprite.y + 50 });

Variabeln mySprite är bildobjektet och variabeln time anger i sekunder hur 
lång tid förflyttningen tar. I detta fall kommer mySprite att förflyttas 25 pixlar 
åt höger och 50 pixlar nedåt från sin ursprungsposition. 



Föutom tweening innehåller Actuate även en timerfunktioner som jag använde 
för att skapa tidsintervaller för fiendevågor.

För kollisionsdetektion använde jag så kallade hitboxes och signalerade 
kollsion vid överlapp.51

Jag använde klassen TextField52 och typsnittet Abduction 200053 för att visa 
text, bland annat till poängmätaren.

Som bakgrund använder jag en public domain-bild av galaxen M81 taget av 
Hubble-teleskopet.54

Spelets ljudeffekter kommer från webbsidan www.flashkit.com och är 
freeware.

När spelaren avfyrar en projektil använder jag ett ljudklipp kallat ”Missile 
Launch”.55 När projektilen exploderar använder jag ett ljudklipp kallat 
”Explosion”.56 Slutligen använder jag ljudklippet ”Barrel explode” när spelaren 
tar skada.57

9

Kodexempel: Tona bort och krymp ett bildobjekt

Actuate.tween (mySprite, 1, { alpha: 0, height: 0, width: 0, 
x: x, y: y }, false);

Alpha, height, width, x och y anger vad värdena hos mySprite blir efter 1 
sekund. X och y värdena består men alpha-värdet och höjden och bredden 
minskar gradvis till 0.

Kodexempel: Kör en metod med fördröjning

Actuate.timer (1).onComplete (nextWave);

Efter en sekund körs metoden nextWave().

Kodexempel: Ladda typsnitt och visa text

var font = Assets.getFont ("assets/Abduction2000.ttf");
var format = new TextFormat (font.fontName, 24, 0xFFFFFF);

Laddar typsnittet Abduction2000 och ställer in att texten ska ha storlek 24 
och vara svart.

var Int:score = 100;
var scoreLabel:TextField = new TextField();
scoreLabel.defaultTextFormat = format;
scoreLabel.selectable = false;
scoreLabel.embedFonts = true;
scoreLabel.width = 520;
scoreLabel.height = 25;
scoreLabel.x = 120;
scoreLabel.y = 340;
scoreLabel.text = "Your score was " + score;
addChild(scoreLabel);

Resulterar i en text på position x = 120 y = 340, med bredden 520 pixlar och 
höjden 25 pixlar. Texten kommer vara ”Your score was 100”.

http://www.flashkit.com/


För att spara highscore-värdet använde jag local shared objects som kan liknas 
vid HTTP cookies.58 

För att jämföra prestandaskillnaden mellan olika plattformar implementerade 
jag en mätare, som nämndes tidigare, för hur många gånger skärmen ritas om 
per sekund, dvs. bilduppdateringsfrekvensen. Mätvärdet som används brukar 
kallas frames per second, eller förkortat FPS. 

Ett högt FPS-värde ger mer flytande och mjuka animationer medan ett lågt 
FPS-värde ger hackiga animationer. Många parallella bildobjekt och 
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Kodutdrag: FPS-mätare
private var fpsCounter:TextField;
private var fps:Int;
private var drawnFrames:Int;
private var elapsedTime:Int;
private var averageFps:Float;
private var minFps:Int;
private var maxFps:Int;
private var minMaxFpsCounter:TextField;
private var averageFpsCounter:TextField;

Actuate.timer (1).onComplete (updateFps);
Actuate.timer (1).onComplete (updateAverageFps);

private function updateFps() {
if (fps > maxFps) {

maxFps = fps;
minMaxFpsCounter.text = "Min FPS " + minFps + " Max FPS 

" + maxFps;
}
if (fps < minFps) {

minFps = fps;
minMaxFpsCounter.text = "Min FPS " + minFps + " Max FPS 

" + maxFps;
}
fpsCounter.text = "FPS " + fps;
drawnFrames = drawnFrames + fps;
fps = 0;
Actuate.timer (1).onComplete (updateFps);

}

private function updateAverageFps() {
elapsedTime = elapsedTime + 1;
averageFps = drawnFrames / elapsedTime;
averageFpsCounter.text = "Average FPS " + averageFps;
Actuate.timer (1).onComplete (updateAverageFps);

}

private function this_onEnterFrame (event:Event):Void {
fps = fps + 1;
// Övrig kod

}

Metoden this_onEnterFrame körs varje gång skärmen ritas om. Metoderna 
updateFPS och updateAverageFPS körs engång i sekunden. När updateFPS 
körs har variabeln fps ökat med antalet gånger som skärmen ritats om. Det 
jämförs med de högsta och lägsta tidigare uppmätta värdena. Värdet visas på 
skärmen och sedan nollställs variabeln fps. Metoden updateAverageFPS tar 
det totala antalet omritningar av skärmen och delar det med antal sekunder 
som har förflutit.



beräkningar kan göra att antalet FPS sjunker om hårdvaran inte är tillräckligt 
snabb. Ineffektiv programkod kan också resultera i ett lägre FPS-värde trots 
snabb hårdvara. I konfigurationsfilen för en NME-källkod kan man ange 
antalet FPS man vill att applikationen ska använda. Jag valde att sätta detta 
värde till 60, när spelet är färdigutvecklat kan man med FPS-mätaren se hur väl 
detta värde uppnås.

För att hantera olika skärmupplösningar har jag valt att skala upp eller ner 
spelfältet när andra upplösningar än 640x480 används. Bildförhållandet59 
bevaras inte, vilket medför att på exempelvis en 800x480 skärm så kommer 
bilden att skalas upp horisontellt men inte vertikalt. I detta fall gör det att 
bildobjekten kommer sträckas ut på bredden men inte på höjden. Jag har ändå 
valt att inte bevara bildförhållandet. Givet samma exempel som ovan så skulle 
ett bevarat bildförhållande inte sträcka ut bilden, men endast 640x480 av 
skärmen skulle användas. Med andra ord skulle en area på 160x480 pixlar av 
skärmen vara tom och inte användas. 

3.5 Problem under arbetets gång

För att slippa skapa 8 bitmap-bilder, en för varje färg, för fiender och spelarens 
projektiler använde jag mig utav en färgtransformeringsfunktion ur Actuate-
bibilioteket. 

På så sätt kunde jag använda endast en bitmap-bild och sedan färga den till 
valfri färg. Så istället för 16 bitmaps-bilder klarade jag mig med 2. Med färre 
bitmap-bilder tar applikationen mindre plats i internminnet och på 
lagringsmediet. Det fungerade som tänkt när det kördes i flash, men jag 
upptäckte att när det kördes i C++ för windows och när det kördes på android 
så blev alla färgtranformeringar svarta. Jag hittade en lösning genom att 
använda en annan färgstransformeringsfunktion från NME-biblioteket.
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Kodexempel: Färgtransformation med Actuate

Actuate.transform (MySprite, 1).color (0xFF0000, 0.5);

I exemplet ovan är MySprite ett bildobjekt, 1 efteråt betyder att alpha-värdet 
som bestämmer opaciteten för bildobjektet är 100%. 0x betyder att det följer 
ett hexadecimalt tal och FF0000 ger ett RGB-värde på 255 rött, 0 grönt och 0 
blått, vilket ger röd färg. 0.5 efter RGB-värdet betyder att bildobjektet tonas 
50%.



För kollisionsdetektion använde jag en metod från DisplayObject-klassen i 
NME.60 

 Dessvärre upptäckte jag att det endast fungerade när källkoden kompilerades 
till flash. Till andra plattformar gick applikationen inte att kompileras 
överhuvudtaget. Jag fick istället skriva en egen metod. Det finns olika 
angreppssätt att åstadkomma kollisionsdetektion, jag valde att använda så 
kallade hitboxes då det verkade enklast. I NME finns en Rectangle-klass med 
en intersects()-metod som returnerar true eller false huruvida två rektanglar 
överlappar varandra eller inte.61 Det jag gjorde var att givet bildobjektens höjd 
och bredd skapa osynliga rektanglar som omsluter bildobjekten, och på så sätt 
kunde jag använda intersects()-metoden för att upptäcka kollisioner. 

Denna metod har dock en nackdel jämfört med HitTestObject()-metoden och 
det är att bildobjekten inte är helt rektangulära. Eftersom en rektangel bara är 
en approximation av ett bildobjekts kontur händer det att kollisioner signaleras 
trots att ingen kollision har inträffat. Men givet komplexiteten att skapa en 
bättre metod ansåg jag att denna lösnings var tillräckligt bra.
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Kodexempel: Färgtransformation utan Actuate

var redTransformation = new ColorTransformation(1, 1, 1, 1, 
255, 0, 0, 0;
var rectangle = new Rectangle(mySprite.x, mySprite.y, 
mySprite.width, mySprite.height);
mySprite.colorTransform(rectangle, redTransformation);

Variabeln redTransformation är av klassen ColorTransformation och 
innehåller 8 argument. De 4 första bestämmer multipel, och de 4 sista 
bestämmer offset för röd, grön, blå och alpha-värde. Variabeln rectangle är av 
klassen Rectangle och innehåller bildobjektets position och dimensioner. 
Variablerna används sedan som argument till funktionen colorTransform.

Kodexempel: Kollisionsdetektion med hitTestObject()

if (enemy.hitTestObject(bullet)) {
//Kollision

} else {
//Ingen kollision

}

Med HitTestObject() returneras värdet true om ett bildobjekt överlappar ett 
annat bildobjekt medan värdet false returneras om inget överlapp sker.

Kodutdrag: Kollisionsdetektion med intersects()

private function collision(enemy:Entity, bullet:Entity):Bool {
var enemyHitbox:Rectangle = new Rectangle(enemy.x, enemy.y, 
enemy.width, enemy.height);

var bulletHitbox:Rectangle = new Rectangle(bullet.getX() - 
bullet.width / 2, bullet.getY() - bullet.height / 2, 
bullet.width, bullet.height);

return enemyHitbox.intersects(bulletHitbox);
}



För att spara highscore-värdet till lagringsmediet använde jag mig utav 
SharedObject. 

Men för att skriva data för Flash krävdes att en variabel var av datatypen 
String, medan för C++ och Android så krävdes det att samma variabel inte var 
en String. Lösningen var att använda villkorlig kompilering.62 

Med villkorlig kompilering kompileras olika stycken av kod beroende på 
parametrar givna till kompilatorn. I NME är parametern vilken plattform som 
koden kompileras till. Med villkorlig kompilering kunde jag se till att variabeln 
bara var en String när applikationen kompileras för Flash. På så sätt fungerade 
det att använda SharedObject på olika plattformar. Villkorlig kompilering 
liknar tillvägagångssättet att använda olika källkoder för olika plattformar, 
vilket man vill slippa med plattformsoberoende utveckling. Men skillnaden är 
att man kan använda samma källkod och endast använda villkorlig kompilering 
i de fall det är nödvändigt. De plattformsoberoende metoder och datatyper som 
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Kodexempel: Läs och skriv SharedObjects

För att läsa data.

so = SharedObject.getLocal("highscoreData");

if (so.data.highscore == null) {
so.data.highscore = 0;

}

Om det inte finns något värde sparat sätts det till 0.

För att spara data.

so.data.highscore = highscore;
var flushStatus:SharedObjectFlushStatus = null;

try {
flushStatus = so.flush() ;      

} catch ( e:Dynamic ) {
trace('Could not write highscore');

}

Kodutdrag: Skriv SharedObjects med villkorlig kompilering

so.data.highscore = highscore;

#if ( cpp || neko )
var flushStatus:SharedObjectFlushStatus = null;

#else
var flushStatus:String = null;

#end

try {
flushStatus = so.flush() ;      

} catch ( e:Dynamic ) {
trace('Could not write highscore');

}



ingår i Haxe och NME är gjorda med villkorlig kompilering, men det syns inte 
för programmeraren.

3.6 Metodkritik

När det gäller programmeringsspråk så kan man i stort sett skapa ett oändligt 
antal olika applikationer och att testa varenda av dessa är en omöjlighet. Därför 
finns alltid risken att de tester man utför blir felfria, men att det finns andra 
tester där fel skulle ha upptäckts. Jag anser dock att risken inte är tillräckligt 
stor för oro i detta fall.

NME används i huvudsak till spelutveckling och jag anser att utveckla ett 
komplett spel är en bättre testmetod jämfört med att utveckla många små 
program som vardera endast har en uppgift att lösa. I ett komplett spel med 
många uppgifter som ofta görs simultant är det lättare att hitta t.ex. flaskhalsar  
för prestandan än om man testar allt avskilt. 

4 Resultat

4.1 Genomgång av spelet

Här följer två genomgångar av hur spelet fungerar. En i bildformat och en i 
videoformat.

4.1.1 Annoterade skärmbilder

Annoteringar är skrivna med gul färg.
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4.1.2 Screencast

En screencast som går igenom det färdiga spelet går att beskåda på dessa två 
länkar. En i wmv-format63 och en i det mer allmänt stödda formatet Flash.

https://www.dropbox.com/s/tfsbb031a89p5aq/screencast.wmv

https://www.dropbox.com/s/gea8ecgjas17k0f/screencast.swf

4.2 Funktionalitetsresultat

Jag hade tänkt inkludera Iphone64 som en av testenheterna, men tyvärr så 
uppstod det problem med att kompilera applikationen på den MacBook65 jag 
fick låna av skolan. Som substitut lät jag en vän kompilera applikation på sin 
Mac och testa den i Apples Iphone-simulator66.

Jag testade samtliga plattformar för att se att de uppfyller specifikationskraven.
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Tabell 2. Funktionalitetstest

Inmatningsmetod Ljud Sprites Sparat highscore

Windows Flash Tangentbord och mus Ja Ja Ja

Windows C++ Tangentbord och mus Ja Ja Ja

Ubuntu Flash Tangentbord och mus Ja Ja Ja

Ubuntu C++ Tangentbord och mus Ja Ja Jab

Mac OS X Flash Tangentbord och mus Ja Ja Ja

Mac OS X C++ Tangentbord och mus Ja Ja Ja

Android Touchscreen Ja Ja Ja

IOS Simulator Touchscreen (Mus i 
simulatorn)

Ja Ja Ja

4.3 Skärmbilder

Här följer skärmbilder på spelet när det är igång på de testade plattformarna. 
Operativsystemens fönsterhanterare ser olika ut men själva spelets utseende 
förblir den samma.

b Om användaren har skrivrättigheter
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Windows Flash

Windows C++
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Ubuntu Flash

Ubuntu C++
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Mac OS X Flash

Mac OS X C++
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Android

IOS Simulator

4.4 Bilduppdateringsfrekvenser

För att mäta bilduppdateringsfrekvenserna använde jag FPS-mätaren jag 
implementerade och spelade tills jag nådde fiendevåg 14 så att den 
genomsnittliga frekvensen haft tid att stabilisera sig. Skärmbilderna ovan kan 
vara tagna innan fiendevåg 14 och kan därför visa ett annat värde än de som 
uppmätts.

Hårdvaran jag använde för att mäta bilduppdateringsfrekvenserna för Flash, C+
+ i Windows och C++ i Ubuntu var en PC med en Intel Core i5-2500K CPU @ 
3.30GHz, 8GB internminne och ett NVIDIA GeForce GTX 560 Ti grafikkort.
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I Windows var versionen av Adobe Flash 11.1.102.63 och i Ubuntu var 
versionen 11.2.202.236. Versionen av Windows var Windows 7 64-bit SP1. 
Distributionen av Linux var Ubuntu 12.04 Precise Pangolin LTS.
Tabell 3. Mätresultat av bilduppdateringsfrekvenser för olika plattformar 
givet samma PC-hårdvara

Min FPS Max FPS Genomsnittlig FPS

Flash i Windows 57 62 59.988

Flash i Ubuntu 60 61 60,61

C++ i Windows 37 51 49.123

C++ i Ubuntu 49 56 50.427

Hårdvaran jag använde för att mäta bilduppdateringsfrekvenserna för Flash och 
C++ i Mac OS X var en MacBook Pro med en Intel Core 2 Duo CPU @ 2.53 
GHz, 4GB internminne och ett NVIDIA GeForce 9400M grafikkort.
I Mac OS X var versionen av Adobe Flash 10.3.182.11. Versionen av Mac OS 
X var 10.5.8 Leopard.
Tabell 4. Mätresultat av bilduppdateringsfrekvenser för olika plattformar 
givet samma PC-hårdvara

Min FPS Max FPS Genomsnittlig FPS

Flash i Mac OS X 59 63 60.316

C++ i Mac OS X 48 57 50.832
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Android-enheten jag använde var en ZTE Light67 (ZTE V9) med firmware 
Cyanogenmod68 7.2.0 RC2 som baseras på Android 2.3 Gingerbread.

Hårdvaran som användes för att mäta bilduppdateringsfrekvenserna i Iphone 
simulatorn var en Mac med en Intel Xeon CPU @ 2.8 GHz, 6GB internminne 
och ett ATI Radeon 5770 HD grafikkort. Mac OS X versionen var 10.6.8 Snow 
Leopard.
Tabell 5. Mätresultat av bilduppdateringsfrekvenser för olika plattformar 
med olika hårdvara

Min FPS Max FPS Genomsnittlig FPS

ZTE Light 
(Android)

29 60 47.750

Iphone simulator 48 57 50.83

5 Diskussion
Som jag klargjorde i avgränsningarna så har jag inte gjort några försök till att 
optimera min kod. Det är därför möjligt att ändringar i koden kunde ha gett 
högre mätresultat. Men avsikten med testet var inte att se hur hög 
bilduppdateringsfrekvens som kan uppnås utan att hitta eventuella skillnaderna 
mellan plattformarna.

Av mätresultatet för PC-hårdvaran kan man se att flash i genomsnitt ligger 
väldigt nära det avsedda värdet 60 FPS och att bilduppdateringsfrekvensen inte 
fluktuerar nämnvärt i både Windows och Ubuntu. C++-versionerna presterar i 
genomsnitt ca 10 FPS lägre än Flash-varianterna. Fluktuationerna i antalet FPS 
är större i C++, i synnerhet i Windows. 

Av mätresultatet för Mac-hårdvaran ser man ett liknande resultat, Flash-
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versionen presterar bättre och stabilare än C++-versionen.

Sammanfattningsvis så ger Flash en högre och stabilare 
bilduppdateringsfrekvens än C++, men C++-versionerna är ändå helt klart 
spelbara.

De resterande enheterna har olika hårdvara och det går därför inte att att avgöra 
om skillnader i bilduppdateringsfrekvenserna beror på hårdvara eller på 
kompileringen av NME. Jag har ändå valt att inkludera testresultaten då det 
kan vara intressant att veta hur spelet presterar på olika hårdvaror.

Vad det gäller Android-enheten ZTE Light så uppnås det avsedda värdet 60 
FPS ibland men i genomsnitt är bilduppdateringsfrekvensen 47,75 FPS. När 
det är många bildobjekt samtidigt på skärmen så sänks värdet vilket märks på 
det minsta uppmätta värdet 29 FPS. Trots tillfälliga fall i 
uppdateringsfrekvensen anser jag att det är spelbart. Viktigt att poängtera är att 
ZTE Light är en budgetmodell från 2010 och att dagens Android-enheter , i 
synnerhet de i den övre prisklassen, med största sannolikhet presterar bättre.

Som nämndes i resultatet kunde jag inte kompilera min applikation till IOS på 
den MacBook jag fick låna av skolan. Jag bad om hjälp på det officiella 
forumet för NME men de tips jag fick löste tyvärr inte problemen. Jag bad 
därför en vän att försöka kompilera applikationen på sin Mac. Det fungerade 
att testköra i simulatorn men det gick inte att bygga de filer som behövdes för 
att installera applikation på en fysisk Iphone. Jag har därför inte lyckats testa 
applikationen på en Iphone, men eftersom den fungerade i simulatorn och 
borde den sannolikt fungera på IOS-enheter. Mätresultatet från simulatorn 
beror på den underliggande Mac-hårdvaran och säger därför inget om 
prestandan på fysiska enheter.

Efter att ha läst inlägget ”Windows build capped at 50FPS”69 på NME:s 
webbforum så verkar det som att alla applikationer som är avsedda att köras i 
60 FPS istället körs i cirka 50 FPS när applikationen kompileras med C++. I 
inlägget nämns bara Windows, men enligt mitt mätresultat så verkar det vara 
likadant för Ubuntu och Mac OS X. I inlägget skrev Joshua Granick ”... If I set  
the FPS to 30, it maxes out at 30, evenly. If I set the FPS to 60, it maxes out 
around 50. If I set it at 100 or so, it maxes at around 61 FPS. ”. Jag bestämde 
mig för att testa det samma på min applikation. Jag ändrade den avsedda 
bilduppdateringsfrekvensen från 60 till 100 och kompilerade spelet till 
Windows med C++ och fick följande resultat:

Tabell 6. Jämförelse av tidigare och nytt mätresultat

Min FPS Max FPS Genomsnittlig FPS

Tidigare värde 37 51 49.123

Nytt värde 55 64 60.010
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Mycket riktigt så blev den nya genomsnittliga bilduppdateringsfrekvensen 
cirka 60 FPS, och minsta och högsta uppmätta värden blev också högre. Av 
detta går det att dra slutsatsen att C++-versionernas lägre mätdata beror på en 
bugg70 som gör att bilduppdateringsfrekvensen för en applikationen inte blir 
vad som avsetts. När det avsedda värdet ändrades från 60 FPS till 100 FPS så 
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uppnåddes det avsedda värdet för 60 FPS och därför kan inte 
prestandaskillnaden bero på att hårdvaran inte räcker till.

Vad det gäller tänkbara alternativa resultat så kan en alternativ applikation ha 
gett ett annat resultat. Min applikation använde av realistiska skäl inte varenda 
klass tillgängligt i NME-biblioteket, så det är möjligt att resultatet skulle se 
annorlunda ut om andra klasser använts. Men de klasser som ingår i min 
applikation är de som oftast förekommer vid spelutveckling. Att läsa och rita 
upp bitmap-bilder, att spela upp ljudeffekter och att förflytta bildobjekt över 
skärmen är fundamentala delar vid utvecklingen av spel och därför är klasser 
av den typen av större vikt att testa än t.ex. klasser för databashantering.

Det är även tänkbart att en mer resurskrävande applikation hade resulterat i 
annorlunda mätresultat. Det är möjligt att en sådan applikation hade kunnat 
visat tydligare skillnader i körprestanda plattformarna sinsemellan. Men som 
jag gjorde klart i avgränsningarna ingår optimering av koden inte i arbetet. Det 
skulle därför vara svårt att avgöra om eventuella skillnader berodde på en 
plattforms begränsningar eller om det berodde på ineffektiv kod. 

6 Slutsats
Under arbetets gång stötte jag på två fall där min applikation fungerade som 
den skulle i Flash men inte på andra plattformar. Med andra ord behövde jag 
spendera tid på att få min källkod att fungera på fler plattformar. Det går emot 
påståendet på hemsidan för NME som lyder ”You do not need to spend your 
time messing with cross-platform compatibility, but you also do not have to 
sacrifice runtime performance or access to platform features.”.ii Enligt samma 
påstående så behöver man inte heller offra prestanda, vilket borde stämma om 
man bortser från bilduppdateringsfrekvens-buggen när C++ används.

Jag stötte även på ett fall där ett kodstycke inte fungerade på samtliga 
plattformar. En variabeltyp behövde ändras för att fungera i C++, men då 
slutade funktionen att fungera på övriga plattformar. Jag löste det genom att 
använda villkorlig kompilering där olika delar av koden kompileras för olika 
plattformar. Det handlade visserligen endast om en rad kod, men själva syftet 
med NME är att samma kod ska fungera på alla plattformar. Förhoppningsvis 
är villkorlig kompilering endast en temporär lösning och att liknande problem 
rättas till under den fortlöpande utvecklingen av NME. I annat fall kommer 
NME aldrig att vara 100% plattformsoberoende.

Det gick visserligen inte så problemfritt som hemsidan påstod, men i slutändan 
resulterade det trots allt i en källkod (med villkorlig kompilering) som gick att 
kompilera till alla avsedda plattformar. Och det är ingen liten bedrift med tanke 
på alla hinder som behövts övervinnas för att få samma applikation att kunna 
exekveras på flertalet olika kombinationer av hårdvaror och operativsystem.

Några av de problem jag stötte på under utvecklingens gång är utvecklarna av 
NME medvetna om. Jag skrev ett inlägg på det officiella forumet angående att 
Actuate-bibliotekets färgtransformeringsfuntkion endast fungerar i Flash och 
en av utvecklarna svarade att han skulle se över det.71 Jag skrev även ett inlägg 
angående att metoden hitTestObject() endast fungerar i Flash och fick veta att 
det finns på utvecklarnas att göra-lista.72 

På hemsidan för NME står det skrivet ”NME has been developing for over four 

25



years. Targeting multiple platforms "the right way" is not an easy solution to 
find, and although we will not promise that NME is the "perfect" solution, its 
very well the closest thing we've found to that elusive goal.”ii Om NME är det 
försök till plattformsoberoende som kommit närmast vet jag inte då jag inte har 
undersökt andra alternativ och det har heller inte varit en del av arbetet. Men 
av Showcase-sidan att döma så har utvecklare med hjälp utav NME lyckats 
skapa flera kommersiella multiplattformspel.73 

Min frågeställning var hur väl ett spel skrivet i Haxe med NME är 
plattformsoberoende givet att programkoden är den samma och inte modifierad 
för varje plattform. Svaret jag har kommit fram till är att det finns ett fåtal fall 
där plattformsoberoendet inte är fullständigt, men de flesta problemen går att 
kringgå, och givet att de plattformar man vill utveckla till stödjs av NME så 
går det sannolikt att distribuera sin applikation till dessa från samma källkod, 
dock kan villkorlig kompilering behövas användas i viss mån.
Vad det gäller körningsprestandan plattformarna sinsemellan så verkar 
likvärdig hårdvara ge likvärdig prestanda, med undantag av applikationer 
kompilerade med C++. Det visade sig dock bero på en bugg som 
förhoppningsvis kommer att rättas till i en framtida version.
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