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Plattformsoberoende widgetar med giljotinpackade

bakgrundstexturer

Jonathan Lundholm

SAMMANFATTNING
Vi har i detta arbete skapat ett API för widgets
på Android och iOS för Visiarcs utvecklingsverktyg
CoffeeMaker. CoffeeMaker använder sig av
multiplattform-API:t Cocos2dx och försöker, i så
stor utsträckning det är möjligt, förhålla sig till det
reaktiva programmeringsparadigmet. Vi använde oss
av olika designmönster för att jämna ut skillnaderna
mellan Android och iOS interface och implementerade
funktionalitet för knappar, checkboxes, radioknappar
och textfält på dessa två plattformar. Dessa widgets
tematiseras enligt ett JSON-liknande format och
använder sig av en texturatlas för att spara resurser.
Vi behövde en texturpackare som lämpade sig att köras
under en applikations initiering och ibland även under
själva körningen. Vi fann en snabb heuristik, O(n2),
med god täthet, ca 94% enligt vår testmetod.

INLEDNING
Motivering
Med allt mer fokus på mobiler och webb som plattform
för vanliga användarapplikationer har utveckling blivit
mer komplicerad. Deras natur att variera i prestanda,
inputalternativ samt begränsningar och skillnader i
tillgängliga API:er gör utveckling för flera plattformar
mer långsamt och svårt att debugga än tidigare.

Det finns alternativ för plattformsoberoende utveckling
så som libgdx och Cocos2dx. Dessa båda är dock
väldigt inriktade på spelutveckling och därför är grafiska
komponenter som widgets en bortglömd feature som det
inte lagts ner mycket tid på.

Visiarc utvecklar appar till mobiltelefoner och
surfplattor med hjälp av ett egenutvecklat,
plattformsoberoende ramverk Coffee. Coffee är skrivet
i C++ och använder GPUn för att ge en responsiv
upplevelse.

För att bredda nyttan med CoffeeMaker, ett grafiskt
verktyg för att utveckla appar med Coffee, behövs
en widget-uppsättning som dynamiskt under körning
kan tematiseras och genereras. Det gör systemet
framtidssäkert för nya skärmar med hög upplösning
och ger möjlighet att ändra färg och form utan
omkompilering av en app.

Att använda en texturatlas är en vanlig optimering
för spel och grafiktunga program. En texturatlas är en

större bild där flera mindre bilder placeras, liknande en
form av kollage. En texturatlas tillåter därigenom att
minne sparas och då vi inte behöver byta texturen blir
utritning mycket snabbare.

De flesta metoder för att skapa en texturatlas förutsätter
dock att bildernas utseende är känt i förhand och
är därför ofta långsamma. Om atlasens innehåll är
beroende av vad för enhet som ska använda texturerna
eller om kanske texturer genererade under körning
används i hög utsträckning är snabbhet viktigt för den
algoritm som används. Detta främst för att användaren
av ett program som använder algoritmen inte ska behöva
vänta på att packningen kör klart, men också på
grund av att allt fler enheter är batteridrivna och en
tidseffektiv algoritm är även en algoritm som kan spara
ström.

Syfte
Vi vill utveckla en teknisk grund som tillåter utveckling
av plattformsoberoende widgets för att snabba på
utvecklingen av vanliga UIs. Detta widget-API ska
använda en texturatlas och därför behövs även en
texturpackningsalgoritm implementeras.

Frågeställningar
Hur ska ett bra API för plattformsoberoende widgets vara
designat, vilka designmönster hjälper oss?
Ett API:er syfte är att förenkla utvecklingen i någon del
av ett program. I vårt fall gäller utvecklingen gränssnitt.
Vi vill förstås undvika att skriva mer kod än vi behöver
och vill gärna också skriva kod som enkelt går att
utöka. Därför kommer vi försöka att använda väl kända
metoder för detta och metoden i det här fallet är
designmönster

Vilka skillnader och likheter finns i beteende, tillstånd
och implementation mellan Androids och iOS widgets?
Vi vill kunna stödja flera plattformar med våra widgets.
Därför är det också viktigt att vi respekterar de olika
plattformarnas egna sätt att använda widgets på där
detta annars kan förvirra användaren. Vi behöver därför
se hur de widgets vi vill implmentera beter sig på både
iOS och Android.

Vilka klasser kan vi använda i Cocos2dx? Hur hindrar
och hjälper Cocos2dx oss?
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Vi kommer använda oss av Cocos2dx för att utveckla
våra widgets. Cocos2dx är ett multiplattforms-API för
att utveckla spel och är därför inte helt och hållet gjort
för vanliga gränssnitt. Vi kommer stöta på problem med
Cocos2dx på vissa håll, dessa måste vi ta oss runt. I
andra fall kommer vi kunna utnyttja Cocos2dx för att
underlätta vårt arbete, dessa tillfällen vill vi inte missa.

Packar en girig heuristik tillräckligt tätt?
Giriga heuristiker är i regel snabba. Vi behöver i detta
projekt en snabb packningsheuristik. Problemet kan
istället bli att packningen blir otät och mycket spill
skapas. Är detta fallet, eller räcker en girig heuristik för
att att undvika detta?

Det är viktigt att vår heuristik är effektiv. Hur bra
tidskomplexitet kan vi få fram ur vår heuristik?
Tidskomplexitet ger ett mått på hur vår algoritm beter
sig med större mängder data. Om vi kan få algoritmen
att packa i bättre tidskomplexitet är vi också mer säkra
på att den kan användas för mer omfattande packningar.

Hur viktigt är det att datan är sorterad för att få en tät
packning?
Vår indata och packningsdata går att sortera för att
påverka packningstätheten. Hur viktigt är detta? Blir
resultatet väldigt olika beroende på sortering?

Avgränsning
Vi undersöker i denna rapport giljotinpackning. Vi söker
inte optimalitet i varken packningstäthet eller snabbhet
utan söker en tillräckligt god algoritm som räcker för
vårt problem. En tillräckligt god algoritm avgörs av hur
lång tid det skulle ta att utveckla och pröva en annan
algoritm i förhållande till hur bra den vi hittat är. När
det verkar vara svårt att hitta heuristiker som skulle
kunna förbättra vårt resultat märkbart mycket ser vi
detta som tillräckligt.

Att göra en komplett widgetuppsättning får inte plats
inom ramen för exjobbet. Vikten ligger i stället på att
ta fram en teknisk lösning och implementera widgets
baserat på den. Generella features:

• Tematiseringssystem
• Texturatlasoptimering
• NinePatch-skalning

Plattformar vi kommer inrikta oss på:

• iOS
• Android

Widgets som vi implementerar funktionalitet för:

• Knappar
• Checkbox
• Radioknappar

• Textfält

Projektet är strikt tekniskt och saknar etiska och
samhälleliga aspekter.

TEXTURPACKNING - TEORI
Texturpackning
För att placera texturer på ett effektivt sätt i en
större textur används en algoritm ofta refererad till som
texturpackning. Texturpackning är ett specialfall av ett
känt optimeringsproblem kallat lådpackning.

Lådpackning
Vi tänker oss att vi har en låda där vi vill placera
en ändlig mängd olika stora saker. Antalet sådana
lådor är oändliga men själva lådan i sig har en
bestämd storlek. Du vill använda så få lådor som
möjligt. Detta är vad som är känt som lådpackning.
Artikeln Algorithms for Two-Dimensional Bin Packing
and Assignment Problems av Andrea Lodi beskriver
utförligt den variant av lådpackning som är intressant
för oss, 2D-lådpackning.[2] Detta problem är NP-svårt.
Med det menas att problemet inte är optimalt lösbart
i polynomial tid. Vid 2D-lådpackning är lådorna
ytor och varje objekt tar upp en viss yta. Vi
kommer titta på ett specialfall av 2D-lådpackning kallat
rektangelpackning. Vid rektangelpackning är den data
vi försöker packa rektanglar med bredd och höjd, det
vill säga dessa kan inte vara vridna och sidorna är
antingen vertikala eller horisontella. Inga diagonala sidor
kan förekomma. Vid vår packning är rektanglarnas sidor
endast heltalslängder.

Att välja heuristik
A thousand ways to pack the bin - A practical aproach to
bin packing av Jukka Jylänki[3] beskriver olika vanliga
metoder för att packa texturer. I denna artikel fann
vi att giljotinpackning och skylinepackning var bra
kandidater för snabba packningsheuristiker. Dessa båda
är packningsalgoritmer som går i O(n2) tid där n är
antalet texturer som ska packas.

Giljotinpackning går ut på att vi först väljer ett ledigt
utrymme där det är känt att texturen kommer få plats,
dela upp det lediga utrymmet i två mindre utrymmen
runt den placerade texturen(se figur 1) som om en
giljotin hade skurit utrymmet mitt i itu, och sedan
forsatt försöka passa nästa textur i någon av de nya
kända lediga utrymmena tills vi placerat alla texturer.

Skylinepackning går ut på att komma ihåg den övre
kanten på de redan packade texturerna och datan
vi kommer ihåg för att kunna placera nästa textur
påminner om en siluetten av en stad. När en ny textur
placeras ändras den övre kanten. För att minnas den
övre kanten används till skillnad från giljotinpackning.
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Figur 1: De två vanliga sätten att dela upp ett
ledigt utrymme(svart rektangel) när något placeras

i den(blå rektangel)[3]

överlappande lediga utrymmen där den nedre kanten på
ett ledigt utrymme bestäms av den övre på en packad
textur.Skylinepackning kan tappa bort information för
områden där det går att placera texturer vid packningen
och är beroende av sin täthetsoptimering Waste Map
Improvement[3] för att detta inte ska ske. Detta är inget
önskat beteende eftersom detta straffar de enheter som
redan med stor sannolikhet kommer få det svårt att
packa snabbt.

Det enkla resonemanget är att en dålig GPU har
generellt en mindre maxtexturstorlek och att en enhet
med en dålig GPU också har en sämre CPU. Vi valde
i slutändan att undersöka giljotinpackning och se om vi
kunde få ut bra resultat ur giljotinpackning.

Vi kunde inte garantera att endast en låda användes så
därför valde vi att implementera giljotinpackning.

Storleken på våra lådor
Våra lådor blir texturer i GPUn och här har vi en tydlig
begränsning på hur stora lådor vi kan ha. Våra lådor
kan som störst vara i samma storlek som maximala
storleken på texturen vi har tillgänglig på den enheten
vi kör packningen på, detta värde går att få tag på via
OpenGL med glGet(). Enligt OpenGL-specifikationen är
detta värde som minst 64pixlar. Därmed har vi även
ett värde att använda ifall vi skulle misslyckas med att
hämta texturstorleken.[6]

Att välja låda
Det finns olika sätt att bestämma vilken låda man
placerar sina rektanglar i. Vi valde att inte välja
detta på det traditionella sättet där man ofta går
igenom alla lådor i en egen loop.[2] Vi låter istället
välja ett ledigt utrymme direkt. Detta hjälper svaga
plattformar(vi antar att svaga plattformar har mindre
maxtexturstorlek) som gör flera lådor eftersom mindre
får plats i varje låda.

Pseudokod för giljotinpackning:

W,H := inital bredd och höjd
T := det som ska packas
F := {(W,H)}
for 8t 2 T do

Hitta i sådant att F [i].w > t.w och F [i].h >
t.h.
if inget i hittats then

F  (W,H)
i := index för nyligen inplacerad rektangel

end

Placera t i det nedre vänstra hörnet av F [i ].
Dela F [i ] efter t så att F 0 och F 00 skapas.
F  F 0, F 00

end

Bottom-Left
Att alltid placera texturerna i det nedre vänstra hörnet
av ett fritt utrymme ger en bättre packning. Det gör det
också lättare att dela upp det lediga område vi placerar
en textur i. Det lediga utrymme vi placerar vår textur
i ersätts alltid av två nya lediga utrymmen. Det är lätt
att se att detta innebär att antalet lediga utrymmen när
vi placerat n texturer alltid är som mest n+1, oavsett
hur många texturer vi itererat över och placerat.[3]

Sortering spelar roll
Under litteraturstudien kunde vi konstatera att rätt
sortering kan ge stor påverkan på packningstätheten i en
packningsalgoritm. Sortering kostar tid att genomföra.
Denna tid är dock lägre eller lika med tidskomplexiteten
för giljotinpackning.[3]

TEXTURPACKNING - METOD
Vi började projektet med att implementera en enklare
giljotinpackare. Vi fann därigenom att det fanns vissa
saker som, utan att påverka hastigheten märkbart,
påverkade packningstätheten kraftigt. Dessa saker var
hur datan var sorterad, hur våra lediga utrymmen var
sorterade(och därmed vilket ledigt utrymme som väljs
vid varje placering) samt hur vi delade upp det utrymme
som vi placerade vår rektangel i.

Gör ingen skillnad på nya lådor och lediga utrymmen
En fördel med giljotinpackning är att när vi ska öppna
en ny låda så skapar vi bara ett nytt ledigt utrymme.
Detta gör att vi inte behöver iterera över våra lådor när
vi packar och detta kan medföra snabbare packning på
enheter som har mindre maxtexturstorlek.

Backtracking
Backtracking är vanligt i sammanhang med
NP-problem. Detta skulle kunna ge bättre
packningstäthet men är kostsamt. Detta är inte
heller intressant för att packa små mängder av texturer
då vi enkelt kommer få plats med dessa i en texturatlas.
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Med backtracking menas att vi kombinerar en i grunden
girig heuristik som när den är klar ångrar en viss mängd
beslut och prövar om från någon tidigare punkt där
antingen ett större fel antas uppstå eller där vi inte
prövat att placera enligt alla kombinationer ännu.

Parametrisering
Vi ville enkelt kunna byta ut de olika delar i vår heuristik
som var avgörande för resultatet. För giljotinpackning är
dessa delar sortering av vår indata, sortering av lediga
utrymmen och hur vi vid varje placering av en textur
delar upp det lediga utrymme den blev placerad i.

Sortering
Vi prövade många sätt att sortera, dels våra genererade
texturer och dels vårt fria utrymme. Vi fann att välja
största möjliga textur och placera den i minsta möjliga
lediga utrymme verkade ge goda resultat, vad som är
största möjliga textur och vad som är minsta möjliga
lediga utrymme går att definiera på flera sätt. Nedan
tar vi upp de sorteringar vi fann värda att testa.

• Height
Sortera efter höjd.

• Width
Sortera efter bredd.

• Area
Sortera efter area.

• Bulk
Sortera efter hur skrymmande rektangeln är. Med
skrymmande syftas hur lång den längsta sidan är.
En mer skrymmande rektangel har en sida som
är längre än den mindre skrymmande rektangelns
längsta sida.

• BiggestSmallest
Sortera efter hur lång den kortaste sidan av en
rektangel är.

Olika uppdelningsregler
Vi prövade att implementera en rad olika sätt att dela
våra lediga utrymmen. Vi fann några regler för hur
uppdelningen skulle ske som vi ansåg var värda att testa
ytterligare.

• EdgeDiffSplit (EDS)
Se efter vilken kant den placerade rektangeln är
närmst i det lediga utrymmet den placeras. Om
den är närmre övre kanten än den högra kanten
dela vertikalt. Dela annars horisontellt.

• RowSplit (RS)
Gör alltid en horisontell uppdelning.

• RowEdgeDiffSplit (REDS)
Eftersom både RS och EDS båda hade

goda egenskaper prövade vi att kombinera
deras utmärkande egenskaper, RS ger säkert
packningsresultat och EDS ger bättre packning på
små ytor. Vi tvingade fram rader men lät därefter
dela till närmaste kant. Om vi placerar oss längst
åt vänster, gör RS gör annars EDS.

Optimera bort tomma lediga utrymmen
Ett utrymme med bredden eller höjden 0 har inte någon
nytta för texturpackning. Vi kan inte placera en textur
i ett sådant område. Vi väljer därför att inte ha med
sådana utrymmen.

Generera atlas i efterhand
Vi valde att packa med rektanglar motsvarande den
textur som skulle packas. Rektangeln håller sedan i en
pekare till den textur som ska få den plats rektangeln
placeras i vid packningen. Detta gjorde att vi kunde
låta genereringen av atlasen vara ett eget steg efter
packningen.

Sökandet efter en tillräckligt bra algoritm
För att hitta en bra giljotinpackning valdes de olika
delarna för uppdelning och sortering. Sedan körde ett
packningstest där vi mätte packningstätheten i procent.
Testet fungerade som följer:

1. Slumpa 200 rektanglar där sidan och höjden
oberoende av varandra antar ett värde mellan 1
och 50.

2. Låt texturpackaren packa rektanglarna.

3. Mät packningstäthet som
P

t2T

|t|P
t2T

|t|+
P

f2F\max(F ) |f |
där F är de lediga utrymmen som finns kvar efter
packningen och T är de texturer som ska packas.

4. Visualisera rektanglarna och de lediga
utrymmena.

Vi valde 200 rektanglar då detta fyllde vår skärm med
lagom många rektanglar vid vår visualisering. Storleken
på de slumpade rektanglarna är ett antagande från vad
vi tänkte oss att en widget-stil har för storlek på sina
texturer.

TEXTURPACKNING - RESULTAT
Den bästa kombinationen vi hittade var REDS
med höjdsorterade texturer och areasorterade lediga
utrymmen som gav en packningstäthet på ca 93.70%(se
figur 2 och tabell 1).

TEXTURPACKNING - DISKUSSION
Är testet bra?
Vårt test är högst syntetiskt. Våra värden är
ungefärliga värden på var vi tror vi kommer hamna.
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Delare Texturer,
sortering

Lediga
Utrymmen,
sortering

Täthet

RS Height Area ⇠93.01%
EDS Bulk Area ⇠87.87%
EDS BiggestSmallest Area ⇠93.34%
RS Height Height ⇠92.48%
RS Height Width ⇠93.05%
REDS Area Area ⇠88.80%
REDS Height Area ⇠93.70%

Tabell 1: Sammanställning av resultatet för
testningen för våra texturpackningar. Se bilaga
Testande av olika heuristiker för mer detaljer.

Vi antog att en textur för ett spel eller för en grafisk
komponent har någonstans mellan 1 och 50 i sidlängd.
Förmodligen kan de rektanglar som man normalt sett
packar ha mer likformig karaktär än de rektanglar
vi packar. Testet var dock enkelt kvantifierbart och
en bättre algoritm får med största sannolikhet bättre
resultat i vårt test.
Visualiseringen hjälpte oss hitta vanliga fel i packningen
och vi kunde försäkra oss om att inga överlapp skedde.

Slumpen hjälper och stjälper
Att använda slump gör att vi inte själva måste tänka ut
extremfall som kan tänkas uppstå utan vi låter istället
slumpen skapa sådana fall. Att testa alla fall är ändå
omöjligt för oss då det finns ett oändligt antal olika
mängder av texturer som ska packas. Detta medför dock
att en del viktiga corner-cases ibland kan missas till
exempel om det plötsligt är en textur som är mycket
större än alla andra. Vi tror inte dessa corner-cases
påträffas särskilt ofta eftersom widgetstilar väldigt ofta
har ganska lika form och storlek.

Vilka problem har de olika uppdelningsreglerna?
De olika uppdelningsreglerna har olika oönskat
beteende. Vårt största problem med EDS är att den är
väldigt opålitlig. För en runtime-algoritm är pålitlighet
mycket viktigt. Att få dålig packning för vissa specialfall
innebär att i snitt så är optimeringen inte lika stor.

Valleys
Ett oönskat beteende som EDS ofta gav upphov till
är valleys. Vi ser valleys som lediga utrymmen som
är begränsade på 3 sidor(se figur 3). Detta innebär
att möjligheten att utnyttja utrymmet minskar. Vi
tyckte detta beteende verkar skapa mer opålitlighet
hos packningen eftersom det kunde bli stora lediga
utrymmen som inte används.

Figur 2: Visualisering av den bästa kombinationen,
till vänster är de packade texturerna, röd packas
först och grön packas sist. Till höger är de lediga

utrymmena, färgerna där är slumpmässiga.

Striping
RS gav upphov till ett oönskat beteende vid
uppdelningen av det fria utrymmet. Den gjorde något vi
väljer att kalla för striping. Striping innebär att många
smala lediga utrymmen skapas bredvid varandra. Detta
gör att ganska stora utrymmen inte kan utnyttjas av
packningen, då dessa linjer ofta kan ha höjden av 1
pixel(notera hur det lediga utrymmet är pationerat till
höger i figur 4). Vi tror att texturer med så liten höjd är
tämligen ovanliga och därför blir dessa linjer ytor som
inte går att packa i.

Pålitlighet
Pålitlighet är viktigt för vår algoritm då vi inte har
någon möjlighet att kontrollera resultatet innan det
används. Vi ville därför att vår algoritm inte skulle
ha beteenden som gjorde den mer osäker gällande
packningens täthet.

Figur 3: En valley upstår och skapar en dålig
packning som gör att en ny låda måste öppnas

tidigare än annars skulle vara nödvändigt.
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Figur 4: Striping gör att stora ytor inte går att
använda.

Vad är tillräckligt bra?
När vi körde våra tester såg vi snart att de
kombinationer som gav bra resultat verkade ligga över
90%. Vi hade svårt att hitta packningar som tog sig över
95% för vårt test. De knappa 94% vi lyckades uppnå
med vår packningsheuristik tror vi är svårt att slå med
giljotinpackning(se tabell 1).

Automatisering
Anledningen till att vi inte gjorde mer uttömmande
testning av alla kombinationer vi hade tillgängliga var
att vi inte hade tid till detta. En del av arbetet var
att gissa vilka kombinationer som skulle kunna ge bra
packningstäthet. Automatiserad testning hade hjälpt ta
bort tidsproblemet och vi hade enkelt kunna testa flera
uppdelningsregler och sorteringar.

Rectangle merge
Det finns en metod för förbättring av packningstätheten
kallad Rectangle Merge(RM)[3]. Denna skulle kunna
vara värd att pröva att implementera då den skulle
kunna förbättra resultatet för fallet då en låda börjar
bli full.

Spara atlas och packningsdata till fil
I detta projekt hann vi inte spara den packningsdata vi
gjort till fil. Detta kan tänkas vara en bra optimering som
gör att vi endast behöver generera widgets en gång för
varje given plattform. Dock gick packningen tillräckligt
fort för vad vi anser är en realistisk datamängd.

Helt genomskinliga pixlar skulle kunna låta överlappas
Texturpackning är inte strikt samma problem som
rektangelpackning. Vi skulle kunna tänka oss att vi
låter gemensamma pixlar i rektanglarna få överlappa
varandra.

WIDGETS - TEORI
Coffee och CoffeeMaker
I Visiarcs manual för CoffeeMaker beskrivs
utvecklingsverktyget CoffeeMaker.[1] CoffeeMaker

är skrivet med hjälp av gränsnittsbiblioteket Qt mot
ramverket Coffee som är ett abstraktionslager och en
utökning av Cocos2dx. CoffeeMaker är inspirerat av
QML(Qt Modeling Language) och följer huvudsakligen
det reaktiva programmeringsparadigmet.

Reaktiv programmering
Reaktiv programmering är ett subparadigm till
deklarativ programmering. Vad som är särskilt
för reaktiv programmering är att tilldelade värden
uppdateras om något värde i uttrycket ändras. Det vill
säga om a tilldelas b + 2, så kommer a alltid ha ett
värde som är två större än b oavsett vad b sätts till.
Reaktiv programmering gör att Observer-pattern[4,
s.326][5, s.215] inte behövs, alla variabler som sätts
skickar en signal som något annat kan anpassa sig till.

Definerat i millimeter
I ramverket Coffee beräknas en konstant som gör om
pixlar till millimeter. För att definiera något till exempel
4.5mm skriver vi i CoffeeMaker 4.5*mm. Att kunna
definera i millimeter gör att vi kan låta texturerna som
visar våra widgets vara precis så stora de behöver vara
och dessutom vara lika stora oavsett vilken enhet som
kör widgetsen. Varken större eller mindre. Detta gör att
tryckytor och textstorlek hålls intakt.

Layouts med ankare
CoffeeMaker använder sig av ett annorlunda
layoutsystem kallat ankare. Ett ankare är en punkt
på en grafisk komponent som andra komponenter kan
placeras relativt till.

Canvasnoden
Till vår hjälp för att skapa texturer använde vi
Visiarcs CanvasNode som utvecklades parallellt med
vårt projekt. Den här klassen tillgängliggör ritfunktioner
som underlättar definition av tvådimensionella grafiska
komponenter. Den har samma funktioner tillgängliga
som definitionen för HTML5s canvas-element[8] med ett
litet tillägg att den kan köras asynkront i en separat
tråd och har därför en flush- och en cancel-funktion.
Vi använde CanvasNode för att låta skapa texturer till
vårt skin under runtime. Vårt skin kan därför genereras
i olika storlekar baserat på parametrar till funktionerna
som vi använder i CanvasNode.

Cocos2dx
Coffee använder sig av Cocos2dx. Cocos2dx är ett
multiplattform-API för att utveckla applikationer för
telefoner, tablets och webben. Det är ett API anpassat
för spelutveckling och har mycket funktionalitet för att
göra utritning av grafik snabb.
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Figur 5: Här visas hur de olika delarna skalas om
när en CCScale9Sprite ändrar storlek, hörnen skalas

inte alls, sidorna skalas bara i antingen x- eller
y-led, medan mitten skalas i båda lederna. capInsets

är en rektangel som definierar var mitten är och
utefter detta beräknas de andra områdena.[12]

Många språk, mycket javascript
Cocos2dx är i grunden skrivet i C++. Det använder
dock på vissa platser native-kod för Android och iOS
vilket innebär att det även innehåller några delar Java
och Objective-C. Slutligen använder sig CoffeeMaker
av javascript för att komma åt Cocos2dx. Detta via
bindingningar till C++-koden. De mesta i projektet är
skrivet i javascript och har påverkat våra designbeslut
till stora delar. Se bilaga Verktyg, program och bibliotek
för att se vilka verktyg som behövts vid utvecklingen av
vårt widget-API.

CCScale9Sprite
För att skala texurer som används till widgets så att de
tar hänsyn till att dess storlek kan komma att ändras
beroende på dess innehåll och liknande används ofta en
så kallad nine-patch sprite. En sådan delar in en textur
i nio mindre delar, en för varje hörn, en för varje sida
och en textur i mitten. De olika delarna skalas olika.
Hörnen skalas inte alls, sidorna skalas endast i y-led eller
x-led beroende på om det är höger- eller vänstersidan
respektive över- eller undersidan medan mitten skalas i
båda lederna(se figur 5). Detta gör att sådana saker som
borders och rundade hörn alltid ser lika ut oavsett den
totala storleken på widgeten. Se bilaga Dokumentation
och förklaring av intressanta klasser för mer information
om de klasser som vi använt i detta projekt.

Designmönster
Vi har ofta nytta av designmönster när vi skriver
kod. Designmönster är speciellt viktiga för att skriva
utökningsbar och generell kod. Designmönster beskrivs
utförligt i boken Design Patterns av Erich Gamma,
Richard Helm, Ralph Johnson och John Vlissides,
även kända som gang of four.[4] I boken Javascript
Design Patterns av Addy Osmani beskrivs hur dessa
designmönster kan implementeras i javascript.[5]

Pugh-matris
I The Systems Engineering Tool Box av Stuart Burge
beskrivs en metod för att göra designbeslut som kallas
Pugh-matris. Pugh-matriser går att se som ett sätt
att försöka kvantifiera åsikter. För att använda en
Pugh-matris radas först en serie kriteria som vi önskar
uppnå upp och de kända lösningskandidaterna. Därefter
går vi igenom varje kriterium för varje lösningskandidat.
Om kriteriet uppnås markeras det med ett ”+”, om
det inte uppnås markeras det med ett ”-”. Det är
ofta vanligt att sätta en lösningskandidat som en så
kallad baslinje, detta om en viss lösningskandidat anses
vara en standardmetod eller är en redan implementerad
lösning som ska bytas ut. Då jämför vi istället om
en lösningskandidat klarar ett kriterium bättre eller
sämre än baslinjen och markerar med ”+” respektive
”-” därefter istället. Har vi en baslinje kan vi också
välja att sätta ”0” för att visa att en viss given
lösningskandidat löser ett problem varken sämre eller
bättre än baslinjen.[7]

WIDGETS - METOD
Källkod och dokumentation
Cocos2dx är dåligt dokumenterat i jämförelse med
många andra större API:er(e.g. java, libgdx, SFML).
Därför var vi tvugna att läsa Cocos2dx källkod för att
få en förståelse för hur dess klasser och hur dessa hänger
ihop.

En stor del av arbetet var att jämföra Android och
iOS API:er för att leta efter hinder till det vi ville
utveckla, men features som verkade finnas gemensamt
på plattformarna. Vi sökte också efter vilka grafiska
komponenter som färdiga som vi kan utnyttja som det
är och vad som behövde utvecklas från grunden.

Vi tittade även på andra API:er för att se hur dessa
gjort, dels för att se vilka features en utvecklare väntar
sig när de använder våra widgets och dels för att inte
göra om gamla misstag.

Pugh-analys
På en del ställen i projektet hittade vi flera olika
alternativ som kandidater till en god implementation
där vi vid första anblicken inte kunde säga vilken
implementation som är bäst. Här har vi använt
Pugh-analys för att komma fram till vilken lösning vi
väljer att implementera.
Vi har valt att göra modifiera vår Pugh-analys utan
baslinje. Detta då vi inte har en redan existerande
lösning att jämföra med. Vi ser det som att antingen
uppfyller vi kriteriet eller så uppfyller vi det inte, vi
markerar detta med antingen ett ”ja” respektive ”nej”.
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Figur 6: Den genererade texturatlasen syns överst i
bilden och till höger och vänster är två knappar
som använder stilen vi lagt i vår atlas. I mitten
finns ett textfält som tar emot textinmatning.

Textfältet har samma stil som knapparna.

WIDGETS - RESULTAT
Skin
Vi konstruerade ett sätt att definiera ett skin för våra
widgets som använder ett JSON-liknande format.

Vi valde inte XML eller CSS eller något annat liknande
format eftersom JSON redan stödjs av javascript och
därmed behövs ingen extra parser läggas till. Vi tillåter
dessutom att ett skin kan definieras i en egen fil. Vår
skin-definition påminner starkt om det sätt som Nathan
Sweet beskriver i libgdx wiki för att definiera skins i det
biblioteket.[9]

Inställningar för färg och storlek
Vi hade som mål att enkelt kunna modfiera färger,
typsnitt och några vanliga storleksparametrar i ett skin.
Detta för att kunna återanvända definitionerna som
skickas till CanvasNoden. Vi valde hur våra inställningar
skulle vara kända av våra funktionsdefinitioner med en
Pugh-analys. Resultatet av analysen gav att det bästa
sättet var att ge parameter in till stildefinitionen. Se
bilaga Pugh-analyser för mer detaljer.

Widget basklass
Vi gjorde en basklass för widgets som läste av
pekskärmsinmatning och hade funktionaliteten för att
byta utseende beroende på vilket tillstånd den befann
sig i. En widgets tillstånd är ej definierat utan lämnas
fritt till subklasser att bestämma.

Knappar
Med hjälp av Decorator-pattern[4, s.199][5, s.61] utökade
vi funktionaliteten hos vår widget-basklass så att
vi stödjer följande tillstånd: ”pressed”, ”disabled”,
”longPress” och ”normal”. Detta eftersom att dessa
tillstånd finns tillgängliga via Cocos2dxs event för
pekskärmsinmatning. Vi lade även till tillstånden
”focused” och ”focusedDisabled” då dessa är de tillstånd

tillgängliga i Android som annars skulle saknas. iOS
har även det ett tillstånd motsvarande ”focused”. Vår
klass för knappar utökar därmed bara funktionalitet
och låter utseendet skötas av dess superklass. Genom
att utnyttja Cocos2dx Visitor-pattern[4, s.90] och dess
klasser CCLabelTTF och CCSprite kan text och ikon
sättas på våra knappar.

Checkboxes
Vi valde att lägga till tillstånded “toggled” i vår
grundklass för knappar samt lägga till möjligheten att
slå på och av denna feature med ”toggleable”. Vi gjorde
detta istället för att skapa en ny klass för detta beteende,
då beteendet inte var tillräckligt signifikant och skilt från
en vanlig knapp för att motivera ytterligare en klass.
Vi lät också se detta tillstånd som mer generiskt och
återanvänder det för att implementera radioknappar.

Radioknappar
Efter en Pugh-analys kom vi fram till att vi skulle
använda gruppid för att gruppera radioknappar(se
bilaga Pugh-analys). Vi lät radioknappar vara en
utökning av knappar istället för att lägga till
funktionaliteten för radioknappar i knappklassen. Vi
använde Decorator-pattern[4, s.199][5, s.61] för att utöka
funktionaliteten när en knapp blev togglad Detta då
vi såg det som att radioknappar alltid är togglebara
och ville därför gömma alternativet att slå på och av
huruvida knappen är togglebar eller inte.

Android textfält
Android-implementationen skapade en dialogruta, detta
gör att vi inte har kontroll över utritningen och en del av
utritningen sker inte i den GLSurfaceView som annars
används när vi kör en Cocos2dx-app på Android. Det
vi gjorde för att förbättra implementationen var att
skriva en egen CCEditBoxImplAndroid och vad detta
medför. Denna implementation gör om anropen till den
EditText som används i Android-implementationen för
att hantera textevents från ett tangentbord.(se figur 7)

JNI
Då Android-API:t är skrivet i Java är vi tvugna att på
något sätt från CCEditBoxImpl som är skrivet i C++
kunna anropa Java-kod och vice versa. För detta finns
JNI. Oracle beskriver tydligt hur JNI ska användas i
sin dokumentation JDK 6 Java Native Interface-related
APIs & Developer.[10] Cocos2dx använde sig av JNI för
att anropa Android-API:t. Vi lade till nya funktioner
och för att bättre styra Android-implementationen. Se
bilaga JNI-funktioner för mer detaljer.
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Figur 7: Figuren visar hur textfältsinmatning
betedde sig med CCEditBox innan vi ändrat på
implementationen. Här läggs en synlig EditText

ovanpå en transparent svart vy som skymmer vår
egna vy, detta bryter mot vårt tema och använder

istället Androids egen tematisering

iOS Textfält
Det stora problemet med textfält på iOS var att en del
features inte var implementerade. Flerradsinmatning var
inte implementerat för textfält i iOS med CCEditBox.
iOS tillhandahåller två olika grafiska komponenter för
att ta emot textinput. Den ena tillåter flerradsinmatning
och den andra inte.

Att modifiera UITextView
Vi prövade först att se om man kunde använda
endast ena textinmatningen i iOS. Den textinput
vi valde att pröva detta med var UITextView
eftersom denna var mer generisk och skulle tillåta
nerfiltrering till de andra funktionerna vi vill ha så
som lösenordsinmatning, telefonnummersinmatning och
horisontell scroll vid enradsinmatining. Det visade sig
väldigt omständigt och förmodligen ogörbart. Vi hittade
ingen tillräckligt bra lösning för att placera text i
mitten vid enradsinmatning. Att istället ge UITextField
flerradsinmatning verkade inte det heller görbart, då
UITextField istället var anpassad för formulärinmatning
och därför begränsad till endast olika former av
enradsinmatning. Den redan existerande strukturen i
Cocos2dx innebar att vi inte enkelt kunde låta det få
vara två olika textfält.

Två textfält används som ett
Vi valde att i slutändan ändra på EditBoxImplIOS
så att det blev en Facade-klass[4, s.208][5, s.124]
mot UITextView och UITextField. Vi använde oss av
polymorfism där detta var möjligt då UITextView
och UITextField båda ärvde från UIView och
uppfyllde protokollet UITextInput. Om vi läser
iOS API-dokumentation upptäcker vi snart att iOS
använder sig av Delegation-pattern[4, s.32] mycket. Vi

kunde utnyttja detta för att slippa skriva stora mängder
kod och endast skriva strukturell kod. Vi lät sen en
pekare antingen peka på UITextView eller UITextField
beroende på om vi gjorde flerradsinmatning respektive
enradsinmatning.

Det som är lika men inte delas
Det fanns några properties som inte definierades i en
gemensam superklass eller ett gemensamt protokoll.
Dessa var font, text och textColor, för dessa skapade
vi getters och setters som satte fältet i båda samtidigt.

WIDGETS - DISKUSSION
Subjektivit arbete
Vår analys är beroende av vem som gör den. Vi har
försökt lägga ner arbete på att beslutsgrunden ska
vara så tydlig som möjlig och vår subjektivitet ska
konkretiseras, trots detta finns det fortfarande mycket
åsiktsladdat arbete bakom designen av våra widgets.

Multistate
Vissa tillstånd går att kombinera och i vissa fall
kan det vara önskvärt att vyn är en kombination
av dessa tillstånd. I vår implementation är det
bara ”focusedDisabled” som är ett sådant kombinerat
tillstånd. Om dessa kombinerbara tillstånd blir väldigt
många blir den singlestate-modell vi definierat krånglig
att använda. Då skulle kanske en modell med multistates
göra sig bättre där vi kanske låter rita de olika statesen
ovanpå varandra med compositing.

Det vi får gratis
Genom att använda native-implementationer för båda
systemen får vi systemets mjukvarutangentbord, dess
textmarkör och dess sätt att kopiera och klistra in
text. Detta gör att vi är mer integrerade med systemet
och undviker tungt arbete som till exempel att ha
ett lokaliserat tangentbord för varje språk eller att
bestämma slutet och början på vår text.

CCSpriteBatchNode och CCScale9Sprite
I Cocos2dx är CCSpriteBatchNode en abstraktion av en
texturatlas som enligt dokumentationen för klassen[11]
snabbar upp utritning kraftigt. Alla texturer placerade
i texturatlasen kan ritas ut tillsammans med ett enda
utritningskommando i stället för ett kommando för varje
gång en textur från atlasen ska ritas ut. Cocos2dx
gör dock antagandet att endast en CCSpriteBatchNode
existerar per CCScale9Sprite, detta medför att mycket
måste ändras innan vi kan använda CCSpriteBatchNode
för att snabba på utritningen.

Uppdelad CCScale9Sprite
Så som CCScale9Sprite är definierat i Cocos2dx kan
vi inte packa de olika delarna av en stildefinition
separat. Det vill säga de olika delarnas orientation
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måste var relativt varandra där de ska uppträda i
CCScale9Spriten. Vi kan alltså inte dela upp texturen i
sina delar på förhand och sen låta packa hörn och sidor
från samma textur på olika ställen. Om CCScale9Sprite
görs om skulle det vara bra för packningstätheten när
texturerna för en skindefinition packas.

KÄLLKRITIK
Användarmanualen till CoffeeMaker är gjord av Visiarc
som även gjort CoffeeMaker. Den är därför högst
tillförlitlig.

De websidor som tas upp är förstahandsreferenser och
därmed mer tillförlitliga än en eventuell bok som går in
på samma ämne. Undantaget är Yanick Loriots artikel
9-Patch technique in Cocos2D. Denna artikel är dock
endast informativ och vi refererar till den för den
pedagogiska bildens skull.

Design patterns av gang of four är ett av de mest
lästa och använda litterära verken inom datavetenskap.
Javascript Design Patterns skiljer sig inte mycket i
sitt innehåll och används mest i detta arbete för
sina kodexempel på hur olika designmönster bäst
implementeras i javascript.

SLUTSATSER
Att kombinera två vanliga uppdelningsregler till en gav
också en kombination av deras egenskaper. Radbaserade
uppdelningsmetoder verkar mer pålitliga medan de som
använde kantavståndet var bättre på att ha kvar ytor
med god form där vi kan placera våra texturer.

Vi hann inte testa giljotinpackning fullt ut, det fanns
fler kombinationer vi kunde pröva och därmed också
förmodligen ett bättre alternativ. Den kombination vi
valde är tillräckligt tät för våra widgets och visar att
giljotin-packning fungerar väl för detta problem och
därmed att en girig heuristik packar tätt nog.

Sortering var väldigt viktigt för packningen och genom
att endast ändra sorteringar kunde vi få helt annorlunda
resultat.
Att göra ett multiplattforms-API visar sig vara ett
problem bestående av kompromisser. De designmönster
som är till störst hjälp är de som skapar abstraktion
mot den annars invecklade koden. Facade har visat
sig till stor hjälp för att dra nytta av existerande
funktionalitet och jämna ut de olika API:er som finns
på olika plattformar. Att vi använde Cocos2dx medförde
att vi också följde Visitor för utritningen. Decorator var
till stor hjälp vid hierarkin av våra Widgets för att enkelt
gradvis öka funktionaliteten.

iOS och Android är inte särskilt lika i designen av sina

API:er, iOS har ofta skralt med funktionalitet vilket gör
det hela mer komplicerat.

Vi lyckades visa att det är fullt möjligt att utan
allt för mycket arbete skapa ett väl fungerande
multiplattforms-API. Cocos2dx ger en bra grund även
om det visar sig svårt att använda för en del nödvändiga
saker. Batch-utritning av nine-patch sprites är det vi
stötte på i vårt projekt.
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Dokumentation och förklaring av intressanta 

klasser 

Cocos2dx 

CCNode  
Alla  visuella  objekt  ärver  CCNode.  Utritning  sker  med  Visitor-pattern  i  en  trädstruktur  där  objekt  som  ska  
ritas  ut  måste  vara  med  i  trädet.  Detta  medför  att  varje  objekt  som  ska  ritas  ut  måste  vara  med  i  trädet  
någonstans.  
  
CCTexture2D  
En  klass  som  abstraherar  texturer  i  openGL.  Klassen  håller  rätt  på  texturens  namn  i  GL  och  manipulerar  
den  vi  GL-calls.  Alla  delar  av  Cocos2dx  som  använder  texturer  på  något  sätt  använder  den  här  klassen  
någonstans  i  hierarkin  för  att  rita  bilden.  
  
CCSprite  
En  CCNode  som  innehåller  en  pekare  till  CCTexture2D  för  utritning.  Klassen  kan  känner  antingen  till  sin  
textur  direkt  eller  via  en  CCSpriteBatchNode.  
  
CCRect  
En  enkel  rektangel  med  dimensioner  för  bredd,  höjd  och  positioner.  
  
CCSpriteFrame  
En  hopkoppling  av  en  CCRect  med  en  CCSprite.  Endast  den  delen  av  texturen  som  CCSprite  håller  i  som  är  
innanför  är  det  som  ritas  ut.  Detta  kan  utnyttjas  väl  för  en  texturatlas.  
  
CCScale9Sprite  
En  CCNode  som  håller  i  nio  CCSprites  som  den  ritar  ut.  Dessa  nio  CCSprites  motsvarar  de  olika  visuella  
delarna.  Fyra  för  hörnen  som  inte  skalas  alls.  Fyra  för  sidorna  som  endast  skalas  i  ena  ledden,  x-led  för  övre  
och  undre  sidan,  y-led  för  högra  och  vänstra  sidan  samt  en  i  mitten  som  skalas  i  båda  lederna.  
För  att  initiera  en  CCScale9Sprite  så  måste  man  ha  en  CCSpriteFrame  och  definiera  insets.  Insets  
definieras  som  en  rektangel  motsvarande  mitten-ytan  av  en  CCScale9Sprite.  
  
CCSpriteBatchNode  
Noder  som  ska  ritas  ut  i  batchutritning  bör  vara  barn  till  en  sådan  här  nod  i  utritningsträdet.  Endast  ett  
utritningsanrop  till  GL  behövs  och  därför  går  utritning  mycket  snabbare  om  fler  noder  kan  vara  barn  till  en  
batchnod.  
  
CCSpriteFrameCache  
Klass  som  använder  Multition  för  att  spara  SpriteFrames  så  att  dessa  kan  återanvändas  och  hämtas  globalt.  
  
CCTextureCache  
Om  man  önskar  öppna  en  bildfil  görs  det  lättast  med  den  här  klassen.  När  man  öppnar  en  bild  med  denna  
klass  läggs  den  i  en  cache  så  att  om  vi  försöker  öppna  bilden  igen  får  vi  en  pekare  till  den  textur  vi  öppnade.  
Denna  klass  använder  även  den  Multition.  
  



  
CCRenderTexture  
I  Cocos2dx  är  det  möjligt  att  rita  till  minnet  i  stället  för  direkt  till  skärmen.  För  detta  används  
CCRenderTexture.  För  att  börja  rita  till  en  instans  av  CCRenderTexture  anropas  CCRenderTexture::begin()  
eller  CCRenderTexture::beginWithClear().  Varje  CCNode  vars  visit()  anropas  därefter  kommer  då  ritas  till  den  
instansen  av  CCRenderTexture.  När  man  är  nöjd  med  utritningen  till  CCRenderTexture  anropas  funktionen  
CCRenderTexture::end(),  därefter  kan  CCRenderTexture::getTexture()  anropas  för  att  få  det  som  ritats  i  en  
CCTexture2D.  
  
CCEditBoxImpl  
Ett  interface  som  implementeras  för  att  använda  native-kod  för  textinmatning  på  olika  plattformar.  För  vårat  
projekt  var  CCEditBoxImplAndroid  och  CCEditBoxImplIOS  intressanta  implementetioner  av  detta  interface.  
  
CCDictionary  
En  hashtabell.  Nyckeln  är  en  C-sträng  om  max  255  tecken.  Godtyckligt  CCObject  kan  placeras  i  en  given  
CCDictionary  och  casting  behövs  för  att  använda  hämtade  objekt.  
  
CCEditBox  
En  klass  som  ger  användaren  tillgång  till  ett  textfält.  Klassen  delegerar  sina  anrop  till  en  implementation  av  
CCEditBoxImpl.  

Android 

EditText  
Androids  mest  featurerika  klass  för  textinmatning.  Stödjer  alla  de  funktioner  vi  vill  kunna  komma  åt  att  sätta  
ifrån  Cocos2dx.  
  
GLSurfaceView  
Den  vy  som  Cocos2dx  ritar  till  på  android-plattformen.  Används  även  som  en  kontrollklass  och  håller  rätt  på  
den  input  användaren  ger.  
  
Dialog  
En  popup.  Lägger  sig  ovanpå  den  aktiva  vyn  och  tar  alla  touchevent.  Det  går  att  placera  andra  grafiska  
komponenter  i.  

iOS 

UITextView  
iOS  flerradstextfält,  stödjer  inte  justering  av  texten  eller  lösenordsinmatning.  Returknappen  skapar  alltid  en  
ny  rad  och  går  inte  att  sätta  till  andra  states  så  som  “Sök”  eller  “Färdig”.  
  
UITextField  
Ett  enradstextfält.  Stödjer  lösenordsinmatning  och  justering.  Returknappen  avslutar  alltid  teckeninmatning  
och  går  att  sätta  till  olika  states.  
  
UIView  
En  basklass  för  grafiska  komponenter  i  iOS.  
  
  



UITextInput  
Ett  protokoll  som  förklarar  vad  som  är  gemensam  funktionalitet  i  textinput.  UITextView  och  UITextField  
implementerar  det  här  protokollet.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  



Pugh-‐analyser 

Definition av kriterier 

Här  nedan  definieras  olika  kriterier  som  vi  kan  tänkas  vilja  ha  med  i  vår  Pugh-analys  
  
Ingen  duplicerad  funktionalitet  
Vi  ville  undvika  att  låta  våran  implementation  göra  något  som  CoffeeMaker  redan  löste  åt  oss.  Detta  av  två  
anledningar,  vi  vill  kunna  använda  förbättringar  och  optimeringar  för  denna  funktionalitet  från  framtida  
uppdateringar  och  vi  vill  göra  vår  kod  så  liten  och  lättunderhållen  som  möjligt.  
  
Lätt  att  förstå  
En  gissning  ska  kunna  vara  rätt.  I  ett  bra  API  stämmer  vanliga  antaganden  en  utvecklare  gör.  Vanlighet  ser  
vi  som  en  bra  grund  till  huruvida  något  är  lätt  att  förstå.  Ju  vanligare,  desto  mer  lättförstått.  
  
Enkel  implementation  
En  enkel  implementation  medför  färre  buggar,  lättare  underhåll  och  enklare  utökning.  
  
Lätt  att  skapa  fokushierarki  
Eftersom  fokus  är  en  vanlig  feature  widgets  tillhandahåller  vill  vi  göra  det  enkelt  att  definiera  i  vilken  ordning  
fokuset  byts.  Om  vi  på  något  sätt  kan  definiera  fokus  efter  hur  vi  skapar  våra  radioknappar  anser  vi  kriteriet  
uppfyllt.  
  
Framtidskompatibelt  
Är  vi  fria  att  använda  implementationen  på  nya  sätt  vi  inte  tidigare  tänkt  på  men  som  fortfarande  är  inom  
ramen  för  beteendet  hos  radioknappar?  Vi  kom  på  3  intressanta  fall  som  implementationen  skulle  kunna  
tänkas  behöva  lösa.  För  radioknappar  innebär  det  om  vi  kan  lösa  följande:  Kan  vi  skapa  en  
segment-kontroll?  Kan  vi  placera  olika  delar  i  vår  radioknapp  långt  ifrån  varandra(att  utnyttja  hörnen  är  något  
man  ofta  vill  göra  med  otaktil  input)?  Kan  vi  låta  en  komponent  dyka  upp  som  ett  subalternativ  till  den  
radioknapp  vi  väljer?  Det  vill  säga,  det  vill  svara  på  är  hur  stor  är  sannolikheten  att  vi  i  framtida  utveckling  
stöter  på  ett  fall  där  vårat  system  blir  svåranvänt.  Låg  sannolikhet  medför  att  kriteriet  är  uppfyllt.  
  
Fungerar  bra  med  ankarlayout  
Ankarlayout  är  en  central  feature  i  CoffeeMaker.  Finns  det  något  som  motverkar  att  vi  placerar  en  grupp  med  
radioknappar  med  hjälp  av  ankare?  
  
Undviker  boilerplate  
Vi  vill  undvika  att  tvinga  användaren  att  skriva  kod  som  behövs  men  inte  är  logik  för  deras  egna  program.  
Undviker  den  valda  implementationen  att  boilerplate-kod  används  och  ger  användaren  kraften  att  bara  
definiera  det  som  skiljer  sig  åt  i  implementationen.  
  
Går  att  skapa  smart  omgenerering  av  ett  skin  
För  skins  kan  det  hända  att  vi  ändrar  något  i  någon  inställning  för  det  skinnet.  Vi  vill  då  uppdatera  våra  
widgets  så  att  den  nya  settingen  syns.  Om  vi  direkt  med  settings-implementationen  känner  till  det  vi  behöver  
för  att  veta  vilka  texturer  som  påverkas  av  förändringen  av  våra  inställningar  och  därmed  behöver  uppdateras  
ser  vi  det  som  att  en  smart  omgenerering  kan  göras.  
  



Lätt  att  återanvända  
Här  gäller  “composition  over  inheritance”.  Kan  vi  använda  delarna  utan  att  i  bästa  fall  extenda  en  viss  given  
klass.  

Radioknappar 

GruppId  
Här  definieras  vilken  grupp  en  radioknapp  tillhör  med  en  nyckel.  Denna  nyckel  är  ofta  en  sträng.  Alla  
radioknappar  med  ett  visst  gruppId  kommer  toggla  av  de  andra  radioknapparna  om  de  råkar  ha  samma  
gruppId.  
Detta  verkade  vara  den  vanligaste  implementationen  bland  olika  API:er.  
  
Kontrollerklass  
En  annan  vanlig  implementation  av  radioknappar  är  att  definiera  en  kontrollerklass  som  håller  i  ett  antal  
radioknappar  som  i  en  listvy.  
  
Sibling  
GNOME  använder  sig  av  ett  annorlunda  system  där  man  definierar  ett  syskon  till  en  given  radioknapp,  alla  
knappar  som  på  något  sätt  hänger  ihop  i  samma  familj  genom  att  på  något  sätt  känna  till  någon  som  känner  
till  någon  till  hör  samma  radioknappsgrupp.  
  

Pugh  för  
Radioknappar  

GruppId   Kontrollerklass   Sibling  

Ingen  duplicerad  
funktionalitet  

Ja   Nej,  grupper  och  
dynamiska  noder  
tillåter  redan  att  man  
skapar  knappar  i  bulk  

Ja  

Lätt  att  förstå   Ja,  mycket  vanlig  
implementation  

Ja,  relativt  vanlig   Nej,  högst  ovanlig,  endast  
GNOME  verkar  använda  
denna  implementation  

Enkel  
implementation  

Ja   Ja   Nej,  vi  måste  skicka  ett  
meddelande  mellan  våra  
radioknappar  där  vi  skulle  
kunna  kunna  råka  skicka  
meddelandet  i  en  cirkel  

Lätt  att  skapa  
fokushierarki  

Nej   Ja,  den  ordning  våra  
radioknappar  definieras  i  
master-klassen  går  att  
använda  för  att  
bestämma  vilken  ordning  
fokus  bestäms  

Ja,  vi  skulle  kunna  låta  det  
definierade  syskonet  vara  
nästa  fokus  i  hierarkin  

Framtidskompatibel
t  

Ja   Nej,  layout  sköts  av  
kontrollerklassen  och  
därför  är  nya  UIs  mer  
komplicerade  

Ja  



Fungerar  bra  med  
ankarlayout  

Ja   Ja   Ja  

 

Settings 

Funktionsparameter  
Skicka  med  som  parameter,  i.e.  function(ctx,  settings)  till  ritdefinitionen  
  
Global  definition  
Lägg  settings  i  den  globala  namnrymden  och  låt  ritdefinitionen  accessa  den.  
  
Metaprogrammera  med  strängar  
Utritrningens  funktiondefinition  konverteras  till  sträng  och  därefter  görs  match  och  replace  för  att  sätta  
variabler  till  de  värden  som  bestämts  med  våra  inställningar.  
  
Direkt  tillsammans  med  skin-definitionen  
Settings  definieras  tillsammans  med  skin-definitionen  
  

Pugh  för  settings   Funktions-  
parameter  

Global  definition   Meta-  
programmering  

Lägg  med  i  
skin-  
definitionen  

Enkelt  att  sätta  
färger  

Ja   Ja   Ja   Ja  

Lätt  att  
återanvända  
settings  till  flera  
olika  utritnings-  
definitioner  

Ja   Ja,  en  viss  given  
settingsdefinition  
kan  lätt  användas  
för  flera  olika  
utritnings-  
definitioner  

Ja,  settings  styr  över  
stildefinitionen  

Nej,  förhållandet  
är  här  att  ett  skin  
alltid  har  sina  
settings  
definierade  med  
sig  

Lätt  att  förstå  hur  
den  ska  användas  

Ja,  givet  att  
användaren  

Ja   Nej,  detta  är  
meta-programmering  
och  vi  tror  därför  det  
är  ganska  krångligt  
att  förstå,  vilka  
parametrar  som  finns  
tillgängliga  i  ett  skin  
är  inte  heller  
uppenbart  synligt  

Ja,  men  också  
väldigt  omständig  
att  använda  

Enkel  
implementation  

Ja,  mycket  
enkel  
implementa-  
tion  

Ja   Nej,  
implementationen  är  
väldigt  krånglig  och  
kan  vara  svår  att  
underhålla  

Ja  



Framtids-  
kompatibelt  

Ja,  vi  har  inga  
begränsningar  
på  hur  
settings  ska  
se  ut  eller  
någon  relation  
mellan  
utritnings-  
definitionen  
och  settings  
som  skulle  
hindra  
förändring  av  
endera  

Nej,  vi  har  här  
problemet  att  vi  kan  
endast  änvanda  en  
settingsdefinition  
per  program  

Ja,  vi  har  till  och  med  
möjlighet  att  göra  
smarta  fallbacks  och  
kan  göra  det  
framtidskompatibelt,  
dock  tappar  vi  
friheten  att  enkelt  
skapa  nya  
parametrar  i  våra  
settings  på  ett  
uppenbart  sätt  

Nej,  ett  skins  
settings  är  hårt  
kopplat  till  dess  
utritnings-  
definition  

Går  att  skapa  smart  
omgenerering  av  
ett  skin  

Nej,  vi  ser  inte  
var  settings  
används  och  
kan  därför  inte  
på  ett  listigt  
sätt  bara  
generera  om  
de  delar  av  
stilen  som  
behöver  
genereras  om  

Nej,  samma  
problem  som  för  
inparameter  

Ja,  vi  ser  exakt  vart  
olika  delar  av  en  
settings  används  

Ja,  vi  ser  direkt  
vilket  settingsfält  
som  ändras  i  
vårat  skin  och  
kan  därför  
uppdatera  endast  
de  texturer  som  
påverkas  av  detta  

Undviker  
boilerplate  

Ja,  den  
boilerplate  
som  blir  är  att  
man  måste  
accessa  stilen  
via  dessa  
parameter-  
namn  

Ja,  för  att  göra  den  
globala  
namnrymden  säker  
kommer  dock  
variabelnamnet  blir  
lång  

Ja,  här  behöver  man  
endast  skriva  
inställningsvariabeln  
rakt  av  

Nej,  här  kommer  
förmodligen  
settings  
dupliceras  ofta  
och  mycket  

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 



 

Testande av olika heuristiker 
Här  nedan  följer  några  intressanta  heuristiktest.  Rubriken  för  testerna  är  skriven  på  formen  
SPLIT-TEXTURE-FREE_SPACE  
  
SPLIT  kan  vara  en  av  följande:  
Row  Split  (RS)  
Edge  Diff  Split  (EDS)  
Row  Edge  Diff  Split  (REDS)  
  
Sortering  av  texturer(TEXTURE)  och  fritt  utrymme(FREE_SPACE)  kan  vara  en  av  följande:  
Height  (H)  
Width  (W)  
Area  (A)  
BiggestSmallest  (BS)  
Bulk  (B)  
  
Efter  detta  visas  de  20  testningarna  och  deras  genomsnitt  i  en  uträkning.  De  kombinationer  som  visas  är  
valda  en  del  visuella  tester  där  vi  såg  hur  packningen  betedde  sig(se  figur  3,4,5  i  rapporten  för  att  se  hur  
denna  visualisering  såg  ut).  
  
RS-H-A:  
Enkel,  få  conditions,  “bra”  packning,  pålitlig(ungefär  lika  bra  resultat  varje  gång).  
  
(0.928434  +  0.932833  +  0.927127  +  0.931796  +  0.924453  +  0.923744  +  0.941409  +  0.937058  +  0.926075  +  
0.935587  +  0.939784  +  0.922765  +  0.926110  +  0.926944  +  0.927734  +  0.927702  +  0.930351  +  0.930933  +  
0.933771  +  0.928296)  /  20  =  ~93.01%  
  
EDS-B-A:  
Generellt  bättre  packning  än  RowSplit,  kan  dock  göra  dumma  splits  som  ger  upphov  till  sämre  packning.  
  
(0.872233  +  0.831696  +  0.928724  +  0.860905  +  0.854647  +  0.892599  +  0.829121  +  0.819642  +  0.872114  +  
0.889728  +  0.921089  +  0.926589  +  0.933527  +  0.918291  +  0.838468  +  0.881458  +  0.880314  +  0.856697  +  
0.837273  +  0.929231)  /  20  =  ~87.87%  
  
EDS-BS-A:  
(94.01  +  93.39  +  93.85  +  94.54  +  93.33  +  93.99  +  93.28  +  91.97  +  92.28  +  92.21  +  92.56  +  93.04  +  93.73  +  
93.21  +  93.43  +  93.96  +  93.12  +  94.50  +  93.23  +  93.17)  /  20  =  ~93.34%  
  
RS-H-H:  
(0.927328  +  0.931563  +  0.926740  +  0.933789  +  0.923904  +  0.918330  +  0.926479  +  0.914014  +  0.914124  +  
0.930261  +  0.922160  +  0.919355  +  0.919416  +  0.923730  +  0.922760  +  0.927804  +  0.923656  +  0.924574  +  
0.933352  +  0.932756)/20  =  ~92.48%  
  
  



RS-H-W:  
(0.906680  +  0.922039  +  0.932565  +  0.931546  +  0.926615  +  0.937203  +  0.921271  +  0.937591  +  0.937823  +  
0.931329  +  0.939784  +  0.931967  +  0.930482  +  0.937339  +  0.930707  +  0.934288  +  0.928139  +  0.933194  +  
0.932938  +  0.927289)/20  =  ~93.05%  
  
REDS-A-A:  
(0.906434+0.928266+0.863620+0.902600+0.900761+b+0.894158+0.857019+0.811276+0.873810+0.869666
+0.922821+0.871785+0.884568+0.932416+0.883048+0.861408+0.866505+0.925230+0.903147  
)/20  =  ~88.80%  
  
REDS-H-A:  
(0.934166669845581+0.9417600631713867+0.924248456954956+0.9342085719108582+0.92359131574630
74+0.9400790333747864+0.9337750673294067+0.9387685656547546+0.9427419304847717+0.929346799
8504639+0.9414705634117126+0.9351752996444702+0.9431965947151184+0.9538328647613525+0.9384
698271751404+0.9352726340293884+0.9412148594856262+0.9328653216362+0.9376749396324158+0.93
87391805648804)/20  =  ~93.70%  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



JNI-‐funktioner  
Då  Android-API:t  är  skrivet  i  Java  är  vi  tvugna  att  på  något  sätt  från  CCEditBoxImpl  som  är  skrivet  i  C++  
kunna  anropa  Java-kod  och  vice  versa.  För  detta  finns  JNI.  Cocos2dx  änvände  sig  av  JNI  för  att  anropa  
Android-API:t,  vi  lade  till  nya  funktioner  och  för  att  bättre  styra  Android-implementationen.  
  
void  setEditTextDialogFontJNI(const  char*  fontName,  int  size,  int  color)  
Denna  funktion  talar  om  för  våran  EditText  vilken  font,  vilken  fontstorlek  i  pixlar  och  vilken  färg  fonten  har  
definerad  som  en  int  (255<<24)|(red  <<  16)|(green  <<  8)|blue,  där  red,  green,  blue  är  färgkanalerna  för  
fontfärgen  vi  vill  sätta  på  vårat  textfält.  Texten  hanteras  alltså  direkt  av  Android  när  man  redigerar  den.  Detta  
var  tvunget  då  vissa  implementationer  av  text  på  Android  annars  ger  konstigt  beteende  där  den  ibland  visar  
autocomplete  text  som  syns.  Vi  kunde  därför  inte  gömma  texten  och  låta  Cocos2dx  rendera  denna.  När  vi  
är  klara  med  redigering  så  låter  vi  dock  Cocos2dx  hantera  renderingen.  
  
void  setEditTextDialogBoundsJNI(int  x,  int  y,  int  width,  int  height)  
Denna  funktion  flyttar  på  våran  edittext  så  att  den  visar  sin  text  på  rätt  yta.  Detta  gör  att  vi  kan  lyssna  på  
input  och  låta  Android  hantera  när  vi  flyttar  markören  i  texten.  Att  sätta  dessa  värden  i  Android  var  dock  
väldigt  konstigt.  De  funktioner  som  finns  på  ett  textfält  kallade  “setWidth”  “setX”  och  så  vidare  verkade  inte  
faktiskt  fungera.  Förmodligen  för  att  en  layouthanterare  används  för  att  ändra  dessa  värden.  Vi  löste  detta  
genom  att  använda  en  annan  layouthanterare  kallad  RelativeLayout.  
  
void  setEditTextDialogKeyboardJNI(const  char*  startText,  int  inputMode,  int  inputFlag,  int  
inputReturn,  EditTextCallback  pfEditTextCallback,  void*  ctx)  
Visar  ett  valt  tangentbord.  Vi  kan  ändra  vilket  tangentbord  som  visas  med  inputMode,  inputFlag  och  
inputReturn.  t.ex  kan  ett  nummertangentbord  som  används  för  att  mata  in  ett  lösenord  användas.  Vi  skickar  
också  med  strängen  som  vår  label  hade  innan  vi  började  redigera  och  vad  som  ska  ta  emot  det  resultatet  
när  vi  är  klara  med  våran  textinput.  Själva  strängen  i  textinput  syns  på  våran  Android  EditText(den  renderas  
alltså  inte  i  cocos2dx  under  redigering),  detta  dels  pga  bekvämlighet  och  dels  pga  att  det  är  långsammare,  
Cocos2dx  rekommenderar  att  man  inte  anropar  setText(),  på  en  CCLabelTTF  ofta  eftersom  detta  tar  nästan  
lika  lång  tid  som  att  skapa  en  ny  CCLabelTTF.  
  
Med  detta  kunde  vi  konfigurera  textfältet  som  vi  ville  under  redigering.  Skulle  något  ändras  eller  en  animation  
köras  blir  det  många  calls  via  JNI.  
  
JNIEXPORT  void  JNICALL  
Java_org_cocos2dx_lib_Cocos2dxHelper_nativeSetEditTextDialogResult(JNIEnv  *  env,  jobject  obj,  
jbyteArray  text)  
Den  här  funktionen  fanns  innan  vi  började  ändra  i  Cocos2dx  och  gör  vad  vi  vill  vid  varje  textuppdatering.  Den  
har  dock  ett  högst  missvisande  namn.  Eftersom  det  kan  tänkas  att  den  används  på  flera  ställen  i  Cocos2dx  
valde  vi  att  inte  ändra  detta.  Denna  funktion  syns  ändå  inte  för  användaren  av  vårat  widget-set  och  därför  
ansåg  vi  att  detta  är  ett  problem  endast  vid  implementationen.  Skillnaden  vi  gjorde  var  att  vi  anropade  den  
här  funktionen  varje  gång  EditText  ändrades  och  använde  en  annan  callback-funktion.  
  
  
  
  



JNIEXPORT  void  JNICALL  
Java_org_cocos2dx_lib_Cocos2dxHelper_nativeOnEditTextReturn(JNIEnv*  env,  jobject  obj,  
jbyteArray  text)  
Eftersom  föregående  funktion  anropades  vid  varje  textuppdatering  så  fick  vi  istället  lägga  till  en  funktion  för  
att  meddela  att  textinmatningen  är  klar.  
  
Med  dessa  förändringar  kan  vi  nu  skicka  meddelanden  mellan  Cocos2dx  och  Android  så  att  
Android-textfältet  kan  bete  sig  på  samma  sätt  som  iOS-implementationen.  
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