
Institutionen för datavetenskap
Department of Computer and Information Science

Examensarbete

Utveckling av 2D matematikpusselspel med
Phaser.io

av

Johan Alm

LIU-IDA/LITH-EX-G--15/009--SE

 2015-03-27

Linköpings universitet

SE-581 83 Linköping, Sweden

Linköpings universitet

581 83 Linköping





Linköpings universitet

Institutionen för datavetenskap

Examensarbete

Utveckling av 2D matematikpusselspel med
Phaser.io

av

Johan Alm

LIU-IDA/LITH-EX-G--15/009--SE

2015-03-27
Handledare: Erik Berglund

Examinator: Anders Fröberg





Utveckling av 2D matematikpusselspel med Phaser.io
Johan Alm

johal003@student.liu.se
 

ABSTRAKT
Det finns idag många verktyg och ramverk för att utveckla
spelapplikationer. I den här rapporten kommer jag utvärdera
Phaser.io som är ett öppen källkodsramverk för att utveckla
webspelsapplikationer.

Resultatet  av  det  här  examensarbetet  är  en  prototyp  av
spelet  Equamem  som  jag  har  utvecklat  utifrån  min
handledare  Erik  Berglunds  spelkoncept  och  design.
Equamem är en HTML5 webspelsprototyp  utvecklat  med
ramverket Phaser.io med HTML5 och JavaScript.

I  rapporten  kommer  jag  gå  igenom  olika  designval  som
gjorts  och  itererats  under  spelprototypens  versioner  av
utveckling. Jag kommer även utforska hur man utvecklar ett
intressant och lättlärt matematikpusselspel.

Rapporten kommer innehålla information om Phaser.io, vad
det är och vad det erbjuder för funktionalitet och hur jag har
använt  det  i  utvecklingen  av  Equamem.  Jag  kommer  gå
igenom fördelar och nackdelar med att använda ramverkets
funktioner  och  utvärdera  hur  väl  lämpat  det  har  för  att
utveckla spel som Equamem.

INTRODUKTION

Equamem
Equamem  är  ett  webbpusselspel  som  jag  utvecklat  med
Phaser.io  för  att  lättare  kunna  utvärdera  ramverkets
funktionalitet.

Spelet  är  ett  pussel  och  matematikspel  som  bygger  på
principen  inom  fysikvetenskap  om  kvantmekanisk
sammanflätning. 

Spelet består av en spelplan med par av symboler som går
att  vända  på  och  har  slumpmässiga  enskilda  värden  som
tillsammans blir en summa. Målet i  spelet  är att hitta två
spelsymboler  med samma värden och markera dessa.  Om
man gör rätt så går man upp en nivå, gör man fel så går man
ner en nivå.

Målgruppen för  Equamem är  främst  barn  och  ungdomar.
Ett  mål med spelet  är  att  träna huvudräkning och lära ut
principen och kvantmekanisk sammanflätning.

Syfte
Syftet  är  att  gå  igenom  och  undersöka  vad  Phaser.io
erbjuder  för  funktionalitet  och  utvecklingshjälp  med  ett
projekt.  Samt  utvärdera  hur  man  gör  ett  intressant  och
lättlärt matematikpusselspel.

Problemformulering
Hur  kan  Phaser.io  hjälpa  vid  utveckling,  underhåll  och
kvalitet på för web-spel? Sparar man tid och får effektivare
kod? Vilka fördelar och nackdelar har det jämfört med att

använda  HTML5  och  JavaScript  utan  att  använda  något
ramverk? Tjänar ett projekt på att lägga overheadtid på att
lära sig Phaser.io?

Hur  kan  man  använda  Phaser.io  för  att  utveckla  ett  väl
fungerande  pusselspel  som  är  skalbart  för  fler  nivåer,
speltyper,  singleplayer  och  multiplayer?  Varför  är  just
Phaser.io intressant som ramverk?

Avgränsningar
Equamem  är  ett  pusselspel  och  använder  relativt  lite
realtidsuppdateringar och fysikfunktionalitet från Phaser.io.

Det är en prototyp för att visa och testa ett spelkoncept och
den här versionen är inte tänkt att användas som en färdig
produkt.

TEORI OCH BEGREPP

HTML5 game engines
Det finns idag ett flertal HTML5 game engines att välja på
för  att  göra  webbspel[1].  Några  funktioner  som de flesta
moderna  HTML5  game  engines  har  stöd  för  är;
kollisionshantering,  sprite-animationer,  ljudeffekter,  tile-
bakgrunder,  stöd för states, rendering av text, inputs ifrån
mus, tangentbord och touch med mera.

Casual puzzle games
Casual  pusselspel  som  tilltagar  en  bred  och  heterogen
användargrupp  behöver  vara  enkla  att  lära  sig  men
samtidigt  utmanande  för  att  vara  hållbart  intressant  och
belönande för användarna över en längre tid[2]. 

Det bör vara enkelt att få tag på spelet på olika plattformar,
att  starta  spelet,  att  pausa  spelet  temporärt  och  fortsätta
senare. Komplicerade options och menyer som kan förvirra
spelarna bör undvikas[2].

Spel av den här typen är oftast visuellt abstrakta och enkla.
Det  är  vanligare  med  enklare  abstrakt  2D  grafik  än
superrealistisk 3D grafik[2].

JavaScript
JavaScript är ett dynamiskt skriptspråk som stöds i de flesta
moderna webläsare och används mer eller mindre i nästan
all moderna websidor. Eftersom JavaScript fungerar i alla
moderna  webbläsare  så fungerar  det  i  på alla plattformar
som  har  dessa  webbläsare  som  t.ex.  mobiltelefoner,
surfplattor, persondatorer och andra plattformar.

JavaScript är lättviktigt, flexibelt och uttrycksfullt men har
en del svagheter som t.ex. dess användning av globalt scope
för variabler  och tilläggsbibliotek vilket  ofta ger  negativa
sideffekter om programmeraren inte undviker problemet. 



Arrayer  i  JavaScript  är  dynamiska,  flexibla  och  felsäkra
men relativt långsamma jämfört med andra språk[3]. 

JavaScript har stöd för felhantering men är ofta klumpigt
och oftast krashar program utan felmeddelanden om något
har blivit fel. I projektet har jag använt consol-loggar och
debuggat manuellt i browserns debugg-konsol-läge.

Prestandan i JavaScript kan optimeras med minifiering av
kod,  använda  minifierade  bibliotek  och  genom  att
kombinera enskilda filer till  en gemensam fil.  Prestandan
optimeras  även  genom  att  separera  inline  JavaScript-kod
från  html-koden  till  separata  filer  och  inkludera  dessa  i
slutet av html-filen istället för i headern för att undvika att
blockera nedladdning av andra objekt[4].

Phaser.io
Phaser.io  är  ett  open  source  spelramverk  baserat  på
ramverket  pixi.js  och  har  stöd  för  HTML5  och  webGL
grafik,  fysikhantering av objekt,  sprites,  spritesheets,  ljud
med mera[5]. Det har stöd för JavaScript och TypeScript.

Phaser.io  utvecklas  aktivt  av  företaget  Photon  Storm
Limited  och  har  en  bred  användarbas  med
väldokumenterade användarmanualer, exempel och support.

Det fungerar på flera sorters plattformar som använder t.ex.
touch, multitouch, mus & tangentbord och handkontroller.

Dokumentation
Phaser.io  utvecklas  aktivt  av  företaget  Photon  Storm
Limited  och  har  en  bred  användarbas  med
väldokumenterade användarmanualer, exempel och support
i deras användarforum[5].

Prestanda
Phaser kan automatiskt anpassa sig till canvas eller webGL
beroende  på  klientens  enhet  och  browser.  Detta  gör  att
prestandan blir väldigt hög oavsett om klienten är en mobil
enhet eller en desktop.

Grupper
Phasers har stöd för grupper av sprite-objekt vilket gör det
lättare  att  använda  pooling-tekniker,  återanvändning  av
spriteobjekt och man undviker att skapa och ta bort objekt
vilket  påverkar  prestandan  i  JavaScript.  Groups  har
funktioner för snabba iterationer och loopar.

Responsiv layout
Phaser kan automatiskt anpassa spelets storlek i pixlar till
olika skärmstorlekar. Det kan även anpassas i realtid t.ex.
om användaren har en mobil som ändras mellan porträttvy
och landskapsvy. 

Input
Phaser sköter hanteringen av olika typer av inputs som t.ex.
touch på mobila enheter och musklick på desktops. Phaser
har även stöd för hantering av handkontroller.

Grafik
Phaser hjälper till med hantering av bilder,  spritesheets och
animationer.  Sprites  i  phaser  har  de  grundläggande  delar

som  man  kan  förvänta  som  positionsvärden,  synlighet,
nuvarande frame med mera. Man kan även förlänga Phasers
sprite-objekt  om  man  vill  lägga  till  egna  variabler  och
funktioner.

Ljud
Phaser har stöd för Web Audio och legacy HTML ljud. Det
har stöd för bland annat användandet av ljud sprites, pausar,
volym, protracker för mod-filer med mera.

Text
I  Phaser  finns  det  funktionalitet  för  att  visa  texter.  Som
standard blir det  ett  renderat  canvas-objekt som man kan
ställa in position, textsträng och CSS-stil på. Valet av fonter
är de som finns i klientens webläsare.  Vill man ha andra
fonter får man ladda in dom med CSS. Det finns även stöd
för webfonter och bitmaps-fonter i Phaser.

Fysik
Phaser har stöd för tre olika fysiksystem för  hantering av
t.ex. kollisioner, gravitation, vinkelberäkningar med mera. 

Det enklaste och simplaste fysiksystemet i Phaser är Arcade
Physics hanterar rektangulära box-sprites. Phaser har även
stöd  för  Ninja  Physics  och  P2  Physics  vilka  är  mer
prestandakrävande och har mer avancerad funktionalitet.

States
Med Phaser kan man dela upp ett spel i  olika block som
t.ex. startskärm, startmeny, själva spelet, tutorial etc. Dessa
states har separata variabler, grafikresurser med mera. För
att  ladda  in,  ställa  in  och  byta  mellan  states  så  används
Phasers StateManager.

Spellogik
Det finns bra stöd i Phaser för updateringsloopar. Man kan
bestämma uppdateringsfrekvenser,  ta  pauser,  ställa  in  fps
och  slowmotion  med  mera.  Detta  gör  utveckling  av
realtidsspel  blir  lättare.  Det  finns  även  bra  stöd  för
tidsbaserade events som man kan kalla på funktioner i.

Följande är ett exempel på ett Phaser event-anrop där den
första  parametern  är  fördröjningen  i  millisekunder  tills
anropet  görs.  Den  andra  parametern  är  funktionen  som
anropas. Den tredje parametern är i vilken kontext anropet
görs.

game.time.events.add(1000, callFunction, 
this);

Figur 1. Phaser single timed event exempel.

Det finns även stöd för oändligt loopande och events som
repeteras ett godtyckligt antal gånger.

Debugging
Det finns mycket bra stöd för grafisk och logisk debugging
och tracking i Phaser. Man kan t.ex. under körning få upp
debug  data  om  sprites  positioner,  ankare,  rotation,  fysik
med  mera  i  realtid.  Det  går  även  att  rendera  ut  visuella
hjälpmedel  som  ramar  runt  sprites  eller  overlays  som
tydliggör för utvecklarna. 



Det finns även hjälpfunktioner för att debugga olika former
av inputs.

Figur 2. Phaser.io logotyp.

METOD
Detta är de metoder som använts vid utvecklingen.

Utvecklingsmetod
Under projektets gång har jar och handläggaren använt flera
agila utvecklingsmetoder och principer[6]. 

Vi  har  t.ex.  utvecklat  i  många  mindre  iterationer  som
diskuterats med kunden ofta för att snabbt kunna anpassa
och  förändra  Equamem  under  projektets  gång.
Handläggaren  har  funnits  nära  till  hands för  att  svara  på
frågor och ge återkopplingar.

Jag har varit  konsekvent med kodstandarden och har haft
som mål  att  göra  koden så  enkel  som möjlig.  Om vissa
delar av koden blev för komplicerade så har de delats upp i
mindre bitar. Ett par gånger har även hela projektets kod
refaktoriserats.

Utvärderingsmetod
Mina utvärderingar av vad som är bra och dåligt är baserat
på mina egna teoretiska och praktiska kunskaper som jag
har  sammlat på mig under flera  år  av universitetsstudier,
hobbyprogrammering och ifrån arbetslivserfarenheter  som
webutvecklare.

Ramverk och programmeringsspråk
Ramverket  som  använts  är  Phaser.io.
Programmeringsspråket  som använts  främst  är  JavaScript
och en mindre del HTML och CSS.

Kodstandard
Kodstandarden  som  använts  i  projektet  är  CamelCase
notation.  Variabel  och  funktionsnamn  börjar  med  små
bokstäver  och  prototypdefinitioner  börjar  med  en  stor
bokstav.

Kodkvalitet

Bra kod hanterar och abstraherar komplexitet så att det blir
mänskligt  hanterbart  och förståbart.  Bra kod isolerar  och
samlar  även  återanvändbar  kod  i  objekt,  funktioner,
variabler med mera[7].

Globala  variabler  kan  ge  problem om olika  delar  av  ett
program använder dom samtidigt. Det kan ge aliaskrockar
mellan  globala  variabelnamn,  parametrar  och
funktionsvariabler och andra sideffekter. Globala variabler
gör det svårare att modulisera större program[7].

Självdokumentarande  kod  med  tydliga  och  beskrivande
variabel  och  funktionsnamn  som  följer  en  konsekvent
namngivningsstandard (som t.ex. CamelCase) som gör det
enkelt att förstå, modifiera och felsöka koden[8].

Kommentarer  bör  användas  som  headers  som  förklarar
varför kod finns och inte vad den gör[7].

Testning
Spelet har kontinuerligt testats manuellt av mig och kunden.
Spelet  har  även  testats  av  mig  och  handläggaren  på
utomstående  personer  som inte  är  insatta  i  projektet  och
spelets koncept.

Förberedande kunskaper
Jag  hade  tidigare  kunskaper  om  JavaScript,  HTML  och
CSS innan projektet så jag behövde inte investera någon tid
på att lära mig de teknikerna. Jag la däremot ner tid på att
göra  tutorials och exempel för  ramverket  Phaser.io  innan
jag började utveckla spelprototypen.

Problemlösning
För  att  lösa  problem  användes  främst  Phasers  egna
exempel,  Phasers  diskussionsforum,  Google  och  Stack
Overflow.

RESULTAT

Tidiga versioner
I den här delen kommer jag överblicka några av de itererade
versioner som lett fram till den sista versionen av Equamem
i det här projektet.

Alpha 1.14
I  de  tidigaste  versionerna  av  Equamem  så  gjordes
grunderna  för  att  initiera  assets,  spelbrickor  och
animationer.

I  de  första  versionerna  så  användes  drag  and  drop  av
spelbrickorna  istället  för  att  markera  dom.  Om  spelaren
trodde sig ha  hittat  två spelbrickor  med samma värde  så
drag and droppade han eller hon en av spelbrickorna till den
andra. 

// Dragging
this.inputEnabled = true;
this.input.enableDrag();
this.events.onDragStart.add(dragStart, 
this);
this.events.onDragStop.add(dragStop, this);

Figur 3. Kod-snippet för dragging ifrån spelbricksprototypen.



För att använda dragging av sprites i Phaser så behöver man
bara  enable  input,  dragging  och  hantera  events  för  när
spelaren börjar och sluta dra i en sprite.

Figur 4. Alpha-version 1.14.

Alpha 1.33
Mellan alpha-versionerna 1.14 och 1.33 gjorde vyn om till
porträttvy  som  anpassar  spelets  storlek  till  spelarens
skärmstorlek upp till 640 pixlar bredd till 1120 pixlar höjd.
Detta görs i spelets preload-funktion med hjälp av Phasers
funktioner för spelskala.

game.scale.maxWidth = 640;
game.scale.maxHeight = 1120;
game.scale.scaleMode = 
Phaser.ScaleManager.SHOW_ALL;
game.scale.setScreenSize();

this.game.scale.pageAlignHorizontally = 
true;
this.game.scale.pageAlignVertically = true;
this.game.scale.refresh();

Figur 5. Kod-snippet för spelskalning.

Vi la till  en meny över spelplanen som innehåller nivåns
summavärde,  en  simpel  animerande  instruktionsbild,  en
hjälpknapp med en instruktionssida med mera.

Figur 6. Alpha-version 1.33. Spelinstruktioner och spelplan.

Det kom även till en separat fil för nivådata (levels.js).

Multiplayer
Vi  experimenterade  med  en  multiplayer-version  för  två
spelare  där  varje  spelare  kan  använda  varsin  halva  av
spelplanen.

Figur 7. Multiplayer Alpha-version 1.45.

Spelarna  turades  om att  vända brickor fram och  tillbaka.
Istället för att ha två spelbrickor av varje typ så fanns det tre
spelbrickor av varje typ och minst en av varje sort på de
olika spelarnas spelhalvor. 

Om en spelbricka blev tillbakavänd och den inte var den
enda okända brickan av den typen så slumpades alla okända
brickor av dess typ om till nytt värde.

Alpha 1.60
Alpha 1.60 var den sista versionen under projektet. 



Figur 8. Alpha-version 1.60.

Det kom bland annat till en progressbar som visar hur långt
spelar kommit.

Det  kom  till  en  interaktiv  tutorial  på  första  nivån  som
förklarar  vad spelaren behöver göra för att  gå vidare och
som förklarar vad spelar gör fel ifall han eller hon gör det.

Det  kom  till  en  optionssida  där  spelaren  kan  välja
svårighetsgrader och matematiktyper som han eller hon vill
spela.

Jag  lade  till  en  knapp  för  att  visa  information  om  den
nuvarande nivån och en knapp för  att  visa spelregler  för
användaren.

Det  kom även  till  en  separat  fil  för  meddelandedata  för
olika språk och spelinställningar(messages.js).

Projektstruktur översikt

Figur 9. Översikt av Equamems projektstruktur.

När en användarklient ansluter till Equamems webserver så
skickas en index.html-fil till klienten. Denna index.html-fil
länkar  i  sin  tur  till  Phaser-ramverkets  filer  och  till
Equamems huvudfil  som i sin tur länkar till  olika assets-
filer  (som  t.ex.  bilder,  spritesheets,  ljud,  textfonter  med
mera). Den länkar även till en fil för spelnivå-levels och till
en fil för statiska textsträngar i olika språk för meddelanden
i spelet.

Följande del av rapporten kommer gå igenom de nämnda
filerna och delarna av projektet.

Klient
För  att  köra  Equamem behövs  en  klient  med en modern
browser  som stöder  HTML5.  Några  exempel  är  Internet
Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera med flera. 

Server
Det behövs en webserver som klienterna kan komma åt för
att komma åt index-html-filen, JavaScript, fonter, bilder och
andra  assets.  Hur  webservern  är  uppsatt,  val  av
operativsystem och hantering av http anrop spelar ingen roll
så länge klienterna kan komma åt de filer som behövs för
att Equamem ska fungera.



(Under utvecklingen av det här projektet var webservern en
VirtualBox  virtuell  maskin  med  operativsystem
Crunchbang  Linux  med  Node.js  Express  för  filhantering
och hantering av http anrop.)

Index.html är en enkel html-skelettfil  med en header som
inkluderar  de  JavaScript-filer  som  Equamem  och  Phaser
behöver. Det finns CSS för att ta bort standard-margins och
för att få en svart bakgrund. I body-elementet finns ett tomt
script-element som Phaser använder för spelets innehåll.

Equamem.js
Equamem.js  är  spelets  huvudfil.  Nästan  all  funktionalitet
och dynamisk  hantering av logik  i  spelet  finns i  den här
filen.

JavsScript-prototyper och globala variabler
Alla JavaScript-prototyper,  andra objektstrukturer, Phasers
game-variabel och Equamems globala variabler definieras i
början av filen.

Preload och initieringsfuntioner
I  spelets  preload-funktion  så  laddas  spritesheets,  spelets
dimensioner, nivåstrukturer, meddelandesträngar med mera
in och initieras.

Meddelanden, meddelandestruktur, spelets layout, spelplan,
menyn med mera initieras i initieringsfunktioner som körs i
Phasers create-funktion.

Inputhantering
Equamem har  ett  rutnätsystem med sprites  och  en meny
med  funktioner  och  tillstånd  för  hantering  av  input  från
musenheter och touchskärmar.

Spellogik
Spelets  logik  består  av  funktioner  som körs  baserade  på
spelarens  inputs  och  andra  events.  Några  exempel  på
spellogik är nivåbyten, anpassning av spelplanen, tutorial,
test av win conditions, menyinställningar med mera.

Grafik och animationer
Grafiken  i  spelet  består  av spritesheets  med upp till  fyra
frames i varje.

Det  finns  kod  för  animationer  som  sker  i  spelet.  Några
exempel på animationer är när spelbrickor vänds för att visa
baksidan, när spelplanens transparens ändras mellan nivåer,
när tutorial-textrutor blir synliga med mera.

För  animationer  så  har  främst  Phaser:s  funktionalitet  för
tweens  använts.  En  typ  av  animation  som  använts  i
Equamem är när spelbrickor vänds vilket görs med följande
exempel:

game.add.tween(brick.scale).to({ x: 
newScale}, flipAnimationTime, 
Phaser.Easing.Quintic.None, true, 0, 0, 
false);

Figur 10. Exempel av Phaser tween sprite animation.

Detta i kombination med att ändra brickans sprite-frame ger
en visuell illusion av att den vänds horisontellt.

Phaser
Phaser-ramverket inkluderas som en minifierad javascriptfil
(phaser.min.js)  med  en  mappningsfil  (phaser.map)  för
debuggning.  I  det  här  projektet  har  en  icke  modifierad
version Phaser v2.1.1 använts.

Assets
Assets i det här projektet är alla bilder och spritesheets som
använts  för  t.ex.  bakgrunder,  spelbrickor,  menydelar  med
mera.

Figur 11. En exempelbrickas spritesheet med fyra frames.

Levels
Nivådata är separerat till en egen fil med ett JSON-objekt
som laddas in i Equamems preload-funktion.

/************************/
/* LOADING LEVELLAYOUTS */
/************************/
game.load.script('levels', 'js/levels.js');
Figur 12. Exempel av att ladda in externa spelskript till Phaser. 

I levels.js ligger ett JSON-objekt som heter levelData som
innehåller en trädstruktur av nivåer av levels. Dessa nivåer
innehåller  maps  med  data  för  dessa  som  används  i
Equamem.js.

Figur 13. Trädstruktur av levels och maps.

levelData
Det  globala  variabelnamnet  för  JSON-objektet  som
innehåller data för Equamems levels.

levels
En array med levels. Varje level innehåller information som
levelnamn,  svårighetsgrad,  matematiktyp,  en  array  med
underliggande maps med mera.



maps
En array med nivåbanor. Innehåller information som namn,
nivåsumma, grafiskt  tema, en array med värden som kan
användas för spelbrickorna med mera.

Messages
Textdata är separerat till en egen fil som heter messages.js.
Denna  fil  laddas  in  i  Equamems  preload-funktion.  I
messages.js finns ett JSON-objekt som heter messageData.
I  messageData  finns  data  för  textsträngar  strukturerade  i
undernivåer beroende vart de används i Equamem och för
olika  språk  som  t.ex.  svenska  eller  engelska.  Dessa
textsträngar  används  sedan  i  Equamem  för  menytext,
tutorial-text, meddelanden vid nivåbyten eller när spelet är
vunnet med mera.

Messages innehåller även spelinställningar.

"settings" : {
    "messagesEnabled" : true,
    "messageHelpEnabled" : true,
    "tapTextEnabled" : true,
    "tutorialEnabled" : false,
    "fadeOutTime" : 1000,
    "fadeInTime" : 1000,
    "missedSolutionFadeTimeEnabled" : true,
    "missedSolutionFadeOutTime" : 4000,
    "missedSolutionHandEnabled": true,
    "missedSolutionSelectedEnabled": true,
    "missedSolutionBounce": true,
    "missedSolutionFlipTimeDelay": true,
    "handSpriteBounce": true,
    "messageLanguage" : "english",
    "messageFallTime" : 500,
    "preventFlipBoth" : true,
    "preventSelectTwoHidden" : true,
    "showDescription" : false,
    "showLevelDescription" : true,
    "flashHelpNewLevel" : true,
    "swapDoubles" : true,
    "invertXflipped" : true,
    "flipAnimation" : true,
    "flipAnimationTime" : 200,
    "numberStrokes" : true,
    "addNumberMargins" : true,
    "animalOnFlippable" : true,
    "animalOnFlipped" : true,
    "startMenuEnabled" : true,
    "startMenuAtStart" : false
},

Figur 14. Spelinställningar i messages.js.

Spelregler

Spelbrickor
Spelet består av fyra kolumner med sex rader av spelbrickor
som  man  kan  markera  och  vända  på.  På  baksidan  av
brickorna finns gömda siffervärden.

Figur 15. Spelbrickor; omarkerad, markerad och vänd.

Det  finns  två  spelbrickor  av  varje  typ  vars  siffervärdens
adderade summa eller multiplicerade produkt (beroende av
nivåns speltyp)  alltid blir  ett  specifikt  värde.  Detta  värde
finns  synligt  längst  till  vänster  i  spelets  meny  som  är
placerad över spelplanen.

Win condition
För  att  klara  en  nivå  så  gäller  det  att  markera  två
spelbrickor  av  olika  typer  som  har  samma  värde.  Om
spelaren gör rätt går han eller hon upp en nivå. Om spelaren
gör fel går han eller hon ner en nivå.

Spelmenyn
Över  spelplanen  finns  en  meny  som  innehåller  nivåns
summa eller  produktvärde,  en  progressbar,  en  knapp  för
inställningar, en knapp för nivåinformation och en tutorial-
knapp.

 

Figur 16. Spelets meny med summavärde/produktvärde,
progressbar, optionsknapp, nivåinformationsknapp och en

tutorialknapp.

Summa och produktvärde
Nivåns  summavärde  eller  produktvärde  syns  som en stor
siffra längst till vänster i menyn. Det är det här värdet som
två brickor av samma typ får som summa eller produkt vid
addition eller multiplikation.

Progressbar
Visar vilken nivå och bana spelaren är på. Den visar även
hur många nivåer det finns totalt.

Options
I options kan spelaren ställa in vilken svårighetsgrad han
eller  hon  vill  ha  samt  vilka  matematiktyper  som  ska
användas.

DISKUSSION

Phaser

Dokumentation
Phasers egna dokumentation är väldigt bra med hundratals
exempelprojekt  och  aktiva  användarforum  där  användare
och Phasers utvecklare hjälper varandra.



Det finns även många bra tredje parts sidor med tutorials ,
diskussionstrådar  och  annan  information  som  har  varit
användbar.  Tack  vare  att  det  finns  så  mycket  bra
dokumentation så har det gått snabbt och enkelt att lära sig
grundera i ramverket.

Prestanda
Prestandan i Phaser har fungerat väldigt bra på de datorer,
surfplattor  och  mobiler  som  vi  testat  på.  Det  fungerar
acceptabelt på äldre mobiltelefoner. Men det tar längre tid
att initiera grafik vid start av spelet. Och är svårare att se
och  klicka  på  korrekta  delar  av  spelet  på  mycket  små
mobilskärmar.

En sak som vi märkte i  spelet  var  dock att  väldigt  stora
spritesheets kan påverka prestandan negativt. Detta märktes
extra tydligt på mobila enheter. Våran lösning på problemet
var att dela upp de stora spritesheetsen till flera med mindre
storlek. 

JavaScript
I  Equamem  så  används  många  globala  variabler  och
prototyper.  Vilket  jag anser  är  acceptabelt  för  ett  relativt
litet projekt. Men för ett större projekt så borde jag använt
ett  globalt  JSON objekt  för  applikationens alla  variabler,
funktioner med mera. Detta för att minimera påverkan på
det globala scopet.

Att använda Phasers grupper istället för JavaScript  arrays
för att hantera grupperingar av sprites har fungerat bra och
var enkelt att lära sig.

Kodstruktur
Nu i efterhand så anser jag att det skulle varit bättre om jag
delat upp de förlängningar av Phasers Sprite objekt som jag
skapade och deras funktioner till separata filer. Dessa filer
kunde  sedan  kombineras  och  minifieras  med  ett  skript.
Genom att separera de olika delarna i projektet till separata
filer på det sättet skulle komplexiteten minskas avsevärt och
det skulle bli lättare att förstå och få överblick på hur koden
fungerar. Under utvecklingen och testning kan man låta bli
att  kombinera  och  minifiera  för  att  spara  tid  men
fortfarande  använda separata modulfiler för olika delar av
applikationen. 

Jag  skulle  även  gjort  om  tutorialen  helt  och  hållet  och
modulariserat  den  till  en  separat  fil.  Tutorialen  i  det  här
projektet  ligger  inbakad  i  annan  kod  och  funktionalitet
vilket gör koden onödigt komplicerad. Om tutorialen hade
varit i en separat modul hade den varit enklare att utveckla,
modifiera och anpassa den.

Responsiv layout
Phasers stöd för automatisk anpassning och inställningar för
spelets storlek har underlättat mycket. Allt som behövdes i
Equamem  var  några  rader  av  kod  i  spelets  create-
funktionen.  Detta  har  sparat  tid  att  slippa  tänka  på  och
utveckla själv.

Input
Phaser  tar  hand  om  alla  typer  av  inputs  som  touch,
tangentbord,  musklick, spelkontroller  med för  alla  sorters
enheter. Phasers sköter allt det på en lägre nivå och jag har
bara behövt implementera all input med några relativt enkla
funktioner på högre nivå som anpassar sig till användarens
inputs. Detta har underlättat mycket för mig som utvecklare
att  slippa  skriva  input-hantering  med  anpassningar  och
specialfall för alla olika sorters användarenheter.

Grafik
Phaser  stöd  för  hantering  av  bilder,  spritesheets,
animationer  och  tweens  har  hjälpt  mycket.  Utan  phasers
hjälp  skulle  hanteringen  av  grafiken  varit  mycket  mer
komplicerad för mig som utvecklare.

Ljud
Jag har testat Phasers stöd för ljud och det funkar bra och
gör  det  enkelt  att  använda  ljud  för  olika  sorters  enheter.
Men  vi  har  inte  använt  några  ljud  i  prototypen  för
Equamem.

Text
Stödet för texthantering i Phaser är simpel men effektiv och
löste det som behövdes i Equamem. En nackdel är dock att
man  bara  kan  använda  fonter  som  finns  i  användarens
webbläsare. För att garantera att det såg likadant ut för olika
användare så såg jag till att ladda in en egen font i index-
filens CSS.

Meddelanden
Något  som jag saknade med Phaser är ett bra system för
hantering av meddelande till användaren som t.ex. popups,
meddelandesträngar  och  lokalisering  av  användaren  för
anpassning av språk. Men jag ser det som en relativ liten
nackdel eftersom det inte är så svårt att utveckla själv.

Spellogik
Equamems  spellogik  använder  bara  tidsbaserade  events
med funktionsanropp vilket fungerar bra eftersom det är ett
turn-based  pusselspel.  Nackdelen  är  att  strukturen  på
Equamems  spellogik  blev  ganska  komplex  och  svår  att
överblicka. Om jag hade gjort om Equamem idag så hade
jag sett till att planera och strukturera spellogikens event på
ett sätt som är lättare att förstå.

States
Equamems  kodstruktur  kan  bli  mycket  bättre  med
användning av Phasers  States.  Om jag skulle  strukturerat
om spelet  idag skulle  jag delat  upp det  i  olika states  för
laddningskärmen,  startmenyn,  själva spelet, win condition
state och ett state för spelets tutorial. Jag skulle kunna dela
upp dessa i separata filer med egna variabler och funktioner
vilket  hade gjort  det  lättare  att  underhålla.  Om någon ny
störra  funktionalitet  hade  behövts  läggas  till  så  hade  det
blivit relativt enkelt att lägga till en ny state.

Förutom modularisering av kod så är en fördel att bara de
resurser och variabler som behövs laddas in i användarens
minne.  Detta  förbättrar  laddningstider  och  prestandan  på



spelet. Detta är extra tydligt  för mobiler och enheter med
lite minne. 

Equamem

Tutorial
Spelkonceptet  påminner  nya  spelare  om  traditionella
memory-spel. Detta konfunderade dom en del och hindrade
dom från  att  lära sig Equamems regler  till  en början.  Vi
försökte  göra  en  interaktiv  tutorial  med  textförklaringar.
Men för de flesta försökspersoner blev resultat inte så bra
eftersom det var svårt att lära sig spelets grundregler. Om
jag  skulle  göra  om tutorialen  så  tror  jag  det  skulle  vara
bättre  att  göra  den  så  grafiskt  interaktiv  med  blinkande
cirklar, pilar, bilder med mera. Jag skulle försöka undvika
att använda popups med text så mycket som möjligt.

Statisk data och inställningar
I  det  här  projektet  har  jag  främst  använt  JSON  för  att
separera  och  modulisera  statisk  data  för  t.ex.  nivåer,
meddelandetextsträngar och spelinställningar. Dessa värden
har lagts i lättlästa och lätthanterliga separata filer som läses
in i huvudapplikationen vid initiering.

I  det  här  projektet  har  jag  valt  att  bara  använda  simpla
JavaScript  variabeltyper  och  undvikit  att  använda  objekt
som värden. Detta för att minska komplexiteten och följa
JSONLints  standarder.  Jag  har  använt  JSONLint  för  att
kontrollera att formatet på de JSON som använts.

Layout
Spelet har en statisk porträttvy vilket är främst anpassat för
att  användarna  enkelt  ska spela spelet  med en hand med
tummen. Menyn har placerats högst upp för att undvika att
tummen  ska  vara  i  vägen  för  vad  användaren  ser  och
undvika att menyns knappar trycks på av misstag.

SLUTSATS
Overheadtiden för att lära sig grunderna i ramverket Phaser
anser  jag är  kort.  Detta  är  främst  tack vare  att  det  finns
mycket bra dokumentation, diskussionsforum och exempel
att tillgå för att göra inlärningsprocessen snabb och enkel.

Det  har  väldigt  bra  stöd  för  lågnivåfunktionalitet  som
grafikhantering, anpassning till enheter, ljud och fysik med
mera som underlättar för utvecklaren. 

För att göra enkla webapplikationsspel  och prototyper till
mobilspel och andra spel så är Phaser.io i min mening ett
verktyg som är värt att lära sig.
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