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Abstract 

Abstract 
As the speed and complexity of computers have increased so have software and 
the expectations of users. Software development follows a straightforward 
evolution where complicated tasks are made easier by better tools; this repeats 
itself as those tasks in turn are automated.  
Software mechanics that were seen as revolutionary a decade ago are seen as 
obvious requirements that no multimedia application can be without. 
dotNet is the next step in line and makes it easier and faster to build software. 
This report focuses on the development of a multimedia platform developed in 
dotNet. It does this by developing the tools and framework from which a 
complete game can be built.  
A game is selected because it combines the most aspects of multimedia 
development, such as interaction, graphics, sound & music. The report goes 
further by describing why the game looks like it does as well as the mechanics 
of the game and the benefits of the dotNet platform.
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Allteftersom hastigheten och komplexiteten hos datorer har ökat så har också 
användarens förväntningar ökat. Mjukvaruutveckling följer en klar linje där 
problem görs enklare genom bättre verktyg och automatisering. Denna cykel 
repeterar sig själv, vilket i sin tur för nivån uppåt som programmerare arbetar 
på. 
Attribut som för ett årtionde sedan var revolutionerande är idag en självklarhet 
som ingen multimediaplattform skulle klara sig utan. dotNet är nästa steg av 
verktyg och lösningar som gör det snabbare och enklare att utveckla mjukvara. 
Denna rapport fokuserar på utvecklingen av en multimediaplattform gjord med 
dotNet och vad för attribut som gör en sådan plattform bra eller dålig. 
Rapporten åstadkommer detta genom att följa utvecklingen av ett ramverk som 
kan användas för att skapa ett komplett spel.  
Utvecklingen av ett spel väljs på grund av de många multimedia-aspekter som 
går att återfinna, exempelvis interaktion, grafik, ljud & musik. Rapporten 
utvecklar på detta genom att beskriva de attribut som gör ett bra spel samt 
interaktion och fördelarna dotNet fört med sig. 
 

Nyckelord 
dotNet, .Net, multimediaplattform, Spelutveckling, C# (CSharp), GDI+, 
Programmering. 
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1 Inledning 
Då dotNet lanserades låg dess fokus på snabb utveckling av kontorsmjukvara. 
Att använda dotNet som multimediaplattform fanns det lite fokus på, detta på 
grund av dålig prestanda och litet stöd för 3d applikationer och 
ljuduppspelning.  
dotNet har sedan dess genomgått stora förändringar och har fått mycket 
potential som multimediaplattform både på pc samt exempelvis XBox 360. 
Examensarbetet följer utvecklingen av ett ramverk och projektets praktiska del 
där ett spel har skapats med hjälp av ramverkets olika sektioner. 
 

1.1 Bakgrund 
Multimedia är kombinationen av text, ljud, stillbilder, animation, video och 
interaktivitet. Vi bemöts i våra liv av multimedia i en mångfald av former, TV 
exempelvis är en form av multimedia men saknar interaktivitet och är inte 
anpassat för stora mängder text.  
Spel däremot kombinerar multimedians alla former och är därmed en utmärkt 
startpunkt för att lära och ta del av alla dess former.  
Större spel har en enorm komplexitet och det är därför viktigt och lärorikt att 
noggrant planera hur spelets komponenter ska utformas. Dels för att en 
användare ska bemöta projektet med nöje samt för att göra det möjligt att 
underhålla projektets kodbas.  
dotNet är en aktuell och snabbt växande plattform som jag själv finner 
intressant och det var därför ett enkelt beslut att basera mitt examensarbete på 
just denna plattform. 
 

1.2 Syfte och mål 
Mitt syfte med detta examensarbete är att praktisera och utöka mina kunskaper 
inom programmering och multimediaframställning. Detta mål och syfte kräver 
kunskap inom en mängd områden.  
Bland dessa är grafik, ljud, interaktion och användarvänlighet ett fåtal men 
viktiga områden. Spelprogrammering är därför ett utmärkt val för den som vill 
ha en bred och anpassningsbar erfarenhet. Jag vill samtidigt fördjupa mina 
kunskaper inom Microsofts dotNet plattform som är en aktuell och snabbt 
växande plattform inom mjukvaruutveckling. 
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Målet med detta examensarbete är att utveckla ett ramverk för utveckling av 
spel samt att visa upp det exemplar som byggts med detta ramverk, 
examensarbetets skriftliga del beskriver: 

• Hur man bör tänka då man utformar ramverket för god interaktion. 

• Ramverkets komponenter 

• Programmets struktur 

• Beskriva det spel som byggts med ramverket 

• Hur dotNet plattformen bidragit till projektet 

• Hur vissa intressanta delproblem i projektet har lösts 
 

1.3 Avgränsningar 
Tekniker inom dotNet t.ex. GDI, MDX, XNA samt inom grafisk utveckling 
kommer endast att beskrivas i ytlig nivå, rapportens syfte är ej att utbilda 
läsaren inom dessa ämnen. 
Exempel i examensarbetet förutsätter en del kunskap av dotNet plattformen 
samt datorer i helhet. Spelets programkod kommer att beskrivas i sin helhet, de 
underliggande metoder och tekniker som används kommer inte att förklaras 
djupare. 
 

1.4 Disposition 
Rapporten är uppbyggd på sådant sätt att läsaren guidas in i ämnet, rapporten 
börjar därför med teoretisk bakgrund som till en början beskriver vad dotNet är 
och hur det kan användas som multimediaplattform. 
Beskrivningen av dotNet följs åt av en beskrivning av spel i dotNet sfären samt 
spel och dess attribut i allmänhet. Detta är en nödvändig del för att läsaren ska 
förstå både spel som multimediaplattform samt de olika krav som finns för god 
& dålig interaktion. Den teoretiska bakgrunden fortsätter med ett antal tekniska 
aspekter, t.ex. ljuduppspelning och grafikrendering. 
Genomförandet beskriver själva spelet och börjar med en guide genom spelet 
och ramverkets olika delar. Genomförandet följs av tekniska kapitel som 
beskriver hur spelet skapats samt den mjukvaran och verktyg som gjort 
projektet möjligt. 
Rapporten avslutas med en resultat del som beskriver det slutgiltiga resultat 
samt en kort diskussion.
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2 Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden börjar med att introducera läsaren till dotNet och 
spel i allmänhet, detta byggs vidare med beskrivningar av vilka aspekt som gör 
god & dålig interaktion. 
Sektionen fortsätter med beskrivningar angående de tekniska aspekterna med 
multimediautveckling samt som läsaren introduceras till de svagheter som 
högnivå språk lider av. 
 

2.1 dotNet i Spel 
I jämförelse med vanliga kontorsapplikationer kräver spel och framförallt de 
nyare spelen snabb hårdvara. Spelets prestanda bestäms av tre faktorer, 
hårdvara, optimering hos skriven kod samt språket koden är skriven i.  
Språk som står närmare hårdvaran är snabbare än tolkade språk, Assembler upp 
till Unmanaged C++ är kända som kompilerade språk och resulterar i binära 
instruktioner processorn kan exekvera. Språk som Java, VB och C# är tolkade 
språk (Interpreted) dessa resulterar i kod som kräver en översättare för att 
exekveras av en processor.  
Den slutgiltiga kod som exekveras består alltid av binära instruktioner, men 
eftersom ”tolkaren” gör översättningen istället kan prestandan i vissa fall bli 
lidande. Som standard har därför prestandakrävande spel skrivits i kompilerade 
språk där programmeraren är i kontroll av den slutgiltiga optimeringen. 
Microsoft har med dotNet och ett fokus på C# samt andra tekniker som MDX 
& XNA försökt göra prestandaskillnaden mellan kompilerad och tolkad kod så 
liten som möjligt.  
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Trots att dotNet funnits sedan 2001 har marknaden anpassat sig långsamt och 
[1] det finns hittills endast två relativt kända kommersiella spel skrivet i dotNet. 
 

• Panzer Command1 
Panzer Command är ett taktiskt 
turbaserat 3D spel som utspelar 
sig under andra världskriget. 

 
 
 
 
 
 
 

• Arena-Wars2 
Arena Wars är ett futuristiskt 
multiplayer spel. Spelare har 
kontroll över ett antal enheter 
och den spelare som hanterar 
sina enheter bäst i strid vinner.  
 
 
 

 
 
Däremot har dotNet slagit igenom rejält som grafiskt utvecklarverktyg till spel, 
exempelvis ”NeverWinter Nights 2: Electron Toolset” och ”The Witcher’s: 
D'jinni Toolkit”.  
 
Anledningen till detta är troligen att enkelheten av hantering & utökning av 
kodbasen är av större vikt än den lilla prestandaförlust som förekommer. 

                                                 
1 http://www.koiosworks.com/Panzercommand/panzercommand.htm 
2 http://arenawars.net/ 

http://www.koiosworks.com/Panzercommand/panzercommand.htm
http://arenawars.net/
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2.2 Vad är god/dålig interaktion i multimedia? 
 
Interaktion består av mer än möjligheten att navigera ett program. Designen 
som användaren interagerar utifrån måste baseras bland annat på målgrupp, 
syfte, och de begränsningar som kan finnas på plattformen. 

2.2.1 Respons 

Feedback/Respons är till för att visa användaren att något har                         
skett eller att användaren på något sätt påverkat sin miljö.  
Feedback hjälper till att guide användaren och ett väldesignat                    
system kan vara en övervägande skillnad som håller kvar eller                     
stöter bort användaren. 
Exempelvis om det är för lite feedback kan användaren känna                               
sig vilsen och tappa intresse. Om det är för mycket feedback                               
vilket kan involvera mycket text, repetitiva meddelanden                          eller 
en snabb takt och oklara meddelanden frustreras användaren.  
Som praktiskt exempel kan vi ta en titt på HalfLife2: Episode13.                           
I detta spel hjälps spelaren av en karaktär kallad Alyx, hon ger                        
användaren, motivation samt påminner om saker som måste                          
göras. Under spelets utveckling genomgick Alyx ett antal 
personlighetsförändringar baserat på vad betatestare tyckte.  
Bland annat var röst och attityd hos Alyx av stor vikt, testare                                    
tyckte bland annat att Alyx kunde uppfattas som sarkastisk                                             
mot spelaren.  
Även om detta inte var medvetet gjort är det extra viktigt att anpassa de 
områden där det sker mycket interaktionen mellan människa & dator. Andra 
klagomål involverade repetitiva meddelanden som Alyx yttrade i försök att 
driva spelaren framåt, detta uppfattades som enerverand och är ett exempel på 
för mycket feedback. 
Problemen åtgärdades dels genom att göra Alyx mer tillbakadragen då det var 
spelaren som skulle driva spelet framåt. Mängden tid som krävdes för att Alyx 
skulle påminna om viktiga saker eller ge tips ökades även för att ge användaren 
mer tid. Man riskerade då en avsaknad av respons men detta löstes genom att 
spelaren kunde påbörja samtal med Alyx och på egen hand få tips. 
Respons kan ske på en mängd sätt och behöver inte involvera en karaktär i ett 
spel, respons ser vi form animerade figurer i Windows, det fasanfulla gemet 
eller något så simpelt som den blinkande markören i Word.  
 
  

                                                 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Half-Life_2:_Episode_One  

Figur 1. Alyx Vance 
HalfLife2 

http://en.wikipedia.org/wiki/Half-Life_2:_Episode_One
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2.2.2 Plattform/Hårdvarukrav 

God interaktion har även krav på hårdvara, plattformsval, målgrupp och genre.  
Exempelvis kan i dagsläget ett action spel för yngre målgrupper inte göras med 
bristande datorgrafik.  Däremot är toleransnivån för kvaliteten hos 
datorgrafiken större bland strategi och t.ex. spel som fokuserar på pussel. 
Det följer att de olika grupperna även har olika krav på designen och hur 
interaktionen ska ske. Actionspelet exempelvis kanske ska vara lite flashigare, 
ha större typsnitt och mindre komplexitet jämfört med strategispelet som lägger 
större vikt vid proper texthantering och menyhantering. 
Om interaktionen är grafiskt krävande krävs det också kraftfullare hårdvara, 
man förlorar därmed de användare som har lite äldre hårdvara. Detta är 
acceptabelt om applikation är riktad åt rätt målgrupp. 
Det är därför viktigt att målgruppen maximeras, speciellt när man skapar spel 
eller applikationer för genrer eller populationer, bara för att det går göra något 
extra flashigt är det nödvändigtvis inte det bästa valet. 
Dåligt optimerade spel eller applikationer som vänder sig till fel slags hårdvara 
kommer lida av försämrad interaktion och därmed möta klagomål och dålig 
försäljning. Om applikationen är riktad till fel målgrupp finns det bara katastrof 
i sikte. 

2.2.3 Användarvänlighet 

Hur enkelt användaren interagerar med ett spel eller applikation knyts 
vanligtvis samman med dess komplexitet, pong till exempel är enklare än 
schack och det är därför enklare att spela. Det är dock inte ett mått på 
användarvänlighet.  
Ett exempel på dålig användarvänlighet vore att spelarens bräda i pong endast 
kunde flyttas genom att repetitivt trycka ner samma piltangent istället för att 
helt enkelt hålla knappen nertryckt. 
Applikationer kan därför vara komplexa men ha en hög grad av 
användarvänlighet. Detta kan åstadkommas exempelvis genom att ha passande 
färgscheman och kontraster eller tydliga markering på det som ändrat sig. 
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2.2.4 Buggar 

Vid utvecklandet av mjukvara kan det ske fel på ett flertal nivåer, t.ex. kan en 
kompilerare vara felkonstruerad eller så förutspår en programmerare inte vissa 
situationer. Dessa programfel är negativa för applikations interaktivitet och 
kallas för buggar, all större mjukvara innehåller dem. 
Mjukvara genomgår testperioder där syftet är att få bort så många buggar som 
möjligt, trots dessa är det omöjligt att få bort alla. Det har därför blivit ett 
accepterat faktum att buggar får genomlidas så länge som antalet eller 
allvarligheten hos buggarna förblir små. 
Ett praktiskt exempel där buggar avsevärt påverkat mjukvara är MMORPG4 
spelet ”Vanguard: Saga of heroes”5. Då spelet släpptes Januari 2007 var 
mycket av spelvärlden underutvecklad samt som spelet var fyllt av buggar. 
Problemen sträckte sig från att utan anledning falla igenom spelgolvet till dålig 
prestanda oberoende av hårdvara. 
Eftersom spelets debut blev så pass kritiserat har spelet mer än ett halvår senare 
en minimal mängd spelare. 
 

2.3 Ljuduppspelning 
I dotNet saknas propert stöd för ljuduppspelning, ljud går att spela upp men är 
begränsat till ett ljud åt gången samt som ljudfilen måste vara i WAV format. 
I multimedia applikationer är dessa begränsningar oacceptabla eftersom ett ljud 
åt gången t.ex. innebär att musik och ljudeffekter inte kan spelas samtitidigt 
samt som WAV filer är stora och därför är svårare att förmedla både över nätet 
samt på cd/dvd. 
För att lösa problemet använder sig examensarbetet av Bass och Bass.Net. Bass 
är ljudbibliotek skrivet i C++ som kan spela upp ett stort antal filformat över ett 
stort antal ljudkanaler. Bass.Net är en brygga som gör det möjligt att använda 
Bass i dotNet. 
Användning av Bass biblioteket är gratis så länge som mjukvaran inte används 
i kommersiellt syfte. 

 
  

                                                 
4 Massive Multiplayer Online RPG (Role Playing Game) 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Vanguard:_Saga_of_Heroes  

http://en.wikipedia.org/wiki/Vanguard:_Saga_of_Heroes
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2.4 Varför GDI+ och inte D3d, MDX, XNA, WPF? 
I mjukvaruutveckling finns ett stort antal plattformer och tillhörande språk, 
språken passar olika bra som lösningar. Det är viktigt att välja rätt från början 
då det inte är enkelt att förflytta kod mellan olika språk. 
Nedan följer ett antal plattformer som är aktuella i nuläget… 

• GDI+ - Graphics Device Interface 
GDI är det grafikrenderingssystem som användes i operativsystem före 
Windows XP. GDI+ är en uppdaterad version och en av de tre 
huvudkomponenterna i Windows XP. Komponenten sköter all rendering av 
datorgrafik i Windows miljön. I dotNet kan GDI+ nås genom en handler 
kallad ManagedGDI (System.Drawing), denna fungerar som en brygga 
mellan Windows och dotNet. 
GDI+ har ett antal förbättringar jämfört med sin föregångare, bland annat 
implementerades ett koordinatsystem som använde flyttal, Antialiasing för 
text och figurer, AlphaBlending samt stöd för ett antal format t.ex. PNG och 
SVG. 
GDI+ har inga 3d möjligheter och har inget effektivt sätt att visa 
animeringar av olika slag.  

• D3D – Direct3D 
Direct3D tillhör är en komponent i DirectX och är den mest använda 
plattformen för utveckling av 3d mjukvara I Windows miljö. Direct3D är 
hårdvaruaccelererat och är markant snabbare än GDI.  
Däremot kräver plattformen mer förkunskaper och skrivs framförallt i C++. 

• MDX – Managed DirectX 
Eftersom dotNet växte I popularitet men saknade 3d möjligheter skapades 
MDX som är en kopia av vanliga DirectX fast med stöd för dotNet språk 
samt automatisk skräphantering. 
MDX blev aldrig någon succe dels på grund av dålig prestanda hos dotNet 
1.0, 1.1, samt att kodvis var MDX lika komplicerat som det vanliga 
DirectX. 

• XNA - XNA's Not Acronymed 
XNA är efterföljaren till MDX och är en markant förbättring, dels har 
prestanda problem lösts samt som det har medföljt bättre verktyg och större 
kompatibilitet för ljud, video och bildformat. Kodvis är XNA kraftfullt men 
enkelt. 
XNA släpptes i december 2006. 6 

  

                                                 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_XNA  

http://en.wikipedia.org/wiki/Recursive_acronym
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_XNA
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• WPF – Windows Presentataion Foundation 
WPF är det grafiska renderingssystem som används I Windows Vista. Det 
nya renderingssystemet är hårdvaruaccelererat vilket innebär att 
renderingen av Vistas användargränsnitt överlåts till grafikkortet. För att ta 
nytta av grafikkortet i t.ex. Windows XP krävs tekniker som Direct3D. 
WPF kan installeras i Windows XP och Windows Server 2003 men är då 
inte hårdvaruaccelererat.7 
WPF är del av dotNet 3.0 och kan skrivas i VisualBasic samt C#. WPF 
använder sig också av XAML som är ett XML baserat skrivspråk, XAML 
används framförallt vid utvecklingen av användargränssnitt. 
WPF är mycket kraftfullt och snabbt jämfört med GDI samt GDI+ som 
används i före detta versioner av Windows. Det nya renderingssystemet har 
förbättrats bland annat genom möjligheten att använda 3d grafik, bättre 
rendering av text, shader effekter och förbättrat ljud & video samt 
Silverlight8 som är ett vektorbaserat system jämförbart med Flash. 

Spelet använder sig av GDI+, de andra plattformarna valdes bort eftersom… 

• WPF var nytt samt till en början endast tillgängligt i Vista. 

• XNA var otestat och därför ett riskabelt val. 

• Implementeringar i MDX och D3D är för tidskrävande. 

                                                 
7 http://blogs.msdn.com/tims/archive/2007/01/05/comparing-wpf-on-windows-vista-v-windows-
xp.aspx 
 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight 
 

http://blogs.msdn.com/tims/archive/2007/01/05/comparing-wpf-on-windows-vista-v-windows-xp.aspx
http://blogs.msdn.com/tims/archive/2007/01/05/comparing-wpf-on-windows-vista-v-windows-xp.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight
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2.5 GDI+ & Forms som multimediaplattform 
För utveckling av kontorsapplikationer är dotNet plattformen och det 
medföljande Forms gränssnittet utmärkt, däremot uppstår det en mängd 
problem om man vill använda Forms för mer grafiskt krävande applikationer. 

 

 

Figur 2. Ett typiskt ”form” som innehåller knappar, 
pictureboxes, richtextboxes etc… 

Forms gränssnittet är byggt för att vara enkelt att använda och förstå men är 
också begränsat på många sätt. Bland annat är det omöjligt att ändra färg på 
scrollbars, samt att transparens runt knappar fungerar dåligt. Det är också svårt 
att uppnå fladderfria renderingar samt som knappar är låsta i dess runda form. 
Utöver detta är framförallt Forms gränssnittet långsamt, uppdateringar av 
bildytan och innan nämnda problem gör det omöjligt att bygga ett spel som 
bygger på Forms gränssnittet. 
Alternativet är att bygga sitt eget gränssnitt i GDI+, något som kräver betydligt 
mer arbete men som är ett måste om man vill nå den prestanda och 
anpassningsbarhet som krävs hos ett spel. 
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Utvecklingen av ett eget användargränssnitt är en självklarhet för seriösa 
spelutvecklare men är också en tidskrävande del. Skillnaden som dotNet 
medför är att utvecklingen av gränssnittet är enklare och snabbare, detta 
framförallt på grund utav att dotNet sköter minneshanteringen åt användaren 
samt som GDI+ versionen för dotNet är enklare att utveckla i. 
Tyvärr finns det inga bra tester som mätt effektivitetsskillnaden mellan Forms 
och ett egenutvecklat GDI+ gränssnitt, jag genomförde därför ett eget test för 
att bevisa mina påståenden. 
Testet utfördes genom att låta 100 små bilder flytta runt på skärmen under en 
specificerad tidsperiod. Testet utfördes i Forms miljö genom att skapa 100 
pictureboxes som sedan flyttades runt skärmen. Testet fick gå i två minuter, 
antalet fullständiga renderingar av skärmen räknades och 
processoranvändningen noterades. 
Utav testet framgick det att det är omöjligt att få Forms gränssnittet att utnyttja 
processorns potential. Igenom hela testet låg processoranvändningen runt 60% 
oberoende av timer. Under två minuter renderades 580 bilder. 
Test #2 genomfördes utan användning av Forms gränssnittet, för att vara 
rättvist gentemot test#1 användes en timer som begränsade antalet anrop och 
därmed processoranvändningen. Detta resulterade i en stabil 
processoranvändning runt 60%. Under två minuter renderades 3900 bilder. 
Forms gränssnittets implementering är därmed ungefär sju gånger långsammare 
jämfört med en renodlad implementering i GDI+. 
Eftersom spelet inte använder sig av Forms gränssnittet förloras ett antal 
fördelar som Forms vanligen ger, bland annat måste knappar, scrollbars, 
textrendering och inmatning samt de underliggande datastrukturerna byggas på 
egen hand.  
Testet utfördes den 12 maj 2007 i Windows XP på en Intel Core 2 Duo E6600. 
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2.6 dotNet Kompilering & dekompilering 

2.6.1 Kompilering 

Kompilering är den process som sker då läsbar kod konverteras till kod som 
datorns hårdvara kan läsa och exekvera. I dotNet kompileras kod till MSIL 
(Microsoft Intermediate Language), detta är ett mellanting av läsbar och 
exekverbar kod.  
MSIL koden konverteras sedan av den lokala datorn till exekverbar kod. Den 
slutgiltiga konverteringen görs lokalt för att maximera prestandan på flera 
plattformer. 
Ytterligare att beakta i användningen av dotNet som multimediaplattform är 
prestandaförlusten som sker vid kompileringen första gången applikation 
starter. Kompileringstiden är direkt beroende av programmets storlek och kan 
ta från ett få sekunder till minuter. 
Kompileringstiden kan förminskas drastisk genom en ytterligare 
förkompilering, detta innebär dock större filer samt ännu ett steg där något kan 
gå fel på grund av kompatibilitetsproblem. 
Tidskostnaden är en nackdel men som ändå ses som relativt liten med tanke på 
att prestandaförlusten inte finns kvar då programmet startat. 

2.6.2 Dekompilering 

Dekompilering är vad som sker då processen vänds, exekverbar kod 
konverteras till kod vi människor kan läsa. Denna möjlighet har alltid funnits 
men användbarheten har varit begränsad då den läsbara koden är mycket svår 
att sätta sig in i. 
Svårigheterna att läsa dekompilerad kod uppstår delvis på grund av de 
optimeringar som kompileraren lägger till samt att dekompileringen inte kan 
återskapa variabel & klassnamn samt kommentarer. 
Eftersom dotNet inte skapar exekverbar kod är det lättare att dekompilera sådan 
kod. Detta är ett problem då företag förlitar sig på att kompilerad kod är så pass 
svårläst och tidskrävande att det inte lönar sig. 
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Nedan går det se hur läsbar kod i C# ser ut. 
void tacticalAstVisibilityCalc() 
{ 
     //This makes all asteroids invisible, visibility is later added. 
     for (int i = 0; i < t.arraySize; i++) 
     { 
         t.astVisibilityRDR[i] = false; 
     } 
 
     if (tt.SWfogOfWar == true) 
     { 
 
          tt.astOwned = 0; 
          tt.astSelectionVisCount = 0; 
          for (int i = 0; i < t.arraySize; i++) 
          { 
              //If the asteroid is owned by a player then all other  
              asteroids 
              //within its range should be visible and have the  
              appropriate tag enabled. 
              if (t.astPlayer[i] == 1) 
              { 
                  tt.astOwned++; 
 
                  for (int y = 0; y < t.arraySize; y++) 
                  { 
                      float collisionDx = Math.Abs((t.astLocX[i] + (t.astSize[i] /  
                            2)) - (t.astLocX[y] + (t.astSize[y] / 2))); 
                      float collisionDy = Math.Abs((t.astLocY[i] + (t.astSize[i] /  
                            2)) - (t.astLocY[y] + (t.astSize[y] / 2))); 
                      double relativeDistance = Math.Sqrt(collisionDx * collisionDx + 
                             collisionDy * collisionDy); 
 
                      if (relativeDistance < tt.radarRange / 2) 
                      { 
                          t.astVisibilityRDR[y] = true; 
                      } 
            else if (tt.astSelection == y && tt.astSelected == true) 
                      tt.astSelectionVisCount++; 
                      //Dont reset it here, seriously, you'll mess  
                      it all up. 
                      } 
 
                  } 
 
             } 
             if (tt.astSelectionVisCount >= tt.astOwned) 
                    tt.astSelected = false; 
         } 

    } 

} 
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Koden nedan är kompilerad C# kod som dekompilerats i Reflector9. Som går 
att se är koden nästan detsamma som ovan. 
 
private void tacticalAstVisibilityCalc() 
{ 
    int i; 
    for (i = 0; i < this.t.arraySize; i++) 
    { 
        this.t.astVisibilityRDR[i] = false; 
    } 
    if (this.tt.SWfogOfWar) 
    { 
        this.tt.astOwned = 0; 
        this.tt.astSelectionVisCount = 0; 
        for (i = 0; i < this.t.arraySize; i++) 
        { 
            if (this.t.astPlayer[i] == 1) 
            { 
                this.tt.astOwned++; 
                for (int y = 0; y < this.t.arraySize; y++) 
                { 
                    float collisionDx = Math.Abs((float) ((this.t.astLocX[i] + 
((float) (this.t.astSize[i] / 2))) - (this.t.astLocX[y] + ((float) (this.t.astSize[y] 
/ 2))))); 
                    float collisionDy = Math.Abs((float) ((this.t.astLocY[i] + 
((float) (this.t.astSize[i] / 2))) - (this.t.astLocY[y] + ((float) (this.t.astSize[y] 
/ 2))))); 
                    if (Math.Sqrt((double) ((collisionDx * collisionDx) + 
(collisionDy * collisionDy))) < (this.tt.radarRange / 2)) 
                    { 
                        this.t.astVisibilityRDR[y] = true; 
                    } 
                    else if ((this.tt.astSelection == y) && this.tt.astSelected) 
                    { 
                        this.tt.astSelectionVisCount++; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        if (this.tt.astSelectionVisCount >= this.tt.astOwned) 
        { 
            this.tt.astSelected = false; 
        } 
    } 
} 

 
Att så enkelt kunna dekompilera mjukvara är både en säkerhetsrisk samt som 
det möjliggör andra företag att kompilera sina egna versioner av mjukvaran. 
För att lösa problemet har det skapats mjukvara som skriver om kompilerad 
MSIL kod. Programmen kallas för obfuscators och fungerar genom att ändra 
variabelnamn samt flöden i kod för att göra ”läsbar” kod så pass komplex och 
svårförstodd att dekompilerad kod blir värdelös. 
Obfuscators medför ingen eller mycket liten prestandaförlust, däremot måste 
programmeraren konstruera sin kod lite speciellt om man vill få ut full effekt av 
obfuscators. 
  

                                                 
9 Reflector: http://www.aisto.com/roeder/dotnet/  

http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Void
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/tacticalAstVisibilityCalc()
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/t:Sectura.secturaMain.dataTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.dataTactical/arraySize:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/t:Sectura.secturaMain.dataTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.dataTactical/astVisibilityRDR:System.Collections.Generic.List%3cBoolean%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/tt:Sectura.secturaMain.variablesTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.variablesTactical/SWfogOfWar:Boolean
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/tt:Sectura.secturaMain.variablesTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.variablesTactical/astOwned:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/tt:Sectura.secturaMain.variablesTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.variablesTactical/astSelectionVisCount:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/t:Sectura.secturaMain.dataTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.dataTactical/arraySize:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/t:Sectura.secturaMain.dataTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.dataTactical/astPlayer:System.Collections.Generic.List%3cInt32%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/tt:Sectura.secturaMain.variablesTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.variablesTactical/astOwned:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/t:Sectura.secturaMain.dataTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.dataTactical/arraySize:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Math
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Math/Abs(Single):Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/t:Sectura.secturaMain.dataTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.dataTactical/astLocX:System.Collections.Generic.List%3cSingle%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/t:Sectura.secturaMain.dataTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.dataTactical/astSize:System.Collections.Generic.List%3cInt32%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/t:Sectura.secturaMain.dataTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.dataTactical/astLocX:System.Collections.Generic.List%3cSingle%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/t:Sectura.secturaMain.dataTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.dataTactical/astSize:System.Collections.Generic.List%3cInt32%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Math
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Math/Abs(Single):Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/t:Sectura.secturaMain.dataTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.dataTactical/astLocY:System.Collections.Generic.List%3cSingle%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/t:Sectura.secturaMain.dataTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.dataTactical/astSize:System.Collections.Generic.List%3cInt32%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/t:Sectura.secturaMain.dataTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.dataTactical/astLocY:System.Collections.Generic.List%3cSingle%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/t:Sectura.secturaMain.dataTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.dataTactical/astSize:System.Collections.Generic.List%3cInt32%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Math
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Math/Sqrt(Double):Double
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Double
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/tt:Sectura.secturaMain.variablesTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.variablesTactical/radarRange:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/t:Sectura.secturaMain.dataTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.dataTactical/astVisibilityRDR:System.Collections.Generic.List%3cBoolean%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/tt:Sectura.secturaMain.variablesTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.variablesTactical/astSelection:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/tt:Sectura.secturaMain.variablesTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.variablesTactical/astSelected:Boolean
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/tt:Sectura.secturaMain.variablesTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.variablesTactical/astSelectionVisCount:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/tt:Sectura.secturaMain.variablesTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.variablesTactical/astSelectionVisCount:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/tt:Sectura.secturaMain.variablesTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.variablesTactical/astOwned:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain/tt:Sectura.secturaMain.variablesTactical
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/Sectura.secturaMain.variablesTactical/astSelected:Boolean
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/
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Nedan kan man se samma kodsegment som ovan, koden har dock fått sina 
variabelnamn ändrade av obfuscatorn och är därmed svårare att följa. 
 
private void v() 
{ 
    int num; 
    for (num = 0; num < this.j.g; num++) 
    { 
        this.j.u[num] = false; 
    } 
    if (this.k.ai) 
    { 
        this.k.af = 0; 
        this.k.ae = 0; 
        for (num = 0; num < this.j.g; num++) 
        { 
            if (this.j.t[num] == 1) 
            { 
                this.k.af++; 
                for (int i = 0; i < this.j.g; i++) 
                { 
                    float num3 = Math.Abs((float) ((this.j.h[num] + ((float) 
(this.j.r[num] / 2))) - (this.j.h[i] + ((float) (this.j.r[i] / 2))))); 
                    float num4 = Math.Abs((float) ((this.j.i[num] + ((float) 
(this.j.r[num] / 2))) - (this.j.i[i] + ((float) (this.j.r[i] / 2))))); 
                    if (Math.Sqrt((double) ((num3 * num3) + (num4 * num4))) < 
(this.k.ab / 2)) 
                    { 
                        this.j.u[i] = true; 
                    } 
                    else if ((this.k.g == i) && this.k.f) 
                    { 
                        this.k.ae++; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        if (this.k.ae >= this.k.af) 
        { 
            this.k.f = false; 
        } 
    } 

} 

 
 

 

http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Void
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/v()
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/j:b.r
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.r/g:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/j:b.r
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.r/u:System.Collections.Generic.List%3cBoolean%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/k:b.d
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.d/ai:Boolean
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/k:b.d
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.d/af:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/k:b.d
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.d/ae:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/j:b.r
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.r/g:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/j:b.r
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.r/t:System.Collections.Generic.List%3cInt32%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/k:b.d
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.d/af:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/j:b.r
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.r/g:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Math
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Math/Abs(Single):Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/j:b.r
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.r/h:System.Collections.Generic.List%3cSingle%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/j:b.r
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.r/r:System.Collections.Generic.List%3cInt32%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/j:b.r
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.r/h:System.Collections.Generic.List%3cSingle%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/j:b.r
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.r/r:System.Collections.Generic.List%3cInt32%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Math
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Math/Abs(Single):Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/j:b.r
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.r/i:System.Collections.Generic.List%3cSingle%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/j:b.r
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.r/r:System.Collections.Generic.List%3cInt32%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/j:b.r
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.r/i:System.Collections.Generic.List%3cSingle%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Single
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/j:b.r
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.r/r:System.Collections.Generic.List%3cInt32%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Math
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Math/Sqrt(Double):Double
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Double
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/k:b.d
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.d/ab:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/j:b.r
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.r/u:System.Collections.Generic.List%3cBoolean%3e
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/k:b.d
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.d/g:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/k:b.d
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.d/f:Boolean
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/k:b.d
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.d/ae:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/k:b.d
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.d/ae:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/k:b.d
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.d/af:Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b/k:b.d
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Sectura:1.0.0.0/b.d/f:Boolean
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3 Genomförande 
Arbetets genomförandedel beskriver hur spelet som byggts med ramverket ser 
ut och hur det har byggts. De verktyg, professionella samt egentillverkade, 
beskrivs även. 
 

3.1 Översikt 
Spelets Namn: ”Sectura: Frontier Mining” 
Spelet är ett turbaserat strategi spel som utspelar sig i rymden. När spelet startar 
möts spelaren av en introfilm. Introfilmen förklarar kort var spelet utspelas, vad 
dess mål är och vad som orsakade att spelets värld ser ut som den gör. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enligt spelets historia har Jordens värdefulla metaller blivit alltmer sällsynt, 
detta är inspirerat från verkliga livet då det blir allt svårare att hitta nya källor 
av t.ex. Platinum samt som nuvarande mängder minskar. 10 
Man sökte sig därför till månen och asteroidbälten som innehöll stora mängder 
sällsynta metaller. Detta är också bundet till verkligheten då exempelvis månen 
är täckt av en värdefull Helium isotop. 11 

                                                 
10 http://environment.newscientist.com/channel/earth/mg19426051.200-earths-natural-wealth-an-
audit.html  
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Helium_3  

Figur 3. Spelets Introfilm 

http://environment.newscientist.com/channel/earth/mg19426051.200-earths-natural-wealth-an-audit.html
http://environment.newscientist.com/channel/earth/mg19426051.200-earths-natural-wealth-an-audit.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Helium_3
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Asteroider innehåller även stora mängder metaller och har potential att bli en 
ny resurs i framtiden. 12 
Introfilmen fortsätter med att beskriva en fientlig konkurrens mellan 
gruvföretag som har urartad till öppen krigsföring. 
Spelaren är en av dessa företag och företagets mål är att skapa ett monopol. 
Spelaren uppnår detta genom att utvinna resurser som säljs mot pengar. Pengar 
och resurser används sedan för att forska fram nya teknologier, expandera till 
andra asteroider samt att bygga försvar och krigsskepp. 
Det är viktigt att spelaren balanserar mängden resurser som säljs då det krävs 
både pengar samt resurser för att expandera. I och med att spelet fortskrider 
kommer spelaren möta andra företag, för att vinna spelet måste spelaren 
förgöra det främmande företaget. 
Spelets huvudmeny ger spelaren tillgång till en kort handledning, nytt spel, 
ladda spel, konfigurering, samt biblioteket. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_mining  

Figur 4. Spelets Huvudmeny 

http://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_mining
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När spelaren väljer att skapa ett nytt spel går det att specificera hur spelet ska se 
ut. Tillgängliga val är storleken på kartan, mängden asteroider, mängden 
resurser i asteroider, antalet spelare, samt motspelares intelligens. 

Figur 5. Menyn ”Nytt Spel” 
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Forskning är av stor vikt i spelet då det är spelarens sätt att få tillgång till 
effektivare skepp, byggnader och diverse teknologier. 
Utöver resurser tar forskning tid i form av ett antal spelturer. Vid val av olika 
teknologier ges användaren information om vilken påverkan forskningen har 
samt vad för slags nya teknologier som blir möjliga efteråt. 

 
Figur 6. Menyn Forskning 
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I biblioteket kan spelaren hitta detaljerad information angående spelets 
teknologier, historia, samt en mer utförlig handledning om det skulle behövas. 
Artiklar i biblioteket kan också innehålla bilder, dessa är klickbara och visar en 
förstorad version för spelaren. 
Artiklar i spelet är också länkade till andra relevanta artiklar. 

 
 

Figur 7. Spelets ”Bibliotek”  
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Spelets strider sker då två flottor möter varandra. Striden sker genom att 
spelaren väljer mål samt och avfyrar skeppets vapen. Då spelarens tur är över 
tar datorn över. 
Varje skepp har ett antal vapen, dessa har olika attribut t.ex. energikostnad, 
penetrering, typ av skada etc. Detta innebär att själva striden har ett antal 
strategiska element exempelvis, vilket skepp förgör du först, vilket vapen 
passar till vad samt resurshantering i form av energi. 
Varje skepp har även ett antal ”actionpoints”, vilket innebär att varje skepp 
enbart kan göra genomföra ett visst antal händelser. När en ny runda börjar har 
skeppens ”actionpoints” återställts. 
Dessa utbyten sker tills den punkt då en av arméerna antingen blivit besegrad 
eller retirerar från stridsfältet. 

  Figur 8. Spelets stridsscen  
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Utöver de basiska spelelementen finns också ”Options” menyn där spelaren 
kan ändra på ett antal attribut. Exempelvis går det att stänga av musik, ljud, 
AntiAliasing, samt spelets introfilm.  
Det går även att påverka färgschemat på spelet, detta görs enkelt genom att 
välja en färg i ”Options” menyn. Om användaren tycker att spelet är för mörkt 
går det även att ändra på ”Brightness” vilket är ljusheten på spelets menyer. 
 
Nedan, är ett exempel på spelets röda färgschema.   

  Figur 9. Optionsmenyn 
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3.2 Återspegling 
I 3.1 gavs en översikt av spelet, i denna återspegling tar vi en titt på om spelet 
följer 2.2 (Vad är god/dålig interaktion i multimedia?). 
 

• Respons 
Eftersom GDI+ har ett dåligt stöd för animationer är spelets menyer mycket 
statiska, responskravet löses genom färgförändringar, popups samt förlitar 
sig på att spelaren håller en god koll på strategifönstret. 
Om spelaren är i behov av mer information finns både spelets bibliotek till 
tjänst samt som mycket information går att hitta på relevanta platser, 
exempelvis på forskningsavdelningen i spelet finns detaljerad info om vad 
varje forskningsval gör och leder till. 

• Plattform/Hårdvarukrav 
Spelet använder sig av GDI+ och har därmed en mycket hög kompatibilitet 
i Windows plattformen. Ytterligare är renderingen optimerad så att endast 
aktiva delar av fönstret uppdateras. Spelet kan därför spelas på även gamla 
datorer. 

• Användarvänlighet 
Spelets knappar och text ändrar färg och kan även ge ifrån sig ljud. 
Muspekaren är tydlig och spelets olika sektioner är avgränsade av enkla 
men klara gränser. Spelet använder sig av mycket svart men är noga med att 
ha starka kontraster. 

• Buggar 
All mjukvara har buggar och spelet är säkert inget undantag, däremot är 
datastrukturerna byggda på sådant sätt att obalanser är omöjliga utan direkta 
felmeddelanden. Spelets färdigbyggda sektioner är därför osannolika att 
innehålla större buggar. 
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3.3 Programkodens Struktur 
Spelets fönster har ett antal grundstenar som gör interaktion mellan användare 
och dator möjlig. Dessa grundstenar innefattar knapphantering, mus & 
tangentbordshantering, rendering, resurshantering samt ljudhantering.  
Det är viktigt att påpeka att spelet inte använder sig av ”System.Forms” och 
måste därför på egen hand hantera knappar, rendering, resurshantering och till 
viss del events. För en detaljerad beskrivning hur detta kommer sig se sektion 
2.5 (Teoretisk Bakgrund) av projektet. 

3.3.1 Knapphantering 

Datastrukturen hos en Knapp i spelet 
En knapps värden beskrivs i procent, detta görs så att storleken på spelets 
fönster ska kunna ändras. Detta hade inte varit möjligt om en knapps värden 
beskrivits i absoluta pixels. 

• PositionX – List<Float> 
Knappen position i XLed. 

• PositionY – List<Float> 
Knappen position i YLed. 

• Type – List<Int> 
Typ av knapp, detta värde styr hur knappen ska renderas samt hur 
vissa attribut hanteras. 

• Width – List<Float> 
Knappens bredd. 

• Height – List<Float> 
Knappens Höjd. 

• Text – List<String> 
Beroende på typ (Type) av knapp behandlas denna variabel på två 
sätt. Antingen så renderas den text som strängen innehåller eller så 
refererar texten till den bildfil som ska hämtas och renderas i 
knappen. 

• State – List<Int> 
Beskriver vilket tillstånd knappen befinner sig i. Det finns tre olika 
tillstånd,  
1: Naturlig, knappen är inte aktiv.  
2: Upplyst, Muspekaren befinner sig över knappen.  
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3: Klickad, en av musknapparna har blivit aktiverade. Detta tillstånd 
varierar beroende av knappens typ. 

• ZGroup – List<Int> 
Denna variabel beskriver vilken grupp en knapp tillhör. Denna 
variabel finns till så att endast en knapp kan vara aktiv i en grupp. 
Om en knapp inte tillhör någon grupp antar den värdet ”-1”. 

• Value – List<Int> 
Denna variabel används framförallt i debugging syfte, den kan t.ex. 
innehålla statusvärden. 

3.3.2 Renderare 

Renderarens kärna är gjord i GDI+ och arbetar utifrån metoden OnPaint(). 
Metoden åkallas när något sker t.ex. när en viss tid passerar, då fönstret 
förändras eller då användaren klickar. 
OnPaint renderar i två lägen, dels kan den rendera hela fönstret på nytt, detta 
sker om användaren byter en meny eller om spelets fönster förändras. 
Alternativet innebär att enbart vissa delar av skärmen uppdateras, specifikt där 
någon händelse har skett. 
Att rendera enbart vissa delar av skärmen sparar processorkraft men är mer 
komplicerat då data måste matas till renderaren var förändringarna har skett. 
OnPaint innehåller i sin tur ett antal metoder för att rendera olika objekt, t.ex. 
rektangel, rund ring, bild, text och polygon samt färger och gradients. Genom 
att lagra data angående knappars position, läge, funktion etc. kan scener i spelet 
målas upp. 
Antalet renderingar i GDI+ måste göras med försiktighet då de underliggande 
metoderna i GDI är oerhört ineffektiva. 
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3.3.3 Ljudhantering 

Ljudhantering sköts av Bass som är ett C++ bibliotek byggt för att spela upp 
ljud från ett antal olika format. Bass.Net är ett mjukvarubibliotek som gör det 
möjligt att enkelt använda Bass i t.ex. C#. 
När spelet vill spela upp ett ljud skickas en förfrågan till ljudhanteraren. 
Ljudhanteraren har ett antal strömmar den kan använda för att spela upp olika 
ljud, om alla dessa strömmar är upptagna kommer förfrågan från spelet att 
släppas, inget ljud kommer därför spelas upp. Om en ström är ledig för tillfället 
kommer ljudhanteraren be strömmen att spela upp ljudet. Varje ljudhanterare 
binder 8 strömmar och det är osannolikt att fler en den mängden ljud samtidigt 
spelas upp. 

3.3.4 Mushantering 

Mushanteringen övervakar muspekarens relativa position. Muspekarens 
position kontrolleras 20 gånger i sekunden.  
Om muspekaren befinner sig över en interaktiv kontroll i spelet skickas ett 
meddelande till den kontrollens hanterare. Om exempelvis muspekaren 
befinner sig över en knapp ska knappen visa att den är klickbar.  
Knappens status förändras och vid nästa uppdatering av skärmen byter knappen 
färg eller utseende. Om muspekaren lämnar knappens område återgår knappen 
till sin naturliga form. 

3.3.5 Resurshantering 

Resurshanteraren hämtar och lagrar bilder, ljudfiler och text i en buffer. 
Resurser lagras i en buffer så programmet kan hämta data från datorns 
primärminne, detta är mycket snabbare jämfört med hämtning från hårddisken. 
När spelet startas är buffern tom. Om spelet behöver en bild kommer 
resurshanteraren leta igenom buffern, om bilden ej finns i buffern läser 
resurshanteraren in bilden från hårddisken och lagrar bilden i buffern. Nästa 
gång spelet vill nå samma bild kan den hittas i buffern. 
Resurshanteraren kan hämta alla slags filer men lagrar endast filer i buffern 
som är under en viss storlek. Detta eftersom det är onödigt att lagra stora filer i 
minnet som endast används ett fåtal gånger. Exempel på en sådan fil är en film. 
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3.4 Datafiler 
Spelet använder sig av ett stort antal resurser, dessa kommer i formen av 
datorgrafik (PNG), Musik (Ogg Vorbis), Filmer (AVI WMV9), Fonter (TTF), 
samt data. 
Spelets data lagras i på flera sätt, vissa resurser t,ex fonter lagras i självstående 
filer, datorgrafik samt data lagras däremot i en så kallad resurs fil. Resurs filer 
kan packas upp med rätt verktyg men för den vanliga användaren kommer den 
synas som en icke exekverbar fil. 
Resurs filen för datorgrafik kan tänkas som en container, den innehåller bilder 
som enkelt kan nås av programmet. Containerfiler är lagrade i binärt format, 
detta innebär att filen inte är läsbar av människor. Resursfiler för lagring av 
tabeller, och annan text baserad data är lagrat i XML filer, dessa är fullt läsbara 
av människor. 
 

3.5 Konstruerade Verktyg 
För att underlätta inmatning av data samt att göra mjukvara enklare att 
underhålla utformas program oftast på så sätt att data läses in från annan fil och 
behandlas av ett begränsat antal funktioner. 
Mycket av spelets data, bland annat det som beskriver, teknologier, skepp, 
forskning, strukturer etc. lagras i utomstående filer, alltså går information inte 
att hitta i spelets källkod. 
Istället för att gräva runt i spelets källkod kan istället informationen samlas på 
en plats, genom att utveckla ett koordineringsverktyg kan hantering av den 
samlade information underlättas ytterligare. 
Under spelets utveckling har ett flertal sådana verktyg utvecklats, dessa gör det 
möjligt att enkelt ändra och lägga till ny data utan att ändra källkoden samt 
trasslet att leta igenom tusentals rader XML kod. 
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 Figur 10. Encyclopedia Editorn

Encyclopedia editorn är ett sådant verktyg, det är skrivet i C# med vanlig 
Forms layout. Editorn gör det enkelt att stega igenom stora XML filer och 
länkar också flera datafiler så att spelet har tillförlitliga referenser. 
Verktygen kan också sortera, packa och förflytta datafiler så att spelet alltid har 
tillgång till de senaste resurserna. 
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3.6 Delproblem och dess lösningar 

3.6.1 Muspekare & GDI+ i dotNet 

I dotNet hanteras muspekare av Cursor klassen, denna är 
gjord för att enkelt ge programmeraren möjlighet att 
byta grafiken på muspekaren användaren ser på 
skärmen. 
En muspekare är uppbyggd utav en bild, eller ett antal 
bilder om det är en animerad muspekare samt ett värde 
som bestämmer var muspekarens ”hotspot” finns. 
Hotspot är den punkt i muspekaren som aktiveras då 
användaren trycker ned en musknapp, i bild #1 är 
hotspoten markerad av en blå markör. 

Cursor klassen hanterar muspekare och hotspot bra så länge som muspekaren 
förblir svartvit/färglös. Om man matar Cursor klassen med en färglagd 
muspekaren går hotspoten förlorad. Resultat blir att en muspekare med färg ges 
en hotspot i den exakta mitten av muspekaren, bild # 2 exemplifierar detta. 
Användarvänlighet sänks besynnerligt då användaren för musen till en punkt 
men som inte aktiveras på grund utav den felaktiga hotspoten. 
Det finns ett flertal lösningar, dels kan man konstruera en egen cursor klass 
som är kapabel till att hantera färgmuspekare med hotspots, eller så kan man gå 
vägen runt och applicera en offset på alla klickpunkter. 
Eftersom spelet redan förkastat Forms och använder sig av en renodlad 
implementering i GDI+ var det enkelt att lägga till en offset så att det 
registrerade musklicket förskjuts ett antal pixlar och därmed träffar rätt. 

3.6.2 Textrendering i GDI+ 

För att rendera text i Forms görs det enkelt genom att placera en textruta och 
därefter lägga till text. Texten anpassas efter textrutans bredd och det går enkelt 
att byta ut både font och storlek på texten. 
I en renodlad GDI+ implementering finns ett inbyggd hybrid, text kan renderas 
relativt enkelt men texten renderas som en lång sträng utan att ta hänsyn till 
önskad bredd. Detta kan lösas genom att manuellt analysera texten och anpassa 
radbrytningar. 
Implementering har dock andra svagheter, dels mäts textbredd fel och texten 
kan därför bli ful i vissa omständigheter. Det finns även problem med 
transparens och texten är svår att skala. 
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Utöver dessa metoder finns även en tredje metod som vanligen går att återfinna 
i spel. Om en font som vanligtvis består av vektorer konverteras till en relativt 
högupplöst rasterbild går det att klippa och klistra in delar av bilden för att 
skapa läsbar text. 
Metoden kräver en större mängd baskod för att dynamiskt anpassa 
”textbilderna” så att de har rätt avstånd till varandra samt för att ge stöd åt 
kerning. 
Kerning gör så att mellanrummet mellan bokstäver är anpassat till specifika 
bokstäver. Exempelvis ska ett ”i” ha mindre mellanrum om den är omgiven av 
vissa andra bokstäver. Kerning beror på fonten och till för att förbättra 
läsbarheten. 
Den rasterbaserade metoden har flera fördelar, dels är det mycket enkelt att 
skala texten samt som det är enkelt att implementera transparens. Metoden är 
även överlägsen i form av prestanda. 
Projektet använde från början den renodlade implementeringen i GDI+ men på 
grund av problem med transparens utvecklades även den rasterbaserade 
metoden för att enkelt kunna skala och rendera text. 
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3.7 Mjukvaruverktyg 

3.7.1 Visual Studio 

Visual Studio är Microsofts mjukvaruutvecklingsplattform för Windows 
plattformen. Plattformen innefattar Server, Workstation, PocketPC samt 
Smartphones. Mjukvaran gör det möjligt för programmerare att skriva program 
i ett flertal språk t.ex. ”VisualBasic”, ”C++”, C# och J#. Det går också att 
skapa webbplatser som bygger på antingen VisualBasic, C# eller J#. 
Spelets programkod skrivs i VisualStudio 2005 och språket som används är C# 
med .Net 2.0. 

 

Figur 11. Ett typiskt VisualStudio Fönster 
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3.7.2 Adobe Premiere Pro 

Premiere Pro är ett videoredigeringsprogram. Genom att mata in stillbilder 
alternativt färdig video kan man redigera och konvertera klipp. Exempelvis går 
det att manipulera filmens färger, applicera specialeffekter, samt tillföra text 
och sammanfoga videoklipp över varandra. 
Videoredigeringsprogram används då dom program man skapar videomaterial i 
ofta är dåligt utrustade för sammanfogning av flera källor samt manipulering av 
sitt eget material. 

 

Figur 12. Ett typiskt Adobe Premiere Fönster 
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3.7.3 Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop är det mest populära rasterbaserade 
bildbehandlingsprogrammet. Programmet kan användas för en mängd uppgifter 
inom multimediaframställning och används framförallt av fotografer, designers 
och webbutvecklare. I Photoshop arbetar man med lager, en bild kan bestå av 
ett stort antal lager. En bild delas upp i lager så att användaren ska kunna ändra 
delar utan att påverka helheten av bilden.Photoshop CS3 är Adobes senaste 
version av Photoshop, denna version används också i utvecklingen av spelets 
grafiska komponenter. Photoshop används framförallt för att sammansätta och 
manipulera media från t.ex. 3D Studio Max och Illustrator men används också 
för att skapa en del grafik från grund. Exempel på detta är bakgrunder, en del 
knappar, symboler samt dom texturer som används för 3d modeller i 3D Studio 
Max. 

  
Figur 13. Ett typiskt Photoshop Fönster 
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3.7.4 3D Studio Max 

3D Studio Max också känt som 3ds Max är ett 3d modellerings program gjort 
av Autodesk Media and Entertainment. 3ds Max är en av dom populära 
mjukvarorna inom 3d modellering och konkurrerar med bland annat Maya och 
Softimage XSI. 3ds Max är ett professionellt och utbrett verktyg som använts 
bland för att skapa animerad datorgrafik i storfilmerna ”The Day After 
Tomorrow”13 och ”Ghost in the Shell 2: Innocence”14. 
3ds Max version 9.0 används i utvecklingen av spelet för att skapa 2d bilder av 
3d objekt. För att texturera modellerna används Photoshop samt Illustrator.   

 

 

                                                 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Day_After_Tomorrow  
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_in_the_Shell_2:_Innocence  

Figur 14. Ett typiskt 3D Studio Max Fönster
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3.7.5 SoundForge 

gt 
dagliga ljud till något 

 

 

SoundForge är en mjukvara från Sony som manipulerar digitalt ljud. 
Mjukvaran kan användas för att förfina, förändra och mixa olika ljud. 
SoundForge V8.0 används i spelets utveckling för att konvertera musik och 
ljud till passande format. Eftersom det är svårt att finna ljud som naturli
passar i multimedia används också för att förvandla var
mer passande. Detta är en mycket vanlig teknik då t.ex. ljudeffekter i film och 
spel vanligtvis inte sker i verkliga livet och därmed inte kan spelas in. 

Figur 15. Ett typiskt SoundForge Fönster 
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3.7.6 Illustrator 

Illustrator är ett vektor baserat ritprogram skapat av Adobe. Programm
används framförallt när man vill skapa upplösningsoberoende datorgra

et 
fik samt 

 
 

 

logos. 

Figur 16. Ett typiskt Illustrator Fönster 
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4 Resultat 

 resultat som nåtts inom projektfrågor samt fördelar & brister inom 
dotNet sfären.  
 

4.1 Ett fungerande ramverk 
Ett av huvudmålen i examensarbetet var att skapa ett fungerande ramverk för 
utveckling av ett spel. Som kriterium ska komponenten avsevärt förenkla 
implementering av den specificerade funktionen samt som det ska vara möjligt 
att enkelt förflytta och använda komponenten i annan dotNet mjukvara.  
Nedan följer de komponenter som finns i ramverket och dess resultat. 
 

4.1.1 Ljud & Musik 

Ljud & Musik komponenten tillåter upp till åtta samtidiga ljud samt ett 
usikstycke som repeterar. Komponenten baseras på BASS.Net och sköter 

hämtning, uppspelning, avslut samt kordinering på egen hand. 
För att spela upp musik eller ersätta de et 
att kodvis göra det på detta sätt. 
 
Exempel: playSound(2, 100, "ambient1.ogg"); 

Struktur: playSound(type, volume, filename); 

 
Variabeln ”type” bestämmer vad komponenten ska göra med ljudfilen 
exempelvis gör typer 1-3 följande… 
1: Ljud, spela en gång. 
2: Ersätt spelande musikstycke 
3: Låt nuvarande låt avta i volym, ersätt sedan med ny musik.  
 
Metoden är robust på grund av dess enkelhet att åkalla samt som metoden inte 
rubbas av korrupt data, felaktigt filnamn, eller fler anrop än vad som tillåts.  
Komponenten består av en isolerad kodfil som enkelt kan anropas från annan 
dotNet mjukvara.  
 

Resultatdelen är en överblick av de resultat som nåtts genom projektet.  
Sektionen börjar med att sammanfatta ramverkets komponenter och avslutar 
med de

m

n musik som spelar för tillfället går d
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4.1.2 

t på 

: Anpassa sig efter den upplösning och skala fönstret befinner sig i. 

osH, 
r[dr.ResearchCurrentTopic].researchText); 

Struktur: constructText(x, y, width, height, text); 

mer var texten placeras, Width & Height bestämmer 

 

, ljudet 
 av ett 

ycket enkelt att göra något som vanligen antingen är 
eller tidsödslande om det görs på egen hand.  

                                                

Text & Fonter 

Text & font komponenten har som syfte att göra rendering/visning av tex
skärmen enkel. Dessa funktioner finns vanligtvis i ”Forms” men är dåligt 
implementerade.  
Komponenten har ett antal fördelar och klarar bland annat av att… 
1
2: Bygga om texten vid behov. 
3: Stödjer fontspecifik kerning. 
4: Mäta fontbredd på korrekt sätt. 
För att konvertera och visa text går det att kodvis göra det på detta sätt. 
 
Exempel: constructText(mTextPosX, mTextPosY, mTextPosW, mTextP
p

X & Y attributen bestäm
hur bred och hög textrutan ska vara. ”Text” är den text som ska visas. 
För att komponenten ska fungera korrekt krävs det att renderingsfunktionen 
anpassas efter plattformen, exempelvis krävs det korrigeringar om 
komponenten ska användas i XNA jämfört med GDI+. 
Dessa korrigeringar är relativt små och komponenten kan därför anses som 

en i behov av inställningar för att fungera korrekt.funktionell m
 

4.1.3 Filmuppspelning 

För att spela upp film krävs både en dekoder för ljud samt själva videon
tas om hand med hjälp av BASS.Net, videouppspelning sker med hjälp
standard DirectShow15 Filter. 
Komponenten gör det m
dyrt i form av färdiga lösningar 
Kodvis sker uppspelning på detta sätt. 
  
video = new Video("introMovie.avi"); 
video.Play(); 

 
15 DirectShow: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms783323(VS.85).aspx  
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Det första kommandot laddar filmen, den andra startar videon. Exemplaret 

 problem 
s. 

let, exempelvis en knapp, lista eller 
av objektet samt en koppling mellan objektet 

omponenten innehåller ett flertal funktioner vars syfte är att förenkla design 

på. Text appliceras även 
rade går det även 

b.bbType.Add(16); 
b.bbText.Add(">>"); 
bb.bbState.Add(1); 

rward"); 

t ddfunction(value); 

 

r en mer detaljerad beskrivning av kodens kommandon se sektion (3.3.1) 

nehåller kodbaser för hantering av knappar, listor, scrollbars 
och gradients. Hantering av dessa är oberoende av dotNet plattform, dock 
kräver grafiska renderingen markanta ändringar om renderaren byts. 
Komponenten är därmed funktionell inom GDI+ sfären men kräver större 
förändringar om samma komponenten skulle exempelvis användas i XNA. 

resulterar i att filmen spelas upp i fullskärmsläge. Det finns ytterligare attribut 
för att bestämma var och hur filmen ska spelas upp men dessa demonstreras 
inte. 
Komponentens ljud dekoder går enkelt att förflytta mellan mjukvara, video 
dekodern fungerar troligtvis på flera plattformer men det kan uppstå
om operativsystemet saknar det specifika DirectShow filtret som kräv

4.1.4 Knappar & dylikt 

För att skapa något interaktivt i spe
scrollbar krävs det en beskrivning 
och den kod som skall exekveras. 
K
& utveckling. Exempelvis krävs det enbart en referens till det grafiska 
elementet som knappen eller objektet ska baseras 
dynamiskt och eftersom de grafiska elementen är vektorbase
att enkelt skala objekten. 
För att skapa en knapp går det att kodvis göra det på detta sätt. 
 
Exempel: 
bb.bbPosX.Add(85); 
bb.bbPosY.Add(4F); 
bb.bbWidth.Add(7.5F); 
bb.bbHeight.Add(3); 
b
b

bb.bbCommand.Add("SlowFo
bb.bbZGroup.Add(1); 
bb.bbVal.Add(1); 
bb.bbSecondary.Add(false); 

 

Struktur: struct.at ribut.a

 
bbCommand är det nyckelord som aktiverar en specifik händelse eller funktion
då knappen aktiveras 
Fö
knapphantering. 
Komponenten in
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4.2 Utveckling 
dotNet C# har genom projektets gång varit en lättanvändbar och mycket 
kraftfullt programmeringsspråk. Framförallt har dotNet’s minneshantering 
hjälpt till. 
I språk av som arbetar på lägre nivå exempelvis C, C++ måste minneshanterin
skötas på egen hand. Om minne inte är allokerat stannar mjukvaran, om minne 
allokeras men inte tas bort ordentligt ”läcker” mjukvaran minne och på lång 

g 

ga minnet tar slut. 
I ”managed” språk har minneshantering antingen automatiserats eller 

bage 

ferenser. 
 

.3 Prestanda 
rtser från hårdvarukrav är dotNets prestanda beroende utav två ting, 

r skriven, samt vilken plattform den arbetar utifrån, 
A. 

 grafisk plattform ligger på samma nivå som alla andra 
etta på grund av JIT kompileringen som konverterar 

 lokaldatorn är en nackdel men kan 
d av att den enbart sker en gång och är rätt 

xempelvis har GDI och 
iva. Detta är inte en 

egränsning av själva dotNet plattformen utan är en naturlig begränsning av 

on 2.5 var en renodlad implementering i GDI+ snabbare 

en i spelets som byggdes med projektets ramverk. 

sikt stannar då det tillgängli

förenklats. I dotNet kallas den automatiserade minneshanteraren en ”gar
collector”, denna modul allokerar minne samt som den automatiskt tar bort 
minne som inte längre har några re
I vissa fall kan collectorn behöva hjälp genom speciella markeringar men även
i sådana fall har processen förenklats avsevärt. 
Visual Studio är även i allmänhet enklare att arbeta med på grund av 
IntelliSense16 och den stora mängden färdiga metoder. 
 

4
Om man bo
hur optimerad koden ä
exempelvis GDI, SDL, XN
Beräkningar utan någon
programmeringsspråk, d
dotNet till vanlig maskinkod. 

ringen som krävs påDen slutgiltiga kompile
i de flesta fall ignoreras på grun
snabb. 
Prestanda på olika grafikplattformer skiljer sig stort, e
dess implementeringar visat sig vara mycket ineffekt
b
Windows XPs grafiksystem. 
Som gick att se i sekti
samt som den renderade bilder mer korrekt. Detta var tillräckligt för att 
tillfredställa krav
 

  

                                                 
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Intellisense  
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5 Slutsats och diskussion 

n 
n. 

met startas om blir konstruktion 

is varit möjligt att låta 
 skript 

irekt reflektera 
rändringar i datafilerna. 

 skulle det gå att integrera designverktyg i själva 
 kunna placera ut knappar & dylikt. Ungefär som 

m projektets gång varit problematiskt på grund 

• Dålig cursor implementering (sektion 3.6.1) 

renderare, exempelvis SDL17, XNA, eller WPF 

                                                

Examensarbetet avslutas med förslag för att förbättra projektet samt en 
diskussion angående projektet. 
 

5.1 Möjliga förbättringar 

5.1.1 Effektivisering 

För att exempelvis lägga till en ny knapp i spelet krävs det att koden skrivs och 
kompileras i källkoden. Objekten kräver position i X och Y led och för att få e
god placering krävs det ett flertal försök där man prövar olika positionsvärde
Eftersom varje förändring kräver att program
långsam. 
För att lösa detta problemen skulle det exempelv
mjukvaran läsa objektdata från utomstående filer, exempelvis via LUA
eller rådata i XML filer. Applikationen skulle därmed d
fö
För vidare förbättring
mjukvaran och på sätt
designverktygen i Visual Studio fast simplare. 
 

5.1.2 Renderare 

GDI+ grafikrenderare har geno
av…  

• Urusel prestanda (sektion 2.5)  

• Textrendering & transparens (sektion 3.6.2) 

• Allmänt omständig konstruktion 
Genom att använda en annan 
som är mer anpassat till multimedia utveckling hade projektet fortskridit 
snabbare. 
 

 
tMedia_Layer17 http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Direc   

http://en.wikipedia.org/wiki/Intellisense
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5.2 Dekompilering 
Som demonstreras i sektion 2.6.2 är obfuscators till för att försvåra 
dekompilering och därmed motverka ett av de argument som hävdar att dotNet 
plattformen inte är bra för kommersiell mjukvaruutveckling. 

st ändra på variabelnamn men även 
öjligheten att förstå kodexemplet. 

Den motvilja som finns mot högnivå språk innehåller även en mental 
a för nuvarande språk. Övergången från assembler till 

r inom 

 och sammansätta en kodbas på mer än 20k rader 
ara som 
enhet. 

är även ett exempel med detta 
mverk skulle skapas. Ramverkets komponenter fungerar och spelet Sectura 

emonstrerar det.   
s komponenter, dess underliggande kunskap för proper 

texthantering, datastrukturer och erfarenheten av att utvecklat dem kan 

lingsverktyg. 
dot sant plattform som jag med nöje 
ko

Den demonstrerade obfuscatorn kunde enda
denna simpla förändring försvårade m

komponent i form av van
Basic, sedan C & C++ möttes säkert av ungefär samma kritik som dotNet 
sfären möts av nuläget. 
 

5.3 Diskussion 
Mitt eget syfte med projektet var att fördjupa och förfina mina kunskape
dotNet sfären och multimediaframställning. Inom de aspekten anser jag att 
projektet är lyckat. 
Erfarenheten av att hantera
kod och integrationen mellan ljud & video samt den stora mängd mjukv
krävdes för multimediaframställningen är en både rolig och lärorik erfar
Projektets mål var ett ramverk för multimedia d
ra
d
Kärnan av ramverket

användas i både främmande dotNet projekt såväl som framtida och dåtida 
utveck

Net sfären är en snabbt växande och intres
mmer följa i framtiden.
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