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Sammanfattning 
Ett entitetssystem är ett sätt att hantera entiteter i ett spel och är ett relativt nytt och 

outforskat område. Syftet med det här arbetet är att utvärdera två olika entitetssystem, en 

aggregationsbaserad design och en dataorienterad design samt bidra med hur en 

dataorienterad design kan se ut och realiseras. Entitetssystemen implementeras i 

programmeringsspråket C++ tillsammans med ett exempelspel som används för att 

utvärdera entitetssystemen. Entitetsystemens effektivitet uppmäts i uppdaterade entiteter 

per sekund och antalet cachemissar per sekund genom ett experiment med exempelspelet. 

Det dataorienterade entitetssystemet visar på mindre cachemissar och fler uppdaterade 

entiteter per sekund när det totala antalet entiteter och antalet entiteter som dör per sekund 

varieras. Utvärderingen visar att det dataorienterade entitetssystemet presterar bättre på 

hårdvara med komplexa minneshierarkier. 

Nyckelord: Spel, Entiteter, Dataorienterad Design, Komponentbaserade Entitetssystem 
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1 Introduktion 

En entitet är det mest grundläggande i en spelvärld, det är en sak i spelvärlden som har vissa 

egenskaper, t.ex. en fiende. Denna har egenskaper som t.ex. kan attackera, flyttbar och 

utseende. Det finns olika sätt att skapa och hantera dessa entiteter i en spelmotor, ett sätt är 

med ett s.k. komponentbaserat entitetssystem. I ett komponentbaserat entitetssystem 

realiseras entiteter genom att kombinera önskade egenskaper, komponenter. 

Entitetssystem är ett relativt nytt och outforskat område och det finns begränsat med 

dokumentation om hur de går att implementera eller hur de presterar jämfört med varandra. 

Mycket av det som finns är idéer om hur det skulle kunna se ut. Det intressanta och mest 

omdiskuterade är hur komponenter lagras och hur en entitet byggs upp av dessa. Detta är 

intressant med tanke på hur modern hårdvara är uppbyggd. Modern hårdvara bygger på 

komplexa minneshierarkier för att motverka skillnaden mellan processor- och 

minnesprestanda. Hur man strukturerar data i minnet, d.v.s. vart data lagras, påverkar hur 

effektivt cacheminnena utnyttjas och påverkar på så sätt prestandan.  

Två olika arkitekturer av entitetssystem, en aggregationsbaserad och en dataorienterad, 

utvärderas i det här arbetet och de skiljer sig i hur data struktureras i minnet. Det 

aggregationsbaserade entitetssystemet använder aggregation för att lagra komponenterna i 

entiteten. Det dataorienterade entitetssystemet använder en dataorienterad design och lagrar 

komponenterna utanför entiteten efter typ. Tanken med detta är att öka cacheutnyttjandet 

och minska antalet cachemissar för bättre prestanda. Det finns en väl definierad design för 

det aggregationsbaserade entitetssystemet. För det dataorienterade entitetssystemet finns 

det inga implementationsdetaljer utan mest idéer på hur det skulle kunna fungera. Eftersom 

det inte finns mycket information om hur ett dataorienterat entitetssystem kan 

implementeras är det intressant att ta reda på. Vidare blir det då intressant att kolla på hur 

detta entitetssystem presterar jämfört med det aggregationsbaserade. Målet med detta arbete 

och det som det bidrar med är hur ett dataorienterat entitetssystem kan implementeras och 

sedan vidare hur detta presterar jämfört med ett aggregationsbaserat entitetssystem. 

Arbetet består av två delsteg. Det första delsteget är design och implementation, I det här 

delsteget skapas en design för det dataorienterade entitetssystemet. De två olika 

entitetssystemen realiseras, det aggregationsbaserade och det dataorienterade. Vidare 

utformas och realiseras det exempelspel som används i experimenten. Det andra delsteget är 

utvärdering och här används exempelspelet från föregående delsteg för att utvärdera 

entitetssystemen. Utvärderingen görs genom att mäta hur många entiteter som uppdateras 

per sekund samt hur många cachemissar som uppstår per sekund. Metoden som används för 

det första delsteget är implementation och det används för att undersöka hur 

entitetssystemen kan realiseras, inte minst om hur det dataorienterade entitetssystemet kan 

realiseras då det finns lite information om detta. Metoden som används för det andra 

delsteget är experiment och används för att samla in konkret data för entitetssy stemens 

prestanda. 

I genomförandet av första delsteget utformades en design för det dataorienterade 

entitetssystemet som använder en minnespool för att lagra komponenter kontinuerligt i 

minnet efter typ. De båda entitetssystemen samt exempelspelet implementerades i 

programmeringsspråket C++. I genomförandet av experimentet användes exempelspelet för 

att samla in konkreta mätvärden för olika indata. 
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2 Bakgrund 

Det här arbetet behandlar hanteringen av entiteter i spel. En entitet är det mest 

grundläggande i en spelvärld, det är en sak i spelvärlden som har vissa egenskaper. I Figur 1 

ser vi hur ett enkelt spel skulle kunna se ut och vilka entiteter som kan tänkas ingå. Det finns 

t.ex. en spelare som har egenskapen att kunna förflytta sig i spelvärlden och plattformar med 

egenskapen att spelaren kan hoppa upp på dem. Det finns olika sätt skapa och hantera dessa 

entiteter i spelmotorn, ett sätt är med s.k. entitetssystem och det är dessa som behandlas i 

detta arbete. 

 

Figur 1  Exempel på hur ett enkelt spel skulle kunna se ut. 

I det här kapitlet ges en genomgång av viktiga begrepp som arbetet bygger vidare på. Först 

kommer minneshierarkier i hårdvara behandlas och vilken betydelse de har för 

mjukvaruutveckling. Vidare kommer dataorienterad design behandlas och vilken koppling 

det har till minneshierarkier och vad det innebär för mjukvaruutveckling och mer specifikt 

spelutveckling. Entitetssystem kommer sedan att behandlas, motiveringen till att använda 

dessa, generellt hur de fungerar och till sist hur två olika arkitekturer av dessa fungerar. Sist 

kommer några tidigare arbeten presenteras som berört samma ämne. 

2.1 Minneshierarkier 

Wulf och McKee (1995) visade tidigt vart utvecklingen av processorer och primärminnen var 

på väg, nämligen att hastigheten för processorer ökar fortare än vad hastigheten för 

primärminnen ökar och att det kommer leda till problem. Problem som högre åtkomsttider 

till minnet vilket påverkar programs prestanda. Denna ökande prestandaskillnad är lika 

viktig idag som då och i Figur 2 ser vi en sammanställning som Hennessy och Patterson 

(2006) gjort över utvecklingen för processorhastigheter och åtkomsttider för primärminnet 

genom historien. 
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För att försöka motverka skillnaden i processorhastigheter och åtkomsttiderna till 

primärminnet skapades minneshierarkier. En minneshierarki bygger på att man har flera 

olika typer av minnen med olika hastighet och kapacitet ordnade i olika nivåer. Varje nivå i 

en minneshierarki innehåller en delmängd av den data som finns en nivå högre upp i 

hierarkin. Långt ner i hierarkin finns snabba minnen, t.ex. SRAM, men som har en hög 

tillverkningskostnad och en låg kapacitet och högre upp finns billigare minnen, som t.ex. 

DRAM, med hög kapacitet men som är långsammare. Den data som lagras, eller mer korrekt 

uttryckt mellanlagras, på en nivå längre ner hierarkin går därför snabbare att komma åt än 

om den måste hämtas från en nivå högre upp i hierarkin. En minneshierarki kan ses som ett 

sätt att skapa ett minne som är lika billigt att tillverka som det billigaste minnet och nästan 

lika snabbt som det snabbaste (Hennessy & Patterson, 2006). 

Här följer en beskrivning på hur en minneshierarki ser ut i modern hårdvara. Lägst i 

hierarkin, nära processorn ligger snabba minnen med låg kapacitet, av typ SRAM, så som 

processorregister. Högre upp i hierarkin, länge bort från processorn ligger ett antal nivåer av 

cacheminnen med olika hastighet och kapacitet, oftast av typ SRAM. Högst upp i hierarkin, 

längst bort från processorn ligger primärminnet, av typ DRAM, som är långsammare men 

har hög kapacitet (Hennessy & Patterson, 2006). 

Llopis 2011 ger exempel på åtkomsttider, uttryckt i processorcykler, det tar att läsa från olika 

nivåer i minneshierarkin i en modern hårdvara och det kan ses i Tabell 1. 

Tabell 1 Åtkomsttider för minnet, mätt i processorcykler (efter Llopis 2011, s. 252) 

Typ Clockcykler 

Register 1 

L1 cache 5-8 

L2 cache 30-50 

Primärminnet >500 
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Figur 2 Skillnaden mellan utvecklingen av processor- och minnesprestanda (efter 
Hennessy & Patterson, 2006, s. 289) 
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Referenslokalitet är ett viktigt begrepp relaterat till ett programs exekvering. Ett program är 

väldigt repetitivt till sin natur och det finns en tumregel som säger att ett program tillbringar 

90 % av sin exekveringstid i 10 % av koden, 90/10 regeln. Denna referenslokalitet drar man 

nytta av i minneshierarkier för att bestämma vad som ska mellanlagras i de olika nivåerna i 

minneshierarkin. Ett program har två olika typer av referenslokalitet, tids- och rumslokalitet. 

Tidslokalitet innebär att data som programmet har använt nyligen troligtvis kommer 

användas snart igen. Rumslokalitet innebär att om ett program använt data på en adress i 

minnet kommer det troligtvis snart att använda data på närliggande adresser i minnet. Tids- 

och rumslokalitet används alltså för att avgöra vad som ska mellanlagras i cacheminnena 

(Hennessy & Patterson, 2006). 

Detta innebär att när processorn försöker läsa data från en minnesadress kollar den först om 

den finns lagrad i cacheminnet, om inte uppstår en cachemiss och den data som efterfrågades 

måste läsas in från primärminnet. När den hämtas så hämtas även närliggande data, hur 

mycket data som hämtas bestäms av cacheminnets blockstorlek. Ett cacheblock i 

cacheminnet motsvarar en referens till en minnesadress med några omkringliggande 

adresser och det är det minsta som läses in vid en läsning från primärminnet. Denna data 

som hämtas lagras på de lägre nivåerna i hierarkin, cacheminnena, tills det efter en tid byts 

ut mot annan data som läses in (Hennessy & Patterson, 2006). 

2.2 Dataorienterad Design 

Hur bra referenslokalitet ett program har påverkar hur det presterar på hårdvara som 

använder en minneshierarki. Hur koden i programmet är strukturerad och hur data är 

upplagt i minnet påverkar hur bra referenslokalitet det har. Flera sätt att öka ett programs 

referenslokalitet har föreslagits så som: Omstrukturering av programmets minnesåtkomster 

(eng. data access pattern), d.v.s. i vilken ordning beräkningar utförs så att läsning av data 

från minnet utnyttjar rumslokaliteten på bästa sätt. Denna metod har framgångsrikt kunnat 

appliceras på program som utför tunga beräkningar, som vetenskapliga beräkningsprogram. 

Flera arbeten som t.ex. McKinley, Carr och Tseng (1996) och Lam, Rothberg och Wolf (1991) 

har gjort inom ämnet visar goda resultat. McKinley, et al. (1996) har också visat att en 

kompilator kan utföra många optimeringar åt programmeraren. Andra tekniker som 

presenterats av Chilimbi, Hill och Larus (2000) visar på hur omstrukturering av data i 

minnet kan ge ökad rumslokalitet. 

Llopis (2009) menar på att objektorienterad programmering inom spelutveckling leder till 

problem och dålig prestanda på dagens hårdvara som består av komplexa minneshierarkier 

där minnesåtkomster är dyra. Han menar på att objektorienterad programmering fokuserar 

för mycket på koden och för lite på den data programmet använder. Han berättar om att mer 

eller mindre alla de spel som han varit delaktig i under de 10 senaste åren kommit fram till en 

punkt då de presterar dåligt. Profileringsverktyget visar inga uppenbara ställen i koden som 

kan behöva optimering utan ger en övergripande bild av dåliga minnesåtkomster och 

cachemissar. Stora satsningar på att uppnå högre prestanda genom att försöka parallellisera 

delar av koden ger en marginell prestandaökning. 

De dåliga minnesåtkomsterna och cachemissarna beror på hur spelets data, objekt, är 

strukturerad i minnet. En typisk strukturering av objekt i minnet är att ha en lista som lagrar 

pekare till objekt, dessa objekt kan dessutom vara av olika typ, d.v.s. en lista med heterogen 
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data. Iteration över listan sker sedan för att utföra en uppdatering av objekten (Llopis, 2009, 

2011). 

Problemet med att ha en lista med pekare till objekt eller någon annan typ av länkad 

datastruktur är inget nytt problem. Både Chilimbi, Hill och Larus (2000) och Truong, Bodin 

och Seznec (1998) påpekade i sina arbeten att länkade datastrukturer ger dålig prestanda på 

hårdvara med minneshierarkier och att traditionella optimeringstekniker, som att 

omstrukturera programmets minnesåtkomster (eng. data access pattern), inte går att 

använda. Det beror enligt Chilimbi, et al. (2000) på att den data som lagras, objekten, inte 

behöver ligga nära varandra i minnet utan kan ligga vart som  helst. Det här beror på hur 

dynamisk allokering av minne går till. När minne för ett nytt objekt ska allokeras så görs 

detta där det finns plats i minnet. När ett objekt tas bort skapas ett hålrum i minnet som 

markeras som oanvänt och där skulle ett nytt objekt kunna placeras om det får plats. Detta 

innebär att när gamla objekt avallokeras och nya objekt allokeras kommer de nya objekten 

nödvändigtvis inte placeras kontinuerligt i minnet (Silberschatz, Galvin, & Gagne, 2008). 

Att objekten inte är placerade kontinuerligt i minnet innebär dålig rumslokalitet vid en 

iteration över listan. Vid en iteration kommer, i värsta fall, för varje objekt en cachemiss att 

uppstå när objektet läses från adressen som pekaren refererar till, detta problem brukar 

kallas för att jaga pekare (eng. pointer-chasing). Detta illustreras i Figur 3 som visar en 

länkad lista med objekt där varje objekt pekar till nästa objekt i listan (Chilimbi, Hill & Larus, 

2000; Llopis, 2011). 

 

Figur 3 Iteration över länkad lista med heterogen data 

Ett annat problem med denna metod är att objekt ofta tenderar att innehålla mycket data, 

mer än vad som ryms i ett cacheblock. Detta i sig är inget problem men det blir det om t.ex. 

en metod utför en operation på ett objekt men bara rör en liten del av objektets data. Det 

leder till att onödig data läses in i cacheblocket som inte används för den specifika 

operationen och vidare uppstår en cachemiss när nästa data ska läsas in för att den inte ligger 

i cacheminnet. En illustration av detta kan ses i Figur 4, här görs två läsningar ur ett stort 

objekt som inte ryms i ett cacheblock vilket ger upphov till två cachemissar. Det här 

problemet ger kanske ingen större förlust i prestanda på ett objekt men om vi itererar över en 

lista med flera objekt kan det bli en stor prestandaförlust (Albrecht, 2009). 

  A    A    A    C   ...   B  

Cachemiss Cachemiss Cachemiss Cachemiss Cachemiss Cachemiss

Läser
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Figur 4 Läsning av data ur ett stort objekt som inte ryms i ett cacheblock 

Llopis (2009) presenterar en ny designmetod som kan användas för att utnyttja modern 

hårdvara bättre, och det är dataorienterad design. Han påpekar att dataorienterad design 

fokuserar till skillnad från objektorienterad programmering på hur data är upplagt i minnet 

och hur data läses och används av programmet. Detta då mer traditionella 

optimeringsmetoder som diskuterats tidigare mest fokuserar på koden och inte på hur data 

är upplagt i minnet (Chilimbi, Hill & Larus, 2000; McKinley, Carr & Tseng, 1996). Den går ut 

på att försöka dela upp objekten i mindre delar, komponenter. Komponenterna bör endast 

innehålla data som hör ihop och används ihop. Alla komponenter lagras kontinuerligt i 

minnet efter typ i en lista, en lista med homogen data, även kallad array. När sedan listorna 

itereras över en i taget för att uppdatera komponenterna utnyttjas rumslokaliteten på ett bra 

sätt (Llopis, 2009, 2011). Detta påminner mycket om vad Chilimbi, Hill och Larus (2000) 

presenterar i sitt arbete där de presenterar gruppering (eng. clustering) för att placera data 

som används samtidigt nära varandra i minnet för bättre rumslokalitet. En annan liknande 

metod som Chilimbi, et al. (2000) och Truong, Bodin och Seznec (1998) presenterar är 

omstrukturering av fält i stora datatyper (eng. field reordering) vilket innebär att placeringen 

av variabler i stora datatyper omstruktureras så att de variabler som används samtidigt 

placeras nära varandra i minnet för att utnyttja rumslokaliteten. 

I Figur 5 ser vi hur en iteration över en kontinuerlig lista med homogen data skulle kunna gå 

till. Eftersom komponenterna ligger kontinuerligt endast innehåller nödvändig data för den 

operation vi utför kommer rumslokaliteten öka och vi behöver inte få en cachemiss för varje 

komponent i listan. 

 

Figur 5 Iteration över en kontinuerlig lista (array) 

Llopis (2010) menar på att sedan han publicerade sin tidigare artikel Llopis (2009) att mer 

uppmärksamhet från spelindustrin har riktats mot dataorienterad design och att fler börjat 

använda de tankesätten som han presenterat. 

Data

...

...

...

...

Data

Cacheblock

Läser data

...

  A    A    A    A    A    A    A    A  

Cacheblock

CachemissCachemiss
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2.3 Komponentbaserade Entitetssystem 

Som tidigare nämnts är entiteter det mest grundläggande i en spelvärld. En entitet är en sak 

som finns i spelvärlden och kan t.ex. vara en bil, ett träd, en plattform eller en boss. En 

entitet har vissa egenskaper, en bil har t.ex. position i spelvärlden, färg och går att köra. 

Det finns olika metoder för att realisera entiteter och en metod som länge använts av 

spelindustrin är objektorienterad programmering. Den går ut på att en superklass skapas 

som är gemensam för alla typer av objekt i spelet, s.k. spelobjekt. Sedan används arv för att 

skapa subklasser till denna för att lägga till funktionalitet och data. Detta resulterar i en 

objekthierarki och i Figur 6 ser vi en enkel objekthierarki kan se ut (Bilas, 2002; Davies, 

2011; Stoy, 2006; West, 2007). 

 

Figur 6 Klassdiagram för en objekthierarki, abstrakta klasser noteras kursivt. (efter 
Davies, 2011) 

Här har vi en superklass, Objekt, som är gemensam för alla spelobjekt. Klassen Solid ärver 

från Objekt och tillför funktionalitet för kollision. Vidare läggs klassen Flyttbar till för att ge 

funktionalitet för saker som kan röra sig i spelvärlden. Dessa klasser är exempel på abstrakta 

superklasser som inte utgör något konkret spelobjekt utan endast tillför funktionalitet. 

Spelobjekten ärver utifrån dessa abstrakta superklasser för önskad funktionalitet. En entitet 

skapas genom att skapa en instans av önskat spelobjekt. (Davies, 2011). 

Denna metod orsakar flertalet problem när mer funktionalitet och fler typer spelobjekt ska 

läggas till. När mer spelobjekt läggs till i objekthierarkin växer den och blir större och då 

svårare att underhålla och det blir svårare att lägga till eller ändra på funktionalitet. T.ex. om 

vi i objekthierarkin i Figur 6 skulle vilja att plattformar kunde flytta sig skulle vi kunna ärva 

från den abstrakta klassen Flyttbar istället för Solid. Men om vi vill att en viss fiende ska 

kunna förflytta sig i spelvärlden, den är flyttbar, men inte kunna kollidera, den är inte solid, 

så blir det svårare. En lösning hade varit att inaktivera den funktionaliteten med kod i just 

den fienden men eftersom den fortfarande skulle ärva från Fiende som i sin tur ärver Flyttbar 

Objekt

Solid Effekt

Flyttbar Explosion

Fiende Spelare

Plattform

Boss ...
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och Solid så skulle funktionaliteten finnas där och den data som behövs skulle vara allokerad 

för fienden även om den inte används. (Bilas, 2002; Davies, 2011; Stoy, 2006; West, 2007). 

Denna typ av design är inte bra ur ett datadrivet designperspektiv. Datadriven design innebär 

att innehållet i spelet separeras från koden för spelmotorn, innehåll som t.ex. karaktärers 

beteenden (script) och parametrar för olika vapen eller fordon. Det innebär att så lite som 

möjligt är hårdkodat för att tillåta att parametrar justeras innan och under körning utan att 

behöva kompilera om koden. Det blir också lättare att införa ändringar i spelmekaniken och 

lägga till nytt innehåll i spelet utan att behöva kompilera om någon kod. Detta innebär stora 

möjligheter för alla utvecklare av spelet då t.ex. designers kan skapa nytt innehåll och justera 

befintligt innehåll utan att behöva få hjälp av en programmerare (Rabin, 2000; Shumaker, 

2002). Enligt White, Koch, Gupta, Gehrke och Demers (2007) är datadriven design en av de 

viktigaste aspekterna i moderna spelarkitekturer av ovan nämnda orsaker. I en objekthierarki 

är objekttyperna hårdkodade i hierarkin, genom arv, och därför kan inte egenskaper läggas 

till eller tas bort för ett objekt under körning utan dessa ändringar måste göras i koden som 

sedan måste kompileras om. Gamma, Helm, Johnson och Vlissides (1994) diskuterar i sin 

bok för- och nackdelar med komposition framför arv och beskriver att arvet är statiskt och 

kan inte ändras utan att ändra i koden, vilket kräver att koden kompileras om, medan 

komposition tillåter att detta kan göras under körning. 

Komponentbaserade entitetssystem, eller bara entitetssystem som kommer vara 

benämningen för dem i denna rapport, försöker lösa problemen som finns med 

objekthierarkier och tillför även en mer datadriven design. Detta görs genom att separera på 

entiteternas funktionalitet med tillhörande data genom att bryta ut funktionalitet i separata 

komponenter (Bilas, 2002; Davies, 2011; Stoy, 2006; West, 2007). 

Ex. den bil som nämndes tidigare hade följande egenskaper: position i spelvärlden, färg och 

går att köra. Dessa egenskaper kan brytas ut till komponenterna: 

 Position. Position i spelvärlden. 

 Renderbar. Visuell representation. 

 Interagerbar. Går att interagera med. 

Dessa komponenter används sedan för att skapa entiteterna. I ett entitetssystem byggs 

entiteter upp genom att kombinera önskade egenskaper, komponenter. En entitet består 

alltså av ett antal komponenter (Bilas, 2002; Davies, 2011; Stoy, 2006; West, 2007). 

Om objekthierarkin i Figur 6 skulle göras som ett entitetssystem skulle den kunna innehålla 

följande komponenter: 

 Solid. Kan kollidera. 

 Flyttbar. Kan förflytta sig i spelvärlden. 

 Fiende. Kan attackera etc. 

 Effekt. T.ex. funktionalitet för partikelsystem. 

Dessa komponenter skulle sedan användas för att bygga upp entiteterna i spelet. I Tabell 2 

ser vi hur komponenter kombineras för att skapa några av spelobjekten i Figur 6. 
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Tabell 2 Kombination av komponenter som utgör en viss entitet (efter Davies, 2011) 

Entitet 
Komponent 

Explosion Plattform Spelare Boss 

Effekt X    

Solid  X X X 

Flyttbar   X X 

Fiende    X 

 

Denna metod är bättre än den objektorienterade på det sätt att det är lätt att lägga till 

funktionalitet i form av nya komponenter och det är lätt att ändra befintlig funktionalitet. De 

problem som diskuterades för den objektorienterade lösningen är lätta att lösa med denna 

metod. T.ex. om vi vill ha en fiende som är flyttbar men inte är solid är detta lätt att ändra på, 

det är bara att ta bort komponenten Solid från fienden och på så sätt kan vi få en flyttbar 

fiende som inte är solid (Davies, 2011). 

Denna typ av design uppmuntrar till datadriven design då det som bestämmer vilka 

egenskaper en entitet har inte behöver vara statiskt, det som förut var arvet i objekthierarkin. 

Som tidigare nämnts är datadriven design en av de viktigaste aspekterna i moderna spel och 

därför är entitetssystem ett bättre sätt att realisera entiteter till skillnad från en 

objekthierarki (White, Koch, Gupta, Gehrke & Demers, 2007; Martin, 2008). 

Entitetssystem är ett relativt nytt och outforskat område så det finns begränsat med 

dokumentation om det går att implementera. Mycket av det som finns är idéer om hur det 

skulle kunna se ut. Det intressanta och mest omdiskuterade är hur komponenter lagras och 

hur en entitet byggs upp av dessa. Antingen så lagras komponenterna i entiteten som dessa 

utgör eller så lagras dessa utanför. I 2.3.1 och 2.3.2 nedan kommer två olika arkitekturer att 

presenteras som skiljer sig åt på just detta avseende. I 2.3.1 kommer en beskrivning av den 

första arkitekturen att ges. Den använder aggregation för att lagra komponenterna i entiteten 

och kommer få benämningen aggregationsbaserat entitetssystem. I 2.3.2 kommer en 

beskrivning av den andra arkitekturen att ges. Den använder en dataorienterad design och 

lagrar komponenterna utanför entiteten, denna arkitektur kommer få benämningen 

dataorienterat entitetssystem. 

2.3.1 Aggregationsbaserat Entitetssystem 
Det här entitetssystemet bygger på att komponenterna lagras i den entiteten som de tillhör 

genom aggregation. I Figur 7 visas en visualisering över hur komponenterna lagras i en 

länkad lista i entiteterna. 
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Figur 7 Komponenterna lagras i en länkad lista i entiteterna 

Stoy (2006) ger en komplett beskrivning av hur denna typ av entitetssystem kan 

implementeras. Grunden till hans arkitektur bygger på två viktiga klasser, GameObject och 

GOComponent. Klassen GameObject realiserar en entitet och den innehåller följande: 

 Id. Ett unikt id för entiteten. 

 Transformation. Position och orientering i spelvärlden. 

 Komponenter. En lista med de komponenter som ingår. 

Klassen GameObject innehåller också några hjälpfunktioner för att underlätta hanteringen av 

komponenter. Det finns en funktion för att lägga till en komponent till entiteten, viktigt att 

notera är att en entitet bara får innehålla en komponent från en viss grupp av komponenter, 

s.k. familj. T.ex. skulle en entitet bara kunna innehålla en av komponenterna i familjen 

grafik, antingen komponenten pixelgrafik eller komponenten vektorgrafik men inte båda. Det 

finns även en funktion för att hämta en komponent från entiteten baserat på familj, t.ex. kan 

komponenten som tillhör familjen grafik hämtas (Stoy, 2006). 

Komponenterna i entitetssystemet är organiserade i en klasshierarki efter funktionalitet. 

Högst upp i hierarkin har vi en gemensam superklass, GOComponent, som definierar ett 

gränssnitt som alla komponenter måste implementera. Klassen GOComponent innehåller 

endast följande information: Vilken entitet som äger en specifik instans av en komponent. 

Klassen GOComponent definierar ett antal virtuella funktioner som alla komponenter måste 

implementera och som ska göra följande: 

 Returnera familj id. Returnerar vilken familj komponenten tillhör. 

 Returnera komponent id. Returnerar vilken typ av komponent det är. 

Subklasser till GOComponents skapas för varje familj och dessa är superklass för alla 

komponenter i respektive familj. En familj är en grupp med komponenter med liknande 

egenskaper som t.ex. komponenterna pixelgrafik och vektorgrafik som båda tillhör familjen 

grafik. Superklassen för en familj innehåller det gränssnitt som måste implementeras av alla 

komponenter i den familjen. Den implementerar också funktionen för att returnera familjens 

id (Stoy, 2006). 

Ett klassdiagram över hur denna hierarki är strukturerad visas i Figur 8. 

Entitet 1 Komponent 1 Komponent 2         ...        Komponent N

Entitet 2 Komponent 1 Komponent 2         ...        Komponent N

.

Entitet N Komponent 1 Komponent 2         ...        Komponent N

.

.
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Figur 8 Strukturen på komponenthierarkin 

För att skapa en entitet med detta entitetssystem skapas en instans av klassen GameObject 

och instanser av de komponenter som ska ingå skapas och läggs till i instansen av 

GameObject (Stoy, 2006). 

Alla instanser av klassen GameObject, d.v.s. alla entiteter, lagras i en lista. Uppdatering av 

entiteterna görs genom att iterera över listan med entiteter och hämta de komponenter som 

ska uppdateras för entiteterna. T.ex. när det blivit dags att rita ut alla entiteter sker en 

iteration över listan med entiteter och komponenten ur familjen grafik hämtas för varje 

entitet. Denna familj av komponenter delar ett gemensamt gränssnitt och har en funktion 

rita() för att rita ut komponenten. Funktionen rita() anropas på alla grafikkomponenter och 

då har alla entiteter ritats ut (Stoy, 2006). 

Ibland kan det finnas beroenden mellan komponenter. T.ex. en komponent som hanterar en 

entitets beteende kan behöva läsa av komponenten som innehåller entitetens hälsa för att 

bestämma vad den ska göra, t.ex. fly eller attackera. Detta löses genom att komponenterna 

har en ägare definierad, på detta sätt kommer komponenten åt entiteten som äger 

komponenten och dess andra komponenter (Stoy, 2006). 

2.3.2 Dataorienterat Entitetssystem 
Det här entitetssystemet skiljer sig från det tidigare i hur det lagrar komponenterna. Istället 

för att lagra komponenterna i entiteten som de tillhör lagras de utanför entiteten. Alla 

komponenter lagras kontinuerligt i minnet efter typ i t.ex. en lista. I Figur 9 ser vi en 

visualisering över hur denna strukturering ser ut. Uppdatering av komponenter sker för en 

lista i taget. Detta påminner om en teknik som Truong, Bodin, och Seznec (1998) beskriver i 

sitt arbete för att ge ökad rumslokalitet för stora datatyper, s.k. sammanflätning av instanser 

(eng. instance interleaving). Denna teknik bygger vidare på omstrukturering av variabler 

men istället för att omstrukturera variabler inom objektet så placeras samma variabel från 

flera instanser av en datatyp kontinuerligt i minnet. På detta sätt ökas rumslokaliteten vid 

iteration över en lista med instanser där bara en liten del av den totala datamängden 

används, nämligen de variabler som flätats samman. 

GOComponent

Familj 1 Familj N...

Komponent 1 Komponent N...

Komponenter

Familjer
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Figur 9 Data för varje komponent lagras kontinuerligt i minnet 

I det här entitetsystem finns tre viktiga begrepp: 

 Entitet. 

 Komponent. 

 System. 

En entitet i det här systemet är enligt Martin (2007b, 2007c) endast ett unikt id. En entitet är 

inte en klass eller struktur som innehåller funktioner och data. Detta id används för att hitta 

entitetens data i de olika listorna för varje typ av komponent. 

En komponent är enligt Martin (2007b, 2007c) en samling med data som behövs för att 

utföra en viss funktionalitet. Han menar också på att komponenten inte ska innehålla någon 

funktionalitet utan enbart data. Denna samling av data implementeras vanligtvis som en 

klass med publika medlemsvariabler. Funktionaliteten som hör till komponenten läggs i 

något som kallas för ett system. 

Ett system är enligt Martin (2007b) en del av koden som sköter uppdateringen av en viss typ 

av komponenter. Han menar att det ska finnas ett system för varje lista med komponenter. 

Han går inte in på hur beroenden mellan olika system skulle kunna hanteras. Ett beroende 

mellan system är t.ex. om systemet som har hand om komponenten som bestämmer en 

entitets beteende behöver veta något om entitetens hälsa, som sköts av ett annat system, för 

att utföra sin uppgift. 

Cohen (2010) visar i en presentation hur de på hans jobb, Insomniac Games, valt att 

strukturera komponenter i ett dataorienterat entitetssystem. De har gjort så att de allokerar 

komponenter i en minnespool, det finns en minnespool för varje typ av komponent. 

Uppdatering av komponenter sker per minnespool och typ av komponent. Åtkomst till 

komponenter i en minnespool sker via ett s.k. handtag. Om någon håller i ett handtag så kan 

den komma åt komponenten. Detta gör det möjligt för en komponent att hålla ett handtag till 

en annan komponent och på så sätt lösa beroenden mellan system (Cohen, 2010). 

2.4 Tidigare arbeten 

Här kommer några tidigare arbeten inom samma ämne presenteras. Först kommer ett arbete 

utfört av Stoy (2006) att presenteras där han visat hur ett aggregationsbaserat entitetssystem 

kan implementeras. Vidare kommer tre andra arbeten presenteras, Llopis (2011), Martin 

(2007a, 2007b, 2007c, 2008, 2009) och Cohen (2010) som alla beskriver delar av en 

Data 1  Data 2     ...     Data N

Data 1  Data 2     ...     Data N

Komponent 1

Komponent 2

.

Data 1  Data 2     ...     Data NKomponent N

.

.
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alternativ arkitektur till den Stoy (2006) presenterar. Denna alternativa arkitektur är ett 

dataorienterat entitetssystem. 

2.4.1 Game Object Component System 
I det här arbetet presenterar Stoy (2006) begreppet entitetssystem. Han motiverar för 

användningen av entitetssystem framför objekthierarkier och presenterar hur ett enkelt 

entitetssystem baserat på aggregation fungerar och kan realiseras. Implementationsdetaljer 

ger han i programmeringsspråket C++. Det entitetssystemet som han presenterar är det 

aggregationsbaserade entitetssystemet som presenterats tidigare, i kapitel 2.3.1. 

2.4.2 High-Performance Programming with Data-Oriented Design 
I det här arbetet presenterar Llopis (2011) begreppet dataorienterad design i detalj och 

diskuterar för- och nackdelar med denna nya designmetod. Han ger också exempel på bra 

tillämpningsområden. Han tar upp ett exempel med entiteter i ett spel. En dålig design 

menar han på är att använda objektorienterade programmeringsprinciper som att iterera 

över en lista med alla entiteter, d.v.s. en lista med heterogen data, och anropa virtuella 

funktioner på entiteterna. Han visar på att beståndsdelarna som utgör entiteten borde brytas 

ut i mindre delar, komponenter, som t.ex. en komponent för hälsa. Dessa komponenter 

grupperas sedan i listor i minnet efter typ, lista med homogen data. Dessa listor itereras 

sedan över och komponenterna uppdateras sekventiellt vilket ger bättre cacheutnyttjande 

och därmed bättre prestanda. 

I det här arbetet presenteras tankar och idéer men det ges inga implementationsdetaljer för 

hur det skulle kunna tillämpas i t.ex. ett entitetssystem eller hur stor prestandaökning det 

skulle kunna ge. 

2.4.3 Entity Systems are the future of MMOG development 
I sitt första blogginlägg presenterar Martin (2007a) vad hans syfte med arbetet är och varför 

det är intressant att utföra. Han berättar om tidigare erfarenheter med komponentbaserade 

entitetssystem på spelföretag utifrån hans roll som programmerare. Han beskriver de 

fördelar som fås av att använda ett entitetssystem men också vilka problem han stött på. 

I sina senare blogginlägg Martin (2007b, 2007c, 2008, 2009) bygger han upp en bild av hur 

ett entitetssystem borde se ut och fungera utifrån hans erfarenheter med avseende på spel av 

typen massively multiplayer online, MMO. Han argumenterar mot det sätt som Stoy (2006) 

visat, nämligen att använda aggregation för att knyta samman entiteter med dess 

komponenter. Martin (2007b, 2007c) hävdar att ingen data borde lagras i entiteten utan att 

en entitet endast är ett unikt nummer. Komponenter menar han på endast ska bestå av data 

och ingen funktionalitet. Martin (2009) hävdar att komponenter borde lagras i listor efter typ 

och detta liknar han vid en databas som lagrar alla komponenter för entiteterna och 

entiteternas unika nummer, id, används för att hitta komponenterna i listorna. Martin 

(2007b) beskriver att s.k. system ska sköta uppdateringen av komponenter i listorna där ett 

system har hand om en typ av komponent. 

Den design av ett entitetssystem som presenteras i det här arbetet är övergripande och 

baserad på författarens idéer och erfarenheter. Det saknas också exempel på hur det skulle 

kunna realiseras. Det här arbetet är intressant ur ett dataorienterat designperspektiv då idéer 

om hur systemet fungerar påminner mycket om det tillämpningsområden som Llopis (2011) 

diskuterar i sitt arbete. Det dataorienterade entitetssystemet som presenterades tidigare, i 

kapitel 2.3.2, bygger delvis på idéer från detta arbete.  
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2.4.4 A Dynamic Component Architecture for High Performance Gameplay 
I denna presentation visar Cohen (2010) hur de på Insomniac Games valt att lagra 

komponenterna i deras entitetssystem, något de kallar en dynamisk komponentarkitektur. I 

tidigare presentationer, Cohen (2007, 2008, 2009), har han presenterat idéer och små delar 

som har lett fram till deras entitetssystem. I sin senaste presentation går han in mer i detalj 

om hur minneshanteringen och några väldigt centrala delar fungerar. Det dataorienterade 

entitetssystemet som presenterades tidigare, i kapitel 2.3.2, bygger delvis på idéer från detta 

arbete. 
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3 Problemformulering 

I kapitel 3.1 kommer det här arbetet presenteras, först presenteras problembeskrivningen 

och den frågeställning som arbetet besvarar. Därefter följer en motivering till varför det här 

arbetet är intressant, vad det bidrar med och vilka delsteg som arbetet är uppdelat i. Slutligen 

i kapitel 3.2 kommer metoderna som används för att uppnå resultatet att beskrivas och 

motiveras. 

3.1 Det här arbetet 

Syftet med det här arbetet är att utvärdera två entitetssystem, ett aggregationsbaserat 

entitetssystem och ett dataorienterat entitetssystem. Dessa två entitetssystem skiljer sig åt i 

hur de strukturerar och lagrar data i minnet. 

Modern hårdvara bygger på komplexa minneshierarkier för att motverka skillnaden mellan 

processor- och minnesprestanda. Llopis (2009) menar på att i och med denna ökade 

komplexitet och ökade kostnader för minnesåtkomster måste programmerare inom 

spelindustrin ändra sitt tankesätt.  Han menar på att i stället för att tänka enligt traditionell 

objektorienterad programmering och först och främst lägga fokus på koden måste fokus först 

och främst ligga på den data som programkoden bearbetar. Minnesåtkomster måste 

analyseras och data måste struktureras på ett sådant sätt att cacheminnet utnyttjas så 

effektivt som möjligt. På detta sätt kan många dyra cachemissar undvikas. Llopis (2009) 

menar också på att denna problematik inte kommer att försvinna utan bli värre, delvis på 

grund av att dagens hårdvara går mot allt fler processorkärnor och därmed gör 

minnesåtkomster ännu mer komplexa i hårdvaran.  

Som tidigare diskuterats i rapporten är entitetssystem ett bra sätt att hantera entiteter 

jämfört med en objekthierarki. Som diskuterades tidigare är datadriven design en viktig 

aspekt i moderna spel (White, Koch, Gupta, Gehrke & Demers, 2007). Det är en viktig orsak 

till att välja ett entitetssystem över en objekthierarki. Med tanke på detta fokuserar det här 

arbetet endast på entitetssystem och inte traditionella objekthierarkier. 

Som tidigare diskuterats i rapporten finns det inte mycket information om hur entitetssystem 

kan implementeras eller hur olika implementationer presterar jämfört med varandra. Det 

som skiljer sig mest mellan olika arkitekturer är hur data struktureras och lagras i minnet. En 

trivial design av ett entitetssystem använder aggregation för att knyta samman en entitet och 

dess komponenter, d.v.s. en komponent och tillhörande data lagras i den entitet den tillhör. I 

ett arbete visar Stoy (2006) hur ett enkelt aggregationsbaserat entitetssystem kan 

implementeras. Men några, så som Martin (2007b, 2007c), antyder till att den triviala 

arkitekturen, som använder aggregation, inte är den bästa. En mer avancerad alternativ 

arkitektur skulle vara bättre, som ett dataorienterat entitetssystem som lagrar data av samma 

typ efter varandra i minnet. Denna alternativa arkitektur finns det inte så mycket skrivet om, 

eller knappt något om hur den kan implementeras. Den bygger på principer inom 

dataorienterad design och kan därför vara ett intressant alternativ till det 

aggregationsbaserade entitetssystemet som inte gör det. 

Eftersom det inte finns mycket information om hur ett dataorienterat entitetssystem kan 

implementeras är det intressant att ta reda på. Vidare blir det då intressant att kolla på hur 

detta entitetssystem presterar jämfört med det aggregationsbaserade. Målet med detta arbete 
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och det som det kommer bidra med är hur ett dataorienterat entitetssystem kan 

implementeras och sedan vidare hur detta presterar jämfört med ett aggregationsbaserat 

entitetssystem. 

Arbetet består av två delsteg och här följer en beskrivning av vad som utförs under dessa 

delsteg. 

3.1.1 Delsteg 1: Design och implementation 
I det första delsteget realiseras de två olika entitetssystemen, det aggregationsbaserade och 

det dataorienterade. Det aggregationsbaserade entitetssystemet implementeras efter 

beskrivningen som Stoy (2006) ger i sitt arbete och denna arkitektur beskrivs i detalj i 

bakgrunden, i kapitel 2.3.1. För det andra, dataorienterade entitetssystemet, utformas en 

arkitektur efter den beskrivning som presenterats i bakgrunden, i kapitel 2.3.2, som bygger 

på tidigare arbete av Cohen (2010), Llopis (2011) och Martin (2007a, 2007b, 2007c, 2008, 

2008). Ett enkelt exempelspel utformas också för att utvärdera entitetssystemen med i det 

andra delsteget. Implementationen av entitetssystemen och exempelspelet görs i 

programmeringsspråket C++. 

3.1.2 Delsteg 2: Utvärdering 
I det andra delsteget utvärderas implementationerna av arkitekturerna. Deras prestanda 

mäts i antal uppdateringar per sekund och antalet cachemissar per sekund. Antalet 

uppdateringar per sekund ger en bra bild över hur de två arkitekturerna presterar jämfört 

med varandra. Antalet cachemissar per sekund ger en bra jämförelse ur ett dataorienterat 

perspektiv. Det ger en bra bild över hur arkitekturerna presterar på plattformar med 

komplexa minneshierarkier där minnesåtkomster är dyra, så som modern hårdvara i pc-

datorer och spelkonsoler. 

För att kunna utvärdera entitetssystemen måste det finnas entiteter och komponenter för 

entitetssystemet att arbeta på och därför används ett exempelspel som har utformats och 

implementerats i föregående delsteg. 

3.2 Metod 

Det här arbetet är uppdelat i två delsteg. Här följer en beskrivning och motivering av de två 

metoder som används i vardera delsteg för att uppnå resultatet. 

3.2.1 Metod för delsteg 1: Implementation 
Syftet med delsteg 1 är att implementera två entitetssystem, ett aggregationsbaserat och ett 

dataorienterat, samt det exempelspel som används i experimenten i det andra delsteget. 

Implementation används här för att producera den kod som experimenteras med i det andra 

delsteget. Implementation utgör också en viktig del i undersökandet om hur entitetsystemen 

kan realiseras, inte minst om hur det dataorienterade entitetsystemet kan realiseras då det 

inte finns mycket information om just det. 

En viktig sak att tänka på i det här steget är hur de olika entitetssystemen implementeras så 

de håller samma kvalité. De två entitetssystemen måste vara lika mycket optimerade för att 

utvärderingen ska få relevans. Om de inte är lika optimerade kan resultatet kritiseras med att 

det ena systemet presterar sämre för att det inte är lika mycket optimerat. Det här är något 

som är svårt att visa på att det uppfylls. I det här arbetet implementeras det 

aggregationsbaserade systemet utifrån en färdig och komplett beskrivning som är optimerad 
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och fokus läggs mer på implementationen och optimeringen av den dataorienterade 

designen. Det är viktigt att designbeslut för implementationerna är väl motiverade och att 

fullösningar undviks för att ge en ökad kvalité på slutprodukten. 

Detta delsteg är väldigt starkt kopplat till just implementation av kod och hur 

entitetssystemen kan realiseras. Det är därför svårt att hitta en alternativ metod som kan 

producera samma resultat. 

3.2.2 Metod för delsteg 2: Experiment 
Här används experiment för att mäta entitetssystemens prestanda, i uppdateringar per 

sekund och cachemissar per sekund. För experimentet används ett exempelspel för att kunna 

utvärdera entitetssystemens prestanda. Ett exempelspel är nödvändigt då ett entitetssystem i 

sig självt inte innehåller några komponenter eller entiteter vilka är de centrala delarna 

systemet ska hantera. Det är viktigt att exempelspelet är realistiskt utformat för att ge 

resultatet från experimentet en stark koppling till spelindustrin och därmed relevans. Det är 

också viktigt att exempelspelet är deterministiskt så att upprepade tester kan genomföras för 

båda entitetssystemen. 

En annan viktig del är hur val av hårdvaruplattform, kompilator och programbibliotek 

påverkar resultatet. Det är svårt att visa på hur mycket dessa faktorer påverkar resultatet. I 

valet av kompilator och programbibliotek kan ett argument läggas fram att det är tillräckligt 

att använda väletablerade kompilatorer och programbibliotek för att undvika t.ex. 

egenutvecklade bibliotek som kanske inte är optimerade eller innehåller många buggar. I 

valet av hårdvara tar Frigo, Leiserson, Prokop och Ramachandran (1999) i sitt arbete upp ett 

intressant begrepp som är cacheomedvetenhet (eng. cache-oblivious). De visar på att 

algoritmer och datastrukturer kan utvecklas som är anpassade för att prestera bra på 

hårdvara med en godtycklig minneshierarki. Till skillnad från cachemedvetna (eng. cache-

aware) algoritmer och datastrukturer som måste anpassas efter minneshierarkin med 

metoder som visats av Lam, Rothberg och Wolf (1991). Utifrån detta kan slutsatsen göras att 

val av hårdvaruplattform inte har så stor påverkan på resultatet givet att koden är 

cacheomedveten och inte specifikt optimerad för en hårdvaruplattform. 

Experiment är en passande metod då det lätt går att få konkret mätdata för de två 

entitetssystemen som går att jämföra. Inga tidigare arbeten har utfört några experiment och 

jämfört mätningar av prestanda mellan olika typer av entitetssystem. Därför blir experiment 

en intressant metod att använda. 
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4 Genomförande  

I det här kapitlet presenteras genomförandet av arbetet. Det är uppdelat i tre underkapitel. 

Först presenteras det aggregationsbaserade entitetssystem som har implementerats och vilka 

designval som gjorts. Sedan presenteras designen och implementationen för det 

dataorienterade entitetssystemet och vilka designval som gjorts. Efter det presenteras 

designen och implementationerna för exempelspelet. Sist beskrivs genomförandet av 

experimentet och hur mätvärden samlas in. 

4.1 Aggregationsbaserat Entitetssystem 

Det aggregationsbaserade entitetssystemet har implementerats efter den beskrivning som 

presenterades tidigare i arbetet, i kapitel 2.4.1, som utgår från arbetet som Stoy (2006) gjort. 

Entitetssystemet består av två viktiga delar: GameObject och GOComponent. GameObject är 

en klass som representerar en entitet och den är en aggregation av komponenter, 

GOComponent. GOComponent är en abstrakt superklass för alla familjer och komponenter. I 

Figur 10 ser vi klassdiagrammet över hur denna lösning ser ut. 

 

Figur 10 Klassdiagram för den aggregationsbaserade lösningen 

Nedan visas gränssnittet för klassen GameObject. 

const Vector2f& getPosition() const; 

void setPosition(const Vector2f& position); 

 

GOComponent* getGOC(int family); 

GOComponent* setGOC(GOComponent* goc); 

void clearGOCs(); 

Klassen GameObject har funktioner för att hantera entitetens komponenter. Så som att 

hämta en komponent och att lägga till en komponent. Funktionen för att lägga till en 

komponent kollar om en komponent redan finns ur samma familj som komponenten som 

ska läggas till. Eftersom det bara får finnas en komponent ur varje familj byts komponenten i 

så fall ut och den gamla returneras. För att lagra komponenter i entiteten så används 

containerklassen map ur STL-biblioteket enligt den implementation Stoy (2006) beskriver. 

Detta för att lätt kunna associera en familjs id med en komponent. 

Nedan visas gränssnittet för GOComponent som alla familjer och komponenter måste 

implementera. 

GameObject GOComponent

Familj

Komponent

0..1 0..*
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virtual int getComponentId() const = 0; 

virtual int getFamilyId() const = 0; 

 

void setOwner(GameObject* go); 

GameObject* getOwner() const; 

Det finns funktioner för att identifiera vilken familj en komponent tillhör och vilken typ av 

komponent det är. Det finns även funktioner för att läsa och sätta vilken entitet som är 

komponentens ägare. Komponenter använder sig utav ägaren när de vill komma åt en annan 

komponent i samma entitet som de själva. De kan då genom ägaren komma åt entitetens 

gränssnitt och fråga efter en komponent från en viss familj. 

4.2 Dataorienterat entitetssystem 

Det dataorienterade entitetssystemet består av fyra viktiga delar: ComponentPool, System, 

ComponentManager och EntityManager. Här följer en övergripande beskrivning av de olika 

delarnas uppgifter och hur de relaterar till varandra och efter det kommer en mer detaljerad 

beskrivning av varje del. 

I Figur 11 ser vi klassdiagrammet för det dataorienterade entitetssystemet och hur dessa olika 

delar relaterar till varandra. 

 

Figur 11  Klassdiagram för dataorienterat entitetssystem 

ComponentManager och EntityManager är de mest grundläggande klasserna i 

entitetssystemet. Klassen ComponentManager hanterar komponenterna i entitetssystemet, 

den lagrar alla komponenter, skapar, uppdaterar och tar bort komponenter. Klassen 

EntityManager hanterar entiteter och vilka komponenter som de består av. 

En entitet i det här entitetssystemet utgörs av ett unikt id och med detta unika id kan ta reda 

på vilka komponenter som entiteten består av. En entitets komponenter lagras separerade 

från entiteten, i klassen ComponentManager. Komponenterna lagras och uppdateras efter 

typ. För varje typ av komponent finns det System som hanterar komponenter av den typen. 

Ett system hanterar uppdateringen av alla komponenter av en typ samt lagringen av alla 

dessa komponenter. Lagringen av komponenter i systemen sköts av klassen ComponentPool 

som implementerar en minnespool. Komponenter refereras till med hjälp av handtag (eng. 

handle). Om det finns beroenden mellan komponenter hanteras dessa genom att hålla 

handtag till de andra komponenterna. Komponenten som ett handtag refererar till kan får 

genom klassen ComponentManager. 

Detta sätt att skilja på entiteter och komponenter är inspirerat av de tankar och idéer som 

Martin (2007b, 2007c) presenterat och mycket av de designval som gjorts har varit 

inspirerade av tidigare arbeten, Cohen (2008, 2009, 2010). Alla designval har mer eller 

ComponentPoolComponentManager

EntityManager

0..1 0..10..1 0..*
System
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mindre fokus på att förbättra minnesåtkomster och omgruppera data för bättre 

cacheutnyttjande. En viktigt val som gjorts är att designen ska vara cacheomedvetenhet (eng. 

cache-oblivious). Det innebär att designen inte är utformad för en minneshierarki i någon 

specifik hårdvaruplattform utan är omedveten om detaljerna om minneshierarkin så som 

t.ex. storleken på ett cacheblock. Designen är endast utformad efter att det finns någon typ av 

minneshierarki. 

4.2.1 ComponentPool 
Klassen ComponentPool implementerar funktionalitet för att lagra komponenter. Den 

tillhandahåller enkel minnesallokering i form av en minnespool. Nedan ser vi gränssnittet för 

klassen: 

// Construct a pool of type that can hold a maximum of size components. 

ComponentPool(u16 type, u32 size); 

 

// Allocate component. 

// Return a handle to the component on success, otherwise a NULL handle. 

Handle allocate(); 

 

// Delete the component referenced by handle. 

void free(Handle handle); 

 

// Get the component referenced by handle. 

T* get(Handle handle)´; 

 

// Get an array of all the components in the pool. 

T** all(u32& count); 

En minnespool fungerar på så sätt att den innan användning allokerar en lista kontinuerligt i 

minnet för att rymma ett visst antal komponenter av en typ, en s.k. pool. När sedan en 

komponent behöver allokeras kan den lagra den på en ledig plats i poolen och markera 

platsen som upptagen. När en komponent frigörs tas den bort och platsen den lagrades på 

markeras som ledig. För att hålla koll på vilka platser i poolen som är lediga används de 

lediga platserna i poolen som ett register. Det fungerar så att en ledig plats i poolen används 

för att peka på nästa lediga plats i poolen. Det enda som behöver lagras utöver detta är en 

variabel som pekar på den första lediga platsen i poolen. I Figur 12 ser vi en illustration över 

hur detta kan se ut. 

 

Figur 12 Illustration av en minnespool 

Minnespoolen i den här lösningen bygger till stor del på ett exempel ur Stroustrup (2000). 

Första lediga

0    komponent

1    nästa 2

2    nästa 4

3    komponent

4    nästa 7

5    komponent

6    komponent

7    ingen nästa

1

Pool
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En alternativ lösning som kunde använts här är en kontinuerlig lista, s.k. array, vilket också 

hade medfört att komponenterna lagras kontinuerligt i minnet. Nackdelen med en sådan 

lösning är att storleken på listan måste ändras när komponenter läggs till eller tas bort vilket 

medför att nytt minne för listan måste allokeras och entiteter måste flyttas runt i minnet. 

Dessa problem finns inte med en minnespool. 

Utöver att implementera en minnespool innehåller även klassen funktionalitet för att hålla 

reda på alla komponenter som finns lagrade, en förteckning (eng. roster). Denna förteckning 

är realiserad som en lista och lagrar en pekare till varje komponent som är lagrad. Detta är 

ett enkelt sätt för att kunna returnera en lista med alla komponenter som ligger i poolen för 

enkel iteration. Denna lista går inte skapa från poolen direkt då den inte innehåller någon 

info om vilka platser som är använda utan bara de som är lediga. 

En avvägning har gjorts mellan snabbare minnesallokeringar eller bättre rumslokalitet. 

Pekarna i förteckningen behöver inte ligga i den ordning som de minnesadresser de pekar på. 

Detta medför vid iteration över förteckningen att minnesåtkomsterna kan hoppa lite fram 

och tillbaka i poolen. Med tanke på att poolen endast innehåller den data som är av intresse 

just nu är sannolikheten stor att nästkommande referenser troligtvis redan ligger i 

cacheminnet. Detta kan jämföras med att behöva hålla förteckningen sorterad. Om det 

faktum tas med att minnespoolen kommer innehålla lite hålrum med lediga platser och dessa 

också orsakar hopp vid iteration har avvägningen gjorts att inte hålla förteckningen sorterad 

då det borde ge bäst prestanda generellt. 

Klassen innehåller även funktionalitet för att hantera handtag (eng. handle) till 

komponenterna. Varje komponent refereras till med ett handtag, klassen Handle. Ett 

handtag består av tre delar: 

 Typ. Vilken typ av komponent den refererar till. 

 Index. Vilket index komponenten har i minnespoolen. 

 Räknare (eng. counter). 

Den mest intressanta delen är räknaren. På grund av hur en minnespool fungerar, att platser 

i poolen kan återanvändas, kan det vara bra att kunna avgöra om ett handtag är giltigt eller 

refererar till en återanvänd plats i poolen. Minnespoolen löser detta genom att ha en räknare 

för varje plats i poolen. Den räknar upp varje gång platsen frigörs. När en komponent 

allokeras på en plats i poolen skapas handtaget med platsens nuvarande räknare. När sedan 

en referens görs jämförs handtagets räknare med platsens och om dessa inte stämmer är 

handtaget ogiltigt. Valet att använda handtag har att göra med hur en minnespool fungerar 

(se exempelvis Llopis, 2008, för mer om handtag). 

4.2.2 System 
Ett system har hand om en typ av komponent. Gränssnittet för ett system som tillhandahålls 

av den abstrakta superklassen System kan ses i koden nedan: 

// Allocate component. 

// Takes a pointer to initialization arguments. 

// Return a handle to the component on success, otherwise a NULL handle. 

virtual Handle allocate(void* args) = 0; 

 

// Delete the component referenced by handle. 

virtual void free(const Handle& handle) = 0; 
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// Get the component referenced by handle. 

virtual void* get(const Handle& handle) = 0; 

 

// Update all the systems components. 

virtual void update(float deltaTime) = 0; 

Ett system lagrar de komponenter det ansvarar för, i den här lösningen används klassen 

ComponentPool för att lagra komponenterna i ett system. Utöver lagring har systemen hand 

om uppdateringen av sina komponenter och denna implementeras i funktionen update() som 

anropas varje uppdatering. En uppdatering kan gå till så att systemet itererar över listan med 

alla komponenter som finns lagrade i komponentpoolen och uppdaterar var och en av dessa. 

Detta sätt att sköta uppdateringar, att uppdatera varje komponentpool i taget, är inspirerat 

av Cohen (2008, 2010) och Llopis (2009, 2011). Det huvudsakliga syftet med detta är att öka 

rumslokaliteten och därmed prestandan. 

4.2.3 ComponentManager 
Klassen ComponentManager hanterar alla system och därför alla komponenter. Det tar hand 

om alla anrop för att hantera komponenter och delegerar dessa till rätt system. Nedan syns 

gränssnittet för klassen ComponentManager: 

// Register a component type and the system that handles it. 

void reg(u16 type, System* system); 

 

// Allocate component. 

// Takes the type of component and a pointer to initialization arguments. 

// Return a handle to the component on success, otherwise a NULL handle. 

Handle allocate(u16 type, void* args = 0); 

 

// Delete the component referenced by handle. 

void free(const Handle& handle); 

 

// Get the component referenced by handle. 

void* get(const Handle& handle); 

 

// Update all components of a type. 

void update(u16 type, float deltaTime); 

Klassen har en funktion, reg(), för att registrera en ny typ av komponent som ska hanteras 

samt en pekare till det system som ska hantera komponenter av den nya typen. 

Klassen innehåller även en funktion för att uppdatera alla komponenter av en typ, denna 

funktion anropar i sin tur funktionen update() på rätt system. 

4.2.4 EntityManager 
Klassen EntityManager hanterar alla entiteter och vilka komponenter som de består av. 

Gränssnittet för klassen kan ses nedan: 

// Create a new entity and return its id. 

u32 create(); 

 

// Remove an entity and all its components. 

void remove(u32 entity); 

 

// Add a component to an entity. 

void addComponent(u32 entity, const Handle& handle); 
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Klassen har hand om skapande av ett entitetsid och borttagning av en entitet, med 

borttagning avses att den tar bort alla komponenter som entiteten består av. För att hålla koll 

på vilka komponenter som tillhör en entitet används containerklassen multimap ur STL-

biblioteket. Detta för att lätt kunna associera flera komponenter med ett entitetsid. 

4.3 Exempelspel 

Exempelspelet är utformat för att ge information om relevanta aspekter i entitetssystemen 

utifrån ett dataorienterat designperspektiv. Exempelspelet måste också hållas på en lagom 

nivå och onödiga aspekter som inte bidrar med något eller är för spelspecifika måste 

abstraheras bort. 

Den aspekten som utvärderas i detta arbete är prestanda ur ett dataorienterat 

designperspektiv och denna kan påverkas av olika faktorer som måste tas hänsyn till:  

 Antalet entiteter. 

 Antal entiteter som skapas och tas bort per tidsenhet.  

 Körtid. 

 Beroenden mellan komponenter. 

Antalet entiteter påverkar självklart prestandan men ju fler entiteter desto större är risken att 

allt inte ryms i cacheminnet och därför är antalet viktigt. Antal entiteter som skapas och tas 

bort per tidsenhet kommer ha en inverkan på den underliggande minnesallokeringen. 

Entiteterna och deras komponenter kommer bli mer utspridda i minnet med tiden och detta 

påverkar rumslokaliteten och därmed prestandan. Detta försöker ett dataorienterat 

entitetssystem minimera och därför är det en viktig faktor att ta med. Komponenter som vill 

komma åt varandras data kan påverka programmets minnesåtkomster negativt, inte minst en 

dataorienterad lösning där varje typ av komponent uppdateras individuellt för ökad 

rumslokalitet, då vore det mindre bra om komponenten började läsa andra komponenters 

data från olika platser i minnet. Men beroenden mellan komponenter kan inte tas bort helt 

utan är en nödvändighet och därför är det en viktig faktor att ta med. 

Några aspekter som valts bort är: 

 Antal olika typer av komponenter. 

 Utritning. 

Antalet olika typer av komponenter påverkar prestandan likt antalet entiteter gör, det skulle 

inte tillföra så mycket att skapa många olika typer komponenter. Dessutom är antalet 

entiteter i spel alltid många fler än antalet olika typer av komponenter. Det viktiga är att det 

finns med några olika komponenter och några beroenden mellan dessa. 

Utritning har beslutats att inte tas med i det här exempelspelet då det inte tillför mycket mer 

än en konstant prestandaförlust varje bildruta. Detta beror på hur moderna spelmotorer 

optimerar utritning. Ett argument för att ta med utritning i exempelspelet kan vara: Om alla 

entiteter med samma sprite ritas ut med ett enda anrop till grafikprocessorn (eng. drawcall) 

istället för att alla entiteter med olika sprites ritas ut i slumpvis ordning som vardera gör ett 

anrop till grafikprocessorn uppnås bättre prestanda. Detta är sant men moderna spelmotorer 

optimerar bort detta, inte genom att påverka i vilken ordning entiteter hanteras utan genom 

att dela upp utritningen i två steg. I första steget processas alla entiteter som anger att de vill 
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ritas ut och med vilken sprite, textur etc. I det andra steget sorteras alla 

utritningsförfrågningar efter sprite, textur etc. Sen görs ett anrop för varje sprite, textur etc. 

och antalet anrop till grafikprocessorn minskas. Det spelar alltså ingen roll i vilken ordning 

entiteter hanteras för den faktiska utritningen. 

Ett annat argument för att inte ta med utritning är mängden entiteter som hanteras. 

Mängden entiteter är som tidigare diskuterats viktig. T.ex. om tiotusentals eller 

hundratusentals entiteter ska hanteras skulle utritningar kunna bli en begränsande faktor så 

att entitetssystemen ser ut att prestera lika men det i själva verket är utritningen som är den 

begränsade faktorn. 

Exempelspelet består av några enkla komponenter som entiteter kan bestå av: 

 Position. Ingår i entiteten i det aggregationsbaserade entitetssystemet men är en egen 

komponent i det dataorienterade. 

 Partikelfysik. Tillhandahåller enkel partikelfysik. Denna komponent är beroende av 

entitetens position. 

 Hälsa. Ger entiteten en finit hälsa som minskar med en given mängd varje tidsenhet 

till dess att entiteten dör. Med denna komponent kan antalet entiteter som dör per 

sekund lätt påverkas. 

 Visuell representation. En komponent som innehåller grunden för en visuell 

representation men ingen faktiskt utritning. Denna komponent är beroende av 

objektets position och hälsa.  

För varje entitetssystem har exempelspelet implementerats. Vissa parametrar går att påverka 

för körningen och de återspeglar de viktiga aspekterna som nämndes tidigare. Dessa 

parametrar går att påverka: 

 Antal entiteter. Antalet entiteter som systemet hanterar. 

 Antal entiteter som tas bort per sekund. För varje entitet som tas bort skapas en ny. 

 Körtid. Hur länge datainsamlingen ska pågå. 

 Samplingsintervall. Hur ofta en mätpunkt ska sparas. 

Varje demo implementerar en spelloop som följer följande struktur: 

// Run given number of samples. 

for(int sample = 0; sample < m_samples; sample++) 

{ 

 // Begin new sample. 

 … 

 

 // Run each sample for a given time. 

 while(samplingTimer.getElapsedSeconds() < m_sampleInterval) 

 { 

  // One frame. 

  float deltaTime = timer.getElapsedSeconds(); 

  timer.reset(); 

 

  // Update and collect data. 

  … 

 } 

 // Finish sample. 

 … 

 samplingTimer.reset(); 
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} 

Spelloopen är anpassad för att samla in mätdata från entitetssystemet och det görs genom att 

köra uppdateringar av entitetssystemet en given tid och samla in data för det tidsintervallet, 

detta kallas för ett sampel. Mellan varje sampel sparas insamlad data undan som en 

mätpunkt och anrop görs till profileringsverktyget för att styra insamlingen av antalet 

cachemissar. Datainsamlingen är utformad för att ha så lite påverkan på resultatet som 

möjligt och detta åstadkoms genom att t.ex. allokera allt minne som behövs för alla 

datapunkter innan körningen så ingen allokering behöver göras under körningen. Exakt 

beskrivning på vad som samlas in och hur ges i kapitel 4.4. 

Antalet entiteter som dör per sekund hanteras genom att sätta entiteternas liv till hur länge 

de ska leva. Livet sätts så att det under varje nästkommande sekund i simuleringen bara finns 

ett givet antal entiteter som kommer dö. Vilka entiteter som dör under en given sekund är 

slumpvist utvalt. Antalet entiteter som dör per sekund under ett sampel kan variera lite då ett 

sampels intervall kan variera. 

4.4 Experiment 

För att kunna få fram några resultat måste mätvärden samlas in från körningar av 

exempelspelet. Två olika typer av mätvärden samlas in, uppdaterade entiteter per sekund och 

antal cachemissar per sekund. Dessa mätningar utförs på två olika sätt och beskrivs i 

kommande underkapitel. Först beskrivs mätningen av antalet uppdaterade entiteter per 

sekund. Sedan mätningen av antalet cachemissar per sekund. Sedan följer en beskrivning av 

en exempelkörning där mätvärden samlas in. Sist beskrivs val av indata för de slutgiltiga 

mätningarna. 

4.4.1 Mätning: Antal uppdaterade entiteter per sekund 
Denna mätning görs i exempelspelet, i spelloopen. För varje sampel sparas mätvärden undan 

för vad som hände under samplet, bl.a. hur många entiteter som uppdaterades under den tid 

samplet pågick samt tiden samplet varade. Tiden som mäts här är väggtiden. Tiden processen 

har exekverat på processorn, CPU tiden, skulle alternativt kunna mätas. Det medför att 

variationer i tiden schemaläggaren i operativsystemet ger processen under en sekund inte 

påverkar resultatet. Valet att använda väggtiden är grundat på vilken utdata som är mest 

intressant. I ett spel, som är en typ av realtidsapplikation, används ofta väggtiden för att mäta 

prestanda. T.ex. FPS, bildrutor per sekund, är ett bra mätvärde för spel. Det är därför 

intressant att se hur mycket som kan utföras per sekund. 

4.4.2 Mätning: Antal cachemissar per sekund 
Antalet cachemissar per sekund mäts genom ett profileringsverktyg. Det fungerar så att 

exempelspelet startas genom profileringsverktyget som sedan mäter en viss typ av processor 

händelse, i det här fallet cachemissar. Varje processor har ett eller fler register som räknar 

upp när en viss typ av hårdvaruhändelser, så som en cachemiss, uppstår. När värdet i 

registret flödar över ett givet värde uppstår ett interrupt och det är denna händelse som 

profileringsverktyget räknar. Detta innebär att noggrannheten för dessa typer av mätningar 

inte är större än det värde då registret flödar över, detta värde bestäms av 

profileringsverktyget och är vanligtvis 10000 eller mer. 

För att mäta antalet cachemissar skulle profileringsverktyget i Visual Studio 2010 Ultimate 

användas då detta ger stöd för dessa typer av mätningar. Efter några initiala testkörningar 
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framkom att antalet cachemissar som rapporterades var orimliga. För de flesta körningar 

rapporterades inga cachemissar alls. Detta beror till största sannolikhet på en bugg i 

profileringsverktyget eller inkompatibilitet med processorn i valt testsystem. Därför gjordes 

valet att använda ett annat profileringsverktyg som kunde utföra dessa mätningar. Valet blev 

en 30-dagars utvärderingsversion av Intel VTune Amplifier XE 2011 av anledningen att det 

har bra stöd för Intels processorer vilket mätningarna körs på. Processorhändelsen som 

uppmättes i experimenten gick under namnet MEM_LOAD_RETIRED.LLC_MISS i 

profileringsverktyget och står för eng. Last Level Cache Miss, d.v.s. cachemiss från sista 

cachenivån. Initiala testkörningar med det nya profileringsverktyget visade på att ett rimligt 

antal cachemissar rapporterades. 

För att associera mätvärden från profileringsverktyget med ett sampel användes 

profileringsverktygets API (eng. Application Programming Interface). Med detta API 

associeras mätvärdena med ett visst tidsintervall, nämligen tidsintervallet för ett sampel. 

Kommandoradsgränssnittet för Intel VTune Amplifier XE 2011 användes för att automatisera 

körningen av flera mätningar. 

4.4.3 Exempelkörning 
Här visas två exempelkörningar från exempelspelet, en för varje entitetssystem. 

Exempelspelet och profileringsverktyget startas genom kommandotolken. Nedan visas 

kommandot för att starta exempelkörningen av det aggregationsbaserade resp. 

dataorienterade entitetssystemet: 

amplxe-cl -collect llc-misses -result-dir "%~dp0\ResultAggregation" 

   -start-paused "%~dp0AggregationBased.exe" 100000 1000 4 15 

 

amplxe-cl  -collect llc-misses -result-dir "%~dp0\ResultDataOriented" 

   -start-paused "%~dp0DataOriented.exe" 100000 1000 4 15 

Detta startar profileringsverktyget som sedan startar exempelspelet med givna parametrar, i 

det här exemplet: totalt 100000 entiteter, 1000 döda per sekund, en varaktighet för varje 

sampel på 15 sekunder och totalt 4 insamlade sampels. Resultatet från körningarna sparas i 

två format, som utdata i kommandotolken och som ett analysprojekt som kan öppnas med 

profileringsverktyget. I kommandotolken skrivs teknisk info om körningen ut samt 

sammanställningen av alla sampel som exempelspelet samlar in vilket innehåller antal 

uppdaterade entiteter per sekund för varje sampel. I analysprojektet hittas antalet 

cachemissar för varje sampel. Den utdata som genererades från alla sampel och 

profileringsverktyget har sammanställts nedan: 

Aggregationbaserat Entitetssystem: Antal uppdaterade entiteter per sekund 

5267613 

5169596 

5039088 

5004575 

 

Aggregationbaserat Entitetssystem: Cachemissar 

Sampel MEM_LOAD_RETIRED.LLC_MISS Varaktighet Sampel 

1  92,340,000    14.924s   

2  94,740,000    15.020s   

3  95,900,000    15.012s   

4  96,750,000    15.016s   

 

DataOrienterat Entitetssystem: Antal uppdaterade entiteter per sekund 

20587712 
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19310704 

18324172 

17422166 

 

DataOrienterat Entitetssystem: Cachemissar 

Sampel MEM_LOAD_RETIRED.LLC_MISS Varaktighet Sampel 

1  17,500,000    15.004s   

2  29,500,000    15.011s   

3  31,270,000    15.011s   

4  31,570,000    15.013s  

4.4.4 Indata 
Valet av indata är viktigt, speciellt då det finns olika parametrar att påverka. Valet av indata 

påverkar resultatet av mätningarna och därmed vilka slutsatser som kan göras från 

resultatet. Att ett egenutvecklat exempelspel används för att köra mätningarna ställer 

hårdare krav på val av indata. I ett tidigare arbete av Truong, Bodin och Seznec (1998) har 

inget eget exempelprogram utvecklats under arbetet utan befintliga program har optimerats 

med de undersökta metoderna och skillnaden i prestanda har sedan uppmätts. Det medför 

att valet av indata blir lättare då redan befintlig indata som programmet ska klara av kan 

användas. Mätningarna i det här arbetet måste med avseende på att ett eget exempelspel 

utvecklats fokusera på att samla in mätdata från en så bred variation av indata som möjligt 

för att täcka tänkbara krav i ett spel. Antalet mätningar måste samtidigt begränsas för att inte 

ta orimligt lång tid att genomföra. Mätningen av cachemissar påverkar valet av indata då det 

är en statistisk analys som ger ett mer korrekt resultat ju mer data som samlas in. 

Med avseende på hur indata påverkar kördes först flera mätningar där totala antalet entiteter 

varierades. Totala antalet entiteter varierades mellan 1000, 10000, 100000 och 1000000. 

Fler än 1000000 entiteter kördes inte då det lediga minnet i testsystemet inte var tillräckligt, 

3 GB. Varaktigheten för ett sampel var 60 sekunder och totalt ett sampel samlades in under 

körningen. Den långa sampeltiden motiverades med att det skulle genereras tillräckligt med 

mätvärden för antalet cachemissar. Efter en granskning av insamlad data gjordes valet att 

köra utökade mätningar med totalt 10000 och 100000 entiteter. Detta utökade test innebär 

att antalet entiteter som dör per sekund varieras. Valet att välja bort totalt 1000 och 1000000 

entiteter i de utökade testerna baserades på antalet cachemissar som samlades in under 

körningarna och att de var extremvärden och därför inte bidrar lika mycket i den typen av 

test. Vid ett antal av 1000 entiteter samlades totalt 0 eller 10000 cachemissar in under ett 60 

sekunders sampel. Detta visar att det inte genereras tillräckligt med mätvärden vilket ger 

dålig noggrannhet. 

De utökade mätningarna utfördes under 10 minuter med totalt 10000 eller 100000 entiteter 

och antalet döda per sekund varieras mellan 0, 1000 och 10000. Varaktigheten för varje 

sampel var 60 eller 15 sekunder för 10000 resp. 100000 entiteter. Detta är en avvägning som 

medför att tillräckligt med mätvärden för cachemissar samlas in och att en tillräckligt hög 

noggrannhet finns för att göra jämförelser över tid. Valet av 1000 resp. 10000 entiteter som 

dör per sekund baseras på vad som vill uppnås med mätningen. Vad som vill uppnås är att 

minnet blir fragmenterat och det uppnås genom att ta bort och lägga till entiteter. Antalet 

entiteter som tas bort totalt under en körning bör gärna vara mer än det totala antalet så att 

alla entiteter byts ut någon gång för att öka minnesfragmenteringen. Tvärtom skulle minnet 

kunna bli fragmenterat för fort om fler entiteter tas bort per sekund än det totala antalet 

entiteter och då uppfattas kanske inte vad som händer över tid då det sker för fort. 
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Storleken på komponentpoolen kan påverka resultatet av mätningarna. Storleken på 

komponentpoolerna är satt till det totala antalet entiteter vilket medför att det aldrig kommer 

att uppstå hålrum mellan entiteterna. Även om minnespoolen sattes till t.ex. dubbla 

storleken skulle inga hålrum uppstå med tanke på hur exempelspelet lägger till och tar bort 

entiteter. För varje entitet som tas bort kommer en entitet att läggas till för att hålla det totala 

antalet konstant. Detta medför att när en entitet dör och tas bort kommer samma minnesarea 

användas för den entitet som skapas kort därefter. Notera att iteration över listorna 

fortfarande inte kommer ske sekventiellt. Detta beror på att innehållsförteckningen som 

används vid iteration inte håller pekarna till minnespoolen sorterade utan byter plats på dem 

vid borttagning för snabbare borttagning. För att uppnå denna typ av fragmentering måste 

totala antalet entiteter variera över tid samtidigt som entiteter tas bort och läggs till. Detta 

skulle vara svårare att göra deterministiskt och skulle medföra att resultaten skulle bli mer 

svårtolkade då prestandan beror på både fragmentering och hur många entiteter som 

existerar för tillfället. 
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5 Utvärdering 

I det här kapitlet presenteras och analyseras resultatet av de mätningar som har utförts 

under experimentet i genomförandedelen, i kapitel 4.4. Kapitlet består av två underkapitel. I 

det första underkapitlet presenteras resultatet av de utförda mätningarna i form av diagram. 

I sista underkapitlet analyseras resultatet av mätningarna. 

5.1 Genomförda mätningar 

Här presenteras resultatet från mätningarna som gjordes genom experiment med det 

exempelspel som beskrevs i föregående kapitel, i kapitel 4.3. Som beskrevs tidigare, i 3.1, så 

är det två viktiga egenskaper som mäts för entitetssystemen: cachemissar och antalet 

uppdaterade entiteter per sekund. 

Många faktorer kan påverka resultatet och en av dessa är externa faktorer så som val av 

hårdvaruplattform, processchemaläggning i operativsystemet. Olika hårdvaruplattformar har 

olika minneshierarkier och cacheminnen som rymmer olika mycket data vilket kan påverka 

hur många entiteter som behövs innan en märkbar prestandaskillnad som beror på dåligt 

cacheutnyttjande uppstår. Detta motverkas genom att göra flera mätningar med olika mängd 

entiteter för att få fram en bild över hur det ser ut på den plattformen som mätningarna körs 

på. Processchemaläggningen i operativsystemet kan påverka resultatet beroende på hur 

mycket tid den tilldelar processen för exempelspelet. Detta motverkas genom att stänga av 

onödiga program, så som webbläsare eller musikspelare, innan mätningar påbörjas så det 

finns så lite som möjligt som kan ta processortid från exempelspelet. För att motverka 

externa faktorer ytterligare körs varje sampel i exempelspelet under en viss tid och ett 

medelvärde av detta används i resultatet. 

Mätningarna av cachemissar är en statistisk mätning som ger ett tydligare resultat ju mer 

data som samlas in. Därför har sampelintervallet betydelse. Sampelintervallet påverkar också 

hur stor noggrannhet som uppnås. Med ett längre sampelintervall kan kraftiga förändringar 

t.ex. i början eller under mätningar bli mindre tydliga. 

Specifikationerna för testsystemet som mätningarna utförts på kan ses i Tabell 3 och i Tabell 

4 kan programvarorna som använts ses. 

Tabell 3 Systemspecifikation 

Processor Intel Core i7 720QM 

Processorhastighet 1,6 GHz 

Processorkärnor 4 

L1 cache (per kärna) 32 KB 

L2 cache (per kärna) 256 KB 

L3 cache 6 MB 

Minne DDR3 

Minneshastighet 1066 MHz 

Minnesmängd 4 GB 

Operativsystem Windows 7 Professional 64-bitars 
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Tabell 4 Programvaror 

Kompilator Visual Studio 2010 Ultimate 

Profileringsverktyg Intel VTune Amplifier XE 2011 

 

För mätningarna har två typer av indata varierats som vardera ger en viktig del i hur 

entitetssystemen påverkas av olika indata och krav som ett spel kan ge. I de två kommande 

underkapitlen presenteras resultaten från dessa mätningar. Först presenteras resultaten för 

när entitetssystemen får hantera olika antal entiteter och inga entiteter som dör. Sedan 

presenteras resultaten för när entitetssystemen får hantera ett fast antal entiteter där antalet 

entiteter som dör per sekund varieras. Viktigt att tänka på när dessa mätningar läses är att 

exempelspelet som används i experimenten är förenklat. Det går därför inte använda 

resultaten för att avgöra hur ett givet entitetssystem skulle prestera i ett visst spel. Istället 

visar resultaten på skillnader i entitetssystemen och hur de påverkas av olika indata. 

5.1.1 Mätning: Olika antal entiteter 
Här presenteras resultatet av entitetssystemens prestanda när totala antalet entiteter 

varieras. Dessa resultat kan ses i Figur 13 och Figur 14. I Figur 13 syns antalet uppdaterade 

entiteter per sekund för entitetssystemen. För det aggregationsbaserade entitetssystemet 

halveras prestandan vid övergången från 10000 till 100000 entiteter från 10 miljoner till 5 

miljoner uppdaterade entiteter per sekund. För det dataorienterade entitetssystemet är 

minskningen i prestanda vid ett ökande antal entiteter liten, antal uppdaterade entiteter per 

sekund är runt 23 miljoner oberoende av totala antalet entiteter. I Figur 14 syns antalet 

cachemissar per sekund för samma mätning. För det aggregationsbaserade entitetssystemet 

ökar antalet cachemissar från näst intill inga till 6-7 miljoner vid övergången från 10000 till 

100000 entiteter per sekund. För det dataorienterade entitetssystemet ökar antalet 

cachemissar per sekund lite men kommer aldrig över ½ miljon. 
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Figur 13 Resultat från experiment med varierande antal entiteter 

 

Figur 14 Resultat från experiment med varierande antal entiteter 

5.1.2 Mätning: Olika antal döda per sekund 
Här presenteras resultatet av entitetssystemens prestanda när de körs under 10 minuter med 

ett förutbestämt antal entiteter som dör per sekund. Några olika mätningar har utförts för 

olika antal entiteter samt olika antal som dör per sekund. 
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Figur 15 och Figur 16 visar resultatet från sex körningar, tre per entitetssystem, med totalt 

10000 entiteter där antal döda per sekund satts till 0, 1000 och 10000. Resultatet i Figur 15 

visar att det dataorienterade entitetssystemet är snabbare än det aggregationsbaserade i båda 

fallen. För båda entitetssystemen syns en skillnad i antalet uppdaterade entiteter mellan att 

inga dör och att 1000 eller 10000 dör per sekund. Resultatet i Figur 16 visar på ett varierande 

antal cachemissar men det dataorienterade entitetssystemet visar ett högre antal cachemissar 

för både 1000 och 10000 döda entiteter per sekund. 

 

Figur 15 Resultat från experiment med 10000 entiteter och varierande antal döda 
per sekund 
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Figur 16 Resultat från experiment med 10000 entiteter och varierande antal döda 
per sekund 

Figur 17 och Figur 18 visas resultatet från sex körningar, tre per entitetssystem, med totalt 

100000 entiteter där antal döda per sekund satts till 0, 1000 och 10000. Antalet uppdaterade 

entiteter per sekund visas i Figur 17. För det aggregationsbaserade entitetssystemet ligger 

antalet uppdaterade entiteter per sekund runt 5 miljoner oberoende av antalet döda per 

sekund. För det dataorienterade ligger antal uppdaterade entiteter per sekund runt 23 

miljoner när inga entiteter dör. Vid 1000 och 10000 döda per sekund avtar antalet 

uppdaterade entiteter per sekund under de första två minuterna till runt 15 miljoner. I Figur 

18 visas antalet cachemissar per sekund för samma mätningar. Antalet cachemissar för det 

aggregationsbaserade entitetssystemet är runt 6-7 miljoner oberoende av indata. Antalet 

cachemissar för det dataorienterade entitetssystemet varierar mellan olika antal döda per 

sekund. När inga dör per sekund är antalet cachemissar per sekund under ½ miljon. För 

1000 och 10000 döda per sekund ökar antalet cachemissar per sekund under första minuten 

för att sedan långsamt avta under flera minuter. 
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Figur 17 Resultat från experiment med 100000 entiteter med varierande antal döda 
per sekund 

 

Figur 18 Resultat från experiment med 100000 entiteter med varierande antal döda 
per sekund 
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5.2 Analys av mätningar 

Utifrån resultaten som gavs av experimentet framkommer att det dataorienterade 

entitetssystemet klarar av att uppdatera flest entiteter per sekund oberoende av indata. Vid 

olika antal entiteter och inget dödstal, Figur 13, klarade det dataorienterade entitetssystemet 

att uppdatera runt 24 miljoner entiteter per sekund oberoende av det totala antalet entiteter. 

Det aggregationsbaserade klarade att uppdatera runt 10 miljoner entiteter per sekund vid 

totalt 1000 och 10000 entiteter och runt 5 miljoner när antalet entiteter ökar till 100000 och 

1000000 entiteter. Om detta kopplas samman till antalet cachemissar vid samma mätning 

som kan ses i Figur 14 syns ett tydligt samband mellan resultaten. När det totala antalet 

entiteter ökas från 10000 till 100000 syns en markant ökning i antalet cachemissar för det 

aggregationsbaserade entitetssystemet som motsvaras av halveringen av antalet uppdaterade 

entiteter per sekund, i Figur 13. Detta påvisar det som Llopis (2011) menar på att det spelar 

roll hur entiteternas data lagras i minnet och hur de sedan läses. Lagras det som i det 

aggregationsbaserade entitetssystemet, utan någon struktur och minnesåtkomster inte tar 

hänsyn till hur det ligger i minnet, kommer det en gräns när datamängden blir för stor för 

cacheminnet och cacheutnyttjandet blir sämre. Det dataorienterade entitetssystemet som 

lagrar och läser komponenterna sekventiellt i minnet blir närmast opåverkat av det ökande 

antalet entiteter, både i prestanda och i antalet cachemissar. 

Utifrån resultatet i Figur 15 där antalet entiteter får vara konstant på 10000 och antalet 

entiteter som dör per sekund varieras mellan 0, 1000 och 10000 syns en märkbar skillnad i 

antal uppdaterade entiteter per sekund för båda entitetssystemen. Mellan att inga dör och att 

1000 dör per sekund syns en uppenbar skillnad medan skillnaden mellan 1000 och 10000 

döda per sekund inte har lika stor inverkan. Om detta kopplas till antalet cachemissar per 

sekund vid samma mätning, Figur 16, framkommer intressant information om det data 

orienterade entitetssystemet. För det aggregationsbaserade ligger antalet cachemissar per 

sekund lågt, mindre än 1000, oberoende av antalet entiteter som dör. För det 

dataorienterade entitetssystemet ökar antalet cachemissar märkbart från nästan inga upp till 

några tusen när antalet entiteter som dör per sekund sätts till 1000 och 10000. Från detta 

kan slutsatsen dras att koden för att lägga till och ta bort entiteter i det dataorienterade 

entitetssystemet ger upphov till cachemissar och en prestandaförlust. För att lagra vilka 

komponenter som bildar en entitet i det dataorienterade entitetssystemen används 

containerklassen multimap i STL-biblioteket. När en entitet ska tas bort måste dess 

komponenter sökas upp i denna containerklass med entitetens id som nyckelvärde. Denna 

sökning bidrar med ett antal minnesåtkomster som kan ha påverkat resultatet. Detta hade 

kunnat optimeras genom att använda en annan datastruktur som t.ex. en hashtabell som inte 

behöver göra någon sökning. 

Vidare i Figur 17 och Figur 18 är antalet entiteter konstant på 100000 och antalet entiteter 

som dör per sekund varieras mellan 0, 1000 och 10000. Här framkommer en 

prestandaskillnad mellan att inga entiteter dör och att 1000 eller 10000 dör per sekund för 

det dataorienterade entitetssystemet som delvis kan bero på valet av containerklassen 

multimap som diskuterades tidigare. En annan orsak till denna skillnad kan vara att 

minnesfragmentering uppstår i minnespoolerna när komponenter läggs till och tas bort 

slumpvist. Detta innebär sämre minnesåtkomster när komponenterna i poolen itereras över 

vid uppdatering. Detta skulle uttrycka sig i en kurva som går nedåt över en tid. Detta kan ses i 

Figur 17 vid 0-3 minuter och motsvarande ökning i cachemissar under samma tidsperiod i 

Figur 18. Vidare i Figur 18 kan slutsatsen göras att skapandet och borttagandet av entiteter i 
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det dataorienterade system påverkar antalet cachemissar då det är en stor skillnad mellan att 

ta bort 1000 per sekund och 10000 per sekund. Det dataorienterade systemet ligger dock en 

bra bit under det aggregationsbaserade i avseende på cachemissar. Det aggregationsbaserade 

entitetssystemets antal cachemissar ligger på samma nivå oberoende av antal entiteter som 

dör per sekund vilket skulle kunna tyda på att minnesåtkomsterna är så dåliga från början att 

det inte påverkar om data i minnet blir fragmenterad. 

Alla resultaten visar på en stor minskning, halvering eller mer, i antalet cachemissar för det 

dataorienterade entitetssystemet jämfört med det aggregationsbaserade när antalet entiteter 

ökar över en viss gräns. Denna minskning ger en ökad prestanda i form av fler uppdaterade 

entiteter per sekund. I ett arbete som Truong, Bodin och Seznec (1998) har gjort fås ett 

liknande resultat fram. Deras arbete utvärderar användningen av omstrukturering av fält 

tillsammans med sammanflätning av instanser. Dessa metoder liknar mycket det som görs i 

det dataorienterade entitetssystemet och deras resultat är därför intressant att jämföra med. 

De utvecklade en minnesallokator under arbetet som under allokeringen av instanser 

sammanflätade variabler som användes samtidigt så att de lades kontinuerligt i minnet. 

Deras resultat visade också på en stor minskning av antalet cachemissar, mellan 35 % till 96 

%, när den egna minnesallokatorn användes. Detta resulterade i en exekveringstid mellan 

1.08 till 2.53 gånger snabbare. 

En sak som kan påverka resultaten är att de olika arkitekturerna skiljer sig i mer än att bara 

omstrukturera data i minnet och minnesåtkomster. Det framkommer i Figur 13 och Figur 14 

att vid totalt 1000 och 10000 entiteter där det dataorienterade entitetssystemet presterar 

mer än dubbelt så bra även om antalet cachemissar för båda entitetssystemen är på samma 

nivå, vilken är nästan inga cachemissar. 

Några andra intressanta och svårtolkade resultat finns i Figur 18. När antal entiteter som dör 

per sekund sätts till 1000 visar det aggregationsbaserade entitetssystemet upp ett intressant 

fenomen, nämligen att antalet cachemissar går upp och ner med ett visst tidsintervall. Ett 

annan förbryllande resultat är för det dataorienterade entitetssystemet där antalet 

cachemissar efter först ökar kraftigt för att sedan minska under resterande tiden av testet. 

Detta resultat motsvaras delvis i antalet uppdaterade entiteter per sekund i Figur 17 där 

prestandan minskar kraftigt i början men sedan håller sig på en jämn nivå trots att antalet 

cachemissar börjar minska igen. Dessa resultat kan bero på underliggande hårdvara och 

minneshierarki som påverkas av olika indata. 
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6 Slutsatser 

I det här kapitlet sammanfattas arbetet. Det är uppdelat i tre underkapitel. Det första 

sammanfattar resultaten från analysen som genomfördes i det föregående kapitlet, kapitel 

5.2. I det andra underkapitlet diskuteras vad det här arbetet kan bidra med och hur det kan 

användas. Slutligen diskuteras eventuella vidareutvecklingar på arbetet ur ett kort och ett 

långt perspektiv. 

6.1 Resultatsammanfattning 

Målet med arbetet var att utvärdera två olika entitetssystem ur ett dataorienterat perspektiv, 

ett aggregationsbaserat entitetssystem och ett dataorienterat entitetssystem, samt att 

undersöka hur det dataorienterade entitetssystemet kan implementeras. 

Resultaten som ges från experimenten visar på att det dataorienterade entitetssystemet 

presterar bättre än det aggregationsbaserade oberoende av indata. Detta beror delvis på att 

det dataorienterade entitetssystemet inte ger upphov till lika många cachemissar vid ett 

ökande antal entiteter. Det aggregationsbaserade entitetssystemet visar en halvering i 

prestanda, från 10 miljoner till 5 miljoner uppdaterade entiteter per sekund, då mängden 

entiteter ökas från 10000 till 100000 medan det dataorienterade har näst intill oförändrad 

prestanda, runt 23 miljoner uppdaterade entiteter per sekund. När dödstalet ökar märks 

dock en ökning av antalet cachemissar för det dataorienterade entitetssystemet och en 

minskning i prestanda, till 15 miljoner uppdaterade entiteter per sekund, som följd men det 

presterar fortfarande bättre än det aggregationsbaserade entitetssystemet. Denna ökning 

beror på hur skapandet och borttagandet av entiteter hanteras i det dataorienterade 

entitetssystemet. 

Utifrån analysen av mätningarna kan slutsatsen göras att målet med arbetet uppnåtts och att 

det dataorienterade entitetssystemet är bättre lämpat att använda i ett spel som utformas för 

en hårdvara med komplexa minneshierarkier när bra prestanda är ett krav. 

6.2 Diskussion 

Resultatet visar på att det dataorienterade entitetssystemet presterar bättre i ett spel som 

utformas för en hårdvara med komplexa minneshierarkier. 

Detta arbete bidrar med en design för hur ett dataorienterat entitetssystem kan se ut och 

realiseras i programmeringsspråket C++. Arbetet visar också hur det presterar jämfört med 

ett aggregationsbaserat entitetssystem som inte tar hänsyn till dataorienterade 

designprinciper. Resultatet visar på det som Llopis (2009) vill uppmärksamma, nämligen 

vikten av att använda dataorienterad design inom spelindustrin då det påverkar hur väl ett 

spel presterar på hårdvara med komplexa minneshierarkier. Detta är ännu viktigare för spel 

som utvecklas för spelkonsoler där minneshierarkier har högre komplexitet än vad de har på 

modern PC-hårdvara som mätningarna i detta arbete utförts på. 

Användandet av dataorienterad design inom spelindustrin innebär att modern hårdvara med 

komplexa minneshierarkier kan utnyttjas bättre. Det medför att spel som utvecklas efter 

dessa designprinciper kan bli bättre optimerade och att den prestandavinst detta ger kan 

användas till annat. Till exempel så kan prestandavinsten göra så att minimikraven kan 

sänkas och på så sätt kan fler spelare, de med lite sämre hårdvara, också ta del av spelet. En 
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annan möjlighet är att denna prestandavinst kan användas för att utöka spelets 

funktionalitet. Mer funktionalitet kan göra spelet roligare att spela eller om det är en 

simulator kan den göras mer realistisk då den kan använda mer avancerade 

beräkningsmodeller. Detta kan vara till stor nytta inte minst för simulatorer som utvecklas i 

utbildningssyfte som exempelvis en flygsimulator. 

Det dataorienterade entitetssystemet som presenteras kan användas i ett spel. I så fall är det 

viktigt att ta med detta tidigt i planeringen då entitetshanteringen är en så grundläggande del 

i en spelmotor. Det skulle även vara möjligt att integrera sida vid sida med ett redan 

existerande entitetssystem för en övergång till ett dataorienterat entitetssystem i en redan 

existerande spelmotor. En viktig sak att tänka på och som måste undersökas är max antal 

komponenter som kommer vara allokerade samtidigt under körningen då detta antal 

bestämmer storleken på komponentpoolen. Denna storlek sätts när poolen skapas. Detta 

värde är viktigt att få rätt så att inte minne allokeras i onödan eller att för lite minne 

allokeras. Detta värde kan också användas som ett max antal komponenter som får vara 

allokerade samtidigt varpå allokering av nya komponenter kan ignoreras om minnespoolen 

är full och en annan lämplig åtgärd kan då utföras. 

6.3 Framtida arbete 

På kort sikt hade detta arbete kunnat utökas med fler experiment så som hur olika 

hårdvaruplattformar, så som spelkonsoler eller mobila plattformar, påverkar prestandan då 

dessa skiljer sig mycket i hur minneshierarkin är utformad. 

Även att utöka exempelspelet med fler komponenter och relationer mellan för att se hur den 

delen påverkar prestandan hade varit intressant. Detta för att få en tydligare bild på vilka 

begränsningar som finns i ett dataorienterat entitetssystem samt vilka typer av spel som 

kanske kan dra mest nytta av en dataorienterad design. 

På lite längre sikt hade en mer detaljerad design för det dataorienterade entitetssystemet 

kunnat tas fram. Där kunde en genomgång och förbättring av eventuella flaskhalsar som 

upptäckts under analysen i det här arbetet göras. En analys av hur olika implementationer av 

grundläggande mekanismer skulle då kunna göras, så som hur minnespoolen implementeras 

eller hur relationen mellan entiteter och komponenter hanteras. 

Även en användarbarhetsanalys skulle vara intressant att göra på det dataorienterade 

entitetssystemet jämfört med t.ex. det aggregationsbaserade baserat på det Llopis (2009, 

2011) säger att begreppet dataorienterad design är svårt att förstå och använda i praktiken. 

Då skulle även ett väldefinierat och väldokumenterat gränssnitt vara intressant att utforma 

till det dataorienterade entitetssystemet så det kan användas direkt som ett programbibliotek 

för att underlätta för programmerare intresserade av att använda ett dataorienterat 

entitetssystem. 

Som en lite större vidareutveckling hade parallellism kunnat inkluderas med i systemen då 

det går att hämta mycket prestanda där då dagens hårdvara går mot fler beräkningskärnor. 

Detta hade varit extra intressant för en dataorienterad design som enligt Llopis (2009, 2011) 

har en sidoeffekt som innebär att en dataorienterad design är lättare att parallellisera och 

skalar bättre när antalet beräkningskärnor ökar. 
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