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Sammanfattning
Spelmotorer är en viktig del av utveckling av spel. Spel är i grunden händelsebaserade och
tillåter spelentiteter att reagera på omvärlden. Syftet med det här arbetet är att utvärdera
två metoder för händelsehantering i en komponentbaserad spelmotor och hur dessa påverkar
tidsprestandan: en baserad på polymorfism med virtuella funktioner och en baserad på reflek-
tion. Systemet för händelsehantering implementeras i en simpel simulering av en spelmotor
och uppdateringstiden för vardera metod mäts utifrån olika variabler som påverkar dess
prestanda. Systemen utvärderas i olika typer av spelmiljöer med olika mängd entiteter, olika
mängd händelser per uppdatering etc. Händelsehantering baserat på reflektion visar på bättre
prestanda i de flesta fall, vilket troligen beror på att funktioner för händelser endast behöver
anropas på komponenter som använder händelsen.

Nyckelord:Händelsehantering, reflektion, spelmotor
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1 Introduktion
Vid utveckling av spel är en spelmotor ett viktigt verktyg och kommer troligen bli ännu viktigare
i framtiden när spel blir alltmer komplicerade. Eftersom att spelmotorer är kostsamma och
komplicerade utvecklas de ofta av en tredje part för att fungera till flera olika spel. Entiteter
är ett centralt begrepp inom utveckling av spelmotorer och representerar de dynamiska och
statiska elementen i spelvärlden, ex. vapen, hjälte eller fiende. Det finns olika sätt att implemen-
tera entiteter i ett spel, med olika fördelar och nackdelar. I ett objektbaserat system definieras
entiteter efter hur de relaterar till varandra. I ett komponentbaserat system definieras entiteter
efter de egenskaper de har, dess komponenter. För att entiteter ska kunna påverka och påverkas
av spelvärlden behöver de kunna ta emot och hantera olika händelser. Händelser kan skickas
både från olika delar av spelmotorn, exempelvis kollisionshändelser från kollisionssystemet,
men även från andra entiteter. I ett komponentbaserat system är det komponenterna som tar
emot händelser.

Det finns flera metoder för att implementera händelsehantering. I detta arbete utvärderas två
olika sådana metoder i ett komponentbaserat system: en metod baserad på polymorfism, med
virtuella funktioner, och en metod baserad på reflektion. Reflektion är ett programmeringspa-
radigm som låter ett program inspektera sig självt. Detta låter programmet, exempelvis, ta reda
på vilka funktioner som definieras av en klass. Detta kan användas av spelmotorn för att ta reda
på vilka entiteter i spelvärlden som är intresserade av en specifik händelse och bara anropa
funktioner för händelsen på de entiteter som har ett sådant intresse. Vid händelsehantering
baserat på polymorfism måste spelmotorn vid en händelse istället anropa funktioner på alla
entiteter i spelvärlden, vilket kan leda till att tomma funktioner anropas.

Dessa två metoder presterar därför jämförelsevis olika beroende på spelmiljö. Målet med det
här arbetet är att utvärdera vilken av dessa metoder som presterar bäst, tidsmässigt, i olika
typer av spelmiljöer. Detta kan hjälpa utvecklare att välja vilken metod som är önskvärd att
implementera i en viss spelmotor.

Ett experiment utförs som jämför tidsprestandan för dessa metoder i olika spelmiljöer. En
spelmiljö representeras i experimentet med olika variabler för antalet objekt, omsättningen
av objekt i spelvärlden, antalet händelser och antalet av dessa händelser som skickas. Hän-
delser delas in i två kategorier: redundant händelser och mottagna händelser. Experimentet
utförs i en förenklad spelmotor med bara ett händelsesystem. Spelmotorn skrivs i C++ och
komponenterna skrivs i C#, så att funktionsanrop sker mellan C++ och C#. Utöver det skrivs
två hjälpprogram för att automatisera exekveringen av experimentet, ett körprogram och ett
metaprogram. Metaprogrammets uppgift är att generera kod för spelmotorn anpassad efter
antalet händelser för varje test (vilket varierar genom experimentet).
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2 Bakgrund
I det här arbetet undersöks olika strategier för interaktion mellan entiteter i en spelmotor
samt interaktion mellan entiteter och spelmotor. I grunden kan en spelmotor ses som en
dynamisk realtidssimulering av en agentbaserad modell (Gregory, 2009). Agenterna i denna
modell benämns ofta entiteter, vilket är det begrepp som kommer användas i det här arbetet.
Andra ord för entitet som används i industrin är Game Object, agent, actor m.m. Entiteter har i
ett spel ett antal attribut (nuvarande läge för objektet) ochbeteenden (hur detta läge ändrasmed
tiden). Ett spelobjekt har ofta även en typ som används för att klassificera objektet (Gregory,
2009).

2.1 Spelmotorer

Konceptet spelmotor tillkom imitten av 90-talet med spel i FPS-genren, som exempelvis spelet
Doom av id Software. En spelmotor kännetecknas av en separation mellan underliggande
mjukvarukomponenter och spelets resurser, såsom grafik och musik men även spelreglerna
och spellogiken (Gregory, 2009).

En spelmotor skiljer sig från mjukvara som är ett spel främst genom att arkitekturen i en
spelmotor är datadriven. Flera spel kan utvecklas i en och samma spelmotor med få eller inga
ändringar i koden för spelmotorn. Just möjligheten att utveckla flera spel i en motor kan ses
som ett allmänt krav som en spelmotor ska kunna uppfylla, och spelmotorer utvecklas inte
nödvändigtvis med ett visst spel, eller ens en viss genre, i åtanke (Gregory, 2009).

Detta kan exemplifieras med spelmotorn Unity3D som är tänkt att kunna användas för många
olika spel och genrer. Nyare versioner av Unity3D stödjer t.o.m. både spel i 3D och 2D.
Många spel av väldigt skilda genrer har utvecklats i Unity3D, både kommersiella och icke-
kommersiella (Unity Technologies, 2015). Ett exempel på en spelmotor som är utvecklad för
en viss genre är Source, utvecklad av Valve. Source är skapad för FPS-spel specifikt (Valve
Software, 2013).

Vid utveckling av spel används ofta en spelmotor utvecklad av tredje part eftersomde anses svå-
ra och kostsamma att utveckla (Kasurinen, Strandén& Smolander, 2013). Spel är komplicerade
och ser ut att fortsätta bli mer komplicerade (Blow, 2004). Att utveckla ett spel i en spelmotor
kan därför ses som ett krav för att hantera den komplexiteten. Det finns trots dessa krav väldigt
lite forskning kring ämnet och många böcker i ämnet tenderar att beskriva designbeslut utan
att motivera dessa (Anderson, Engel, Peter & Leigh, 2008).

Spel är i grunden händelsedrivna. En händelse kan vara vad som helst av intresse som händer
under spelets gång: inmatning från tangentbord, kollision mellan två entiteter, explosioner,
etc. I många spelmotorer används händelser för kommunikation mellan entiteter och för
kommunikation mellan olika delsystem i spelmotorn. De flesta spelmotorer har därför ett
inbyggt system för händelser, där spelets delsystem kan lyssna på eller avge egna händelser.
En del spelmotorer utnyttjar sitt händelsesystem även för att implementera periodiska hän-
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delser i spelet, exempelvis kan periodisk uppdatering av entiteter implementeras med hjälp av
händelser (Gregory, 2009).

2.2 Entiteter i spel

Entiteterna är centrala i en spelmotor och representerar de dynamiska och statiska element
som finns i spelvärlden. Exempel på spelobjekt, enligt West (2007), är:

• Missil
• Bil
• Tank
• Granat
• Vapen
• Hjälte
• Fotgängare
• Utomjording
• Jetpack
• Medkit
• Sten

Spelobjekt ska kunna agera och reagera i spelvärlden. Exempel på detta, enligt West (2007),
är:

• Exekvera ett skript
• Förflyttas
• Reagera som en rigid kropp
• Avge partiklar
• Spela upp ljud
• Bli upplockad av spelaren
• Användas som klädnad av spelaren
• Explodera
• Reagera på magneter
• Bli träffad av spelare
• Följa en väg
• Animeras

Vad ett spelobjekt är och kan göra varierar alltså väldigt mycket, det kan vara alltifrån en
partikel som inte lever längre än ett par sekunder till spelaravataren som både finns och syns
under hela spelets gång. Entiteten är central i en spelmotor och hur ett spelobjekt representeras
i data och kod har alltså stor betydelse för spelet, både prestandamässigt och funktionellt. Av
alla system i en spelmotor är systemet för spelobjekt ofta det mest komplexa (Gregory, 2009).
Gregory beskriver en rad punkter som dessa system vanligtvis tillhandahåller i en spelmotor:
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Skapande och förstörelse av spelobjekt
I de flesta spel måste spelobjekt kunna tillkomma och försvinna dynamiskt under
spelets gång som en reaktion på förändringar i spelvärlden eller bara som en
funktion av tidsåtgång. Upplockbara objekt ska försvinna när spelare plockar upp
dem, missiler ska skapas när de avfyras och försvinna efter de träffar ett mål etc.

Länkning till de undre nivåerna i spelmotorn
Ett spelobjekt måste ofta kunna komma åt andra system i den underliggande
motorn, exempelvis måste det kunna förse utritningssystemet med en grafisk
representation (i form av en mesh eller en sprite). Objekt måste även kunna
hantera uppspelning av ljud, reaktion på användarinmatning eller kollision.

Simulering, i realtid, av entiteters beteende
Entiteters tillståndmåste kunna uppdateras över tid. Entiteter kan behöva uppda-
teras i en viss ordning, definierat av beroendenmellan objekt eller andra delsystem
i motorn.

Förmåga att definiera nya typer av spelobjekt
Under spelets utveckling ändras nästan alltid kraven på spelet. Modellen som
används för entiteter måste vara flexibel nog att tillåta att nya typer av entiteter
enkelt kan läggas till. I en del datadrivna spelmotorer kan detta, till viss del, göras
helt utan en programmerares hjälp.

Unika id för spelobjekt
Eftersom ett spel ofta har hundratals eller tusentals objekt vid varje givet tillfälle
måste objekt på något sätt kunna identifieras.

Lokalisering av spelobjekt i spelvärlden
Spelmotorn måste kunna hitta objekt i spelvärlden. Spelet kan behöva leta upp
objekt med ett visst id eller efter andra kriterier, exempelvis alla objekt inom ett
visst område eller alla objektmed en viss typ (eller alla objektmed en viss typ inom
ett visst område).

Referenser till spelobjekt
När ett spelobjekt har hittats måste det gå att referera till spelobjektet. Detta kan
göras med t.ex. pekare i C++ eller objekt i C#.

Stöd för tillståndsmaskiner
Många typer av spelobjekt går attmodelleramedhjälp av tillståndsmaskiner, vilket
en spelmotor kan tillhandahålla stöd för.

Nätverksreplikering
I ett nätverksspelmåste spelobjektens tillstånd på något sätt kunna replikeras över
nätverket.

Laddning och sparande av speltillstånd
En del spel behöver kunna spara speltillståndet på ett permanent medium, exem-
pelvis på disk eller i ''molnet''. Detta kan exempelvis göras efter en spelsession för
att den ska kunna laddas igen senare så att spelaren kan återuppta spelsessionen.
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2.3 Objektorienterad implementering av spelobjekt

Det intuitiva och det som historiskt sett har använts är att implementera spelobjekt med hjälp
av polymorfism (West, 2007). I en sådan arkitektur låter utvecklarna varje typ av objekt ärva
från en gemensam överklass (eller från en klass som i sin tur ärver från den gemensamma över-
klassen, osv) och med hjälp av polymorfism implementera det egna beteendet på spelobjektet.
I figur 1 nedan visas ett exempel på en hierarki av spelobjekt, (efter West, 2007).

Figur 1 Ett exempel på en hierarki av Spelobjekt.

I en objektorienterad lösning benämns spelobjekt efter vad de är och hur de förhåller sig till
varandra. Om en ny typ av spelobjekt ska läggas till skapas en klass för denna som sedan
placeras någonstans i hierarki.

2.3.1 Nackdelar med objektorienterad design

Denna implementation innebär dock nackdelar. Många problem grundar sig i att utvecklarna
ganska snabbt uppnår en djup arvshierarki som är svår att förstå. Wilson (2002) och Gregory
(2009) nämner några sådana nackdelar, bland annat:

Förståelse
Allteftersom hierarkin blir djupare blir den svårare att förstå och då alltså även
svårare att utöka och underhålla. Detta beror på att utvecklaren, för att förstå vad
en klass gör, även måste förstå överklasserna.

Förstorade gränssnitt
Allteftersom nya klasser läggs till i en hierarki kan dessa komma att kräva nya
funktioner i gränssnittet i dess föräldrar.

Flerdimensionella taxonomier
En hierarki har alltid problem att klassificera objekt över flera axlar. Detta är
ett problem i objektorienterad programmering om en ny klass ska lägga till i en
hierarki som passar som underklass på flera ställen i hierarkin.
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Ett annat problem är att objekt i kod sällan kan klassificeras på samma sätt som i verkligheten
(Acton, 2004). Exemplet Acton tar upp är att låta StaticChair,PhysicChair ochBreakableChair
ärva från Chair. Detta kan ställa till problem då det enda objekten egentligen har gemensamt
är att alla slutar på samma ord och funktionsmässigt inte alls fungerar på samma sätt i en
spelvärld. Utvecklaren ignorerar då hur objekten faktiskt fungerar i spelet till förmån för sin
egen bild av hur objekten förhåller sig till varandra i verkligheten.

Utöver detta är det möjligt att objektorienterad design inte ger optimal prestanda för spel som
exekveras på plattformar med begränsade resurser, exempelvis mobila plattformar (Zhang,
Han, Kunz & Hansen, 2007).

2.4 Komponentbaserad arkitektur

Enligt Gamma, Helm, Ralph och John (1995) borde utvecklare föredra komposition över arv.
Komposition innebär att funktionalitet fås genom att komponera flera objektmed väldefiniera-
de gränssnitt. Arv och komposition är de två vanligaste teknikerna för återanvändning av kod.
De två teknikerna har både för- och nackdelar. En skillnad mellan de två teknikerna är att arv
definieras statiskt under kompilering medan komposition definieras dynamiskt under körning
(Gamma m. fl., 1995).

En fördel med att välja komposition är att det leder till mindre klasser och hierarkier med
mindre risk att dessa växer under utveckling jämfört med arv (Gamma m. fl., 1995). Spel är
redan väldigt komplicerade program (Blow, 2004; Kasurinen, Strandén & Smolander, 2013)
och den komplexiteten kan reduceras med tidiga designval.

För att undvika problemen med objektorienterad design har spelindustrin därför under flera
år rört sig emot andra arkitekturer som baseras på komposition (West, 2007). Detta görs
genom att dela upp entiteterna i ett antal komponenter. En vanlig implementation av detta,
och den som kommer att bearbetas i detta arbete, är att låta varje komponent ärva direkt från
en överklass (Gregory, 2009). Denna hierarki är alltid platt, med väldigt få nivåer, och blir
inte djupare under utvecklingen av spelet. Figur 2 illustrerar ett minimalt klassdiagram för en
exempelhierarki.
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Figur 2 Ett exempel på en hierarki av komponenter.

Entiteter i en sådan arkitektur benämns efter vad de har och består av flera komponenter. Ta-
bell 1 visar ett exempel på vilka komponenter entiteterna i ett tänkt spel skulle kunnabyggas upp
av. En komponent är en klass med viss data och viss funktionalitet som tillsammansmed andra
komponenter, antingen beroende eller oberoende av dessa, påverkar objektet i spelvärlden.
Komponenter kan läsa av och skriva data i andra komponenter. Det är komponenterna som
hanterar händelserna från spelmotorn och andra komponenter samt avger egna händelser till
antingen spelmotorn eller andra komponenter (Gregory, 2009).

Tabell 1 Ett exempel på entitetstyper och deras komponenter.

Komponent
Entitetstyp

PlayerCharacter EnemyCharacter Projectile MedKit

SpriteRenderer X X X X
Transform X X X X
RigidBody X X X
AIController X
PlayerController X

Unity3D är en väletablerad och välanvänd komponentbaserad spelmotor skriven primärt i C++
(Unity Technologies, 2015). Unity3D tillåter att utvecklare som använder spelmotorn att skapa
egna komponenter i ett av flera skriptspråk: C#, Boo samt en för Unity3D specifik dialekt
av JavaScript (UnityScript). Utvecklaren av en komponent kan definiera egna funktioner för
att hantera händelser, exempelvis Update eller OnCollisionEnter, Vid användning av C# som
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skriptspråk använder Unity3D inte virtuella funktioner för detta utan verkar istället använda
sig av reflektiv programmering för att ta reda på vilka objekt som implementerar olika typer
av händelsehanterare. Denna observation, hur Unity3D hanterar händelser i C#, är viktig för
detta arbete.

2.5 Virtuella funktioner

Polymorfism implementeras i C# och C++ med hjälp av virtuella funktioner.

Kostnaden för att anropa virtuella funktioner i C++ har studerats och innebär en viss om-
kostnad jämfört med att anropa en funktion som inte är virtuell. Denna kostnad beror på hur
virtuella funktioner implementeras (Driesen & Hölzle, 1996). Många faktorer påverkar denna
kostnaden, bland annat hur virtuella funktioner implementeras, vilka optimeringar som kan
göras i JIT-motorn till .NETmen även optimeringar i CPU:n (exempelvis instruktionscachning)
skulle kunna påverka kostnaden.

2.6 Reflektiv programmering

Reflektion låter ett körande program examinera och/eller skriva den egna strukturen under
körning (Malenfant, Jacques & F.-N., 1996). Reflektion ger upphov till ett nytt programme-
ringsparadigm, reflektionsorienterad programmering. Reflektionsorienterad programmering
är nära relaterad till objektorienterad programmering (Sobel & Friedman, 1996). Reflektion
har studerats av forskare utan att riktigt nå utvecklare till dess fulla potential, enligt Ancona och
Cazzola (2004), som också menar att detta beror på att det fattas en essentiell karaktärisering
av reflektion som är oberoende av programmeringsspråket det är byggt på.

Programmeringsspråket C# tillåter reflektiv programmering genom att exponera typ-data som
skrivs under kompilering (Microsoft, 2015e). Exempel på sådan data som exponeras är vilka
metoder eller fält en viss klass definierar. Framförallt går det att läsa vilken typ ett visst objekt
är, med den virtuella funktionen GetType() som alla objekt definierar.

Reflektiv programmering kan användas på flera sätt. Reflektion i C# kan bland annat användas
för enhetstestning, vilket exempelvis testningsverktyget NUnit gör (NUnit, 2015). Ett annat
användningsområde är att skriva värden till ett privat fält i en klass i ett tredjepartsbibliotek
som det alltså annars inte hade gått att skriva till.

Ett för arbetet viktigare användningsområde är att anropa en metod i en klass baserat på
namn och parametertyp. MethodInfo är den klass som lagrar information om en metod. Det
går att anropa metoden på detta sätt direkt men det går även att skapa en delegate (ungefär
funktionspekare i C#) från MethodInfo-objektet som kan anropas vid ett senare tillfälle. Detta
gör det möjligt att, under körning, ta reda på vilka objekt vars typ definierar funktioner med
specifika namn och specifika parametertyper (samt returtyp) och anropa den funktionen,
antingen omedelbart eller vid ett senare tillfälle. Ett exempel på just detta visas i kodexemplet 1
på sidan 10. Programmet i kodexemplet letar efter en klass med en funktion som heter Add
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och som tar emot två heltal (av typen int) och returnerar ett heltal (också av typen int). Om
en sådan klass finns kommer programmet att instansiera ett objekt av den klassen och anropa
funktionen.

2.7 Händelsehantering

Som tidigare diskuterats (i kapitel 2.1) är spel i grunden händelsedrivna. I en komponentba-
serad arkitektur måste komponenterna kunna ta emot händelser från spelmotorn och från
andra komponenter (som nämnts i kapitel 2.4). Det finns flera sätt att hantera händelser i en
spelmotor. Två metoder för händelsehantering i ett komponentbaserat system diskuteras här
och dessa metoder kommer utgöra en central del i arbetet.

Det mest intuitiva och det som använts traditionellt är att hantera händelser via polymorfism
med virtuella funktioner för att spelobjekt ska kunna ta emot olika händelser. Då kan det
exempelvis finnas virtuella funktioner för HandleCollision, Update, HandleInput, etc, som tar
emot nödvändiga parametrar för den händelsetypen. En sådan typ av händelsehantering tas
upp av Gregory (2009). Gregory kallar denna typ av händelsehantering för Statically Typed
Function Binding och menar att ett problem med detta är att alla objekt i spelet på något sätt
måste hantera varje händelse, även om dess sätt att hantera det är att inte göra något.

Som tidigare nämnts (kapitel 2.4) använder Unity3D en annan metod som troligen baseras
på reflektion. Eftersom kodbasen för Unity3D är stängd går det bara att spekulera i hur
implementationen ser ut. En implementation sommöjligen är liknande den som används i den
motorn förklaras nedan.

När ett nytt objekt skapas i spelmotorn används reflektion för att ta reda på vilka funktioner som
är definierade i typen för det nya objektet. De funktioner som matchar en viss händelse (med
namn, parametertyper och returtyp) läggs in i en lista för den händelsen. Exempelvis kommer
bara HandleCollision att, vid kollision, anropas på de objekt som definierar funktionen.

När ett objekt förstörs i spelmotorn måste rätt funktioner tas bort från dessa listor, så att
anrop inte sker på objekt som inte lever (eller värre, är avallokerade). Detta kräver alltså att
spelmotorn underhåller listor av funktioner som ska anropas när en viss händelse ska skickas
till komponenterna. Detta kan bli ännu mer komplicerat om spelmotorn tillåter tillfälligt
aktiverade och avaktiverade objekt.

En sådan metod låter komponenter registrera intresse för specifika händelser så att de bara
hanterar händelser de är intresserade av att hantera (de behöver inte göra ''inget'' för händelser
de inte är intresserade av). Med hjälp av reflektion blir denna registrering automatisk och
utvecklaren av en komponent behöver bara definiera rätt metoder.
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Kodlistning 1 Exempel på användandet av reflektion för att hitta en funktion och anropa
den.

1 using System ;
2 using System . Re f l e c t i on ;
3
4 c l a s s ReflectionExample
5 {
6 c l a s s HasAdd
7 {
8 i n t Add( in t a , i n t b)
9 {
10 return a + b ;
11 }
12 }
13
14 de legate in t Adder ( in t a , i n t b) ;
15
16 s t a t i c void Main( s t r i n g [ ] args )
17 {
18 Adder adder = nu l l ;
19 var t s = Assembly . GetExecutingAssembly ( ) . DefinedTypes ;
20 foreach ( var t in t s )
21 {
22 var ms = t . GetMethods ( BindingFlags . NonPublic | BindingFlags . Instance ) ;
23 foreach ( var m in ms)
24 {
25 i f (m.Name == ”Add” )
26 {
27 var ins tance = Activator . CreateInstance ( t ) ;
28 var d = Delegate . CreateDelegate ( typeof (Adder ) , instance , m, f a l s e ) ;
29 i f (d != nu l l )
30 {
31 adder = (Adder )d ;
32 break ;
33 }
34 }
35 }
36 }
37 i f ( adder != nu l l )
38 {
39 Console . WriteLine ( ”20 + 22 = {0}” , adder (20 , 22) ) ;
40 }
41 }
42 }
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3 Problemformulering
Det här arbetet kommer att utvärdera två olika tekniker för händelsehantering i en kompo-
nentbaserad spelmotor. En simulering av en spelmotor kommer att utvecklas och utvärderas
som använder C++ som värdspråk och C# som skriptspråk, där komponenter skrivs i C# och
där funktionsanrop initieras från C++. Rapporten kommer att utvärdera händelsehantering
implementerat med objektorienterad programmering och händelsehantering implementerat
med hjälp av reflektiv programmering som nämnts tidigare i kapitel 2.7 (s. 9). Rapporten
kommer att analysera skillnaden i tidseffektivitet för de båda teknikerna i olika spelmiljöer.

3.1 Det här arbetet

Det finns flera sätt att implementera händelsehantering varav dessa två metoder är särskilt
intressanta. En objektorienterad lösning, med virtuella funktioner, är intressant eftersom att
det är den som används traditionellt. En reflektiv lösning å andra sidan är intressant eftersom
att det är en lösning som, enligt tidigare resonemang kan tänkas användas i Unity3D, som är
en väletablerad spelmotor (se diskussion i kapitel 2.7, s. 9).

I arbetet kommer skillnaden i tidseffektivitet mellan de två teknikerna att analyseras. Då det
är denna skillnaden som är det viktiga behövs inte specifika funktioner för händelsehantering
implementeras i komponenterna, utan de kan vara helt tomma. Den för arbetet intressanta
skillnaden är skillnaden i omkostnad mellan dessa två tekniker. Det är anropen i sig, inte
exekveringen av koden, som kommer att mätas.

Moderna spelmotorer stödjer ofta ett eller flera skriptspråk. I en komponentbaserad spelmotor
skrivs de flesta komponenter i ett av skriptspråken som stöds av spelmotorn. Prestandan för
spel kommer att påverkas av att anrop sker från ett värdspråk till ett skriptspråk. Detta arbete
kommer att ta hänsyn till denna prestandakostnad genom att utvärdera teknikerna i en miljö
med ett skriptspråk. Eftersom att spelmotorer ofta utvecklas i C++ kommer detta arbete att
använda C++ som värdspråk. Som skriptspråk kommer arbetet att använda C# på grund av
dess stöd för reflektion.

Många moderna spelmotorer är komponentbaserade och kraven på moderna spelmotorer blir
allt högre. Målet med detta arbete är att bidra till förståelse för hur olika typer av händelse-
hantering påverkar spels prestanda. Detta är bra att veta för både de som utvecklar spel och de
som utvecklar spelmotorer. Särskilt viktigt är det att veta hur händelsehanteringen påverkar
prestandan i olika typer av spel. Eftersom utvecklarna till en spelmotor inte nödvändigtvis vet
hur spelen som utvecklas kommer att fungera är det lika viktigt för utvecklare av spel som av
spelmotorer att veta hur händelsehanteringen kan påverka spelens prestanda.
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3.2 Representation av spelmiljö

För att utvärdera prestandan för de två olika implementationerna av en komponentbaserad
spelmotor kommer olika typer av spelmiljöer att representeras och mätningar kommer att
göras på hur olika spelmiljöer påverkar vilken implementation som har högst prestanda. Olika
typer av spel innehåller olika antal och typer av objekt och komponenter vilket kommer kunna
påverka resultaten för experimenten.

Olika typer av spelmiljöer kommer att representeras genom att variera olika variabler, såsom:
antalet objekt i världen, omsättningen av objekt i världen (hur många objekt som skapas och
försvinner med tiden), olika mängder komponenter på objekten, komponenter som ignorerar
olika många händelsetyper (redundanta händelser), hur ofta olika händelser skickas (exempel-
vis hur vanliga kollisioner är) och så vidare. Värden på variabler kommer alltså kunna användas
för att representera olika typer av spel på ett abstrakt vis. Det är svårt att veta vilka värden
på variabler som används av riktiga spel utan genomgående analys av spel. En sådan analys
täcks inte av det här arbete, därför kommer värden för variabler behöva estimeras och hänsyn
kommer tas så att värden som används kan användas för att svara på problemet.

För att förstå hur detta kan användas för att representera spel i ett, för arbetet, relevant sätt
kan två olika typer av spel användas som exempel. Spelmiljöerna i många pusselspel, särskilt
för mobila plattformar, är ofta statiska med endast ett fåtal objekt som alltid existerar och där
endast ett fåtal objekt skapas med ojämna mellanrum, ofta bara efter användarinmatning. I
massiva rollspel, däremot, kan det finnas ett för spelaren nästan oberäkneliga antal objekt bara
i det visuella fältet. Projektiler och olika effekter (såsom partikeleffekter) skapas dessutom näst
intill konstant med nästan ingen vilotid alls, åtminstone under vissa faser av spelet.

Olika spel existerar mellan dessa två extremer, med ännu fler variabler över fler axlar som kan
användas för att representera olika spel. Exempelvis kommer olika komponenter i olika spel
hantera olika mängder händelser, vilket även det kan tänkas påverka vilken implementation
som passar bäst, prestandamässigt, för dessa spel.

3.3 Hypotes

Hypotesen för arbetet är att prestandan för reflektiv händelsehantering påverkas negativt av
en högre omsättning, i proportion till antalet totala händelser, och virtuell händelsehantering
negativt av ett högt antal skickade redundanta händelser. Utöver detta kommer troligen
skillnaden i prestanda mellan de två teknikerna inte vara stor i spelmiljöer med fåtal objekt
och komponenter per objekt men stor i spelmiljöer med flertal objekt och komponenter per
objekt.

I spel med stor mängd redundanta händelser kommer det i de fall virtuell händelsehantering
används leda till att tomma funktioner anropas.Detta kan vara en oacceptabel kostnad, speciellt
i en miljö där många komponenter lever vid varje givet tillfälle. Hade istället reflektiv händel-
sehantering använts i en sådan miljö så hade dessa händelser bara lett till funktionsanrop i de
komponenter de används, vilket märkbart begränsar mängden funktionsanrop.
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När reflektiv programmering används måste motorn däremot underhålla listor över vilka
funktioner som ska anropas för varje typ av händelse. I enmiljömedmånga kortlivade entiteter,
eller om omsättningen av entiteter är hög av andra orsaker, kan underhållandet av dessa listor
vara en oacceptabel kostnad. Dessutom är kostnaden för att anropa dessa funktioner oklart
jämfört med virtuella funktioner.

3.4 Metod

Flera experiment kommer att utföras som mäter den genomsnittliga uppdateringstiden vid
exekveringen med de två olika teknikerna i olika representativa miljöer. Den tid som mäts är
den tid det tar för motorn att påbörja uppdatering av ett tidssteg tills dess att alla entiteter
har uppdaterats det tidssteget. Flera tidssteg görs då på detta sätt och den genomsnittliga
tiden för varje tidssteg räknas ut. Därmed kan skillnaden i exekveringstid mellan de två
implementationerna mätas. Ett experiment kommer att utföras för varje kombination av de
förbestämda variablerna. Tabell 2 visar vilka variabler som används för experimenten och vilka
olika värden dessa kan anta. Ett test kommer att utföras för alla kombinationer av dessa sju
variabler. Med vissa restriktioner, som förklaras i nästa stycke, kommer detta innebära att
19200 tester kommer att utföras.

Tabell 2 Variabler och dess olika variabelvärde för experimentet.

Variabler Variabelvärde

Antal objekt 50 100 500 1000 2500 5000

Antal komponenter per objekt 1 3 5 10

Antal skapade och förstörda objekt
per sekund (60 FPS)

0 1 2 3

Antal redundanta händelser 1 3 5 7

Antal mottagna händelser 1 3 5 7

Antal redundanta händelser skickade 1 3 5 7

Antal mottagna händelser skickade 1 3 5 7

Antalet händelser och antalet skickade händelser separeras eftersom att enmotor kan definiera
händelser som inte används, eller som används sällan. Antalet händelser som definieras spelar
roll vid reflektiv händelsehantering vid skapandet och förstörandet av ett objekt då motorn
måste hålla reda på dessa, vilket inte motorn behöver göra vid virtuell händelsehantering.
De restriktioner som gäller vid kombinering av variabler är att antalet skickade händelser,
mottagna eller redundanta, inte kan vara högre än antalet totala händelser, mottagna eller
redundanta.

En annan tänkbarmetod är algoritmanalys för att jämföra prestandanmellan de tvåmetoderna.
En nackdel med algoritmanalys är att de olika metoderna har liknande tidseffektivitet. Dess-
utom finns detmånga faktorer sompåverkar prestandan som inte går att veta, på ett enkelt sätt.
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Framför allt kommer implementationen av virtuella funktioner och reflektiva funktionsanrop
i kompilatorn för både C++ och C# samt JIT-kompilatorn för .NET påverka prestandan. Hur
detta är implementerat är svårt att ta reda på. Det går inte att veta hur olika implementationer
och plattformar kommer att påverka prestandan genom en algoritmanalys eftersom att dessa
faktorer ignoreras av en sådan analys. Utöver detta kommer resultatet av en algoritmanalys inte
kunna ge det svar som önskas. Arbetet ämnar undersöka hur tidsexekveringen av implemen-
tationerna skiljer sig, i sekunder, vid specifika värden av variablerna, vilket en algoritmanalys
inte kan ge svar på.

Utöver algoritmanalys är en annan tänkbar metod att intervjua utvecklare av både spel och
spelmotorer. Framför allt utvecklare av spelmotorer borde ha viss förståelse för hur olika sätt
att implementera händelsehantering påverkar prestandan. Spelutvecklare kan tänkas ha viss
förståelse, men är kanske inte lika objektiva som utvecklare av spelmotorer. Att utföra en
intervju kan dock komma att säga mer om vad utvecklare tycker är en bra lösning, snarare
än vad som faktiskt är en bra lösning. Det är svårt att veta om intervjuer ger ett objektivt svar.

Experiment passar bättre in på problemet. Genom att använda experiment kommer mätdata
kunna tas fram automatiskt som senare kan analyseras. Nackdelen med experiment är att det
bara kommer att säga hur de olika implementationerna presterar på den specifika plattformen
som experimentet utförs på. Dessutom kommer bara ett begränsat antal experiment kunna
utföras.
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4 Utförande
För att utföra experimenten görs en implementation i tre steg. Först skrivs en koppling mellan
C# och C++. Sedan skrivs själva motorn, som skickar händelser till komponenter. Sedan knyts
detta ihop med ett program som utför experimenten givet värden på experimentvariablerna.

4.1 C# som skriptspråk

För att kunna anropa funktioner skrivna i C# från C++ används Microsofts .NET. Ett annat
alternativ hade varit att använda Mono (Mono Project, 2015), en open source-implementering
av .NET-specifikationen. Hade Mono använts hade detta tillåtit tester på andra plattformar
som bara Mono stödjer, exempelvis Linux. Å andra sidan är .NET mest använt och har en
större användar-community, vilket gör det enklare att hitta information för implementering
av koppling till C++. Olika plattformar hade varit intressant att utvärdera i mån av tid, men ses
inte som ett direkt krav för experimentet och således har Microsofts .NET valts.

En möjlig implementation av detta, som används i detta projekt, finns beskrivet i Ang (2008).
Kopplingen görs i tre delar: en DLL skriven i C#, en DLL skriven i C++/CLI (genom att
kompilera koden med den för Microsofts kompilatorer unika flaggan /clr) samt en exekverbar
fil skriven i standard-C++. Ett diagram över detta syns i figur 3. Ett förenklat exempel beskrivs
även nedan, anpassad efter Ang (2008).

Figur 3 Diagram över uppbyggnad.

Först skrivs en klass i C#:

Kodlistning 2 Klass skriven i C#.

1 c l a s s CsharpManaged
2 {
3 publ ic in t Add( in t a , i n t b)
4 {
5 return a + b ;
6 }
7 }

Efter det skrivs ett mellanlager i C++/CLI, kompilerat med /clr. C++/CLI är en specifikation
skriven av Microsoft vilket, i stort sett, ger C++ tillgång till funktioner i .NET (exempelvis
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garbage collection) och låter programmet direkt använda DLL:er skrivna i C#. Detta gör att
klassen ovan kan instansieras i C++/CLI med hjälp av nyckelordet gcnew och sparas undan i
ett gcroot-objekt (Wikipedia, 2004). Detta är hur .NET-objekt skapas i CLI. gcnew allokerar
objektet i garbage collectorn och gcroot hanterar referensen för garbage collection (Microsoft,
2015a). Det hela läggs in i en klass som dels instansierar och håller gcroot-objektet och dels
definierar en funktion för varje funktion i C#-objektet, så att denna klass kan användas som
om det vore samma objekt. Detta leder dock till viss overhead p.g.a. att många hopp måste
göras. Detta är inte ett problem så länge båda implementationerna av händelsehantering gör
lika många hopp.

Kodlistning 3 Klass skriven i C++/CLI.

1 #pragma once
2
3 #using <CsharpManaged . d l l>
4 #inc lude <vcc l r . h>
5
6 c l a s s CppManaged
7 {
8 publ ic :
9 CppManaged( )
10 {
11 obj_ = gcnew CsharpManaged ( ) ;
12 }
13
14 i n t add( in t a , i n t b)
15 {
16 return obj_->Add(a , b) ;
17 }
18 pr ivate :
19 gcroot<CsharpManaged^> obj_ ;
20 } ;

För att skapa och anropa metoder på detta objekt från C++ kompileras detta som en DLL med
flaggan /clr och följande fristående funktioner exponeras:

Kodlistning 4 Funktioner i C++/CLI som exporteras i DLL.

1 __declspec ( d l l expor t ) in t add(CppManaged* obj , i n t a , in t b)
2 {
3 return obj ->add(a , b) ;
4 }
5
6 __declspec ( d l l expor t ) CppManaged* create_object ( )
7 {
8 return new CppManaged( ) ;
9 }
10
11 __declspec ( d l l expor t ) void de lete_object (CppManaged* obj )
12 {
13 de l e t e obj ;
14 }
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Det finns alltså en funktion för att skapa en pekare till objektet och en funktion för att avallokera
pekare. Det finns dessutom en funktion för varje funktion i objektet, som tar emot den pekaren
och sedan anropar rätt funktion på den pekaren och returnerar resultatet.

Klassen CppManaged kan då framåtdeklareras i standard-C++ så att en pekare kan hanteras
därifrån utan att kräva flaggan /clr. Dessa funktioner kan sedan anropas från standard-C++:

Kodlistning 5 Klass skriven i C#.

1 #inc lude <memory>
2 #inc lude <iostream>
3
4 c l a s s CppManaged ;
5
6 __declspec ( d l l import ) in t add(CppManaged* obj , i n t a , in t b) ;
7 __declspec ( d l l import ) CppManaged* create_object ( ) ;
8 __declspec ( d l l import ) void de lete_object (CppManaged* obj ) ;
9
10 i n t main ( )
11 {
12 auto ptr = std : : unique_ptr<CppManaged , void (*) (CppManaged*)>(create_object ( ) ,

de lete_object ) ;
13 std : : cout << add( ptr . get ( ) , 20 , 22) ;
14 std : : cout << std : : endl ;
15 }

Detta mönster används genom hela lösningen för att skapa en naturlig koppling mellan C#
och C++. Det viktiga är att mellanlagret för reflektiva och virtuella komponenter är så lika som
möjligt, så att overheaden för att anropa funktioner är densamma. Klassen std::unique_ptr från
standardbiblioteket används för hantering av pekare (Cppreference, 2015a).

4.2 Simuleringen

Komponenterna i simuleringen, på C#-sidan, består av en basklass och en klass som ärver
ifrån den klassen. Beroende på variablerna för experimentet, antalet redundanta och antalet
mottagna händelser, definierar underklassen ett antal funktioner för händelsehantering. Detta
ser olika ut för virtuella eller reflektiva komponenter. Nedan syns exempel på detta för både
virtuella och reflektiva komponenter, för 2 redundanta händelser och 2 mottagna händelser.
Funktionerna för dessa kallas RedunantEventN och ReceiveEventN (där N är någon siffra),
men det är viktigt för experimentet att båda behandlas som att de potentiellt behöver anropas.

Kodlistning 6 Komponenthierarkin i C# för 2 redundanta och 2 mottagna händelser för
reflektiva komponenter

1 namespace Csharp . Re f l e c t i v e
2 {
3 publ ic c l a s s BaseComponent
4 {
5 publ ic de l egate void EventHandler ( ) ;
6 }
7 publ ic c l a s s Component : BaseComponent
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8 {
9 publ ic void ReceiveEvent0 ( ) {}
10 publ ic void ReceiveEvent1 ( ) {}
11 }
12 }

Kodlistning 7 Komponenthierarkin i C# för 2 redundanta och 2 mottagna händelser för
virtuella komponenter

1 namespace Csharp . Virtua l
2 {
3 publ ic c l a s s BaseComponent
4 {
5 publ ic de l egate void EventHandler ( ) ;
6 publ ic v i r t u a l void ReceiveEvent0 ( ) { }
7 publ ic v i r t u a l void ReceiveEvent1 ( ) { }
8 publ ic v i r t u a l void RedundantEvent0 ( ) { }
9 publ ic v i r t u a l void RedundantEvent1 ( ) { }
10 }
11 publ ic c l a s s Component : BaseComponent
12 {
13 publ ic over r ide void ReceiveEvent0 ( ) {}
14 publ ic over r ide void ReceiveEvent1 ( ) {}
15 }
16 }

Dessa klasser kan sedan alltså instansieras i C++/CLI enligt metoden beskriven i kapitel 4.1.
Mellanklassen namnges ComponentRef. För virtuella komponenter fungerar anrop på samma
sätt som dennametod. För reflektiva komponenter sparas däremot de funktioner som deklare-
ras undan i en delegate (Microsoft, 2015b), enligt 8 nedan:

Kodlistning 8 Skapandet av en reflektiv komponent.

1 s t a t i c ComponentRef* Make( )
2 {
3 ComponentRef* r e t = new ComponentRef ( ) ;
4 auto object = gcnew Component ( ) ;
5 ret ->object_ = object ;
6 System : : Type^ type = Component : : typeid ;
7 auto method_rec_0 = type ->GetMethod( ”ReceiveEvent0” ) ;
8 i f (method_rec_0 != nu l lp t r )
9 {
10 ret ->receive_event_0_ = stat ic_cast<BaseComponent : : EventHandler^>(
11 method_rec_0->CreateDelegate (BaseComponent : : EventHandler : : typeid , ob jec t ) ) ;
12 }
13 auto method_red_0 = type ->GetMethod( ”RedundantEvent0” ) ;
14 i f (method_red_0 != nu l lp t r )
15 {
16 ret ->redundant_event_0_ = stat ic_cast<BaseComponent : : EventHandler^>(
17 method_red_0->CreateDelegate (BaseComponent : : EventHandler : : typeid , ob jec t ) ) ;
18 }
19 return re t ;
20 }
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För reflektiva komponenter finns det för varje händelse ett par funktioner, en för att kontrollera
om funktionen finns och en som anropar funktionen, enligt 9. För virtuella komponenter finns
det endast en funktion, nämligen den som anropar funktionen på komponent-objektet. Det
är alltså dessa funktioner som anropas för att skicka händelser från standard-C++, och alltså
själva spelmotorn.

Kodlistning 9 Funktioner för händelser i reflektiva komponenter.

1 bool has_receive_event_0 ( )
2 {
3 return stat ic_cast<BaseComponent : : EventHandler^>(receive_event_0_ ) != nu l l p t r ;
4 }
5 void receive_event_0 ( )
6 {
7 return ( (BaseComponent : : EventHandler ^) receive_event_0_ ) ( ) ;
8 }
9 gcroot<BaseComponent : : EventHandler^> receive_event_0_ ;

För att hantera spelobjekt skapas två klasser i standard-C++, en för virtuella komponenter och
en för reflektiva komponenter. Ett spelobjekt består av en lista komponenter. Då komponenter-
na sparas i ComponentRef-objekt implementeras spelobjekt som en std::vector (Cppreference,
2015c) av ComponentRef-pekare. Eftersom att det finns flera spelobjekt finns det alltså en lista
av en lista av komponenter. Hur detta ser ut för reflektiva komponenter syns nedan. Förutom
skillnader i namespace ser det likadant ut för virtuella komponenter.

Kodlistning 10 Spelobjekt för reflektiva komponenter

1 typedef std : : unique_ptr<Re f l e c t i v e : : ComponentRef ,
void (*) ( Re f l e c t i v e : : ComponentRef*)> ref_ptr

2 std : : vector<std : : vector<ref_ptr>> objects_ ;

4.2.1 Skapandet av spelobjekt

När ett spelobjekt skapas så skapas det antal komponenter, enligt experimentvariablerna, som
ska skapas för det experimentet somutförs. För både reflektiva och virtuella komponenter läggs
dessa komponenter in i listan som representerar det spelobjektet. För reflektiva komponenter
läggs dessutom objektet in i en lista för varje händelse som den komponenten använder.

För att göra detta för reflektiva komponenter används en hashtabell med funktionspekare
som nyckel och en lista av komponent-pekare som värde. För hashtabellen används stan-
dardbibliotekets std::unordered_map (Cppreference, 2015b) Funktionspekaren som används
är den som exponeras i C++/CLI för varje händelse. När en komponent skapas kontrolleras
vilka funktioner komponenten använder genom att anropa rätt funktion för detta exponerad i
DLL:en. Om funktionen används läggs en pekare till komponenten in i listan som är mappad
till funktionspekaren för den händelsen. Tidskomplexiteten för denna operation är amorterad
konstant, efter specifikationer för std::unordered_map.
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4.2.2 Förstörelse av spelobjekt

Förstörelse av ett spelobjekt går till genom att ta bort det sista spelobjektet i listan, genom att
förstöra alla dess komponenter. Klassen std::unique_ptr används såminnet för komponenterna
hanteras automatiskt. För reflektiva komponenter måste alla listor för händelser itereras
och pekare för borttagna komponenter måste tas bort. Detta är en linjär operation, efter
specifikationer för std::unordered_map.

4.2.3 Uppdatering av spelobjekt

I en uppdatering skickas rätt antal redundanta och mottagna händelser till komponenterna.
För virtuella komponenter itereras objekten för varje händelse och rätt funktion anropas för
den händelsen med alla dess komponenter. För reflektiva komponenter itereras istället listan
som återfinns i hashtabellenmappad till pekaren till funktionen för händelsen. För varje pekare
i den listan anropas funktionen med den pekaren, som alltså är en pekare till en komponent,
som argument.

Efter att detta har gjorts skapas och förstörs såmånga objekt som behövs för att uppfylla kravet
på hur många objekt som ska skapas och förstöras per sekund för nuvarande experiment. En
sekund definieras som 60 uppdateringar, eftersom att detta är en vanlig målsättning i spel.

4.2.4 Exekvering av tester

Det ovan beskrivna experimentprogrammet består alltså av två DLL-filer, en skriver i C# och en
skriven i C++/CLI, samt en exekverbar fil skriven i standard-C++ som innehåller ovanstående
klasser för simulering. Den exekverbara filen tar emot värden för experimentet och utför experi-
mentet genom att utföra ett antal uppdateringar och mäta tiden som går åt för att utföra dessa
uppdateringar. Sedan räknas den genomsnittliga tiden ut för uppdateringarna och matas ut
genom standard-output. Detta gör att ett annat program kan exekvera experimentprogrammet
och, genom att läsa av programmets output, spara undan tiden.

I den här implementeringen görs 600 uppdateringar, vilket representerar 10 sekunders speltid
i 60 FPS (uppdateringar per sekund). Detta är en rimlig kompromiss mellan tidsåtgång och
exakthet. Längre tid gör att tillfälliga prestandapikar försvinner, exempelvis garbage collection.

Det är viktigt att starta en ny process för varje test, och inte låta alla tester göras i samma
process. Detta beror på att det inte är önskvärt att låta minne som allokerats i tidigare tester,
vid garbage collection, påverka senare tester. Därför är det viktigt att börja varje ny test med en
helt ny minnesheap för .NETs runtime. Därför startas tester från ett annat program, beskrivet
nedan.
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4.3 Metaprogrammering

Eftersom att det behövs flera olika komponentklasser beroende på hur många händelser
som används för varje experiment skrivs ett program som skriver den koden istället för att
detta görs manuellt, för varje kombination. Detta minskar även risken för fel. Detta program,
metaprogrammet, används för att skriva de delar av experimentprogrammet där händelser tas
emot, skickas eller används. Metaprogrammet tar som indata antalet redundanta och antalet
mottagna händelser, och skriver experimentprogrammet därefter.

För att sedan utföra experimenten skrivs ytterligare ett program, körprogrammet, för att auto-
matisera exekveringen av metaprogrammet så att experimentprogrammet automatiskt skrivs
och kompileras för olika uppsättningar händelser och sedan exekveras. Kompilering utförs
genom att exekvera MSBuild.exe, som installeras tillsammans med Visual Studio (Microsoft,
2015c). Körprogrammet kan sedan ta emot intervaller för experimentvariablerna, se kapitel 3.4,
som indata. Detta gör att hela experimentprocessen är automatiserad. Alla dessa hjälpprogram
är skrivna i C#. Alla program exekveras från körprogrammet med klassen Process (Microsoft,
2015d).

4.4 Experimentprocessen

Den automatiserade experimentprocessen ser till slut ut som nedan:

1. Kompilera metaprogrammet
2. För varje kombination av redundanta och mottagna händelser:

(a) Exekvera metaprogrammet med den kombinationen händelser för att skriva experi-
mentprogrammet.

(b) Kompilera experimentprogrammet.
(c) För varje kombination av resterande variabler:

i. exekvera experimentprogrammet med denna kombination som indata.
ii. Läs av och spara utdata.

Experimentprocessen börjar alltså med indata i form av värden på variabler. Experimentpro-
grammet exekveras för alla kombinationer av dessa värden. Resultatet blir en stor mängd
utdata i form av hur lång tid en uppdatering tar för alla dessa kombinationer i de två olika
miljöerna. Denna utdatan kan sedan analyseras.

4.5 Pilotstudie

En pilotstudie utförs för att testa validiteten av artefakten. Utdatan från denna studie kommer
att analyseras genom att dela upp kombinationer i tre olika testfall. Tester med låga värden på
alla variabler utgör testfall 1, medan höga variabler utgör testfall 3 och testfall 2 utgörs av tester
med värden mellan de två andra fallen. För att ett test ska falla in i något av testfallen krävs att
alla värden stämmer in på det testfallet. Resultatet från tester som faller in på något av testfallen
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räknas ihop och genomsnittstiden för testerna för varje testfall räknas ut och redovisas. Detta
kommer att ge svar på vilken typ av händelsehantering som passar bäst på spel som faller in i
några av dessa testfall och hur stor skillnaden är.

De tre testfallen visas visuellt i tabell 3.

Tabell 3 Testfall 1, testfall 2 och testfall 3.

Variabler Variabelvärde

Antal objekt 50 100 500 1000 2500 5000

Antal komponenter per objekt 1 3 5 10

Antal skapade och förstörda objekt
per sekund (60 FPS)

0 1 2 3

Antal redundanta händelser 1 3 5 7

Antal mottagna händelser 1 3 5 7

Antal redundanta händelser skickade 1 3 5 7

Antal mottagna händelser skickade 1 3 5 7

Det förväntade resultatet från denna studie var att i alla kategorier borde reflektiv händelse-
hantering vara det bäst presterande. Resultatet från denna studie visade följande:

Testfall 1:
Virtuell: 0
Reflektiv: 0,0083333496004343

Testfall 2:
Virtuell: 0,625765039689011
Reflektiv: 0,396111753665739

Testfall 3:
Virtuell: 14,566704750061
Reflektiv: 15,3333749771118

Detta stämmer inte riktigt överensmed det förväntade resultatet, då virtuell händelsehantering
presterar bättre för stora spel. För att utforska resultatet ytterligare utfördes en ny studie med
två nya testfall som byggde på testfall 3 med ett fåtal ändringar: testfall 4 är testfall 3 med låg
objektomsättning (inställd på 0) och testfall 5 är testfall 3 med få mottagna händelser (både
totalt och skickade, inställda på 1). Resultatet för denna studie visas nedan:

Testfall 4:
Virtuell: 14,5500049591064
Reflektiv: 13,3250250816345
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Testfall 5:
Virtuell: 8,47667002677917
Reflektiv: 1,4083339869976

Detta tyder på att dessa två faktorer (hög omsättning och många mottagna händelser) påver-
kade resultaten negativt från förra studien. Dessutom stödjer resultaten hypotesen.
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5 Utvärdering
Här presenteras undersökningen som gjorts efter utförandefasen. Resultaten från studien
presenteras först. Sedan analyseras resultaten, därefter förs en slutsats kring dessa resultat.

5.1 Presentation av undersökning

Studien utförs på en dator med följande hårdvaruspecifikationer:

CPU Intel Core i7 3610QM 2.39GHz
RAM 8GB Dual-Channel DDR3 798 MHz
Moderkort ASUSTeK G55VW
Grafikkort NVIDIA GeForce GTX 660

Tabell 4 Hårdvaruspecifikation.

Datorn är installeradmedWindows 7HomePremium64-bit SP1. Artefakten kompileradesmed
Visual Studio 2013 (Premium).

Under studien utförs 19200 automatiska tester genom att kombinera alla värden från expe-
rimentvariablerna, vilket är för många för att presentera här. Ur dessa tester görs ett repre-
sentativt urval som presenteras här nedan. Ett urval har gjorts för att visa variablers påverkan
på prestandan i kombination med ett större spann av andra variabler. Tester redovisas med
avseende av en variabels påverkan på prestandan genom en graf med den genomsnittliga
uppdateringstiden i Y-led samt en lista av använda värden på övriga variabler till höger om
grafen. Av utrymmesskäl skiljer sig ordvalet för beskrivningen av variablerna i tabellen något
från de som presenteras i kapitel 3.4men samma variabler används och listas i samma ordning.
Urvalen representerar spelmiljöer som kategoriseras som små, mellanstora och stora för att
förenkla den fortsatta diskussionen av arbetet. Tester med 50 eller 100 objekt räknas i den
här utvärderingen generellt som små spel, tester med 500 eller 1000 objekt som mellanstora
spel och testfall med 2500 eller 5000 objekt som stora spel. Vissa undantag görs, tumregeln
som används för den här utvärderingen är då att tester med majoriteten låga värden på
variabler (enligt tabellen i kapitel 3.4) faller inom kategorin små spel, tester med höga värden
inom kategorin stora spel och tester med värden däremellan inom kategorin mellanstora spel.
Graferna visas med samma skala över Y-axeln, 0 till 25 ms i uppdateringstid. Detta gör det
enkelt att visuellt jämföra de olika graferna. I vissa fall syns dock inte skillnaden mellan de två
metoderna i denna skala, i sådana fall visas en graf med en mindre skala också.
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5.1.1 Omsättning

Först redovisas hur omsättningen påverkar prestandan i tre fall. Omsättningen definieras som
antalet objekt som skapas och förstörs under en sekund där en sekund definieras som 60
uppdatering.

I det första fallet visas omsättningens påverkan i mellanstora spel (figur 4). En annan skala av
grafen syns i figur 5. Här syns ingen dramatisk ökning i tid även när omsättningen ökar, i något
av fallen. Däremot visar det att reflektiv händelsehantering är fördelaktigt i alla dessa fall.

Objekt 1000
Komponenter per objekt 5
Omsättning X-axeln
redundanta händelser 5
mottagna händelser 5
redundant händelse

skickade
3

mottagna händelse
skickade

3

Figur 4 & Tabell 5 Omsättning för mellanstora spel med skala från 0 till 25 ms för
uppdateringstid.

Objekt 1000
Komponenter per objekt 5
Omsättning X-axeln
redundanta händelser 5
mottagna händelser 5
redundant händelse

skickade
3

mottagna händelse
skickade

3

Figur 5 & Tabell 6 Omsättning för mellanstora spel med skala från 0 till 1 ms för uppdate-
ringstid.

Nedan syns det andra fallet med samma värden som ovanstående fall, fast med antalet objekt
satt till 100 istället för 1000 (figur 6). En annan skala av den grafen syns i figur 7. Här syns att
tiden blir 10 gånger kortare när antalet objekt minskas med 10 gånger, i det här fallet.
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Objekt 100
Komponenter per objekt 5
Omsättning X-axeln
redundanta händelser 5
mottagna händelser 5
redundant händelse

skickade
3

mottagna händelse
skickade

3

Figur 6 & Tabell 7 Omsättning för mellanstora spel med få objekt med skala från 0 till 25
ms för uppdateringstid.

Objekt 100
Komponenter per objekt 5
Omsättning X-axeln
redundanta händelser 5
mottagna händelser 5
redundant händelse

skickade
3

mottagna händelse
skickade

3

Figur 7 & Tabell 8 Annan skala av omsättning för mellanstora spel med få objekt med skala
från 0 till 0,12 ms i uppdateringstid.

I det tredje fallet visas omsättningens påverkan i stora spel (figur 8). Som syns här ökar
uppdateringstiden för reflektiv händelsehantering när att omsättningen ökar. Däremot verkar
inte virtuell händelsehantering påverkas alls, förutom brus i mätningen.

Objekt 5000
Komponenter per objekt 10
Omsättning X-axeln
redundanta händelser 7
mottagna händelser 7
redundant händelse

skickade
7

mottagna händelse
skickade

7

Figur 8 & Tabell 9 Omsättning för stora spel
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5.1.2 Antal objekt

Nedan undersöks hur antalet objekt påverkar prestandan. Tre fall används: små spel, mel-
lanstora spel och stora spel.

För små spel har alltid reflektiv händelsehantering lägre uppdateringstid oavsett mängden
objekt, med undantag av 50 och 100 spelobjekt då skillnaden är försvinnande liten och kan
bero på brus. Detta syns i figur 9 och i närmare skala i figur 10. I linje med undersökningen av
omsättning (kapitel 5.1.1) är den absoluta skillnaden inte stor även om den relativa skillnaden
är stor. Det syns också att prestandakostnaden för virtuell händelsehantering verkar växa
snabbare än för reflektiv händelsehantering.

Objekt X-axeln
Komponenter per objekt 1
Omsättning 0
redundanta händelser 3
mottagna händelser 3
redundant händelse

skickade
1

mottagna händelse
skickade

1

Figur 9 & Tabell 10 Startobjekt för små spel.

Objekt X-axeln
Komponenter per objekt 1
Omsättning 0
redundanta händelser 3
mottagna händelser 3
redundant händelse

skickade
1

mottagna händelse
skickade

1

Figur 10 & Tabell 11 Startobjekt för små spel med skala 0 till 0,4 ms i uppdateringstid.

Mellanstora spel visas i figur 11 nedan. Här är den absoluta skillnaden stor vid stor mängd
objekt, uppemot 0,71 millisekunder för 2500 objekt (en ökning med 50% från reflektiv till
virtuell händelsehantering). Fortfarande gäller att reflektiv händelsehantering är bättre pre-
standamässigt än virtuell händelsehantering.
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Objekt X-axeln
Komponenter per objekt 5
Omsättning 2
redundanta händelser 5
mottagna händelser 5
redundant händelse

skickade
3

mottagna händelse
skickade

3

Figur 11 & Tabell 12 Startobjekt för mellanstora spel med skala 0 till 25 ms i uppdaterings-
tid.

Slutligen visas i figur 12 nedan mängden startobjekts påverkan på stora spel. Här är tiden för
virtuell händelsehantering lägre endast i fallet med 5000 startobjekt.

Objekt X-axeln
Komponenter per objekt 10
Omsättning 3
redundanta händelser 7
mottagna händelser 7
redundant händelse

skickade
7

mottagna händelse
skickade

7

Figur 12 & Tabell 13 Startobjekt för stora spel.

Reflektiv händelsehantering har lägre eller samma uppdateringstid som virtuell händelsehan-
tering i de tre ovanstående fallen, förutom för fallet med 5000 startobjekt i figur 12 och de två
fallen för 50 och 100 startobjekt i figur 10.

5.1.3 Antal händelser

Sedan undersöks hur antalet händelser påverkar prestandan. Först jämförs hur antaletmottag-
na totala händelser påverkar prestandan och sedan jämförs hur antalet redundanta händelser
påverkar prestandan. I alla dessa fall används stora spel,med hög omsättning, stort antal objekt
samt stort antal komponententer per objekt. Därefter undersöks mer noggrant hur redundanta
händelser påverkar prestandan när andra variabler ändras.

Nedan visas resultat för antalet mottagna händelser.
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Objekt 5000
Komponenter per objekt 10
Omsättning 3
redundanta händelser 7
mottagna händelser X-axeln
redundant händelse

skickade
7

mottagna händelse
skickade

1

Figur 13 & Tabell 14 Mottagna händelser för stora spel med lågt antal skickade mottagna
händelser.

I figur 13 syns att reflektiv händelsehantering är bättre prestandamässigt för alla fall. Det syns
att reflektiv händelsehantering tappar i prestanda allteftersom antalet mottagna händelser
växer, medan virtuell händelsehantering inte påverkas.

Objekt 5000
Komponenter per objekt 10
Omsättning 3
redundanta händelser 7
mottagna händelser X-axeln
redundant händelse

skickade
7

mottagna händelse
skickade

3

Figur 14 & Tabell 15 Mottagna händelser för stora spel med mellanhögt antal skickade
mottagna händelser.

I figur 14 syns liknande resultat som i figur 13 även om skillnaden är mindre. Från tidigare
resultat har redan visats att vid högre antal skickade mottagna händelser är virtuell händelse-
hantering något bättre prestandamässigt (se ex. figur 12).

Nedan visas sedan resultat för antalet redundanta händelser. I figur 15 syns att virtuell händel-
sehantering ger bättre uppdateringstid än reflektiv händelsehantering vid lågt antal skickade
redundanta händelser utan att verka påverkas av ett högre antal redundanta händelser.
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Objekt 5000
Komponenter per objekt 10
Omsättning 3
redundanta händelser 7
mottagna händelser X-axeln
redundant händelse

skickade
3

mottagna händelse
skickade

7

Figur 15 & Tabell 16 Redundanta händelser för stora spel med lågt antal skickade redun-
danta händelser.

I figur 16 syns även här att uppdateringstiden för virtuell händelsehantering är lägre. Däremot
är skillnaden lägre mellan de två metoderna, eftersom att reflektiv händelsehantering inte
tappar prestanda jämfört med 15medan virtuell händelsehantering gör det. Uppdateringstiden
för reflektiv händelsehantering i båda dessa figurer (15 och 16) ökar när antalet redundanta
händelser går från 3 till 5 men den trenden fortsätter inte vid 7 redundanta händelser utan
tiden går tillbaka till ungefär samma värde som vid 3 redundanta händelser. Orsaken till detta
är oklar.

Objekt 5000
Komponenter per objekt 10
Omsättning 3
redundanta händelser 7
mottagna händelser X-axeln
redundant händelse

skickade
3

mottagna händelse
skickade

7

Figur 16 & Tabell 17 Redundanta händelser för stora spel med mellanhögt antal skickade
redundanta händelser.

I figur 17 visas hur samma redundanta händelser påverkar prestandan i en miljö med låg om-
sättning och låga antal skickade händelser. Här försvinner skillnadenmellan de tvåmetoderna.
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Objekt 5000
Komponenter per objekt 10
Omsättning 0
redundanta händelser 7
mottagna händelser X-axeln
redundant händelse

skickade
1

mottagna händelse
skickade

1

Figur 17 & Tabell 18 Redundanta händelser för stora spel med lågt antal skickade redun-
danta händelser, låg omsättning och lågt antal skickade mottagna händelser.

I figur 18 visas hur redundanta händelser påverkar prestandan i sammamiljö som 17med högre
antal skickade redundanta händelser.

Objekt 5000
Komponenter per objekt 10
Omsättning 0
redundanta händelser 7
mottagna händelser X-axeln
redundant händelse

skickade
3

mottagna händelse
skickade

1

Figur 18 & Tabell 19 Redundanta händelser för stora spel med lågt antal skickade redun-
danta händelser, låg omsättning och lågt antal skickade mottagna händelser.

När även antalet totala mottagna händelser blir färre blir skillnaden större, till fördel för
reflektiv händelsehantering, se figur 19.

Objekt 5000
Komponenter per objekt 10
Omsättning 0
redundanta händelser 3
mottagna händelser X-axeln
redundant händelse

skickade
3

mottagna händelse
skickade

1

Figur 19 & Tabell 20 Redundanta händelser för stora spel med mellanhögt antal skickade
redundanta händelser, låg omsättning och lågt antal mottagna händelser.
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Denna skillnaden sänks något med högre omsättning även om reflektiv händelsehantering
fortfarande är bättre prestandamässig, vilket visas i figur 20. Reflektiv händelsehantering blir
0,36 till 0,38 ms långsammare i dessa fall, en ökning i skillnad på 6%.

Objekt 5000
Komponenter per objekt 10
Omsättning 3
redundanta händelser 3
mottagna händelser X-axeln
redundant händelse

skickade
3

mottagna händelse
skickade

1

Figur 20 & Tabell 21 Redundanta händelser för stora spel med mellanhögt antal skickade
redundanta händelser och lågt antal mottagna händelser.

5.1.4 Antalet skickade händelser

Därefter undersöks hur antalet skickade händelser påverkar prestandan. Först jämförs antalet
mottagna skickade händelser, sedan jämförs antalet skickade redundanta händelser. Jämfö-
relsen görs på mellanstora spel, med 1000 objekt, 5 komponenter per objekt och högt antal
händelser. Dessutom görs först en jämförelse med ingen omsättning och därefter görs en
jämförelse med hög omsättning, för att visa hur omsättning påverkar skillnaden. Graferna för
ingen omsättning visas först med skala 0 till 25 ms för uppdateringstid, sedan med skalan 0
till 2,5 ms för uppdateringstid. Graferna för hög omsättning visas bara i skalan 0 till 2,5 ms för
uppdateringstid.

I figur 21 och figur 22, för skickade mottagna händelser, nedan syns att båda tiden för
uppdatering ökar linjärt för båda metoderna även om reflektiv händelsehantering ökar något
snabbare. Skillnaden mellan metoderna går från 0,98 ms för 1 skickad mottagen händelse till
0.8 ms för 7 mottagna händelser, i förmån för reflektiv händelsehantering, en minskning på
18%. I figur 23 visas grafen för hög omsättning för skickade mottagna händelser. Här syns
att virtuell händelsehantering inte påverkas alls, medan reflektiv händelsehantering påverkas
något. Skillnaden mellan figur 22 och figur 23 för reflektiv händelsehantering är 0,08 ms för 1
mottagen händelse (från 0,17 ms till 0,25 ms, en ökning på 47%) och 0,06 ms för 7 mottagna
händelser (från 1,22 ms till 1,28 ms, en ökning på 5%).
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Objekt 1000
Komponenter per objekt 5
Omsättning 0
redundanta händelser 7
mottagna händelser 7
redundant händelse

skickade
7

mottagna händelse
skickade

X-axeln

Figur 21 & Tabell 22 Skickade mottagna händelser för medelstora spel med ingen omsätt-
ning med skala 0 till 25 millisekunder för uppdateringstid.

Objekt 1000
Komponenter per objekt 5
Omsättning 0
redundanta händelser 7
mottagna händelser 7
redundant händelse

skickade
7

mottagna händelse
skickade

X-axeln

Figur 22 & Tabell 23 Skickade mottagna händelser för medelstora spel med ingen omsätt-
ning med skala 0 till 2,5 millisekunder för uppdateringstid.

Objekt 1000
Komponenter per objekt 5
Omsättning 3
redundanta händelser 7
mottagna händelser 7
redundant händelse

skickade
7

mottagna händelse
skickade

X-axeln

Figur23&Tabell 24 Skickademottagnahändelser förmedelstora spelmedhög omsättning
med skala 0 till 2,5 millisekunder för uppdateringstid.

För skickade redundanta händelser syns i figur 24 och figur 25 istället att endast tiden för upp-
datering ökar linjärt för virtuell händelsehantering. Reflektiv händelsehantering är konstant för
alla fall. Skillnaden mellan metoderna går här från 0,07 ms för 1 skickad mottagen händelse,
i förmån för virtuell händelsehantering, till 0,8 ms för 7 mottagna händelser, i förmån för
reflektiv händelsehantering, en ökning på 1143%. I figur 26 visas grafen för hög omsättning för
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skickade redundanta händelser. Här syns återigen att virtuell händelsehantering inte påverkas
alls, medan reflektiv händelsehantering påverkas något. Skillnadenmellan figur 25 och figur 26
för reflektiv händelsehantering är 0,08 ms för 1 mottagen händelse (från 1,22 ms till 1,3 ms, en
ökning på 7%) och 0,06 ms för 7 mottagna händelser (från 1,22 ms till 1,28 ms, en ökning på
5%, vilket är jämförelsevis samma skillnad från tidigare (figur 22 och figur 23).

Objekt 1000
Komponenter per objekt 5
Omsättning 0
redundanta händelser 7
mottagna händelser 7
redundant händelse

skickade
X-axeln

mottagna händelse
skickade

7

Figur 24 & Tabell 25 Skickade redundanta händelser för medelstora spel med ingen
omsättning med skala 0 till 25 millisekunder för uppdateringstid.

Objekt 1000
Komponenter per objekt 5
Omsättning 0
redundanta händelser 7
mottagna händelser 7
redundant händelse

skickade
X-axeln

mottagna händelse
skickade

7

Figur 25 & Tabell 26 Skickade redundanta händelser för medelstora spel med ingen
omsättning med skala 0 till 2,5 millisekunder för uppdateringstid.

Objekt 1000
Komponenter per objekt 5
Omsättning 3
redundanta händelser 7
mottagna händelser 7
redundant händelse

skickade
X-axeln

mottagna händelse
skickade

7

Figur 26 & Tabell 27 Skickade redundanta händelser för medelstora spel med hög omsätt-
ning med skala 1 till 2,5 millisekunder för uppdateringstid.
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5.2 Analys

Det framkommer av mätningarna att de två metoderna för händelsehantering, virtuell och
reflektiv, har skilda prestandaprofiler beroende på variablerna som användes i arbetet. Det
framkommer att reflektiv händelsehantering i de flesta fall är bättre prestandamässigt än
virtuell händelsehantering förutom i några undantag. Det första undantaget är när de högsta
värdena för variablerna för experimentet använts, se figur 12 för 5000 startobjekt. Virtuell
händelsehantering verkar vara bättre vid sådana extrema värden. Det andra undantaget är vid
vissa låga värden, se figur 10 för 50 och 100 startobjekt. Uppdateringstiden för dessa värden är
nära 0 ms vilket gör att det troligen inte är viktigt för prestandan.

Det tredje undantaget är när mängden redundanta händelser undersöktes (figur 15 och fi-
gur 16). Uppdateringstiden ökar inte här när mängden redundanta händelser ökar (om de
oregelbundna värdena vid 5 redundanta händelser ignoreras). Detta tyder på att skälet för att
reflektiv händelsehantering har sämre uppdateringstid beror på de andra variablerna. Reflek-
tiv händelsehantering var prestandamässigt bättre när antalet skickade mottagna händelser
minskades samtidigt som omsättningenminskades (se figur 17). Denna skillnad blev större, till
förmån för reflektiv händelsehantering, när även antalet skickade redundanta händelser ökades
(se figur 18). Det är alltså troligen inte mängden redundanta händelser som har gjort reflektiv
händelsehantering långsammare än virtuell händelsehantering här, utan istället en stor mängd
skickade mottagna händelser och till mindre grad en hög omsättning. Att mängden skickade
mottagna händelser påverkar reflektiv händelsehantering mer än virtuell händelsehantering
kan bero på att funktionsanropen för reflektiv händelsehantering av något skäl kostar mer,
men kan också bero på någon viktig skillnad i implementationen som har förbisetts. Detta
verkar dock inte ha påverkat prestandan i andra fall, där reflektiv programmering presterar
bättre. När däremot antalet skickade redundanta händelser ökas blir virtuell händelsehantering
långsammare, snarare än att reflektiv händelsehantering blir snabbare. Här syns hur dessa
variabler samspelar.

Skillnadenmellan de två metoderna blir tillräckligt stor för att kunna påverka prestandan först
vid tillräckligt stora och komplicerade spel. Om en vinst på 1 ms i uppdateringstid anses vara
tillräckligt stor är skillnaden inte stor nog vid 1000 entiteter, med 5 komponenter per entiteter,
i figur 6. Där är skillnaden 0,35 millisekunder som mest. Redan en sådan skillnad skulle dock
kunna vara tillräckligt stor för vissa applikationer. I figur 21 däremot syns att skillnaden kan
uppgå till nästan 1 ms (0,98 ms) vid rätt omständigheter även för spel med 1000 entiteter
och 5 komponenter per entitet. Figur 24 och figur 26 visar dessutom att skillnaden bara blir
högre, utan att reflektiv händelsehantering påverkas alls, när antalet redundanta händelser som
skickas ökar.

Omsättningen verkar spela större roll för reflektivt händelsehantering först vid stort objektan-
tal. Detta syns mellan figur 8 och 4). Detta förstärks också av skillnaden mellan figur 22 och
figur 23 samt skillnaden mellan figur 25 och figur 26, där omsättningen påverkar resultatet
med mindre än en tiondels millisekund när den ökas från 0 till 3.
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5.3 Slutsats

Syftet med det här arbetet har varit att utvärdera två olika metoder för händelsehantering för
att underlätta för utvecklare av spel och spelmotorer i valet av metod för händelsehantering.
Arbetet har antagit att detta kan bero på vilken spelmiljö spelutvecklaren utvecklar för. Därför
harmålet även varit att försöka ge en sorts tumregel för utvecklare av spel att gå efter, beroende
på vad utvecklaren vet om den specifika miljön. Det finns också det fallet, vilket troligen är
det vanligaste, då spelutvecklaren inte är samma person (eller grupp) som utvecklaren av
spelmotorn som används. Om utvecklaren av spelmotorn inte vet exakt, eller ens ungefär, hur
spelmiljön ser ut måste denna utvecklare dra slutsatser om vilken metod av händelsehantering
som är fördelaktig i det generalla fallet, den metod som kommer prestera bäst för de flesta
spelmiljöer.

Enligt resultat från den här studien verkar reflektiv händelsehantering vara fördelaktigt föru-
tom i vissa fall. Omsättningen som använts in den här studien har inte påverkat prestandan
tillräckligt för att virtuell händelsehantering skulle vara att föredra även vid hög omsättning,
förutom för spel med ett väldigt stort antal objekt. Det är svårt att dra en slutsats om detta då
omsättningen som använts i den här studien kan ha varit för låg.

För den här studien verkar det viktigaste vara hur många redundanta och mottagna händelser
som finns och hur de används. Det är troligt att det i de flesta spelmiljöer finns ett fåtal
händelser som de flesta komponenter hanterar och ett fåtal komponenter som hanterar de
flesta händelser. I de flesta fall är det då troligt att det för de flesta händelser endast finns
ett fåtal komponenter som hanterar dem. Dessa händelser kan därför ses som mer eller
mindre redundanta. Det är därför troligt att reflektiv händelsehantering är att föredra i det
generella fallet, förutsatt att ett sådant antagande stämmer. I en sådanmiljö är det också troligt
att reflektiv händelsehantering skulle vara bättre än virtuell händelsehantering även vid ett
extremt stort antal objekt och många komponenter per objekt (där virtuell händelsehantering
verkade ha en viss fördel i övrigt).

Värdena som har använts har visat sig i vissa fall vara otillräckliga. Tidigare har nämnts att
omsättningen kan ha varit väl låg för att enkelt kunna dra en slutsats gällande hur omsättningen
påverkar prestandan. Andra exempel på otillräckliga variabler syns i figur 13 där mängden
mottagna händelser kan ha varit väl låg för att dra en intressant slutsats om hur många
mottagna händelser som krävs innan reflektiv händelsehantering blir långsammare än virtuell
händelsehantering i detta fallet. Ett större spann för värden hade troligen behövts för att kunna
dra mer definitiva slutsatser.

Implementationen som använts i det här arbetet för de olika teknikerna har påverkat resultatet.
Det finns troligen flera sätt att förbättra implementationen av den reflektiva händelsehante-
ringen, exempelvis vid hanteringen av omsättning av objekt. Däremot är det mindre troligt
att förbättring av den virtuella händelsehanteringen kan göras som inte också kan göras på
den reflektiva händelsehanteringen. Om sådana förbättringar på reflektiv händelsehantering
kan göras stärker detta ytterligare slutsatsen att reflektiv händelsehantering är att föredra i det
generella fallet.
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Frågan är hur stora prestandaskillnader som är acceptabelt innan ett val behöver göras
mellan de två metoderna. Viss skillnad kan vara acceptabel eftersom att det kan finnas andra
anledningar än prestanda att välja en metod över den andra. Exempelvis skulle reflektiv
händelsehantering kunna vara enklare för nybörjare till spelutveckling att förstå, eftersom att
förkunskaper om polymorfism inte krävs. Å andra sidan är det enklare att göra fel, exempelvis
stavfel i metodnamn, när reflektiv händelsehantering används. Kompilatorn kan inte hjälpa
användaren genom en varning eller kompilatorfel i det här fallet, om ingen annan mekanism
används för att göra detta möjligt. Om virtuell händelsehantering används kan kompilatorn, i
åtminstone C#, ge kompilatorfel vid stavfel, och vissa andra fel. För utvecklare av spelmotorer
innebär reflektiv händelsehantering att utvecklingen av spelmotorn blir mer komplicerad.
Det kan också finnas andra prestandaskillnader än tid mellan de två metoderna, exempelvis
skillnader i minnesanvändning.
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6 Slutdiskussion
I det här kapitlet förs en diskussion kring arbetet. Först sammanfattas resultaten från föregå-
ende kapitel. Efter diskussionen kring arbetet diskuteras tänkbara framtida arbete i både kort
sikt och lång sikt.

6.1 Sammanfattning

Målet med arbetet var att utvärdera prestandan för två tekniker för händelsehantering i en
komponentbaserad spelmotor. Teknikerna som utvärderats bygger på vardera polymorfism
(virtuell händelsehantering) och reflektion (reflektiv händelsehantering). För att utvärdera
teknikerna skrevs en simulering av en spelmotor i C++ med C# som skriptspråk. Flera tester
utfördes utifrån olika kombinationer av förbestämda värden på relevanta variabler (såsom
antalet objekt, antalet händelser o.s.v.). För de två teknikerna utfördes flera uppdateringar
för varje kombination av dessa värden och den genomsnittliga uppdateringstiden beräknades.
Från detta experiment kunde resultaten utvärderas.

Från resultaten av experimentet framgick att de två teknikerna skiljer sig i prestanda beroende
på spelmiljön. Skillnaden blir tydligare i en spelmiljö med många spelobjekt samt många
komponenter per spelobjekt. I en mindre spelmiljö är skillnaden troligen inte tillräckligt stor
för att anses viktig. Det som främst påverkar skillnaden är omsättningen av spelobjekt samt
vilka händelser som spelmotorn avger. För högre omsättning påverkas reflektiv händelsehan-
tering negativt då denna metod kräver underhållandet av speciella listor av funktionspekare. I
spelmiljöer där redundanta händelser är vanligare änmottagna händelser,med vilketmenas att
händelser som avges från spelmotorn oftare inte hanteras av komponenter än att de hanteras
av komponenter, kommer reflektiv händelsehantering prestera bättre än virtuell händelse-
hantering. I spelmiljöer för vilket motsatsen istället gäller kommer virtuell händelsehantering
prestera bättre än reflektiv händelsehantering. För det generella fallet är troligen reflektiv
händelsehantering att föredra, eftersom att det är troligt att det för de flesta spel gäller att de
flesta händelser är redundanta eller tas emot av endast ett fåtal komponenter.

6.2 Diskussion

Detta arbete bidrar till forskning inomområdet för design och arkitektur av spelmotorer. Sådan
forskning är begränsad enligt Anderson m. fl. (2008), detta trots att efterfrågan finns. Detta
arbete är således behövligt. Arbetet har utförts på en komponenbaserad spelmotor, vilket är
det hållet industrin rör sig åt enligt West (2007). Detta ökar relevansen för arbetet. Specifikt
försöker detta arbete bidra till prestandavinster för spelmotorer. Sådana prestandavinster
kan ha flera positiva aspekter. För utvecklare av spelmotorer innebär prestandaförbättringar
bättre konkurrenskraft. Förbättringar i prestanda gör även att spel blir mindre beroende av
hårdvaruförbättringar vilket kan göra det möjligt för fler personer att ta del av spel eftersom
mindre pengar behöver spenderas på hårdvara.
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På mobila plattformar kan prestandaförbättringar även bidra till bättre batteritid, vilket blir
viktigt allteftersom mobila plattformar och spel på mobila plattformar blir vanligare (Zhang
m. fl., 2007).

Händelser implementerade somvirtuella funktioner tas upp avGregory (2009). Gregorymenar
att ett problem med en sådan implementation, som han benämner Statically Typed Function
Binding, är att alla entiteter i spelet känner till alla händelser även om de inte hanterar dem.
Detta beror på att entiteter inte har något sätt att berätta för spelmotorn vilka händelser de är
intresserade av. Gregory anger inte vilka problem som finnsmeddet (detta i linjemedden kritik
mot litteraturen för spelmotorer som Anderson m. fl., 2008 lyfter). Detta arbete har pekat ut
dennametod somett potentiellt prestandaproblem. Således understryker detta arbeteGregorys
påstående, och ger ett skäl till det, även om detta arbete menar att det finns undantag till detta.
Arbetet tyder också på att utvecklarna av händelsesystemet som används i Unity3D (Unity
Technologies, 2015), omdet fungerar i likhetmedmetoden för reflektiv händelsehantering som
används för detta arbete, kan ha valt denna metoden av prestandaskäl. Utvecklarna har också
kunnat ha haft andra skäl utöver detta.

Utöver detta bidrar arbetet till förståelse för hur reflektion kan användas och vilka fördelar
som finns med detta vid utveckling av spel. Ancona och Cazzola (2004) menar att reflektion
inte används av mjukvaruutvecklare till så hög grad som de anser att reflektion kan användas.
De bidrar till en lösning av detta genom att definiera det mest grundläggande som reflektion
är. Ett annat sätt att bidra till detta är att visa på användingsområden för reflektion. Ett sådant
användingsområde har visats med detta arbete.

Arbetet bidrar till utveckling av spel men också till spelindustrin i stort. Spel kan vara under-
hållande men också bildande, då spel även används för utbildningssyfte, vilket kan påverka
människors liv till det bättre. Det kan däremot också finnas negativa aspekter av detta, med
tanke på exempelvis den samhällsdiskussion som förts över våld i dataspel och dataspelsbero-
ende. Prestandavinningar kan, som tidigare diskuterats, bidra till att fler personer får tillgång
till spel. Detta sker alltså både på gott och ont, även om såklart de positiva aspekterna särskilt
borde lyftas fram.

Eftersom att bara ett urval av alla utförda tester i experimentet som har utförst för detta arbete
praktiskt har kunnat utvärderats, givet den metod för utvärdering som använts, är det möjligt
att data som inte understött den slutsats som dragits har förbisetts. Detta är en möjlighet, med
tanke på den storamängdenutdata somhar skapats i experimentet, som inte helt kan ignoreras.

Genomsnittstiden har använts för experimentet. Effekten av detta kan ha varit att extremvär-
den kan ha påverkat tiderna. Eftersom att experimentet har exeverats i ett programmerings-
språk med garbage collection är det troligt att extremvärden har funnits. Ett annat mått hade
kunnat användas, exempelvis medelvärde samt standardavvikelse. Även min och max hade
kunnat användas.Detta kanha påverkat resultaten och framtida arbeten borde ta detta i åtanke.
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6.3 Framtida arbete

På kort sikt borde ett arbete utföras somutvärderar prestandan av händelsehantering genomatt
mäta prestandan på ett redan existerande spel, omdet går att exekvera spelet i en spelmotor där
det går att byta ut vilkenmetod för händelsehantering som används. Det är svårt att veta precis
hur de olika värdena för de som används i det här spelet ser ut i ett verkligt spel. Ett problem
för detta arbete, som diskuterats i kapitel 5.3, har varit värdena som använts för variablerna.
Dessutom kan det finnas variabler som detta arbetet har förbisett som påverkar prestandan.
Genomatt utföramätningar i ett riktigt spel kan dessa nackdelarmed detta arbete kompenseras
för. Om det av olika anledningar inte är önskvärt eller möjligt att utföra en sådan studie skulle
ett liknande arbete till detta kunna utföras med värden för variablerna som bättre stämmer
överens med hur spel ser ut i praktiken. Detta skulle involvera en delstudie där flera spel
analyseras djupgående. För spelmotorn Unity är det möjligt att göra en sådan undersökning
om projektet för spelet är tillgängligt, eftersom att alla dessa värden i så fall finns tillgängliga.

Eftersom att det finns andra anledningar att välja olika händelsehanteringsmetoder än pre-
standa borde dessa också utforskas. Sådana studier kan exempelvis baseras på intervjuer
med spelutvecklare om vilken händelsehantering de föredrar att arbeta med. På sikt kan
studier som utvärderar andra metoder för händelsehantering än de som utvärderats i detta
arbetet behövas. Exempelvis kan händelsehantering sombygger på att klasser själva registrerar
händelsehanteringsfunktioner, vilket skiljer sig från reflektionsbaserad händelsehantering som
använts för detta arbetet där denna registrering sker automatiskt, jämföras med reflektiv
händelsehantering. På så sätt ökar förståelsen för hur mycket prestandan påverkas av att
reflektion används för att registrera funktioner.

Spel är realtidsprogram där prestandaskillnader märks tydligt av användare. Andra program
som är beroende av händelsehantering behöver inte nödvändigtvis ha sådana realtidskrav.
Framtida arbete somundersöker fördelar och nackdelarmellanmetoder för händelsehantering
även för sådana typer av program, eller för andra program än spel med realtidskrav, vore ett
önskvärt ämne för framtida arbete. Framförallt vore detta viktigt på mobila plattformar, där
mjukvara ofta är händelsebaserad. Även om sådana prestandaskillnader inte direkt är märk-
bara av användare, kan sådana prestandaskillnader påverka exempelvis batterianvändning på
mobila plattformar. Sådana prestandaskillnader kommer på längre sikt inte enbart påverka
mobiltelefoner, utan även andra smarta enheter, exempelvis självstyrande bilar.

Eftersomatt den optimalametoden för händelsehantering beror på spelmiljön vore ett framtida
arbete på längre sikt vara att undersöka möjligheten att utveckla spelmotorer där metoden för
händelsehantering är inställbar. En sådan spelmotor behöver inte göra några antaganden om
de spel som utvecklas med spelmotorn.

Framtida forskning kan göras även på andra användningsområden för reflektion inom utveck-
landet av spel och spelmotorer. Detta arbete har redan visat på att reflektion kan bidra till
utvecklandet av spelmotorer. Reflektion används redan för exempelvis laddning och sparande
av speltillstånd, eller för serialisering av objekt för nätvärksreplikering. Framtida arbeten borde
utföras för att utvärdera exempelvis vilka prestandavinster som finns, om det finns några
sådana, med att använda reflektion för dessa områden istället för andra metoder. På längre
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sikt kan även helt nya användingsområden för reflektion uppsökas till användning i spel och
spelmotorer.
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