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Sammanfattning
Detta examensarbete utfördes som uppdrag åt Ludosity Interactive där målet var att 
utveckla en kopia av Xbox Live Indie Games-marknadsplatsens gränssnittet från Xbox 
360:n. Ludosity Interactive hade ett behov av att enkelt kunna testa ett spels 
attraktionskraft hos potentiella kunder med hjälp av utomstående testpersoner i en 
simulerad testmiljö; utöver detta systemet finns det inget sätt att kunna göra en sådan 
analys utan att släppa produkten på Xbox Live Indie Games-marknaden och sedan 
analysera försäljningen av produkten.

Det färdiga systemet var tvunget att vara såpass snarlikt originalförlagan att en användare 
skulle kunna förbi se själva gränssnittet och använda det precis som de använder den 
riktiga marknadsplatsen. Det skulle också vara enkelt att kunna förändra och lägga spel i 
systemet så att som Ludosity Interactive lätt kan visa de spelen och den data de anser 
intressant för sina tester. Den färdiga produkten utvecklades med hjälp av C#, XNA och 
XML samt en Agile-inspirerad utvecklingsmetod i kombination med Pivotal Tracker. 
Denna rapport beskriver hur den produkten definierades och utvecklades.

Abstract
This thesis was developed as an assignment from Ludosity Interactive where the goal was 
to develop a copy of the Xbox Live Indie Games-marketplace from the Xbox 360. 
Ludosity Interactive had a necessity to easily test a game's attractiveness to potential 
customers using testing people from outside the company in a simulated Xbox Live Indie 
Games test environment; excluding this developed system there is no other way to do such 
an analysis without actually releasing the game on the Xbox Live Indie Games 
marketplace and then analyze the resulting sales from the product.

The finished system had to be similar to the original system to the degree that a user could 
see past the interface itself and use the system just as he/she would have used the real 
marketplace. It also had to be easy to change and add games to the system so that Ludosity 
Interactive easily could show the games and the data that they deemed interesting for their 
tests. The final product was developed using C#, XNA and XML together with an Agile-
inspired development method in combination with Pivotal Tracker. This report describes 
how this product was developed.
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1 Inledning
Att släppa ett spel på spelmarknaden är aldrig enkelt, oavsett var, hur eller när. Det gäller 
att lyckas få sitt spel att stå ut från alla andra spel runtomkring och få kunden att bli 
intresserad nog att lägga ner pengar för att köpa produkten. Processen blir aldrig enklare 
heller när tröskeln för att lansera ett spel på marknaden är så såpass låg att många släpper 
ut mediokra produkter bara för att tjäna en snabb slant eller två. Detta är något som 
Ludosity Interactive upptäckt under den tid de utvecklat spel till Xbox Live Indie Games 
marknadsplatsen. Denna rapport beskriver hur originalsystemet ser ut och fungerar samt 
hur ett system utvecklades för att kunna simulera Xbox Live Indie Games gränssnittet för 
att testa olika spels attraktionskraft i en simulerad miljö så att Ludosity Interactive kan 
göra sina produkter så attraktiva som möjligt. [1]

1.1 Bakgrund
Ludosity Interactive är en svensk spelutvecklingsstudio som bildades 2008 i Skövde. De 
har släppt spel på PC, Mac, Xbox och webben. De största framgångarna är Bob Came In 
Pieces som sålt över 50,000 ex på PC, och Garden Gnome Carnage som spelats över 4 
miljoner gånger på webben. För närvarande är de 7 anställda och utvecklar ett nytt spel på 
den kommande bärbara maskinen Nintendo 3DS.

Ludosity har tidigare utvecklat ett antal spel som släppts på Xbox Live Indie Games 
(tidigare under namnet Xbox Live Community Games) under de senare åren. XBLIG, som 
det förkortas, är en marknadsplats för XNA-baserade (ett programmeringsbibliotek, se 
kapitel 2.3 för mer information) spel på Xbox 360 där utvecklare kan lägga upp och sälja 
spel så länge som ett visst antal kriterier uppfylls. Spelen kan sedan köpas eller testas (via 
en tidsbegränsad testversion) och laddas ner till kundens konsol. Kostnaden och tröskeln 
för att lansera ett spel på XBLIG är förhållandevis låg i jämförelse med andra säljsystem 
såsom Xbox Live Arcade (ej samma sak som XBLIG), Steam eller Direct2Drive som 
kräver godkännande av företaget som driver butiken. [2, 3, 4]

På grund av de låga insatserna och kraven för att släppa ett spel på XBLIG så har 
marknaden explosionsartat fyllts med spel och program där spelen eller programmen i 
många fall är undermåliga och skapade under kort tid för att snabbt kunna ge inkomst till 
utvecklaren, samtidigt som gränssnittet är väldigt svårt att använda för att söka efter 
specifika spel. På grund utav dessa två anledningar så är de filtreringskategorier (t ex 
senaste, populäraste, högst betygsatt, etc) som finns inbyggda i gränssnittet väldigt 
populära att använda bland kunderna för att hitta bra spel.

Detta kombinerat med att det inte finns någon möjlighet att i gränssnittet publicera nyheter 
(t ex förändringar gällande pris, innehåll eller utseende) för att få ny uppmärksamhet gör 
det mycket viktigt att spelet gör ett bra första intryck och hamnar i de tidigare nämnda 
filtreringskategorierna. Om spelet inte lyckas göra det från första början så är det svårt att 
ta sig upp till de kategorierna i efterhand vilket resulterar i att spelet får mindre 
uppmärksamhet vilket generellt sett leder till lägre förtjänster.
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1.2 Syfte
På grund av anledningarna beskrivna i bakgrundskapitlet så har Ludosity Interactive ett 
behov av att enkelt kunna testa ett spels attraktionskraft med hjälp av utomstående 
testpersoner i en simulerad testmiljö. Vid nuvarande tillfälle finns det inget sätt att kunna 
göra detta utan att släppa produkten på Xbox Live Indie Games marknaden och sedan 
analysera försäljningen av produkten (i den verkliga förlagan går det inte heller att 
bestämma vilka andra produkter som ska finnas på marknadsplatsen). Det ska alltså vara 
möjligt att kunna bestämma exakt vilka spel som ska finnas i den simulerade testmiljön, 
vad de ska innehålla och vilken position de har i de olika filtreringsalternativen.

Det är viktigt att den önskade testmiljön som spelen ska visas i är så lik originalförlagan 
som möjligt för att det inte ska vara en påverkade faktor i en testares åsikt om ett spel. 
Med det sagt så är det överenskommet med Joel Nyström på Ludosity Interactive att alla 
detaljer, såsom animationer och input-knappar, inte slaviskt måste kopieras utan istället 
ska fokus läggas på att utveckla den funktionalitet som behövs samt göra så att systemet 
känns så likt originalet som möjligt. Eftersom systemet ska vara så likt som möjligt så 
finns det ingen möjlighet till att implementera rekommendationer eller egenpåhittade filter 
om dessa inte finns i originalförlagan.

1.3 Xbox Live Indie Games gränssnittet
Eftersom konsoler nuförtiden har möjlighet till en större permanent lagring i och med 
hårddiskar och minneskort så tillåter det att konsolerna kan uppdateras för att hålla 
operativsystemen uppdaterade med ny funktionalitet och nya utseenden. Xbox 360:n och 
dess gränssnittet är inte främmande för detta utan har har gått igenom många iterationer 
sen konsolens lansering där gränssnittet i många fall har ändrats ganska drastiskt. Den 
gränssnittsversion som jag baserar mitt arbete har identifieraren 2.0.12611.0 och 
lanserades samtidigt som Kinect-hårdvaran i november 2010 (för tillfället har nyare 
versioner har inte påverkat gränssnittet utan varit detsamma sen 2.0.12611.0). [5]

Just Xbox Live Indie Games-gränssnittet är inte heller specialgjort utan det är detsamma 
som för andra delar i systemet (t ex presentation av en persons vänner eller 
nedladdningsbara filmklipp) eftersom hela Xbox gränssnittet försöker hålla en enhetlig stil 
som fungerar för många användningsmål; därför finns det ett antal punkter i spelvyn där 
textattribut är generiska och detsamma för alla Indie Games spel.

Härefter följer en beskrivning av Xbox Live Indie Games-gränssnittet för att ge en bättre 
förståelse av de specifika kraven som följer därefter.

1.3.1 Handkontroll
Styrning av gränssnittet görs med hjälp av en handkontroll eftersom att det är det 
verktyget som används för gränssnittet på en Xbox, dessa handkontroller har också stöd i 
Windows-baserade system. Alla knappar och spakar har en ganska generell användning i 
XBLIG-gränssnittet och beskrivs nedan, mer specifika förklaringar av kontrollerna för 
varje del av gränssnittet finns i gränssnittets beskrivning.
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Figur 1: Xbox handkontroll

Vänster spak/D-pad
Bläddra upp/ner/vänster/höger
Höger spak
Bläddra i beskrivningen av spelet (endast i Details och Extras panelerna i spelvyn)
A-knapp
Bekräfta eller öppna
B-knapp
Avbryt eller stäng
Bakåt-knapp
Stäng av programmet
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1.3.2 Spelbläddrare

Figur 2: spelbläddrar-gränssnittet

Spelbläddraren (se figur 2) är den vy som syns mest, den visar de filtreringskategorier som 
finns samt visar spelen för vald kategori. Det är också den vy som visas när användaren 
går in i Xbox Live Indie Games kategorin. Dess gränssnitt består av ett antal kategorier 
som visas i en vertikal lista uppe i vänster del av skärmen, t ex kan det finnas Newest, Top 
Rated eller Downloads (Senaste, Högst betygsatta eller Nerladdningar), och en horisontell 
lista med boxar som är relaterade till vald kategori. Den kategori som är vald syns längst 
ner i kategorilistan, precis ovanför listan med boxar.

Exakt hur en box ser ut och vad den gör beror på kategorin den ligger under även om det 
oftast är en förpackningsbild av ett spel, men det kan också vara en box som lägger till 
filtreringsalternativ: t ex en box med bokstaven A som gör att endast spel som börjar med 
bokstaven A presenteras. Användaren av systemet kan med hjälp av en handkontroll 
bläddra upp och ner bland kategorierna eller bläddra vänster och höger för att titta på 
förpackningsbilderna. När användaren öppnar valt spel så visas en spelvy för det specifika 
spelet där information om spelet presenteras. Om en genre-box öppnas under genre-
kategorin så öppnas samma spelbläddrare men med sortering efter vald genre, dvs samma 
kategorier finns (förutom genrer) att välja men de sorteras efter genren som valdes. Denna 
Genre-specifika vy var inte tidsmässigt ansedd att vara värd att implementeras då Ludosity 
Interactive anser att den används sällan när en användare bläddrar bland spelen i 
marknadsplatsen.
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1.3.3 Fullständig spelbläddrare

Figur 3: fullständiga spelbläddraren

När alla spel ska visas enligt en filtrering eller när en bokstavs-box väljs så öppnas en 
annan spelbläddrare som visar spel i vertikal ordning där användaren kan bläddra upp och 
ner för att välja spel, se figur 3. Ytterligare filter kan tilläggas via att välja flik i toppen 
genom att bläddra vänster och höger, de läggs då på det tidigare filtret dvs om alla titlar 
som börjar med bokstaven A visas så kan de sorteras ytterligare om Newest-fliken väljs. 
Spelen visas i denna vy med titel, betyg, antal röster, spelikon samt förpackningsbild för 
valt spel; spelikonen är en liten kvadratisk bild som utvecklaren av spelet får lägga upp. 
Precis som Genre-vyn var denna spelbläddrare inte värd att implementeras på grund utav 
hur lite den används när en användare bläddrar bland spel i systemet.
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1.3.4 Spelvy
I denna vy visas mer information om ett spel samt ger möjligheten till att köpa, betygsätta 
eller ladda ner en testversion av spelet. All information är sorterad upp i fyra olika vyer: 
Overview, Details, Extras och Gallery (Översikt, Detaljer, Tillägg, Galleri).

Overview

Figur 4: Overview-panelen

Översiktssidan (se figur 4) ger en sammanfattning om produkten samt knappar för att 
köpa, testa eller sätta ett betyg på spelet. Information som visas är en skärmdump från 
spelet, spelets betyg, antal röster, typ av spel, genre, flerspelaralternativ och gradering. 
Dessa attribut bör inte kräva någon djupare förklaring förutom typ av spel och gradering 
som inte är lika tydliga. Typ av spel baseras på den säljkanal som används, i detta fallet 
Indie Game. Om istället ett Arcade spel visas så ska det stå just Arcade Game men 
eftersom detta systemet är begränsat till endast Indie Games-marknadsplatsen så kommer 
detta alltid stå som Indie Game.

Graderingen kommer ifrån basgränssnittet som Indie Games bygger på där tanken är att 
alla spel skall visa rekommendationsmärkningar från t ex PEGI. Just Indie Games har 
däremot inget krav på detta utan istället måste spelet graderas av andra utvecklare i App 
Hub-gemenskapen innan spelet släpps på marknaden. Den graderingen visas endast i 
början av spelets beskrivning som finns i Details och Extras panelerna. [6]
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Details

Figur 5: Details-panelen

Details-panelen (se figur 5) ger som namnet säger, mer detaljer på valt spel. Här visas 
spelets förpackningsbild, namn på både utvecklare och utgivare, en beskrivning av spelet 
samt en presentation av några av spelets nyckelattribut. Det bör tilläggas att beskrivningen 
inte bara innehåller spelbeskrivningen från utvecklaren utan också innehållsgraderingen 
som nämndes från Overview-rubriken. Dessa graderingar är våld, sex och vuxet innehåll 
(svordomar, drogreferenser, etc). [7]
Vad som klassificeras som nyckelattribut för ett spel beror på vad spelet har tilldelats för 
attribut av utvecklaren, t ex så visas antal co-op spelare endast om spelet har co-op. Det 
finns andra attribut som maximal upplösning, krav av hårddisk eller skräddarsytt ljudspår, 
etc. Denna panel går också att bläddra panelen vertikalt ifall att beskrivningen inte får rum 
på skärmen.
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Extras

Figur 6: Extras-panelen

Denna vy visar alla nerladdningar som finns kopplade till spelet och presenteras i en 
vertikal lista med en beskrivning för vald nerladdning till höger om listan (se figur 6). 
Varje knapp kan ha ett antal element bland annat kostnad, betyg samt antal röster men det 
enda kravet är att det finns en ikon och en text som beskriver nerladdningen. En viktig 
notis är däremot att Indie Games spel endast kan ha en fullversion och en testversion 
kopplade till produkten så denna lista kommer alltid ha endast dessa två nerladdningar; 
detta var bekräftat av Joel på Ludosity Interactive.

Beskrivningen som visas baseras som tidigare nämnt på vilken nerladdning som är vald 
men eftersom det endast finns fullversionen och testversionen att ladda ner så kommer 
denna text alltid vara beskrivningen av spelet, densamma som hittas under Details. Det 
finns ytterligare ett element, en banner ovanför beskrivningen, på bannern står det Xbox 
Live Indie Games.
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Gallery

Figur 7: Gallery-panelen

Gallery-panelen (se figur 7) visar upp till fyra bilder från spelet där dessa växlas mellan 
varandra automatiskt efter ett antal sekunder. Användare kan få upp den nuvarande bilden 
i fullskärm via ett knapptryck där detta fullskärmsläge fungerar ungefär på samma sätt 
som galleri-panelen förutom att det går att manuellt växla vänster och höger för att välja 
bild samt att det går att starta och stanna den automatiska bildväxlingen.

1.4 Krav

1.4.1 Hårda krav
Spel ska kunna läsas in från hårddisken och presenteras i systemet vid körning. 
Informationen som ska finnas för ett spel kommer ifrån formuläret för att lägga upp ett 
nytt Xbox Live Indie Games; handledaren på Ludosity Interactive hade tillgång till den 
sidan och noterade vad som fanns. Det som fanns möjligt att ändra och som ska finnas i 
systemet är:

– Speltitel
– Genre
– Namn på utvecklare
– Namn på utgivare
– Kostnad
– Beskrivning
– Antal möjliga lokala spelare
– Antal möjliga spelare över nätverk
– Antar möjliga spelare i kooperativt läge
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– Antal möjliga spelare över internet
– Antal möjliga spelare över internet i kooperativt läge
– Maximal bildupplösning
– Skräddarsytt ljudspår
– Avatar-stöd
– Spelinnehållsgradering
– Betyg
– Antal röster
– Antal nerladdningar
– Datum upplagt
– Förpackningsbild
– Skärmdumpar ifrån spelet.

Spelbläddraren ska finnas och vara fullt användbar med kategorierna Top Rated, Top 
Downloads, Newest, Genres och Titles A-Z med korrekt sortering men med två undantag, 
Genres och Titles ska inte öppna de vyer som finns hos originalförlagan och boxarna 
under de kategorierna ska endast finnas för syns skull. Detta eftersom Joel Nyström på 
Ludosity Interactive inte trodde att dessa är använda särskilt mycket på Xbox Live Indie 
Games samtidigt som tiden troligtvis inte skulle räckt till för att utveckla dessa.

Programmet ska kunna visa spelvyn för ett specifikt spel med alla fyra paneler, Overview, 
Details, Extras och Gallery, och informationen om spelet som laddats in ska presenteras på 
dessa fyra sidor. Galleri-sidan ska också göra det möjligt att visa bilder i ett 
fullskärmsläge.

En Xbox 360 handkontroll ska ha fullt stöd och fungera likadant som den fungerar i 
originalförlagan.

1.4.2 Mjuka krav
Systemet bör vara så likt i utseende och användande så att en användare av systemet ska 
ha svårt att urskilja mellan det färdiga programmet och originalförlagan. Detta krav är 
tyvärr endast baserat på subjektiva åsikter men är värd att nämnas för att lägga vikt på 
strävan efter likhet mellan de två systemen.

Gränssnitt för tidigare nämnda genre-sortering bör finnas med all dess funktionalitet, se 
kapitel 1.3.2 för information om sorteringen.

Den fullständiga spelbläddraren med all dess funktionalitet, se kapitel 1.3.3, bör finnas 
tillgänglig om det tid finns att implementera gränssnittet.
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2 Metoder och verktyg
För att utveckla en Xbox Live Indie Games-marknadsplats kopia så påbörjades projektet 
med en analys av originalsystemet för att veta hur kopian skulle utformas och se ut samt 
se exakt vilken funktionalitet som ska finnas med; till detta användes lite mer 
okonventionella metoder på grund av en Xbox:s låsta systemarkitektur. För att utveckla 
programmet valdes C# som kodspråk och XNA som bibliotek, något som var bestämt 
redan innan projektets början baserat på Ludosity Interactives rekommendationer samt 
deras vana med C# och XNA. Arbetsmetoden som projektet skulle vila på bestämdes vara 
Agile i projektets början då det tillåter utvecklaren att snabbt justera och ändra sin 
projektplan efter att problem upptäckts samtidigt som det är den metodik som Ludosity 
själva använder och förespråkar. Agile användes då i kombination med Pivotal Tracker 
som är ett verktyg för att stödja Agile-utveckling och tillåter utvecklaren att lättare sköta 
och se över vad som behövs göras. Mer utförliga förklaringar av dessa metoder och 
verktyg följer i nedanstående kapitel.

2.1 Systemanalys
Eftersom projektet baserades på att skapa en kopia av ett redan existerande system så fick 
lite annorlunda systemanalys-metoder användas eftersom allt utseende och funktionalitet 
redan fanns att hänvisas. Att spela in och fånga användning och utseende av systemet, t ex 
via hårdvara för inspelning till video från skärm, skulle ha varit optimalt eftersom det ger 
en tydlig och lätt reproducerbar händelse istället för att hela tiden starta Xbox 360:n och 
försöka göra exakt samma användningsfall om och om igen. Problemet var däremot att 
den det skulle vara kostsamt och tidskrävande att skaffa hårdvara för inspelning och lära 
sig använda den eftersom Ludosity Interactive varken hade hårdvaran eller kunskapen att 
göra det själva. [8]

Istället skissades gränssnittet ner på papper för att approximera utseendet; detta var inte 
exakta placeringar och storlekar av objekten eftersom det inte skulle få rum på pappret 
utan att behöva skala ner alla element till såpass små storlekar att det skulle varit omöjligt 
att läsa. Se bilagorna i slutet av rapporten för scannade versioner av skisserna. Att göra 
skisserna gav också en bättre förståelse för hur användargränssnittet skulle kunna 
segmenteras upp samt hur alla element skulle interagera mellan varandra. Vid sidan av 
skisserna användes också originalförlagan som referens för att få ut alla detaljer om 
användningen (animationer t ex) även om, som tidigare nämnt, detta inte var det mest 
effektiva sättet att analysera så var det den lösning som fanns till hands och gav godtagbar 
precision. För att få någorlunda korrekta positioner på elementen användes ett måttband 
där mätning gjordes direkt på skärmen med originalsystemet igång och avstånd och 
storlekar mättes i relation till skärmstorlek. Inte den mest precisa metoden men godtagbart 
med endast några millimeters felmarginal.

2.2 C#
C# är ett programmeringsspråk utvecklat av Microsoft som en del av .NET-plattformen, 
syntaxen för språket är väldigt lik C++ men C# har mycket mer funktionalitet under 
huven, bland annat hög typsäkerhet och en skräpinsamlare (Garbage Collector). C# är 
byggt från grunden på principerna för objektorienterad programmering samt har en stark 
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fokus på stabilitet och säkerhet till skillnad från C/C++ där mycket av bördan läggs på 
kodaren för att hålla koll på t ex allokering och minnesadresser. Senaste versionen av C# 
språket är 4.0 och släpptes den 12 april, 2010; 4.0 kräver Visual Studio 2010 för att kunna 
användas. Men jag använde 3.0 eftersom jag inte hade någon möjlighet att lägga in Visual 
Studio 2010 på min dator. [9, 10, 11]
C# valdes eftersom det är språket som används för att utveckla med XNA, se förklaringen 
till användningen av XNA nedan.

2.3 XNA
XNA är ett bibliotek av verktyg för att enklare kunna utveckla spel utan att behöva skriva 
en massa standardkod, dvs sådant som inte är relevant för utvecklingen av själva 
spelinnehållet såsom fönsterhantering, grafikmålning, bearbetning av system-
meddelanden, etc. XNA har också funktionalitet för att enkelt läsa in inmatning från 
handkontroller eller tangentbord,  spela upp ljud, läsa in datafiler såsom modeller, texturer 
eller ljud, m.m. Det gör det väldigt snabbt och enkelt att komma igång med själva 
spelkodningen samtidigt som XNA ändå klarar av många av de avancerade teknikerna 
andra bibliotek har. Den senaste versionen av XNA är version 4.0 som släpptes 16 
september, 2010, och kräver Visual Studio 2010 eller Visual C# 2010 Express. Jag 
använde mig av XNA 3.0 eftersom, som jag nämnde under C# rubriken, jag endast kan 
köra Visual Studio 2008. [12, 13, 14]

XNA har blivit mer populärt på senare år och används mest för utveckling av spel, 
speciellt spel utvecklade av en mindre studio där den absolut senaste och snyggaste 
grafiken inte är den viktigaste punkten. Det är också ett krav att använda XNA för att 
utveckla spel till Indie Games marknadsplatsen på Xbox 360. Det var däremot inget direkt 
krav för projektet men rekommenderades starkt av handledaren på grund utav att det är 
enkelt att använda eftersom den vanligaste funktionaliteten är abstraherad ut i lättanvända 
klasser och funktioner, samt att det är det som Ludositys programmerare kan bäst vilket 
gör det enklare för dem att fortsätta utveckla systemet vid behov. [1]
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2.4 Agile
Agile är en arbetsteknik där stor vikt läggs på iterativ utveckling, dvs att göra många 
snabba och korta iterationer under utvecklingen av en produkt. Enligt manifestet skapat 
för Agile-utvecklingsmetoder, som förklarar konceptet ganska bra, så finns det ett par 
punkter som värdesätts extra mycket: [15, 16]
”Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan”

Fördelarna, enligt det resultat Jennie Hägglund, Johanna Fre och Maria Karlsson 
presenterade i sin rapport, jämfört med mer traditionella metoder är att det går snabbare att 
komma igång med själva arbetet, flexibilitet ökar och eventuella problem upptäcks 
tidigare. Svagheter med att använda en Agile-utvecklingsmetod är antingen inte många 
eller inte tillräckligt välutforskade, men enligt tidigare nämnda rapport finns det en ”risk 
att man isolerades sig från omvärlden för att kunna fokusera, detta kan resultera i att det 
blir för lite utbyte med de andra teamen”. [17]

2.4.1 Pivotal Tracker
Pivotal Tracker är ett planeringsverktyg för att kunna hålla koll på vad som behöver göras, 
buggar eller deadlines i ett projekt, och håller en lista med såkallade stories som beskriver 
någon av dessa punkterna i projektet (se figur 8 för en del av gränssnittet). Dessa 
berättelser är mindre uppgifter sett från användarens perspektiv, t ex ”Användaren ska 
kunna spara öppnat dokument”, och en mängd av dessa bygger då upp en iteration. På 
grund av detta är Pivotal Tracker väldigt användbart när det kombineras med Agile-
metoder då systemet är uppbyggt efter att användaren arbetar i iterationer som innehåller 
flera uppgifter. [18]
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Figur 8: Pivotal Tracker

Varje berättelse tilldelas också en poäng som beskriver hur svårt det är att slutföra 
berättelsen. Det går däremot inte att mäta hur mycket en poäng är värd utan utvecklaren 
gissar poängen för ett antal berättelser och sedan baserar nya berättelsers poäng i referens 
till hur pass mycket lättare eller svårare den är jämfört med tidigare berättelser. Just 
Pivotal Tracker valdes att användas på grund av att det kan behövas ett system för att se 
vad som ska göras på projektet samt det är programmet som Ludosity Interactive själva 
använder på deras egna projekt.
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3 Genomförande
Genomförandet av programmet går igenom hur programmet är strukturerat och fungerar 
kodmässigt. Till en början beskrivs skillnaderna mellan vanliga händelse-baserade 
applikationer (t ex baserade på WinForms) och spel (t ex baserade på XNA) samt hur de 
påverkade implementationen av programmet. Därefter ges en enkel översikt av systemets 
olika klasser för att visa hur systemet är uppbyggt och hur klasser relaterar till varandra, 
där varje klass finns med och ges en kort beskrivning av dess syfte och användning.

En mer detaljerad beskrivning av systemets basklasser och komponenter fyller ut resten av 
genomförandet. Till att börja med finns det en basklass för alla grafiska element som ger 
allmän funktionalitet för hantering av barn-element, rendering, uppdatering och 
animationer. Som komplement till denna klass finns också ISelectable gränssnittet som 
lägger till funktionalitet för att kunna rapportera om det grafiska elementet är valt eller ej 
(för valbara grafiska element). Därefter finns det beskrivningar av klasserna som hanterar 
inmatningen i systemet samt de klasser som hanterar händelser i systemet.

För ett antal hjälpfunktioner som alla klasser kan ha användning av finns det den statiska 
klassen Tools och programmet har ett antal grafikinställningar för upplösning och 
skärmformat som hanteras via Settings (några problem med denna lösning diskuteras 
också). Hur XNA och det färdiga programmet hanterar inläsning av grafik via 
DataHandler diskuteras och beskrivs. Det ges också en längre förklaring av inläsningen av 
spel via XML-filer och XML-scheman.

3.1 Program som en konstant loop
Eftersom programmet är byggt på samma sätt som ett spel eller en simulator så bör de 
största skillnaderna mellan traditionella program och spel/simulationer beskrivas. Vanliga 
program väntar endast på inmatning av användaren, utför den funktionalitet som önskats 
och lägger sig återigen i vila och väntar på nästa inmatning; detta till skillnad från spel 
som konstant kör kod om och om igen med hjälp av en spelloop. I grunden har alla spel en 
loop som kör konstant och uppdaterar samt renderar alla objekt, om någon inmatning 
uppstår så fångas det i uppdateringsfunktionerna som körs varje iteration (en iteration 
brukar kallas en frame vilket kommer från filmvärlden där en bild i en film kallas en 
frame). Desto snabbare denna loop kan köra desto mindre blir skillnaderna mellan varje 
iteration och desto mjukare blir alla animationer; ungefär 30 uppdateringar per sekund är 
att rekommendera.

Nackdelen med detta i kodning är att det är väldigt svårt att debugga kod under körtid 
eftersom den rad kod som ger problem antagligen blir itererad över många gånger innan 
problemet uppstår. Fördelen är däremot att det är enkelt att göra animationer och rörelser 
eftersom allt kan uppdateras och målas om för varje frame.

3.2 Klasser
På grund av programmets många klasser och svårigheten med att få plats med alla klasser 
i ett diagram på ett papper så delas klasserna upp i olika klassdiagram efter deras 
användning. Det är också värt att nämna att många av klasserna ärver från GuiItem (GUI 
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står för Graphical User Interface) även om inte GuiItem klassen finns i diagrammet; att 
visa klasserna på detta sätt valdes för att slippa repetition av GuiItem-elementet i flera 
diagram samtidigt som de många arv-linjerna till GuiItem från de ärvda klasserna kunde 
undvikas.

Figur 9: Grund- och hjälp-klasser

Figur 9 visar ett antal bas- och start-klasser för programmet samt några hjälpklasser. 
Program startar endast en instans av Controller som styr skeendet och bestämmer vilket 
gränssnitt som ska visas. GuiItem är stommen för alla grafiska element på skärmen och 
har en djupare genomgång i kapitel 3.4. ISelectable är ett interface för grafiska element 
som är valbara. Settings samt Tools är statiska hjälp-klasser som beskriver inställningar 
för programmet respektive ger generella men användbara funktioner.
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Figur 10: Spelbläddrar-klasser

Browser-delen av systemet (se figur 10) innehåller de klasser som används i 
spelbläddraren. MainBrowser är hela gränssnittet och har ett antal Filter-element för de 
filtreringsalternativ som finns i systemet där varje filter i sig har ett antal Box-instanser för 
de boxar som reflekterar filter-kategorin, t ex spelboxar sorterade i 
lanseringsdatumsordning om det är Newest-filtret de ligger under.
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Figur 11: Spelvy-klasser

GameView är hela gränssnittet för spelvyn, precis som MainBrowser är hela gränssnittet 
för spelbläddraren, och har de fyra panelerna beskrivna i specifikationen samt en 
GameViewTab-flik för varje panel. Panelerna bygger på ContentPane som grund där varje 
ContentPane har grundfunktionalitet för alla paneler samt ett spelobjekt kopplat till det.

Alla paneler är ganska lika och har samma syfte förutom ButtonPane som är lite speciell 
eftersom den är gjord som en panel med knappar på som används i både Overview och 
Extras. Alla knappar som ärver av Button kan läggas till i den knapplista som ButtonPane 
har även om Download-knapparna just nu används specifikt för panelen i Extras och 
övriga Button-ärvda knappar används i Overview. Spacer-klassen är ett enkelt grafisk 
element som endast separerar spelboxarna från varandra i ButtonPane.

Sist bland spelvy-klasserna har vi de som används för skärmdumpsvisning, både i Gallery 
samt i fullskärmsläget. Grunden till själva växlingen mellan bilderna är 
ScreenshotSwitcher som har en lista med Screenshot-instanser som den växlar mellan. 
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Screenshot i sig är endast ett enkelt omslag runt en textur för att hantera animationer när 
de används i ScreenshotSwitcher. När ScreenshotSwitcher används i fullskärmsläge så 
körs ScreenshotsFullscreen som huvudgränssnittet istället för GameView. Denna hanterar 
utmålningen av den grafik specifik för fullskärmslägesvisningen av skärmdumpar samt 
hanterar den manuella växlingen mellan dem. Border-klassen kan snabbt nämnas, det den 
gör är att den ger en färgad kant runt skärmdumparna i Gallery.

Figur 12: Data-klasser

För att hämta spel in till systemet så finns det klasser som hanterar inläsning samt lagring 
av speldata (se figur 12). DataHandler tar emot inläsningar av speldata och startar själva 
inläsningen av informationen som sedan lagras i en instans av GameData som i sig 
beskriver ett spel och dess data. Om filter-typen som anropar efter inläsning inte finns i 
systemet så ges NonExistantFilterType-undantaget som då får hanteras hos anroparen. Se 
kapitel 3.12 om XML inläsning för mer information om data-hanteringen.

Figur 13: Animations-klasser

Eftersom många grafiska element använder interpolationsanimeringar av ett antal av sina 
attribut så skapades en animationklass som kunde hantera uppdateringar av animationer 
(se figur 13). Exakt vad som animeras och hur specificeras av den ärvda klassen. För mer 
information om hur animationer hanteras se kapitel 3.4.3.
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Figur 14: Input-klasser

För att enklare hantera inmatning i programmet finns det ett antal hjälpklasser för att hålla 
koll på vilka knappar som trycks (se figur 14). En InputAction beskriver en typ av 
handling som kan utföras i programmet, t ex bläddra vänster, och kan hålla koll på olika 
typer av inmatningar, klasser som ärver BaseInput, som kan utföra handlingen. InputState 
beskriver det nuvarande tillståndet för all inmatning och används för att uppdatera 
tillståndet för en handling. Mer information om inmatningsklasserna finns i kapitlet 3.7.

Figur 15: Event-klasser

Slutligen har vi systemets event-klasser som hanterar händelser i systemet (se figur 15). 
EventHandler håller koll på vilka händelser av typen Event som registrerats under 
körningen. Tanken är att många olika händelser ska kunna hanteras men som systemet är 
nu så finns endast ChangeGuiState som är en specifik händelse för de tillfällen där en 
ändring av nuvarande huvudgränssnitt ska göras. För att se mer om händelsehantering se 
kapitel 3.8.

3.3 Huvudprogrammet
Det allra första som körs när Xbox Live Indie Games simulatorn startas är Controller 
klassen som är huvudkontrollanten i programmet, den initialiserar komponenter såsom 
grafik och den hanterar vilket gränssnitt som ska visas och uppdateras samt lyssnar efter 
ändringar i gränssnittsstacken. Gränssnittshanteringen fungerar så att Controller-klassen 
har en stack med gränssnitt där endast det översta gränssnittet målas ut, på så sätt kan nya 
gränssnitt visas utan att det äldre behöver raderas, det äldre gränssnittet målas då ut igen 
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när det nuvarande gränssnittet tas bort från stacken. Hur dessa gränssnitt ändras beskrivs i 
mer detalj i kapitel 3.8.
Ett problem med att endast det övre gränssnittet målas ut och uppdateras är när ett 
gränssnitt är transparent, då bör systemet måla ut de gränssnitt som ligger under det 
nuvarande så att det verkligen ser ut som gränssnitten ligger ovanpå varandra. För 
nuvarande är detta inte något problem men det är värt att ha i åtanke ifall programmet 
fortsätter utvecklas.

3.4 Grafiska element
Tidigt under analysen av Xbox Live Indie Games-gränssnittet framstod det att alla 
grafiska element hade ett antal funktionalitetskrav gemensamt; att skapa en basklass för 
dessa skulle ge den nödvändiga funktionaliteten samt göra det lätt att hantera alla typer av 
ärvda klasser via dess basklass. Syftet med klassen GuiItem är just att det ska representera 
ett okänt grafiskt element på skärmen, med all den kritiska funktionalitet som ett sådant 
element kan behöva. Kod 1 beskriver de funktionerna som skulle lösa detta.

LoadContent() : void
UnloadContent() : void
StartIntro() : void
StartOutro() : void
IsAnimationDone() : bool
Update(time : GameTime) : void
Draw(batch : SpriteBatch, globalPos : Vector2) : void

Kod 1: GuiItem funktioner

En kort beskrivning av tanken bakom varje funktion i kod 1 följer:
LoadContent och UnloadContent används för att initialisera respektive radera de 
ohanterade resurser som klassen behöver såsom texturer, teckensnitt, etc. Inspirationen till 
dessa två funktionerna kommer från Game-klassen i XNA som har exakt samma 
funktioner, där LoadContent anropas efter konstruktorn men före det första Update- eller 
Draw-anropet.

StartIntro och StartOutro bygger på behovet av att kunna hantera ett grafiskt element när t 
ex det fönster elementet är i håller på att öppnas/stängas. De funktionerna anropas när ett 
nytt gränssnitt har öppnats respektive när det nuvarande gränssnittet stängs; som det är 
gjort nu kan det endast finnas en stäng- och öppna-animation eftersom funktionen inte tar 
emot någon data men för den användning som finns i programmet duger det.
IsAnimationDone kommer ifrån kravet att veta om klassen är färdig med sina animationer 
för att tillåta nya händelser. Med denna funktion vet t ex Controller-klassen när den valda 
klassen är färdig med sin utgångs-animation så att den kan tas bort. Andra exempel kan 
vara att en klass endast läser in inmatning från handkontroll eller tangentbord om de 
nuvarande animationerna är klara.
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Update-funktionen är en av de viktigaste funktionerna eftersom det är den som uppdaterar 
klassen vid varje bildskärmsuppdatering, även om exakt vad som uppdateras är helt upp 
till klassen själv, t ex kan inmatningsinläsning hanteras där.
Draw är slutligen den funktion som målar ut elementet på skärmen. Helst ska ingen 
uppdateringskod ska finnas i denna funktion utan det skall i sådana fall läggas i update-
funktionen.

3.4.1 Refaktoriseringen
I grunden var dessa funktioner helt tomma och tanken var att all funktionalitet skulle 
implementeras de ärvda klasserna, men efter ett kort tag upptäcktes det att de ärvda 
klasserna hade väldigt mycket kod gemensamt mellan varandra. I princip alla ärvda 
gränssnitts-element hade förflyttning samt färganimationer (se kapitel 3.4.3 för mer 
information om animationer) och de flesta hade också ett par listor med barn-element som 
de anropade alla basfunktionerna på i sina egna funktioner (t ex så anropades StartIntro på 
varje barn-element när klassens egna StartIntro-funktion anropades). För att lösa detta och 
göra det enklare att skapa ärvda klasser utan att behöva skriva samma kod om igen för 
varje klass så implementerades den funktionaliteten in i basklassen (dvs, alla klasser som 
ärver GuiItem har dessa funktioner också), se kod 2.

AddElement(element : GuiElement) : void
QueueMoveAnimation(newDeltaPosition : Vecto2, time : 
float) : void
QueueMoveAnimation(newDeltaPosition : Vector2, time : float, 
type : MoveAnimation.InterpolationType) : void
QueueScaleAnimation(newDeltaScale : float, time : float) : 
void
QueueColorAnimation(newColor : Color, time : float) : void

Kod 2: Nya GuiItem-funktioner efter refaktorisering

AddElement är ganska speciell eftersom den lägger till ett element som en barn-element 
till den nuvarande klassen och tidigare nämnda funktioner anropar också motsvarande 
funktioner på alla barn-element som lagts till med AddElement. T ex om tre element lagts 
till och klassens Update-funktion anropas så anropas samma funktion för alla tre 
barnelementen. Denna funktionalitet är inspirerad av hur Java hanterar gränssnittselement 
där alla lättviktskomponenter ärver från Container som tillåter att ett element kan ha 
barnelement. [19]
QueueAnimation-klasserna används för att starta en animation för förflyttning, skala 
respektive färg; animationer tas upp mer i kapitel 3.4.3. Det är värt att notera att Move och 
Scale tar emot själva förändringen och inte det slutgiltiga nya värdet så om tanken är att 
flytta elementet 40 pixlar längs med X-axeln så skickas en vektor med (40, 0). Ett 
undantag till denna regel är Color-animationer som endast tar den slutgiltiga färgen och 
sedan interpolerar till denna, anledningen är att det inte finns något sätt att addera två olika 
färger.
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Active : bool
Position : Vector2
Scale : float
GuiColor : Color

Kod 3: GuiItems publika attribut

Ett antal nya attribut tillkom också under refaktoriseringen (se kod 3): active, position, 
skala och färg (Color är en vanlig klass i XNA därav GuiColor-namnet). Alla attribut 
förutom Active är ganska självförklarliga så endast Active kan behöva en kort 
introduktion. Active beskriver om klassen är tillgänglig för att visas och användas och 
värdet sätts när StartIntro och StartOutro körs; de funktionerna aktiverar respektive 
deaktiverar klassen med hjälp av Active.

3.4.2 Rendering
Eftersom det var planerat att göra det grafiska gränssnittet hierarkiskt med sub-element till 
gui-element  så upptäcktes problem vid rendering då alla element som målas ut med 
Draw-funktionerna använder skärmrymdens koordinatsystemet när ett Draw-anrop görs. 
Att ge positioner för grafiska element i det  koordinatsystemet skulle ge problem om de 
hade ett förälder element som sedan flyttades: inget skulle hända med barn-elementet 
eftersom dess position fortfarande är densamma i skärmrymden. Istället söktes en lösning 
där barn-elementet kunde vara låst till föräldern och den lösning som valdes fungerade 
genom att positioner bestämdes efter det lokala koordinatsystemet av en förälder. Detta är 
en vanlig teknik som används just eftersom det förenklar positioneringen av barn-element 
och kräver endast lokal kunskap om systemet (du behöver endast veta din position i 
förhållande till din förälder istället för att behöva veta var exakt i det globala 
koordinatsystemet du är).

Mer exakt så implementerades det med hjälp av en global positions-vektor som skickas 
med i Draw-anropet för ett element; denna vektor räknas ut och skickas automatiskt till 
alla registrerade barnelement via GuiItems Draw-funktion. Denna globala vektor räknas ut 
för ett barnelement genom att addera sin egen global positions-vektor med sin positions-
vektor och skicka vidare den som global positions-vektorn för alla barn.

Eftersom grafiska element inte ska kunna gå utanför den ram som föräldern definierar så 
behövdes ett system för att klippa allt innehåll som försökte målas ut utanför den ramen. 
Som lösning valdes ScissorRectangle på grund av dess simplicitet och effektivitet, det var 
enkelt att ställa in och fungerade perfekt helt enkelt. Andra möjliga metoder, som beskrivs 
mer ingående i kapitel 5.3, hade varit Render targets som målar till en textur eller 
Viewport som flyttar renderingen.

3.4.3 Animationer
För att animera de grafiska elementen som finns i programmet används tre 
animationsklasser baserade på en basanimations-klass, dessa tre ärvda klasser är i grunden 
endast ett omslag runt interpolationsmetoderna som finns inbyggda i XNA för skalär-
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värden, vektorer och färger. Ett anrop till den linjära interpolationsmetoden kan se ut som 
i kod 4.

Lerp(oldValue : Value, newValue : Value, amount : float)

Kod 4: Interpolationsanrop

Value är den värdetyp som skall interpoleras och amount är ett värde mellan 0.0 till 1.0 
som beskriver hur långt från oldValue till newValue som passerats. Om en ickelinjär 
interpolationsmetod önskas så finns dessa också och de använder samma parametrar i 
anropet. Syftet med animationsklasserna är att förenkla användningen av dessa genom att 
spara de gamla och nya värdena samt hur lång tid animationen ska ta och sedan räkna ut 
det interpolerade värdet efter varje uppdatering via update-funktionen. I GuiItem klassen 
används dessa animationer med hjälp av listor så att flera animationer kan läggas på kö 
och köras efter varandra, basklassen hanterar så att de värdena som räknas ut också sparas 
så att de kan nås via klass-attributen.

3.5 ISelectable
En bit in på projektet upptäcktes det att många grafiska element krävde att de visste om de 
var valda eller ej (t ex i en lista) och om de var så presenterades de på olika sätt, mer 
specifikt var det två funktioner som användes väldigt ofta för dessa typer av klasser, se 
kod 5.

SetSelected(selected : bool) : void
IsSelected() : bool

Kod 5: Funktioner i ISelectable-interfacet

För att göra det tydligt vilka klasser som var valbara samt kunna filtrera (med hjälp av 
foreach t ex) baserat på dessa så lades de två funktionerna  i ett interface kallat ISelectable. 
Det använd oftast för att endast sätta en variabel som beskriver om elementet är valt eller 
ej, men specifik implementering är upp till programmeraren som ärver gränssnittet.

3.6 Klasser ärvda av GuiItem
För att ge lite mer översiktlig information om de viktigaste GuiItem-ärvda klasserna så 
inkluderas kortare beskrivningar av de viktigaste klasserna som ärver av GuiItem; 
klasserna gås inte igenom så djupgående som för GuiItem eftersom dess arv explicit ger 
samma funktionalitet och implicit ger ett liknande syfte.

3.6.1 Mainbrowser
Huvudgränssnittet, som Mainbrowser är, för spelbläddrar-vyn har som syfte att kontrollera 
och visa de filter (av klassen Filter) som finns samt visa övriga knappar och strängar som 
finns i gränssnittet. Denna klass kontrollerar också hur filter växlas mellan och förflyttar 
dessa enligt inmatningen. Värt att notera att klassen hanterar den oändliga filter-loopen 
genom att ha ett filter osynligt på toppen av de synliga filtrena, detta är det filter som 
flyttas ner när användaren bläddrar uppåt samtidigt som det är det filtret som läggs i botten 
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av listan och kommer från botten när användaren bläddrar neråt. Detta betyder alltså att 
det måste finnas ett filter mer än antalet filter som ska vara synliga.

3.6.2 Filter
Denna klass representerar en filtrering av boxar, t ex spelförpackningar eller 
bokstavsboxar för djupare sortering, och kontrollerar förflyttning och utmålning av dessa. 
Exakt vad som filtret visar för boxar beror helt på namnet på filtret som bestämmer vilka 
boxar som returneras när boxar laddas via Data-klassen. Detta innebär självklart att alla 
filter fungerar på samma sätt vilket de gör i den nuvarande implementationen av Xbox 
Live Indie Games-marknadsplatsen. Programmet skriver också ut namnet på vald box 
under boxen om dess ToString funktion returnerar en sträng som inte är tom.

3.6.3 Box
En box kan egentligen innehålla vad som helst så länge som den håller sig inom sin ram, 
det kan t ex vara en spelbox som visar spelets förpackningsbild eller kanske är det en box 
som innehåller en enda stor bokstav för att beskriva möjligheten till bokstavs-filtrering. 
Implementationen av dess rendering görs av klasser som ärver av Box-klassen. Som 
nämndes om Filter-klassen så har Box möjligheten att överlagra ToString för att kunna 
returnera en titel på boxen, t ex namnet på spelet som boxen representerar.

3.6.4 GameView
GameView är huvudgränssnittet för spelvyn, precis som MainBrowser är 
huvudgränssnittet för spelbläddraren, och består av spelets titel samt flikar och 
ContentPanes för de olika innehållssidorna som användaren kan bläddra mellan. Klassen 
hanterar inmatning och positionering för alla innehållspaneler som finns för spelvyn.

3.6.5 ContentPane
ContentPane är en abstrakt basklass som representerar de innehållspaneler som 
GameView består av, t ex Overview. Den innehåller en simpel standardimplementation 
för animationer, selektion (eftersom klassen ärver från ISelectable) och hantering av vilket 
spel som panelen ska visa data om.

3.7 Input
Inläsning av input hanteras i XNA med hjälp av Microsoft.Xna.Framework.Input 
namnrymden som kan hantera handkontroll-, mus- och tangentbordsinmatning. I 
programmet abstraheras däremot inmatningen med hjälp av ett antal inmatnings-klasser 
som beskrivs mer ingående nedan. Varje klass som ärver från GuiItem läser inmatning 
efter sitt eget ansvar och funktionalitet, det är alltså inte en enda klass som gör själva 
inläsningen. Ett exempel skulle vara Filter-klassen som läser in inmatning gällande 
växlande av vald box eftersom den har ansvar för dem. Den har däremot inte ansvar över 
val av filter eftersom den endast har lokal kunskap om sin egen instans av filter och inte 
övriga som finns i systemet.

Utöver det stöd för handkontrollen som beskrivs i kapitel 1.3.1 så har systemet stöd för 
piltangenterna, enter, backspace, W och S knapparna om en handkontroll inte finns 
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tillgänglig. Piltangenterna fungerar som vänster spak, enter och backspace representerar A 
respektive B på handkontrollen, W och S representerar upp respektive ner på höger spak.

3.7.1 InputAction
InputAction-klassen är skapad för att kunna beskriva en handling i programmet, vad exakt 
det kan vara beror på klassen som använder InputAction. Tanken är att en instans skapas 
för en typ av händelse med olika inmatningar som ska utföra denna händelse, sedan efter 
den uppdaterats i den nuvarande loopen kan programmeraren ta reda på om händelsen 
utförts eller ej.

AddInput(input : BaseInput) : void
IsPressed() : bool
IsClicked() : bool
Update(state : InputState) : void

Kod 6: Funktioner i InputAction-klassen

Klassen (se kod 6 för de funktioner som finns i klassen) tar emot ett antal olika 
inmatningar som den ska reagera på via AddInput, den måste däremot uppdateras vid 
varje iteration av programmet för att se vad för ändringar som uppstått sedan den senaste 
iterationen. IsPressed och IsClicked är funktioner för att se om någon av inmatningarna 
som den lyssnar på är aktiv just nu respektive som inte var aktiv i föregående interation 
men är det nu (hålla in respektive klicka helt enkelt).

3.7.2 InputState
För att beskriva det nuvarande inmatningstillståndet åt InputAction krävs att all relevant 
inmatning sparas i en klass som sedan kan ges åt InputAction när denne ska uppdateras 
vilket görs med hjälp av InputState. Klassen innehåller variablar för att hålla tillståndet för 
en handkontroll och ett tangentbord; dessa kan inte ändras efter att klassen skapats vilket 
är logiskt eftersom ingen inmatning ska kunna göras när programmet är mitt i en iteration.

3.7.3 BaseInput
BaseInput är en abstrakt klass för att se om den nuvarande inmatning för iterationen 
matchar den som är vald för klassen (se kod 7); vad exakt för inmatning som det klassen 
lyssnar efter beror på barnklassen. Enligt BaseInput måste barnklassen implementera 
Update-funktionen och ändra tillståndet med hjälp av pressedLastFrame och 
pressedCurrentFrame om standardimplementationen av IsPressed och IsClicked ska 
användas. Standardimplementationen av de två funktionerna kollar om 
pressedCurrentFrame är sann respektive om pressedLastFrame är falsk men 
pressedCurrentFrame är sann.

pressedLastFrame : bool
pressedCurrentFrame : bool

IsPressed() : bool
IsClicked() : bool
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Update(state : InputState) : void

Kod 7: BaseInput-attribut och BaseInput-funktioner

I programmet finns det två klasser som ärver av BaseInput, GamepadButton och 
KeyboardButton. Dessa är specifika klasser för just handkontrollknappar respektive 
tangentbordsknappar, för att definiera knapp som ska användas för en av de klasserna 
används XNA:s egna Buttons klass för handkontroller och Keys för tangentbord.

3.8 Eventhantering
Eftersom gui-klasserna har möjlighet att läsa inmatning som att t ex öppna nytt fönster 
men inte har någon återkoppling direkt till klassen över sig (dvs, den som äger instansen) 
så krävdes funktionalitet för att ett element ska kunna registrera att en händelse utförts 
som ovanstående klasser i hierarkin ska reagera på. Lösningen till detta blev den statiska 
klassen EventHandler som kan nås av alla klasser i programmet; denna klass tar emot 
instanser av Event-klassen och kan returnera en lista med de nu nuvarande händelserna på 
kö samt tömma kön. Tanken är att situationsspecifika Event-ärvda klasser skapas och 
läggs på kön så att de klasser som läser av kön kan gå igenom och leta efter de specifika 
klasserna som är intressanta och sedan utnyttja dessa men för nuvarande så används endast 
ChangeGuiStateEvent-klassen som beskriver en ändring i gränssnitts-stacken.

Denna GUI-ändring kan bestå av att ett nytt grafiskt gränssnitt läggs till i kön eller att det 
nuvarande tas bort eller att båda två ska utföras. Skaparen av Event-instansen kan också 
välja om en utgångsanimation ska göras på det nuvarande gränssnittet, dvs gränssnittet på 
toppen av stacken, samt om en ingångsanimation ska göras på det nya gränssnittet som ska 
läggas på toppen av gränssnittsstacken.

3.9 Tools
Tools (se kod 8) är en ganska enkel statisk klass som innehåller generell funktionalitet 
som vilken klass som helst kan ha användning av. Tanken bakom klassen är att 
funktionerna som den innehåller inte får vara klass-specifika eller utvecklade för en 
specifik användning, om så är fallet så passar funktionen bättre i den klass som den är 
kopplad till.

Log(messageType : LogType, message : string) : void
ClearLog() : void

GetContentRatingText(game : GameData) : string

ShortenLongStrings(spritefont : SpriteFont, text : string, 
maxLength : float) : string
WrapText(spriteFont : SpriteFont, text : string, 
maxLineWidth : float) : string

Kod 8: Funktioner i Tools-klassen
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En kort beskrivning av funktionerna:
Log och ClearLog skriver ett logginlägg till respektive tömmer den loggfil som är vald för 
programmet. Log tar också emot vad för typ av meddelande det är som ska loggas.
GetContentRatingText tar emot information om ett spel och returnerar sedan den 
innehållsgraderingstext som ska finnas i spelbeskrivningens början. Att ha en funktion för 
det gör det enkelt att ändra innehållsgraderingstexten utan att behöva leta upp var den 
texten är beskriven i hela systemet.

ShortenLongStrings kommer ifrån ett behov att korta ner strängar i t ex knappar eller i fält 
som har specifika längder. Funktionen tar emot ett teckenssnitt, en text samt en maximal 
längd, därefter räknar den ut när strängen blir för lång, klipper den och lägger till “...” för 
att visa att texten inte får rum. Notera att funktionen räknar ut så att “...” också ska kunna 
få rum inom den maximala längden.
WrapText är lik ShortenLongStrings men istället för att klippa av strängen helt när texten 
är för lång så fortsätter strängen vidare på nästa rad. Den klarar av hur många rader som 
helst och fortsätter att korrigera texten tills att strängen tar slut.

3.10 Upplösningar och skärmformat
Alla olika datorskärmar som finns har ett skärmformat och uppsjö av olika möjliga 
upplösningar vilket gör det problematiskt när ett program ska fungera på många datorer 
med många olika inställningar. Utan någon skalning eller justering så skulle all grafik 
hamna fel när ett program byggt för en upplösning kördes med andra skärminställningar. 
Lösningen i Xbox Live simulations-programmet blev att räkna ut skalningsvärden baserat 
på en standardupplösning som är kodad i Settings-klassen och sedan multiplicera dessa 
med standardpositionerna för varje grafiskt element, likt hur Source motorn hanterar 
positionering av grafiska element. [20]

Däremot är programmet byggt efter en 16:9 och 16:10 skärmformat vilket ger problem om 
ett 4:3 format används då skillnaden är klart märkbar. En lösning, som används bland 
annat i Xbox gränssnittet är att använda en så kallad letterbox som skapar svarta kanter för 
att fylla ut så att samma originalformat som programmet var utvecklat för behålls. För 
tillfället ignoreras detta problem eftersom programmet inte är tänkt att användas i såpass 
stor utsträckning utan är gjort för ett 16:9/16:10-format.

3.11 Inläsning av innehåll
XNA har en specifik klass för hantering av externa programresurser via sin 
ContentManager-klass, med den kan t ex texturer, teckensnitt och XML-filer läsas in så 
länge som de kompileras tillsammans med programmet till speciella XNA-filer. För de 
resurser som inte är tänkt att ändras ofta är detta inget problem, t ex knapp-ikoner eller 
teckensnitt, men för spel-inläsningen som är tänkt att göras under körtiden blir det ett 
problem (se kapitel 3.12). För bilder går det istället att använda FromFile funktionen i 
Texture2D som läser en rå bildfil under körning.
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För teckensnitt som läses in används en speciellt utformad XML-fil som beskriver 
teckensnittets namn, storlek, teckenmellanrum, stil, m.m. Det teckensnitt som beskrivs i 
namnfältet måste finnas på användarens system för att en inläsning av filen ska fungera.
Gällande texturer så tillåts de flesta bildformaten och nästan alla storlekar, får en bild inte 
plats när den ska målas ut så sträcks eller trycks den ihop för att passa.

3.11.1 DataHandler
DataHandler är den statiska klassen i systemet som hanterar all inläsning av data till 
systemet, direkt från fil eller via XNA (detta kräver att GraphicsDeviceManager och en 
ContentManager kopplas till klassen vid programmets start). Klassens LoadContent-
funktion läser in alla spel som finns beskrivna i spelmappen, se kapitel 3.12 för mer 
information om XML-inläsning. DataHandler har också funktionalitet för att returnera 
spelboxar för redan inlästa spel baserat på namnet på det valda filtret.

3.12 XML inläsning
Eftersom programmet ska användas för att testa marknadseffektiviteten av olika spel och 
dess information så krävs det ett lätt sätt att lägga in och ändra spel i systemet. Valet föll 
på XML som är ett märkningsspråk som gör det att enkelt kunna läsa in text från fil där 
syntaxen är enkel att förstå och informationen struktureras på ett sådant sätt att det är lätt 
att följa hur datan är formaterad. XML syntaxen använder sig av en form av trädstruktur 
av noder för att beskriva data; dessa noder är inte definierade av XML-språket utan 
bestäms av programmeraren för den data som är intressant i programmet som ska läsa 
filerna. Se kod 9 för ett exempel på definitionen av ett spel taget ifrån projektet. [21, 22]

<game>
 <title>Garden Gnome Carnage</title>
 <genre>Action &amp; Adventure</genre>
 <developer>Ludosity Interactive</developer>
 <publisher>Ludosity Interactive</publisher>
 <cost>80</cost>
 <description>Don't ask why. Ask why not.</description>
</game>

Kod 9: Exempel på XML-fil för ett spel

I exemplet är <game> rotnoden för filen och de noder tills </game> är game-nodens löv-
noder som beskriver ett spel, detta exempel saknar ett antal andra noder som är definierade 
av det Scheme som används (se kapitel 3.12.1 för information om Scheme:s). Denna 
XML-kod är enkel att läsa och förstå både för en användare och datorn om ett XML-API 
(Application Programming Interface) används, både C# och XNA har denna möjlighet 
genom att läsa in XML-filer via System.XML respektive 
Microsoft.Xna.Framework.Content. I projektet används däremot System.XML eftersom 
XNA:s implementering, som tidigare nämnt, kräver att XML-filerna kompileras 
tillsammans med programmet vilket går emot tidigare nämnda målet att göra det enkelt att 
ändra och läsa in nya spel.
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Datastrukturen för inläsning av spel är uppbyggd så att varje spel har en egen mapp för sin 
XML-fil och sitt innehåll (skärmdumpar, förpackningsbilder, etc) och programmet läser in 
dessa spel genom att räkna upp alla mappar som finns i Games mappen i Content och 
använder sedan första bästa XML-fil däri för att läsa av spelets information. Denna 
lösning gör det mycket enkelt att hitta och ändra ett spels definition än ifall allt hade legat 
i en och samma mapp och med en enda stor XML-fil för alla spel.

3.12.1 Scheme
För att se till så att informationen i XML-filerna är korrekt så används ett XML-schema 
som varje spel-XML-fil måste följa. Ett XML-Scheme är en XML-fil med formatering 
som beskriver innehållet av andra XML-filer: vad för noder som måste finnas med men 
också vilken data som får finnas i vissa noder. Ett exempel taget direkt från projektet är 
genrer som endast kan beskrivas med ett visst antal förutbestämda genrer (skrivna som 
strängar), se kod 10 för exempel på element som krävs för ett spel i systemet samt kod 11 
för restriktioner på genre-elementet. Om ett element i Scheme:et beskrivs som att det 
använder denna typ så får den XML-filen som använder Schemet:et endast använda dessa 
genrer. Försöker användaren köra filen ändå med felaktig data så får programmet ett 
undantag som beskriver att XML-filen är felaktig.

<xs:element name="game">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="title" type="xs:string"/>
   <xs:element name="genre" type="genretype"/>
   <xs:element name="developer" type="xs:string"/>
   <xs:element name="publisher" type="xs:string"/>
   <xs:element name="cost" type="costtype"/>
   <xs:element name="description" type="xs:string"/>
   ...
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>

Kod 10: XML-element som krävs vid beskrivning av spel

<xs:simpleType name="genretype">
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="Action &amp; Adventure"/>
  <xs:enumeration value="Card &amp; Board"/>
  <xs:enumeration value="Classics"/>
  <xs:enumeration value="Educational"/>
  <xs:enumeration value="Family"/>
  <xs:enumeration value="Fighting"/>
  <xs:enumeration value="Music"/>
  <xs:enumeration value="Other"/>
  ...
 </xs:restriction>
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</xs:simpleType>

Kod 11: Möjligt innehåll i genre-element

Det finns ett antal fördelar med att använda ett Scheme: personen som skapar och lägger 
in spel kan lätt se vad som ska finnas med i ett spels XML-dokument, kan se vilka 
restriktioner som finns och kan testa sitt XML-dokument direkt mot schemat utan att 
behöva använda XBLIG-simulationen (finns program som testar XML filer mot deras 
Scheme), programmeringen av programmet blir mycket enklare eftersom den inlästa 
informationen redan är korrekt och inte måste kollas upp enligt restriktionerna i efterhand.

3.12.2 Felhantering
Felformaterade XML-filer och saknat innehåll är något som måste förväntas och samtidigt 
hanteras för att göra det enkelt för användaren att korrigera. Detta har lösts i programmet 
genom att hoppa över spelet som gav felet samt logga alla fel till en loggfil som skrivs till 
samma mapp som den exekverbara filen. Loggfilen töms varje gång programmet startar så 
att endast de felen som uppstod vid senaste körningen visas så dyker inte ett spel upp så 
bör loggfilen kollas.

3.12.3 Optimering av bildinläsning
När programmet fick en antal spel inlagda i systemet så upptäcktes det att programmet tog 
en stund att starta samt att det använde en väldigt stor mängd minne (ungefär 150mb för 
15 spel). Problemet visade sig vara att allt spelinnehåll som laddades vid starten av 
programmet tog en väldigt stor mängd minne. Skärmdumparna, som egentligen visade sig 
vara boven, tog ca 3mb minne per skärmdump även om filerna själv endast var 150kb per 
fil på hårddisken. Eftersom skärmdumparna endast visas i spelvyn så var det inte svårt att 
lösa problemet genom att endast ladda skärmdumparna för ett spel via en separat tråd när 
spelvyn för spelet laddas samt att ta bort bilderna igen när spelvyn stängs ner. Notera att 
inläsning inte görs varje gång spel växlas i bläddraren, utan endast när ett specifikt spel 
väljs och spelvyn ska visas för det spelet.
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4 Resultat
Det slutgiltiga resultatet av projektet blev definitivt godtagbart av Joel Nyström på 
Ludosity Interactive även om det finns mindre ändringar som skulle kunna göras för att 
göra programmet mer komplett (se skillnaderna beskrivna för varje individuell vy i kapitel 
4.2 och 4.3). De hårda kraven som var utsatta innan projektets början avklarades men 
programmet är i min syn inte fullt testbart för tillfället då innehållet som en annan 
examensarbetare skulle skapa uteblev när det examensarbetet föll igenom.

4.1 Krav
Alla hårda krav för projektet avklarades samt mjuka kravet om likhet till originalförlagan 
uppnåddes godtagbart enligt handledaren Joel Nyström på Ludosity Interactive även om 
illusionen bryts lätt som det är nu med den temporära grafiken eftersom det saknas en viss 
del innehåll fortfarande (se kapitel 4.5 om saknat innehåll). De övriga två mjuka kraven 
fanns det däremot ingen tid för, precis som handledaren hade förutspått innan projektets 
början, men de fanns endast där som en möjligheten om det fanns tid mot slutet av 
projektet.

4.2 Spelbläddraren

Skillnader:
• När användaren är på första eller sista boxen men försöker bläddra åt det håll det 

inte finns fler spel så bör boxarna studsa som på originalsystemet.
• Känslan i kontrollen när användaren bläddrar mellan spelen är inte exakt likadan.
• Det ska vara en skuggeffekt under varje box i systemet.
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4.3 Spelvy
Skillnader:

• Fliken till vänster om vald flik (om inte första fliken är vald) bör ha en opacitets-
gradient

• Känslan med att byta flik känns inte exakt likadan som på Xbox.
• B-knappen ska det stå Back och inte Cancel på.

4.3.1 Overview

Skillnader:
• Ikonen för Microsoft-poäng är på fel sida av kostnaden.
• Ikoner för Multiplayer och Co-op saknas till vänster om texten.
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4.3.2 Details

Skillnader:
• Ikoner för när det går att bläddra upp och ner i innehållet av panelen saknas.

4.3.3 Extras
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Skillnader:
• Ikoner för upp och nerbläddring beskrivningen av vald nerladdning saknas.
• Kostnaden för en gratisnerladdning ska stå som ”Free”.

4.3.4 Gallery

Skillnader:
• Att visa fullskärm ska stå som ”View Fullscreen” och inte ”Show fullscreen”.
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4.4 Gallery fullskärm

Skillnader:
• All grafik förutom bild ska döljas efter ett par sekunder av inaktivitet med 

inmatning.

4.5 Innehåll
Innan arbetets början var det tänkt att ett annat företag, Marklund Games, skulle ta in 
ytterligare en examensarbetare som skulle göra all grafik och allt innehåll, dvs de spel som 
ska finnas i systemet. Men tidigt i projektets början visade det sig att detta inte skulle bli 
av på grund utav anledningar som inte ska tas upp här; istället letades det på egen hand 
reda på möjlig grafik samt redan existerande spel som kunde vara passande för systemet 
för att kunna göra det presentabelt samt möjligt att uppnå likhets-kravet. De existerande 
spelen hittades på Microsofts Xbox marknadsplats-hemsida där det fanns tillgång till alla 
Xbox Live Indie Games spel som finns på systemet. [23]
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5 Diskussion
Även om systemet uppnådde kraven och var godtagbart likt originalförlagan finns det ett 
antal punkter som kunde gjorts annorlunda, dessa andra metoder diskuteras här nedan. Det 
ges också ett antal exempel på hur programmet skulle kunna utvecklas i framtiden efter 
olika behov.

5.1 Systemanalys
Som det nämndes i kapitel 2.1 så användes antagligen inte den optimala metoden för att 
analysera originalsystemet även om, som det också nämndes, inte fanns många andra val. 
Men om en hårdvarulösning för att filma systemets användning och utseende hade 
förberetts innan projektets början, antingen av mig eller Ludosity Interactive, så hade 
analysfasen varit en aning lättare och gett mer precisa positioneringar och storlekar av de 
grafiska elementen i systemet.

5.2 Andra tekniker än XML för inläsning
Andra möjliga alternativ till XML hade varit manuell textfilsinläsning eller någon form av 
databas men i det tidigare fallet så skulle det tagit mer tid att implementera utan att ge 
några direkta fördelar över XML. I det senare fallet, att använda en databas, skulle varit 
något för avancerat för behovet samt skulle kräva en hel del extra tid för implementering 
och uppsättning även om det skulle gjort koden mer effektiv och lättkodad för 
implementering av sökning samt filtrering. XML är helt enkelt en bra mellangrund som 
fungerar bra så länge som antalet spel och filtreringskomplexiteten i systemet håller sig 
relativt låg. Och eftersom spelet inte ska ha hundratusentals spel så är nog XML det bästa 
valet.

5.3 Andra tekniker för rendering av grafiska element
Istället för att använda en global positions-vektor och ScissorRectangles som beskrivet i 
3.4.2 så fanns det två andra möjliga metoder för rendering:

5.3.1 Render targets
Att använda render targets innebär att när objekt målas ut så målas de till en annan buffert 
än bakbufferten som vanligtvis används när saker målas ut direkt till skärmen. Dessa nya 
bufferts kan sedan målas ut till bakbufferten i efterhand; detta ger fördelen att objekt kan 
målas ut till lokala koordinatsystem (inom en buffert) samt att det går att sammanställa 
delar av bilden för sig innan den slutligen presenteras på skärmen. Detta har också en ökad 
fördel av att allt som målas utanför bufferten slängs bort vilket undviker att objekt sticker 
ut ifrån den ram de ska hålla sig inom. Problemet med denna lösning är för varje element 
som använder detta måste göra två målningsomgångar, ett för att måla elementet till en 
textur och ett för att måla texturen till skärmbilden. [24]

5.3.2 Viewports
Viewports används för att måla ut grafik på en viss specificerad del av skärmen med en 
viss ögonrymd. Detta används oftast för att måla ut en viss ögon-vy av världsrymden på 
en viss del av skärmen, t ex när ett spel ska ha skärmen uppdelad i ett antal delar där varje 
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spelare har varsin vy av världen på en viss position av skärmen. För de grafiska elementen 
är tanken att varje element har en Viewport som alla barn-element målas ut till men det är 
inte helt säkert om XNA klarar att ha Viewports renderade i varandra vilket isåfall istället 
skulle kräva att de skulle fungera som ScissorRectangles med en global positions-vektor 
men med krångligare initiering. [25]

5.4 Fortsatt utveckling
Även om systemet är välfungerade i sitt nuvarande tillstånd så finns det ett antal punkter 
som det kan förbättras och utökas på, dessa beskrivs i följande underkapitel.

5.4.1 Utöka gränssnittet
Som beskrivet i inledningen (se kapitel 1.3.2 och 1.3.3) så uteslöts den fullständiga 
spelbläddraren samt genre-sortering eftersom de skulle användas väldigt lite samtidigt 
som det inte skulle vara värt att fokusera tidsmässigt på de två gränssnittet. Men att utöka 
och lägga till dessa om tid finns skulle endast vara positivt eftersom det skulle tillåta de 
personer som faktiskt använder dessa menyer att uppleva systemet som normalt.

5.4.2 Lägga till och förfina animationer
Som systemet fungerar i den slutgiltiga versionen så saknas vissa animationer samtidigt 
som de animationer som finns inte är perfekta kopior av de på originalsystemet. Att 
förfina dessa animationer som finns och lägga till de saknade animationerna skulle göra 
det svårare att se skillnad mellan de två systemen. Däremot bör det påpekas att 
skillnaderna är relativt små samtidigt som de animationer som saknas är ganska små och 
svårupptäckta, endast en person som precis använd originalsystemet skulle märka dessa 
skillnader.

5.4.3 Xbox 360
Eftersom systemet bygger på XNA så finns det inga problem med att köra systemet på en 
Xbox 360 (kräver att personen är registrerad på App Hub vilket kostar $99 i nuläget) 
förutom när det gäller hur XNA-filer hanteras. Enligt Joel Nyström så måste XML-filerna 
vara kompilerade och lästa genom XNA för att kunna användas vilket skulle kräva lite 
kodmodifikation eftersom systemet just nu läser de 'råa' XML-filerna via C#'s XML-
hantering men i övrigt så ska det inte vara några problem att använda det på en Xbox 360. 
Däremot förloras då möjligheten att lätt ändra de spel som ska finnas i systemet och jag 
själv anser att det är en onödig utveckling eftersom PC-förlagan skulle fungera på exakt 
samma sätt ändå, enda skillnaden skulle vara att handkontrollen är inkopplad till en PC.

5.4.4 GUI element positionering och skärmupplösningar
Eftersom alla grafiska elements positioner är hårdkodade in i systemet i alla olika grafik-
klasser så är det väldigt krångligt att omplacera objekt på nya positioner, även om det inte 
är tanken att gränssnittet ska kunna ändras nämnvärt i efterhand så kunde det varit ett 
bättre system om positioner av objekt kunde läsas in via t ex XML-filer. Detta skulle 
samtidigt fixa problemet med positioner och skärmupplösningar eftersom alla positioner 
då kunde skalas när de läses in istället för att multiplicera positions-konstanterna med 
skärmupplösnings-förhållandet; det ger också en fördel med att koden inte blir fylld med 
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definitioner för positioneringar samt löser det potentiella problemet att en kodare glömmer 
multiplicera sina konstanter med skärmupplösnings-förhållandet.

Om själva skärmupplösningsinställningar var definierade i XML-filer också så blir det 
avsevärt enklare att justera vald upplösning samt välja om programmet ska köras i 
fullskärmsläge eller ej istället för att kräva en ändring i källkoden och en omkompilering 
som systemet fungerar just nu. Anledningen till varför detta inte prioriterades var att det 
var antaget att systemet skulle användas i ytterst få olika miljöer vilka endast skulle kräva 
en inställning och kompilering.
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