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Abstract 
 

In modern technology over 40% of the mobile devices have 64-bit support. In late 2017 

Google announced that in 2019 the Android market will require a 64-bit support on all 

of the applications published on their platform. Apple has had this requirement since 

2015. The objective of this is to raise performance and security of apps and therefore 

the device itself. This project is to research about how to upgrade an application from 

32-bit support to 64-bits support and perform the upgrade of a math application “Mingo 

Matte”. A theoretical study was made to decide which platform would suit this project 

the best. Then by upgrading the already existing code to a new syntax a new fully 64-bit 

supported application was made. This project is brought by the company Mingo 

Education and all its earnings goes toward “Läkare I världen” which is a company that 

provides healthcare to who doesn’t have access to it. 
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Sammanfattning 
 

I dagens samhälle så består 40% av mobilmarknaden av telefoner med 64-bitars 

support. Sent år 2017 så förmedlade Google att till 2019 så kommer det att krävas att 

alla applikationer som läggs upp på deras marknad har stöd för 64-bitar. Apple har 

själva haft detta kravet sedan 2015. Meningen med detta är att maximera prestandan 

och säkerheten av applikationen och därmed för enheten själv. Detta projekt har som 

mål att undersöka hur och vad som krävs för att uppgradera en redan befintlig app 

”Mingo Matte”, från att endast stödja 32-bitar till 64-bitar. En förundersökning gjordes 

för att undersöka och utvärdera vilken plattform som passade utvecklingen av projektet 

bäst. Sedan efter uppdatering av den äldre koden till ny syntax, så blev en ny applikation 

med 64-bitars stöd skapad. Projektet gavs av företaget Mingo Education och alla deras 

vinster går mot ”Läkare I Världen”, vilket är en organisation som get sjukvård till de som 

inte har tillgång till det. 
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Akronymer 
 

IDE – Integrated development environment  

SDK – Software Development Kit 

NDK – Native Development Kit 

GUI – Graphical user interface 

API – Application programming Interface 

GPU – Graphics processing unit  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Spelet Mingo matte är utvecklat av företaget Mingo education som ett stöd för skolbarn 

att lära sig matematik på ett roligt sätt. I spelet får barnen träna på tal-kamrater, tiotal 

och ental med addition, subtraktion, dubblor, samt multiplikation och division i samtliga 

tabeller. Speltypen är ett memory liknande spel där man befinner sig i skogen och ska 

vända löv för att para ihop dem med rätt svar och sedan lägga rätt par på en stock. 

Spelet för IOS är skriven i programmeringsspråket Objective-C med cocos2d som 

ramverk och stödjer idag 64-bitar. Android-appen är skriven i C++ med cocos2d-x och 

stödjer endast 32-bitar. Sedan det släpptes 2013 har cocos uppdaterats och det har 

kommit nya versioner av ramverket vilket gör att det nu finns två huvudversioner, den 

nyare 3.x och den äldre 2.x. Även om grunden är lika varandra så skiljer versionerna sig 

mycket i funktionalitet, vilket gör att det skulle krävas mycket jobb för att förflytta 

allting till en nyare version.  

Som det ser ut idag så har över 40% av de mobila apparater på marknaden 64-bitars 

stöd. Med hänsyn till detta kommer Google Play att kräva att alla applikationer har stöd 

för 64-bitars  till år 2019. Största anledningen till att anordningar har stöd för 64-bitar 

är prestanda, men också säkerheten på anordningarna blir bättre. De kräver även att 

alla appar som är på Google Play´s marknad behöver ha en viss API nivå, för att så 

många som möjligt ska kunna ta del av programmet [1]. 

Apple har sedan 2015 bara haft stöd för 64-bitar och nekar alla appar av 32-bitars typen 

till deras App Store [2].  

Eftersom framtiden  inom applikationer till telefoner och surfplattor har behov av 64-

bitars stöd så kommer det behövas en uppdateringring eller byte av plattform. För att 

även underlätta framtida arbete och underhåll av appen så kanske det ska användas en 

plattform som stödjer crossover mellan Android och IOS.   

1.2 Syfte 

Spelet skall funktionellt uppgraderas för att stimulera användare till upprepade spel 

som stärker den pedagogiska effekten samt stödja nyare telefoner och surfplattor. 
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1.3 Mål  

Prioritet 1 

1. Teknisk uppgradering till modern cross-over plattform. 

Funktionella förbättringar 

2. Division och multiplikation på separata tavlor i färdighetsträdet 

3. Tal skall alltid slumpas där så är möjligt. 

4. Vid två spelare skall rätt svar ge möjlighet att fortsätta spela. En spelare kan 

fortsätta spela ända tills den får ett felaktigt svar, då går turen över till den andre 

spelaren. 

5. Vid rätt svar skall spelet vara låst tills spelaren har tryckt på rätt svar på stocken. 

Detta skall gälla för alla spelsätt och innebär att en spelare inte kan vända nya 

blad innan det rätta svaret har markerats på stocken. 

6. Vid fel svar skall spelet vara låst tills det felaktiga svaret har vänts bort. Detta 

skall gälla för alla spelsätt och innebär att en spelare inte kan vända nya blad 

innan det felaktiga svaret har vänts bort. 

7. Applåd vid rätt svar ersätts med slumpat ljud från fil med ca 10 olika ljud. Filen 

finns färdig. 

Prioritet 2 

Ny funktion: val av lätt eller svårt spelsätt. Vid lätt skall det finnas färre löv än vid svårt. 

Vid singelspel svårt krävs flera löv än nu och vid dubbelspel lätt krävs färre löv än nu. Se 

sid 10 och 11 i kravspecifikation. 

Prioritet 3 

Ny funktion: val av en belöningsfigur (av tre möjliga) samt aktion av den valda figuren 

efter tre vunna spelomgångar där figuren efter varje vunnen spelomgång förses med 

olika attribut. Se sid 11 och framåt i kravspecifikation. 
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1.4 Frågeställningar 

 Vilken plattform kan användas för att stödja 64-bitar och crossover, samt 

underlätta framtida underhåll för applikationen? 

 Vad måste ändras från den nuvarande koden till den nyare för att applikationen 

skall klara av de mål vi satt för den? 

 Vilka funktionaliteter i form av spelfunktioner ska läggas till? 

1.5 Avgränsningar 

Denna studien kommer att rikta sig mot Android enheter och kommer därav inte att 

testas eller köras på en IOS enhet. Design på applikationen kommer att finnas till hands 

och kommer inte att designas i detta projekt. Även animationer och bilder kommer att 

redan vara skapade och kommer inte att göras. Kodbitar eller annat material kommer 

inte att visas då det är under sekretess. 

 

  



4 
Henrik Kockum, John Persson 

  



5 
Henrik Kockum, John Persson 

2. Bakgrund och Teori 

2.1 Mingo Matte 

2.1.1 Mingo Matte på marknaden 

Mingo Matte finns till både Android och IOS och introducerades till Appstore, Google 

Play och Amazon 2013. Spelet finns på 17 olika språk och har laddats ner i över 100 

länder, där Sverige är den dominerande marknaden. Idag så använder över 70 000 barn 

Mingo matte för att lära sig matte. 

Utvecklare är Mingo education. Verksamheten är helt ideell och alla intäkter doneras till 

Läkare i världen som ger kostnadsfri hälso- och sjukvård till de mest utsatta 

människorna. De medverkande i Mingo education är lokaliserade i Stockholm, 

Linköping samt Kuala Lampur, Malaysia.  

Mingo matte släpptes 2013. IOS-appen är skriven i programmeringsspråket Objective-C 

med cocos2d som ramverk. Android-appen är skriven i C++ med cocos2d-x som 

ramverk. 

Den version av cocos som nuvarande Mingo Matte bygger på har versionsnummer 

mellan 2.04-2.08. Sedan dess har cocos uppdaterats och det har även tillkommit en 

nyare version av plattformen. Även om versionerna är lika så skiljer det sig mycket i 

funktionalitet och syntax. 

Spelet som ligger på marknaden idag är uppbyggt enligt följande struktur (Figur 2.1). 

När spelet startas börjar det i den översta rutan Classes. Där bestäms hur spelet ska 

reagera i olika lägen som t.ex. startup, avstängning eller minimerat. Därefter går den 

över till IntroLayer som visar en logga och sedan går vidare till tree-rutan. Här kan 

språk-, ljud och spelinställningar väljas. I tree-rutan kan det också bestämmas om man 

vill gå vidare till highscoren eller till de olika spelen. I HighScoreView så kan man se 

vilka highscore som finns på de olika spelen. I MemoryView så ligger allt det visuella till 

spelen lagrat och i Memory-rutan så finns allt som skiljer de olika spelen åt, som t.ex. 

räknesätt.  
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Figur 2.1 Mingo Matte Struktur 

2.1.2 Dåvarande plattformar 

Cocos2d var tidigare ett av de största och mest använda ramverken till både Android 

och IOS, men mycket har hänt sedan dess. Efter att IOS 7 släpptes utvecklade Apple 

själva ett spelramverk som heter Spritekit [3]. Detta är till största del en kopia av 

cocos2d där de tagit allt som var bra med cocos2d och även gjort det ännu mer effektivt 

[3]. Dåvarande språket som användes till IOS var Objective-C men de släppte även ett 

nytt programmeringsspråk som heter Swift. Även fast det äldre språket Objective-C 

fortfarande fungerar är det rekommenderat att använda sig av det nya språket [4]. 

 

2.2 IDE 

2.2.1 Android Studio 

Android Studio är den officiella utvecklingsmiljön och en av de mest kraftfulla 

verktygen för android utveckling. Detta är framtaget av Google och används till 

majoriteten av alla applikationer. Tidigare var skapandet av android applikationer 

främst framtagen i Eclipse. 

Android Studio gör det enkelt att testa och felsöka koden till apparna. Testning görs 

enkelt via en inbyggd simulator eller direkt kontakt med hårdvara. 
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Felsökning görs enkelt då programmet ger feedback och förklaringar till diverse fel och 

kraschar, så att det enklare och snabbare går att lösa problemen som uppstår. 

I mjukvaran kan man välja mellan att koda i det föredragna språket vilket är Java, eller 

så kan man välja mellan andra språk som t.ex. i fallet med Cocos2d-x använda sig av C++ 

[5]. 

2.2.2 Microsoft Visual Studio 

Visual Studio är Microsofts egna IDE, som stödjer en stor variation av plattformar som 

t.ex. Xbox och mobila plattformar. Den erbjuder en variation av språk som bl.a. C#, PHP, 

Objective-C, JavaScript och C++ [6]. Dess API är ”.NET Framework” och är det som tar 

hand om körningen av all kod som är skriven på fler än ett språk, vilket tillåter den att 

dela allmäna object-orienterade klasser [7]. 

2.2.3 Eclipse 

Eclipse är uppbyggt av en open source communtiy som jobbar med att bygga en miljö 

för utveckling och hantering av mjukvara. Det är mest känt för deras Java IDE, men har 

även stöd för andra språk som C , C++, PHP och även språk via deras versitila plug-in 

system . Med stöd av cloud kan man även komma åt sina projekt via webbläsaren eller 

med skrivbordsversionen [8]. 

 

2.3 Plattform 

2.3.1 Android Studio Native 

Native är huvudspråket för applikationer skrivna i Android. Android Studio Native är 

skriven i Java och har en rad olika bibliotek som kan importeras för att kunna reagera 

på rörelse i  Android telefonen. T.ex. tóuchfunktioner och olika rörelsefunktioner. Kod 

skriven i Native översätts direkt till maskinkod utan att behöva använda sig av NDK. 

Jämfört med andra språk som först behöver översättas till Native för att kunna köras 

[9]. 

2.3.2 Cocos2d-x 

Cocos2d-x är en open-source plattform som använder sig av C++. Den är mest känd för 

att användas till spel, men kan även användas till andra applikationer och GUI baserade 

program. Det är en cross-over plattform så att all kod som skrivs fungerar på både 

telefoner, surfplattor, datorer och konsoler. Cocos2d-x gör så att utvecklaren kan 
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fokusera på spelkodningen medan den tar hand om minneshanteringen och rengöring 

etc [10]. 

2.3.3 Unity 

Unity är en av de ledande plattformarna inom spelutveckling. Med bl.a. stöd för både 2D 

och 3D utveckling, har de användare från både stora företag och enskilda individer. 

Företag som EA, LEGO, Ubisoft och Disney m.m. är några av de som har eller använder 

sig av Unity. 

Plattformen erbjuder en stor variation på verktyg gällande design och grafik. Saker som 

skapandet av animationer, leveldesign eller tidslinjer är bara några av de funktioner 

som finns inbyggda. Unity jobbar mot lågnivå API som t.ex. DirectX12 och nVidia, för att 

kunna uttnytja de senaste uppgraderingarna inom GPU och annan hårdvara, vilket leder 

till maximerad grafikframställning  [11]. 

Det mest använda språket i Unity är C#, som kan utnyttja flera kärnor på ett säkert och 

enkelt sätt. Det använder sig av det inbyggda språket C++, vilket gör att C# kan jobba 

som ett lågnivåspråk och öka prestandan [12]. 

2.3.4 Corona 

Corona är en gratis cross-over plattform som är optimerad för att snabbt skapa appar 

och spel för mobiler eller datorer. Med koden kan man skapa appar till alla stora 

mobilsystem, surfplattor och till och med vissa TV-apparater. Corona är baserat på det 

scriptbaserade-språket Lua vilket är designat för att vara lätt, snabbt och med enkel 

syntax. Med Corona kan man simulera ändringar man gör i koden i realtid på någon av 

sina enheter för att enkelt kunna göra synliga förändringar i appen. Om sedan inte 

Corona-plattformen är tillräckligt så har de även stöd för plug-ins så att man kan 

modifiera plattformen [13]. 

 

2.4 Typer av spel 

I Martin Ebners uppsats ”Mobile Applications for Math Education – How Should They Be 

Done?” skriver skribenten om hur viktigt det är för grundskoleelever att lära sig matte 

och hur matteapplikationer kan hjälpa dem med det. Han beskriver om vilka typer av 

matematikspel det finns. Nedan presenteras dessa kategorier.  
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2.4.1 Stand-Alone-Learning-Apps 

Stand-Alone-Learning apps är på de flesta sätt den enklaste versionen av appar. Den 

programmeras med ett specifikt operativsystem som målsättning och är bara körbar på 

det operativsystemet. Appen kommer ej att vara ansluten till internet och kommer inte 

heller ha någon slags förbindelse med en server eller liknande. 

2.4.2 Game-Based-Learning-Apps 

Spelbaserat lärande kan liknas genom lärandet av problemlösning, där tanken är att 

lösa problemscenarion i spelet. Dessa sorters spel innehåller någon typ av 

problemlösning som även har möjlighet att tävla mot sig själv och/eller med andra, 

vilket leder till  en utökad möjlighet för lärande. 

2.4.3 Collaborative-Apps    

Denna kategori handlar om lärandet i grupp. Målet med att arbeta i grupp är att hjälpas 

åt att lära ut genom delad aktivitet. Samarbete i grupp har ofta betraktats som en 

stimulerande utvecklingsmetod, då den utvecklar både det sociala bemötandet och 

lärandet för medlemmarna i gruppen. Från ett tekniskt perspektiv så kan detta ske på 

en enskild enhet eller via någon form av data-överföring som t.ex. WiFi eller Bluetooth. 

2.4.4 Learning-Analytics-Apps 

Learning-Analytics-Apps handlar om att applikationer ska förse läraren med 

information om lärandekurvan på eleverna. När en undervisare har överblick över ett 

större antal med elever så kan det vara enkelt att glömma individen och dess behov. Då 

är all data om deras lärande viktig för utbildaren, så att en tydligare bild av 

lärandeprocessen kan visas. Läraren kan då få en större inblick om vilket stöd varje 

individ behöver [14]. 

2.5 Projektmodell 

2.5.1 LIPS 

Denna projektmodell innehåller instruktioner, mallar och regler som behövs för att 

arbeta med ett projekt. Inom denna projektmodell LIPS finns det tre olika perioder att 

följa vid arbetet av projektet. Dessa tre perioder är före, under och efter projektet.  

Före 

Under förefasen får man uppdraget och utformningen av projektet planläggs. Man gör 

en kravspecifikation och hur man ska göra uppdraget i en systemskiss. Arbetsuppgifter 
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identifieras och man gör en tidsplanering med tanke på resurser. En projektplan 

sammanställs och en förstudie görs.  

Under 

Detta är perioden då man utför det man hade planerat under förefasen. Aktiviteterna 

utförs och samtidigt dokumenteras. Delsystemen görs och integreras med varandra. 

Denna fas avslutas med ett systemtest där man bedömer om kraven i 

kravspecifikationen uppnåtts.  

Efter 

Här utvärderas projektresultatet och rapport skrivs [15]. 

2.5.2 Agil 

Agil är en systemutvecklingsmetod som är öppen för förändringar även i sent skede av 

utvecklingen av produkten och försöker utnyttja detta för kundens fördel. Metoden 

strävar efter att leverera en fungerande mjukvara. Företagare och utvecklare måste 

arbeta tillsammans genom hela projektet. Detta görs med frekventa möten mellan dessa 

parter. Agil strävar efter enkelhet och även att minska onödigt arbete. Reflektioner görs 

med jämna mellanrum på hur teamet kan bli effektivare och justerar gruppens beteende 

utifrån detta. Arbetssättet ger också utvecklarna mycket utrymme att forma sitt eget 

upplägg och låta projektledaren lita på dem att få arbetet gjort [16]. 

2.6 Programmeringsspråk 

2.6.1 C 

C kallas ofta för Mellannivåspråk för dess breda användningsområde. Språket kallas det 

för att C har inte lika mycket inbyggt som ett högnivåspråk, men den har mer inbyggt än 

ett lågnivåspråk som bara ger tillgång till maskinens grundläggande 

instruktionsuppsättning. C har fortfarande alla förutsättningar för att ge det resultatet 

man söker [17]. 

2.6.2 C++ 

C++ som skapades 1979 av Bjarne Stroustrup  är en förlängning till 

programmeringsspråket C.  C++ används av flera hundratusentals programmerare i 

huvudsak på alla applikationsdomäner. Språket är även mycket användbar för att skriva 

enhetsdrivrutiner och annan programvara som är beroende av manipulation av 

hårdvara under realtidsbegränsningar som tex Windows eller Apple Macintosh. C++ 
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betraktas som ett Mellannivåspråk för dess kombination av både lågnivå och högnivå 

funktion. Språket har fullt stöd för objektorienterad programmering. Vilket inkluderar 

de fyra pelarna för objektorienterad programmering, Encapsulaiton, Data Hiding, 

Inheritance, Polymorphism. 

Standard c++ består av tre viktiga delar. Huvudspråket som ger alla byggstenar, 

inklusive variabler, olika datatyper och literals(konstanter).  Standard biblioteket som 

har ett stort utbud av funktioner som kan manipulera filer, strings etc.  

Standard Template Libray (STL) som ger en uppsättning av metoder som manipulerar 

t.ex datastrukturer [18]. 

2.6.3 C# 

C# är utvecklat av Microsoft under utvecklingen av .Net FrameWork. 

C# har en syntax som är lik C,C++ och Java, vilket gör den enklare att känna igen om 

man arbetat med de språken innan. Språket är ett högnivåspråk vilket gör att den har 

möjlighet till att importera bibliotek för att lättare kunna skapa datastrukturer [19]. C# 

är ett Objektorienterat språk vilket gör att den stödjer encapsulation, inheritance, 

polymorphism och datahiding. Tillskillnad ifrån c++ och C använder sig C# av 

automatisk garbage collection vilket gör det lättare för att hantera resurser [20]. 

2.6.4 Java 

Java skapades av Sun Microsystems och släpptes 1995 som kärnkomponenten af Sun 

Microsystems Java plattform. Språket är objektorienterat och därav stödjer  

encapsulation, inheritance, polymorphism och datahiding. Tillskillnad mot andra 

proggrammerings språk som t.ex C och C++, så kompileras den inte till en 

plattformspecific maskin, utan den har en plattformsoberoende byte-kod. Denna kod 

skickas över webben och tolkas av vilken plattform den körs på. Java har stark 

säkerhetsfunktion som gör det möjligt att utveckla manipulationsfria system. 

Autentiseringstekniker är baserade på kryptering [21]. 

2.6.5 Lua 

Lua är ett enkelt med kraftfullt script-språk, som stödjer både object-orienterad och 

funktionell programmering. Lua kör program genom att tolka bytekod i en virtuell 

maskin. Det har automatisk minneshantering med en stegvis skräpuppsamling, vilket 

gör det idealiskt för konfigurering och skripting. Språket används ofta till inbyggda 

system och spel som t.ex. World of Warcraft och Angry Birds [22]. 
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2.7 Objektorienterad Programmering 

Objektorienterad programmering avser en typ av dataprogrammering där 

programmaren inte bara definerar datatypen för en datastruktur, utan även de 

operationer som kan tillämpas på datastrukturen. På så sätt blir datastrukturen ett 

objekt som innehåller både data och funktioner. Dessutom kan programmeraren skapa 

relationer mellan objekt. Man kan på detta sätt jämföra objekt och objekten kan också 

ärva egenskaper ifrån ett annat objekt [23]. 

Det finns fyra grundpelare på objektorienterad programmering, de fyra är: 

Data Encapsulation 

Vilket get möjlighet att utnyttja och  kunna slå ihop element till att bli ett objekt. Även 

att lagra olika datainstruktioner och värden i ett objekt [24]. 

Data Hiding 

Ger tillgång till att kunna gömma information för att minska komplexitet och kunna 

förhindra programmerare ifrån att kunna ändra delar av programmet [25]. 

Polymorphism  

Förmågan att behandla objekt på olika sätt beroende på datatypen eller klassen. Att 

kunna sätta metoder för en grupp olika klasser och på så sätt behandla alla klasserna 

likadant. Det vill säga, sätta en viss metod för en grupp olika klasser [26]. 

Inheritance  

Att man kan ge arv ifrån olika superklasser. Denna egenskapen möjliggör det för klasser 

att ärva vanligt förekommande beteenden från andra klasser. Varje klass kan ha en 

superklass men en superklass kan ha flera olika underklasser. Ett exempel är att cykel  

skulle vara en superklass till klassen mountainbike och klassen tandemCykel [27]. 

2.8 Utvecklings paket 

2.8.1 SDK 

SDK är en samling av mjukvara för att utveckla applikationer till en specifik enhet eller 

ett operativsystem. T.ex Windows 7 SDK, iPhone SDK och Android SDK med diverse 

versioner. En SDK är oftast integrerad i en IDE och som används som det centrala 

programmeringsgränsnittet. De flesta SDK:er har exempelkoder som är open-source 
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vilket hjälper utvecklare att lära sig grunderna och för att senare kunna göra mer 

avancerade program. På grund av att de flesta företag vill att utvecklare ska skapa 

applikationer till deras plattform så är SDK oftast gratis att skaffa [28]. 

Den 16 april såg fördelningen ut med olika Android versioner  som skapas med sin egen 

SDK version. 

Som man ser i figur 2.2 så står SDK 19 till SDK 21 för 94.3 procent av alla telefoner som 

använder sig av Android [29]. 

 

 

Figur 2.2 SDK % 
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2.8.2 NDK 

NDK är en uppsättning av verktyg som utvecklaren använder för att använda C och C++ 

kod till en Android. Den översatta koden ger tillgång till att använda sig av inbyggda 

aktiviteter ifrån Android, som t.ex sensorer och touch-inmatningar. Genom att det finns 

tillgång till NDK kan man göra att koden till applikationen både stödjer IOS och Android 

enheter. Det ger även möjlighet till att använda sig av plattformar som är skrivna i C 

eller C++. Med hjälp av Android studio 2.2 och senare versioner kan man förpacka det in 

i sin APK-fil med hjälp av Gradle, vilket är Android Studios inbyggda byggsystem [30]. 

2.9 Problem med Apputveckling 

Trots utveckling på över 300 000 mobilapplikationer, så finns det inte mycket forskning 

kring ingenjörsprocessen inom ämnet. Den kunskap som finns är väldigt 

resultatinriktad, med många riktlinjer och exempelkoder. I den här sektionen förklaras 

några av de mest lovande forskningsområden inom ämnet. 

2.9.1 Användarupplevelsen 

Användandet av mobiler ger en helt annan användarupplevelse gentemot att använda 

sig utav stationära datorer eller laptops. Saker som sensorer och platsdata används vid 

skapandet av datorer eller konsoler, men till mobiler spelar de en mycket större roll. 

Den mindre skärmen och annorlunda typen av interaktion har stor betydelse på för hur 

applikationer till mobiler ska designas.  Mobiler är baserade runt: widgets, touch, fysisk 

rörelse och keyboard, istället för de vanliga: fönster, ikoner, menyer och pekare, som 

finns på t.ex. Windows och MAC datorer. 

Med utmaningen att få så bra användning av den mer begränsade skärmen är design av 

användargränssnitt viktigare än någonsin.  Gränssnitt för mobila webbapplikationer 

kan använda sig av materiel från originalapplikationen, men måste ofta designas på ett 

sätt som framhäver de mest använda funktionerna och gör det på ett effektivt sätt [31]. 

2.9.2 Icke funktionella krav 

Alla applikationer följer en lista med krav som mäter hur bra den fungerar, oavsett om 

det är en mobilapplikation eller inte. Det som då spelar roll är prestanda, kvalitet, 

pålitlighet och säkerhet.  Dessa kraven har används till webbutveckling och den 
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kunskapen har gett en bra utgångspunkt till forskning inom 

mobilapplikationsutvecklingen [31]. 

2.9.3 Processer, verktyg och arkitektur 

Då nyare applikationer blir mer avancerade och granskade under uppdrag, måste 

utvecklingsorganisationer introducera processer som täcker flera områden av 

utvecklingsprocesser än vad tidigare nämnts. Som skrivet innan så är 

användarupplevelsen väldigt viktig, då det är ett större behov av prototyper på 

gränssnittet. Detta är speciellt viktig då applikationen ska stödja flera olika enheter. 

En fråga inom testningprocessen handlar om hur mycket man ska testa inom 

produktfamiljer, som t.ex. Android-enheter. Det är otillräckligt att bara simulera 

applikationen i en emulator. Det som måste göras är att testa den på många olika 

enheter och versioner. Integrerande test hade förenklat denna process. 

Ett annat forskningsområde är underhåll av applikationer. Då många konsumenter ofta 

är villiga att uppdatera sin enhet och applikationer, är de flesta företagsanvändare 

mindre benägna att göra det. I många fall har de en policy som råder mot att göra det, 

vilket kan ses i de långsamma övergångarna från t.ex. Windows Xp eller Office 2003 

[31]. 

2.10 Krav för Cross-Over Plattformar 

Kraven som ställs på plattformar som stödjer flera typer av enhetsfamiljer, har lite 

andra krav än vad en plattform som bara stödjer en har. Nedan kommer dessa krav att 

beskrivas. 

1. Plattformen måste stödja flertal av enheter, speciellt Android och IOS då de har 

den största delen av applikationer på marknaden. 

2. Som det ser ut idag så kan inte en cross-over plattformar tillgodose applikationer 

ett lika kraftfullt gränssnitt som en app som är skapad för den enskilda mobilens 

specifika operativsystem. Eftersom framgången av applikationer beror mycket 

på användarupplevelsen av gränssnittet, så måste plattformen ha 

utomordentliga gränssnittsutvecklingsmöjligheter. 

3. I nyare telefoner ställs olika funktionella krav, som t.ex. alltid uppkopplade till 

sociala medier, möjligheten att kolla film och live chatta samt att kunna hämta 
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information. Allt detta vill kunna göras smidigt dygnet runt. Krav för back-end 

kommunikationsprotokoll och smidig datahantering är därför ett måste.  

4. Ett vanligt problem är att applikationer använder stora mängder av kraft från 

sina enheter. Krav från plattformen är då att vara optimerad för 

energikonsumtion. 

5. Plattformen måste kunna ha tillgång till de inbyggda funktionerna i enheten. 

Användning av kameror, sensorer, gps m.m. hjälper till att bidra till en bättre 

användarupplevelse. 

6. För att attrahera flera utvecklare kan det vara en fördel att ha öppen källkod, då 

de kan bidra till vidareutveckling och felsökning. Det ska noteras att deta inte är 

ett tekniskt krav utan bara för att underlätta arbetet för användaren [32]. 

2.11 Relaterade Projekt 

2.11.1 FreakingMath 

FreakingMath går ut på att lösa matematiktal som kommer upp på skärmen med korta 

frekvenser. Under en sekund dyker en ekvation upp på skärmen och användaren får då 

trycka om ekvationen stämmer eller inte. Trots den tidspressande spelstilen, så är 

spelet väldigt pedagogiskt och får spelaren att vilja spela mer. Med en smidig och snygg 

design, stimulerar spelet till återanvändning av applikationen.   

Spelet använder sig av libgdx vilket är en plattform som gör det möjligt att publicera 

sina projekt med samma kodbas till de flesta enheter. Spelet är gjort med 

programmeringsspråket java [33]. 

2.11.2 Arithmetic Game for Kids 

Målet med detta spel är att få så många rätt i rad som möjligt. På skärmen kommer det 

att dyka upp ekvationer som ska lösas. Till dem finns det grafiska hjälpmedel som 

visualiserar hur man kan tänka vid olika räknesätt. 

Spelet är kodat med C++ och använder sig av Cocos2d-x som plattform. Programmet 

följer en enkel struktur då spelet endast utspelar sig i en scen där all grafik och logistik 

implementeras i den [34]. 
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3. Metod 
I metoden kan du läsa om vilket arbetssätt som ska användas för att lösa uppgiften. Det 

står information om vilka tekniker som ska användas och hur uppgiften specificeras. 

Vilka olika faser som projektet är uppdelat i. Det är även beskrivet hur resultatet testats 

och hur det analyseras.  

3.1 Specifikation 

Uppdragsgivaren har gett en specifikation av uppgiften med olika delmoment som ska 

göras. Dessa moment tillämpas för uppdragsgivaren Mingo Education. Det kommer att 

finnas konstant kontakt med uppdragsgivaren och en tidigare utvecklare under 

projektets gång som kan svara på frågor om specifikationen. 

3.2 Projektmodel 

Projektet kommer att följa en Agil utvecklingsmetod som efter förslag ifrån 

uppdragsgivaren.  Fördelarna med denna utvecklingsmetod är att den passar 

projektetupplägget bra med veckoliga möten och tester. Även att den ger utrymme för 

projektmedlemmarna att själva välja väg till att uppnå målen då uppdragsgivaren och 

tidigare utvecklare inte hade större kunskap om nuvarande plattformar och dess teknik. 

Därför beslutades det inte att använda sig av det först förslagna alternativen LIPS för 

den inte var lika flexibel för förändringar och den krävde en mer fast plan redan från 

start.  

Diskussioner och nya mål har satts upp för varje vecka med hjälp av uppdragsgivare. 

Det har inte behövts någon reserersättning då alla möten har skett över skype. 

Filhantering hanterades med dropbox. Inga extra resurser har behövts då miljö och 

plattform finns gratis på internet. 

 

3.3 Val av plattform 

Efter att ha gjort en förstudie med en rad olika plattformar med sitt 

programmeringsspråk och analyserar dem med sina för/nackdelar, så valdes Cocos2d 

3.16 som plattform. Detta gjordes med avseende på att den var lik den plattformen som 

skulle uppgraderas med dess struktur och programmeringsspråk. Cocos 2d 3.16 

uppfyllde även kravet att den var gratis och att den stödjer 64 bit system. Jämfört med 
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Cocos2d 2.26 så är Cocos2d 3.16 mer rustad för framtiden då den inte kommer att 

behöva uppgraderas på ett tag. Då 2.26 versionen hade bara varit en temporär lösning.  

 

 

Figur 3.1 Egenframtagen plattformsanalys 

3.4 Arbetsmetod 

3.4.1 Utvecklingsmiljö 

För att ta sig framåt i uppgraderingen av applikationen kommer miljön Android Studio 

att användas. Den erbjuder många olika funktioner som gör det enkelt att att bl.a. 

felsöka problem. Med Android Studio kan man även snabbt och enkelt ta fram APK-filer 

med kod för att sedan kunna köra den i en simulator eller direkt in i telefon eller 

surfplatta. Denna utvecklingsmiljö var tvungen att användas då Cocos2d-3.16 bara 

stödjer Android Studio för att göra APK-filer. 

Användnig av Microsoft Visual Studio har gjorts då det erbjöd en snabbare kompilering 

och simulering än vad Android Studio gjorde. Däremot så kunde Visual Studio inte göra 

APK-filer från koden, vilket ledde till att koden som skrevs här fick överföras till 

Android Studio där det är möjligt att ta fram en APK-fil. 

3.4.2 Framtagningsprocess 

Förstudie 

I början av projektet så gjordes en undersökning om vilken plattform som skulle 

användas. Undersökningen omfattade en forskning om möjliga alternativ som fanns på 

marknaden och sen sorterades några alternativ ut beroende på vissa kriterier som 

fanns ifrån uppdragsgivare. Efter denna fas gjordes ett gemensamt beslut  med 

uppdragsgivaren vilken plattform som skulle användas.  
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Inlärningsprocess 

När det beslutats om att använda plattformen Cocos2d 3.16 med 

programmeringspråket C++ så börjades en inlärningsfas av plattformen och språket i 

allmänt. Detta gjordes genom att kolla på guider och genomgångar för att få en bättre 

allmänkunskap om plattformen och språket. 

Denna fas inkluderar även installation av arbetsmiljö och gemensamma dropbox 

utrymme satts upp.  

Förståelse av föregående material 

Efter inlärningsfasen så fick projektmedlemmarna tillgång till det föregående materialet 

med kod och design. Om det uppstod några frågor så togs de upp under de schemalagda 

mötena. Under denna fasen lades all tid ner på att studera det redan gjorda arbetet och 

bitar togs ut som kunde återanvändas.  

 

Huvudarbetet 

I denna fas så byggdes applikationen om från grund till den nya plattformen. De bitar 

som gick att använda ifrån föregående material användes. Arbetsuppgifter till 

projektmedlemmar delades upp. Projektmedlemmarna höll ständig kontakt och höll 

varandra uppdaterade med vad som gjorts eller om hinder uppstod. Om hinder uppkom 

så omdirigerades fokusen på problemet istället för att fortsätta med egna uppgifter. 

3.4.3 Testning 

Under utvecklingen  så testades applikationen direkt på projektmedlemmens privata 

android telefon. Detta för att säkerhetställa att applikationen fungerar på enheten och 

inte bara under en utvecklingsmiljö. 

Tester gjordes även varje vecka av uppdragsgivaren som var ett underlag till 

feedbacken under mötena. Dessa tester gjordes på de målen som hade satts upp under 

de veckoliga mötena. Med andra ord så testades den funktionaliteten som skapats på 

applikationen från målen. 

De enheter som användes vid testning var: 

 Nexus  7, 7 tum,  Android version 5.1.1 

 Mobil  GT-l9195, 4,3 tum, Android version  4.4.2 
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 Mobil  Galaxy ALPHA 4,7 tum Android version  5.0.2 

 Mobil Samsung Galaxy J7 2017 Android version 7.0 

 

3.5 Analys av resultat 

När applikationen är klar så kommer den att testas av testare från målgruppen av 

uppdragsgivaren och därefter kommer en resultatbedömning göras. Med detta resultat 

kommer det göras en kontroll på vilka av kraven som har uppfyllts. Det kommer även 

finnas en avstämmelse ifrån uppdragsgivaren om det uppnådda resultatet var 

tillräckligt eller ej. Dessutom om den uppgraderade applikationen ska ut på marknaden 

eller ej. Projektmedlemmarna kommer att efter fullbordat arbete att ge kritik åt det 

färdiga resultatet. Funderingar på t.e.x  om ett annat arbetssätt hade fungerat bättre 

eller om tidsplaneringen var rimligt upplagd. 
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4. Resultat 

4.1 Plattform  

Efter förstudien gjordes en mall av möjliga plattformar och valdes enligt den som 

passade, se kapitel 3 figur 3.1. Då bestämdes det att använda cocos2d-3.16. Den stödjer 

64-bitar system, samt cross-over mellan Android och IOS. Valet stod mellan den, 

cocos2d-2.26 och Android Studios egna plattform. Alla tre uppnådde de  målsättningar 

som sattes för plattformen. Det som uteslöt cocos2d-2.26 var att 

utvecklingsmöjligheterna var bristande. Bedömningen var att det var möjligt att få fram 

en färdig applikation på den tiden som fanns med både Android Studio och cocos2d-

3.16. Det som gjorde att valdet blev cocos2d-3.16 var att den stödde cross-over samt att 

uppdragsgivaren och utvecklaren var bekanta med plattformen. 

4.2 Ändringar 

Strukturen på koden valdes att ändras. För att undvika att all kod var för nässlad i 

varandra så kodades programmet i den ordning som programmet  kördes. Även att 

istället för att följa den gamla strukturen (figur 2.1) så beslutades det att göra en ny 

(figur 4.1), där all spellogistik placerades i MemoryLayer istället för att lägga varje spel i 

en egen fil. Ändringen gjordes eftersom att denna struktur passar bättre när man bygger 

upp steg för steg vilket passar speciellt bra när man arbetade i en grupp på två.  
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Figur 4.1 Ny Struktur 

 

Förutom strukturen och ändringarna i MemoryLayer så har syntaxen ändrats i den 

nyare versionen av cocos2d-x, vilket ledde till att vissa förändringar har gjorts i koden 

så att funktionaliteten ska fungera på liknande sätt. Samma sak gäller för 

HighScoreScroll då cocos2d-3.16 inte stödjer det föregående importerade biblioteket.  

Men förutom syntaxändringar så ser strukturen på koden i scenerna och lagerna 

likadana ut. 
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4.3 Förklaring av nya funktioner 

Framförallt så har  arbetets mål varit att göra en uppgradering ifrån 32-bit plattform till 

en 64-bits plattform. Utifrån detta har funktionaliteter lagts till för att förbättra 

spelupplevelsen och på så sätt förbättra inlärningen.  

Funktioner som har lagts till är för att förbättra spelupplevelsen och inlärningen är: 

 Nya belöningsljud när ett rätt svar i memoryspelet är gjort. Förut fanns det bara 

ett ljud som spelades.  

 När ett fel svar har gjorts så finns en väntetid på 2 sekunder för att få vända på 

ett nytt kort. Detta är för att se vilket fel som  har gjorts. Innan så gick det att 

klicka på löven utan väntetid. 

 Spelläget tiokompisar har ändrats. Detta heter istället talkamrater och stödjer 

talpar 6-20 istället för 10. 

 Tillgång till att starta och stänga av timern på memoryspelet.  

 Nya ord har lagts till på varje språk för att få en mer anpassad översättning. 

 HighScoren stödjer 6-20 talpar för att matcha det ändrade spelläget. 

 

4.4 Spelfunktioner 

IntroScene 

Nedan visas figur 4.2 som är scenen där spelet startar varje gång man påbörjar en ny 

process av Mingo Matte. Här startar även musik om man har den inställningen igång. 

 

Figur 4.2 IntroScene 

TreeScene 

Här väljer man vilken speltyp som ska spelas. På lite versionen finns det lås på alla spel 

förutom ”talkamrater”. Här kan man även komma åt SettingsLayer och HighScoreScene. 

Nere i vänstra hörnet finns även sprite som utför olika animationer.  Om ett highscore 

nyligen har gjorts så blinkar pokalen nere i hörnet. 
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Figur 4.3 TreeScene 

SettingsLayer 

Här finns möjligheten att sätta på och av musik och ljudeffekter, samt ändra mellan 17 

olika språk. 

 

Figur 4.4 SettingsLayer 

GameConfigLayer 

Detta  är lagret innan man börjar spela spelet. Här väljar man inställningarna som: en 

eller två spelare, addition eller subtraktion, spela på tid eller inte och vilken tal-serie 

man vill spela med. Figur 4.5 är som det ser ut med uppdateringen och figur 4.52 är som 

det såg ut innan. 
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Figur 4.5 GameConfigLayer efter uppdateringen 

 

 

Figur 4.52 GameConfigLayer före uppdateringen 
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MemoryScene 1-spelare 

I figur 4.6 vissas hur vyn ser ut för en spelare. Här funkar det precis som ett memory, 

där det ska paras ihop två löv som tillsammans blir talet som står högst upp och sedan 

trycka på svaret längst ner på stocken.  

 

Figur 4.6 MemoryScene 1-spelare addition 

MemoryScene 2-spelare 

Figur 4.7 visar hur det ser ut i tvåspelarläge. Här turas det om att välja två kort och om 

man får ett par som passar in med svaret på stocken så får man lägga igen. Om man 

väljer fel så kommer spelarens stock att skuggas och det blir nästas tur. 

 

Figur 4.7 MemoryScene 2-spelare subtraktion 
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GameOverLayer 

Efter att ett spel är klart dyker scenen Game Over upp som i figur 4.8. Om det är ett spel 

för en spelare kan även tiden läggas till i highscoren om man får ett bra resultat. Annars 

ser det ut som i figur 4.9. 

  

Figur 4.8 GameOver Nytt Rekord                Figur 4.9 GameOver Inget nytt Rekord 

HighScoreScene 

Resultaten på de bästa spel för varje kategori kan man se här. I varje kategori visas vem 

som har den bästa tiden på varje räknesätt. 

  

Figur 4.10 HighScoreScene     Figur 4.11 HighScoreScroll 
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5. Diskussion 
Uppdraget kom ifrån Mingo Education som behövde hjälp med att göra en uppdatering 

på deras applikation Mingo Matte för att göra den mer rustad för framtiden. 

Applikationen ska hjälpa barn ifrån 7-12 år med att lära sig matematik. Detta genom att 

göra det roligare för barnen med att ha ett spel av det istället. Detta projekt är en aktuell 

teknik med en utvidgad marknad då det är vanligt med tekniska hjälpmedel i 

undervisningen.  

Uppdraget gav projektmedlemmarna utrymme att själva välja väg hur uppgiften skulle 

färdigställas genom att själva få välja vilken plattform som skulle användas för att göra 

uppgraderingen. Detta gav utrymme att göra en vetenskaplig del på hur uppgiften skulle 

lösas, med val av plattform, projektmodell etc.  

Under förstudien blev kunskaperna bredare inom applikationsutveckling, detta var 

nyttigt då ingen av projektmedlemmarna hade någon erfarenhet utav detta. Denna 

förstudie var oundvikligt för att kunna ge en rättvis bedömning av val av plattform. 

Undersökningen hjälpte då inte bara för att välja plattform utan också för 

projektmedlemmarna att få en bättre bild av applikationsutveckling.  

Till en början var det tänkt att det föregående arbetet skulle användas som grund och 

ändringar skulle göras för att den skulle anpassas in i den nya Cocos2d versionen. Det 

märktes senare att detta inte var optimalt då skillnaderna mellan versioner var för 

stora. Blev istället att applikationen byggdes om ifrån grunden med det gamla 

materialet som mall. Resultatet av detta var en större förståelse av applikationen och 

gjorde det lättare att lägga till nya funktioner samt att optimera koden. 

Uppdelningen av uppgifter för utveckling gick väldigt smidigt till då det gick enkelt att 

dela upp i olika scener och layers. Detta gjorde att man kunde jobba med sitt eget utan 

att vara beroende av den andra utvecklaren. Innan de veckoliga mötet lades koden ihop 

till en apk-fil som var ett underlag till diskussion. Projektmedlemmarna trivdes med 

projektmodellen Agile då allt detta flöt på bra.  

Under projektets tidigare stadier bestämdes det att avika från den tidigare strukturen 

av applikationen. Syftet med detta var att det kändes som att det skulle bli enklare för 

båda i gruppen att jobba runt en klass istället för att skapa en klass för varje spelsätt. 

Denna struktur går att jämföra med strukturen på spelet Arithmetic Game for Kids, se 



30 
Henrik Kockum, John Persson 

kapitel 2.11.2. Hur grafik och logistik implementeras i scenen är väldigt likt hur det 

spelet är uppbyggt. Till skillnad från den äldre koden som hade en klass till varje 

räknesätt som var sammanslutna med varandra, så kändes det mer naturligt att följa 

strukturen från Arithmetic Game for Kids och implementera all logistik i en klass 

istället.  

En slutlig prototyp har gjorts och de högst prioriterade kraven har uppfyllts. Resultat är  

i form av en Lite version av applikationen som stödjer Talkamrater med diverse 

funktioner. Om mer tid hade funnits till hands så hade det utvecklats fler spellägen som 

t.ex multiplikation och division. Detta hade kunnat göras utan förhinder för 

spellogistiken är redan implementerad. Arbetet som i så fall skulle göras är att ta en 

redan existerande spelscen och göra de små ändringar i den som matematik och titlar 

för att anpassa det nya spelläget. Applikationen hade kunnat användas som mall för att 

skapa andra memorylärospel. T.ex länder med sina huvudstäder eller språk med sina 

svenska översättningar.   

Applikationen hjälper barn att lära sig matematik och kan med sina 

vidareutvecklingsmöjligheter också hjälpa till med annan inlärning inom 

skolan/utbildning. Överskottet av vinst går till läkare i världen vilket hjälper folk som 

inte har råd till sjukvård och på sätt ökar allmänhälsan i världen . Applikationen gynnar 

även utbildningen för barn och på så sätt påverkar samhällsutvecklingen positivt. Det 

sparas inte några personliga uppgifter av användarna och på så sätt respekteras 

integriteten på användarna. Då det inte sparas några personliga uppgifter så finns det 

heller ingen säkerhetsrisk att uppgifter skulle bli utlämnade under en it-attack. 

Produkten är ekonomisk hållbar eftersom att den inte kräver något ekonomiskt 

underhåll när den väl är lanserad. Detta på grund av att den inte behöver något 

serverunderhåll.  

Denna studie har gett projektmedlemmar en större kunskap om applikationsutveckling 

med en crossoverplattform. Har gett en bredare kunskap hur det fungerar när man 

skapar en applikationsfil till Android och hur den testas. Kunskap inom 

programmeringspråket C++ har gått från nybörjare till välkunnig.  
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6. Slutsats 
Den här rapporten har gett inblick i vad som krävs för att uppgradera en applikation 

som endast har 32-bit stöd  till en som har stödjer 64-bit. Genom att undersöka liknande 

projekt, plattformar och olika IDE och med hjälp av föregående versioners kod framtagit 

en applikation som har fullt stöd för 64-bits. 

Projektgruppen har under ett par månader fått i uppdrag av Mingo Education att 

uppgradera deras applikation Mingo Matte från att endast stödja 32-bit till 64-bit. 

Projektet består av två stora delar: Valet av lämplig plattform , uppgradering till 64-bit 

och tillägg av spelfunktioner. 

Valet av lämplig plattform började med en undersökning på de mest använda 

plattformarna för spelutveckling. Sen gjordes en utvärdering av vad som behövs att 

plattformen som kommer att användas och därmed tog beslutet att cocos2d-3.16 skulle 

användas, då den har cross-over support och utvecklingsmöjligheter. 

Uppgraderingen till 64-bits följde mycket av strukturen från koden av den äldre 

versionen. Förutom att valet att lägga all spellogistik i en klass istället för vars en, så är 

flödet på koden samma som i föregående version. Den stora förändringen var 

syntaxskillnaden på plattformarna.  

Spelfunktioner som har blivit tillagda är mer tillägg till de spel som redan finns i 

applikationen. Förmågan att spela med tal mellan 6-20 istället för bar a 10. Flertal ljud 

har lagts till samt en funktion att ha möjligheten att spela mot klockan för att få 

highscore.    
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