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Sammanfattning
Detta arbete undersöker synkroniseringstekniken dead reckoning i racingspel. Mer
specifikt hur en variant, där objekts avstånd från varandra dynamiskt kontrollerar hur
ofta de synkroniseras över nätverket, presterar gällande bandbreddsåtgång och
konsistens jämfört med vanlig dead reckoning som alltid synkroniserar lika ofta. Det
undersöks också hur banornas karaktär och egenskaper påverkar resultatet. Det visar
sig att denna dynamiska dead reckoning har god potential att ge förbättringar gällande
bandbreddsåtgång och att banornas utformning har stor inverkan över hur stor denna
potential är.
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1 Introduktion
När spelare spelar spel med eller mot varandra över internet förväntar de sig att det fungerar
som om de satt bredvid varandra. Data som skickas mellan spelarna är alltid påverkad av en
fördröjning då den måste skickas över nätverk. Därför är det viktigt att det finns tekniker för
att hantera denna fördröjning utan att leverera en dålig upplevelse till spelarna.
Detta arbete fokuserar på en sådan teknik, dead reckoning. Arbetet ämnar att göra en teknisk
jämförelse mellan en variant av dead reckoning där objekts avstånd från varandra dynamiskt
kontrollerar hur ofta de synkroniseras över nätverket, och en som inte gör det. Aspekter som
utvärderas är hur lika speltillstånden är på olika datorer, hur mycket nätverkstrafik som sker,
samt hur skalbart det är när fler och fler objekt läggs till. Detta görs på olika banor utvalda
från befintliga spel för att se hur banans karaktär och egenskaper påverkar resultaten.
Ett enkelt racingspel skapas i spelmotorn Unity (Unity Technologies, 2017). Spelet har ett
inspelningsläge där en bil körs runt vald bana och där position, hastighet och acceleration
regelbundet sparas för att till slut ge lagrade inspelningar av körsessionen. Dessa inspelningar,
som ska motsvara förare av varierande skicklighet och hastighet, används sen som kördata till
experimentläget.
I experimentläget väljs ett antal inspelningar ut och kör samtidigt runt en vald bana i en
simulerad nätverksmiljö. Entiteterna synkroniseras via vald dead reckoning-implementation
med justerbara inställningar och genererar experimentdata i form av statistik över tidigare
nämnda aspekter, samt en heatmap över vid vilka delar av banan flest tillståndsuppdateringar
skickas. Expertimentdatan används för att analysera lämpligheten av denna typ av dead
reckoning och hur lämpligheten påverkas av olika förutsättningar.
Undersökningen har visat att det finns potential för klara prestandaförbättringar, sett till
antalet uppdateringar som måste skickas, när man använder varianten av dead reckoning som
dynamiskt justerar hur ofta synkronisering sker. Det har också visat sig att banornas
egenskaper och utformning har stor betydelse för hur stor denna förbättringspotential är.
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2 Bakgrund
Detta kapitel syftar till att definiera begrepp och ge läsaren en tillräcklig bakgrund för att
kunna förstå och ta till sig resterande delar av rapporten. Kapitlet beskriver distribuerade
system, dataöverföring, fördröjning, generellt om synkronisering, och slutligen
synkroniseringstekniken dead reckoning.

2.1 Distribuerade system
Coulouris, Dollimore, Kindberg och Blair (2012) definierar ett distribuerat system som ett
system där komponenter på datorer i ett nätverk kommunicerar och koordinerar handlingar
enbart genom att skicka meddelanden.
Nätverksspel är ett exempel på ett distribuerat system. Att spela över internet med eller mot
människor på helt andra geografiska platser är såpass vanligt nuförtiden att användarna
förväntar sig att det fungerar lika bra som om man satt bredvid varandra på samma maskin.
Framförallt är det viktigt att hantera fördröjning, och eventuella fel som uppstår, på ett bra
sätt för att skapa en bra spelupplevelse.

2.2 Dataöverföring
Definitionen av ett distribuerat system säger att komponenterna skickar meddelanden, eller
paket, mellan varandra. Dessa meddelanden kan skickas med hjälp av olika protokoll. De mest
populära protokollen är enligt Coulouris et al. (2012) Transmission Control Protocol (Internet
Engineering Task Force, 1981), och User Datagram Protocol (Internet Engineering Task Force,
1980).

2.2.1 Transmission Control Protocol (TCP)
För stora mängder av den trafik som använder internet är tillförlitlighet betydligt viktigare än
hastighet. Exempel på detta är när man använder en webbläsare för att besöka en hemsida,
eller någon form av filöverföring. Det är här okej att offra lite hastighet för att hemsidan eller
filen ska komma fram som den ska i fullständigt skick. TCP är väl lämpat för dessa ändamål
då protokollet exempelvis hanterar att tappade meddelanden skickas om, meddelanden
anländer i rätt ordning, och att meddelanden skickas i en hastighet som mottagaren kan
hantera. Tillförlitligheten detta protokoll ger kommer med kostnaden att det är långsamt
jämfört med det andra av de två stora protokollen: UDP.

2.2.2 User Datagram Protocol (UDP)
Som tidigare nämnt är en av de viktigaste delarna för ett nätverksspel att hantera fördröjning.
Steg ett i att hantera fördröjning är att minimera den, vilket är något som UDP försöker
åstadkomma. Många typer av spel väljer därför att använda UDP, som till skillnad från TCP
offrar tillförlitlighet till förmån för hastighet. Väljer man UDP kan det dock vara en bra idé att
på ett eller annat sätt hantera att meddelanden tappas bort eller anländer i fel ordning.

2.3 Nätverksarkitektur
Ett distribuerat system kan organiseras på olika sätt och beroende på hur det görs får man
olika fördelar och nackdelar.
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2.3.1 Klient/server
I en klient/server-arkitektur agerar en nod i nätverket server och all kommunikation går via
servern. Klienter kommunicerar alltså bara med servern och aldrig direkt med varandra. Detta
ger upphov till en rad fördelar och nackdelar.
En server ger ökad kontroll och säkerhet där den kan hantera exempelvis fuskdetektering eller
eventuella gemensamma resurser.
Nackdelar är bland annat ökad fördröjning då all kommunikation först måste gå via servern
innan den går vidare till resterande klienter. Servern är också en kritisk komponent och
flaskhals där hela systemet står och faller med huruvida servern fungerar som den ska eller ej.

Figur 1

Klient/server

2.3.2 Peer to peer
I en peer to peer-arkitektur finns ingen hierarki och alla noder är jämlikar. Alla noder
kommunicerar direkt med varandra, vilket minskar fördröjningen jämfört med klient/server.
Problemet med att en server blir en kritisk komponent elimineras också. Avsaknaden av en
server ger dock klienterna ökat ansvar och gör det svårare att detektera och hantera fusk.

Figur 2

Peer to peer
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2.4 Fördröjning
Tiden det tar mellan att ett meddelande börjar skickas från avsändaren tills det att mottagaren
börjar läsa det är Coulouris et al. (2012) definition av fördröjning. Det finns en mängd olika
anledningar till fördröjning när ett meddelande skickas över ett nätverk. Någon form av
fördröjning kommer alltid existera eftersom att ett meddelande som skickas är begränsat av
ljusets hastighet. Andra anledningar som kan påverka fördröjningen är exempelvis belastning
på nätverket eller lokalt hos mottagaren, eller hur mycket data meddelandet innehåller.
På grund av att det finns många olika och varierande anledningar till fördröjning kommer den
sällan, om någonsin, att vara konstant. Därför definierar Coulouris et al. (2012) jitter som
variationen i fördröjning för ett antal meddelanden.

2.5 Synkronisering
Mauve, Vogel, Hilt och Effelsberg (2004) delar upp distribuerade applikationer på två sätt:
diskreta, och kontinuerliga.
Diskreta applikationers tillstånd är enbart baserade på händelser eller en användares
handlingar. Det räcker i dessa fall att händelser utförs i samma ordning hos alla noder för att
tillstånden hos de olika noderna ska vara konsistenta eller synkroniserade.
De flesta av dagens spel faller under den kontinuerliga typen av applikationer. Deras tillstånd
ändras dessutom som en funktion av tid. I ett racingspel rör sig en entitet kontinuerligt baserat
på dess hastighet, och om en hastighetsändring sker vid fel tidpunkt kommer entiteten att vara
osynkroniserad. För att vara synkroniserade behöver händelser därför även utföras vid rätt
tidpunkt.
Det finns inga garantier att meddelanden som skickas anländer i rätt ordning eller
överhuvudtaget. Därför behövs tekniker för att reparera ett felaktigt tillstånd, eller förhindra
att det blir felaktigt.

2.5.1 Tillstånd och konsistens
Ett tillstånd syftar till spelets totala tillstånd i form av alla objekts egenskaper, exempelvis
position, vid en viss tidpunkt. Tillstånd är konsistenta eller synkroniserade om de är identiska.
De kan vara mer eller mindre konsistenta beroende på hur mycket de skiljer sig från varandra.
Två tillstånd där skillnaden mellan två entiteters position är fem enheter är mer konsistenta
än vad det är hos tillstånd där skillnaden är sju enheter.
I detta arbete baseras konsistens på ett genomsnittsvärde för alla objekts positionsskillnader.
Detta är en väldigt simpel definition, men den är fullt tillräcklig för projektets problem och
ramar. I ett mer komplett spel skulle konsistens kunna vara betydligt mer komplext och svårt
att definiera med ett enstaka numeriskt värde, då många egenskaper kanske inte är
kvantifierbara, olika objekt har olika relevans, etc.

2.5.2 Synkroniserade klockor
Som nämnt tidigare behöver händelser både ske i rätt ordning och vid rätt tidpunkt för att ett
kontinuerligt system ska vara synkroniserat. Detta försvåras av att olika datorers interna
klockor går olika fort. Coulouris et al. (2012) säger att det är omöjligt att synkronisera alla
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klockor i ett system helt perfekt, och nämner ett antal sätt att ungefärligt synkronisera
klockorna.
Ett av sätten som nämns är att alla interna klockor synkroniseras mot en extern klocka.
Network Time Protocol (NTP) är ett protokoll som gör just detta. Användare frågar protokollet
efter tiden och får den skickad till sig. Protokollet tar hänsyn till fördröjning när det svarar,
och även om det inte blir helt korrekt ger det bra resultat.

2.6 Lokal fördröjning
Lokal fördröjning är ett koncept introducerat av Mauve (2000) vars huvudsyfte är att reducera
antalet fall av inkonsistenta tillstånd. Detta görs genom att händelser fördröjs en viss tid innan
de utförs. På så sätt får meddelanden tid på sig att skickas över nätverket och anländer
förhoppningsvis i tid för att kunna utföras samtidigt hos alla klienter. En nackdel med detta
tillvägagångssätt är att responsiviteten lokalt hos klienten som utför en handling försämras
något på grund av denna fördröjning. Figur 3 illustrerar ett exempel på lokal fördröjning i
praktiken. Spelare 1 initierar en händelse som fördröjs, men skickas iväg till andra spelare
direkt. Spelare 2 hinner då ta emot händelsen innan den ska utföras, och därför kan händelsen
ske samtidigt hos de båda spelarna och därmed behålla ett konsistent tillstånd. Skulle
händelsen nå spelare 2 efter det att händelsen skulle ske kommer tillstånden att skilja sig åt.
Lokal fördröjning förebygger alltså bara fel, och kan med fördel kombineras med tekniker som
reparerar tillstånd som blivit osynkroniserade.

Figur 3

Exempelscenario för lokal fördröjning

2.7 Dead reckoning
Dead reckoning är en tillståndsbaserad teknik som både döljer påverkan av fördröjning, samt
reducerar bandbreddsåtgång (Aronson, 1997). I ett nätverksbaserat racingspel finns ett antal
bilar, eller entiteter, som styrs av olika spelare. Dessa entiteter ägs av en nod i systemet. I en
centraliserad klient/server-arkitektur skulle servern kunna vara ägare till alla entiteter, eller
5

så skulle varje klient kunna äga sin egna entitet i decentraliserad klient/server- eller peer to
peer-arkitektur. Oavsett vem det är, så är det ägaren som har sista ordet vad som gäller för
entiteten.
När dead reckoning används simulerar alla noder alla entiteter baserat på en fördefinierad
extrapoleringsalgoritm. Algoritmen kan vara godtyckligt avancerad och hantera allt från
simpel hastighetsbaserad förflyttning till kollisioner. Utöver denna surrogatsimulering har
ägaren till varje entitet dessutom den riktiga simuleringen. I och med att ägaren har båda
simuleringarna kan den avgöra när skillnaden mellan simuleringarna passerar ett
tröskelvärde, och då skicka ut en tillståndsuppdatering som uppdaterar tillståndet av
surrogatsimuleringen hos alla noder i systemet, inklusive sin egen.

Figur 4

Exempelscenario för dead reckoning

Tidslinjen i Figur 4 visar ett exempelscenario över hur dead reckoning fungerar. De båda
simuleringarna startar identiskt, men när en riktningsförändring sker vid tidpunkt t1 börjar
de avvika från varandra. Vid t2 börjar avvikelsen bli tillräckligt stor för att hamna utanför det
definierade tröskelvärdet, och därför sker en tillståndsuppdatering både lokalt hos ägaren
samt skickas ut till resterande noder i systemet.

Figur 5

Position hos icke-ägare
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Figur 5 visar hur entitetens position upplevs hos alla icke-ägare. Ett onaturligt hopp i
positionen sker vid t2, och beroende på hur omfattande det är kan det leda till en dålig
spelupplevelse. Lägre tröskelvärden reducerar hoppets storlek, men ökar mängden
tillståndsuppdateringar som måste skickas. Detta scenario förutsätter att det inte är någon
fördröjning på tillståndsuppdateringar, vilket som tidigare diskuterat inte är möjligt.
Aggarwal, Banavar, Khandelwal, Mukherjee och Rangarajan (2004) definierar två olika typer
av inkonsistenser som följd av fördröjning av en tillståndsuppdatering mellan avsändare och
mottagare. Den första typen kallar de för “after export error” och illustreras i Figur 6.
Avsändaren skickar en uppdatering vid t1, men på grund av fördröjning anländer den hos
mottagaren först vid dt1, vilket innebär att mottagarens simulering ligger dt1 - t1 efter
sändarens simulering.

Figur 6

Illustration av “after export error”

Denna typen av inkonsistenser visar Aggarwal et al. (2004) att man kan lösa med hjälp av
synkroniserade klockor hos noderna. Tillståndsuppdateringar markeras då med en
tidsstämpel för när de skickas från avsändaren. Det innebär att mottagaren kan simulera
utifrån tidsstämpeln istället för när uppdateringen tas emot och därmed uppnå ett resultat
enligt Figur 7.

Figur 7

Dead reckoning med synkroniserade klockor

I Figur 7 ser vi även ett exempel på Aggarwals et al. (2004) andra typ, “before export error”.
Detta syftar på mottagarens simulering mellan t1 och dt1 som använder utdaterad data innan
7

uppdateringen hunnit tas emot. Zhang, Chen och Chen (2006) föreslår lokal fördröjning för
att lösa denna typ av fel. Så länge den lokala fördröjningen är längre än tiden det tar för
uppdateringen att nå mottagaren kommer tillstånden vara konsistenta. Figur 8 visar ett
scenario där den lokala fördröjningen är satt till tn+1 - tn. Vid t1 sker en förändring hos
avsändaren som justerar positionen, men på grund av den lokala fördröjningen visas det för
avsändaren först vid t2. Förändringen skickas dock iväg till mottagaren direkt vid t1 och tas
emot vid dt1. Tack vare att uppdateringen är tidsstämplad med att den ska visas vid t2 väntar
mottagaren tills dess innan simuleringen uppdateras och tillstånden mellan noderna är
därmed konsistenta.

Figur 8

Dead reckoning med lokal fördröjning

2.7.1 Dynamiskt tröskelvärde
Som tidigare nämnt kan en exaktare simulering fås genom lägre tröskelvärden. Kostnaden blir
då större bandbreddsåtgång eftersom fler tillståndsuppdateringar måste skickas.
Huvudsakligt fokus för detta arbete ligger på att undersöka denna avvägning och hur den kan
optimeras. Cai, Lee, och Chen (1999) föreslår ett tillvägagångssätt där tröskelvärdet dynamiskt
justeras baserat på entiteters intresseareor och hur de överlappar med varandra. Varje entitet
har två nivåer av intresseområden. En större area och en mindre sensitivitetsradie. Detta ger
fyra möjliga kombinationer, illustrerat i Figur 9 med stigande precisionskrav, som associeras
med ett eget tröskelvärde. I a) finns ingen överlappning, i b) överlappar entiteternas
intresseareor, i c) befinner sig entitet A inom entitet Bs yttre area, och i d) befinner sig entitet
A inom entitet Bs sensitivitetsradie. Syftet med detta är att öka simuleringens precision ju
närmre entiteterna är varandra. Detta ger ett bättre visuellt intryck och ser till att simuleringen
är så exakt som möjligt när det finns risk för kollision, samtidigt som bandbredd sparas när
entiteterna är långt ifrån varandra. Fortsättningsvis i rapporten kommer fall d) anses vara
nära avstånd, fall c) medium avstånd, och resterande fall är långt avstånd.
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Figur 9

Dynamiskt tröskelvärde baserat på överlappande intresseområden
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3 Problemformulering
Projektet har undersökt användande av tekniken dead reckoning för synkronisering mellan
användare i ett nätverksbaserat racingspel. Mer specifikt har en jämförelse gjorts mellan att
använda ett dynamiskt tröskelvärde baserat på intresseområden, och ett fast tröskelvärde.
Detta för att ge kunskap om hur lämpligt det är för att balansera ett korrekt speltillstånd och
nätverksprestanda. Egenskaper som har mätts och utvärderats är konsistens,
bandbreddsåtgång, och skalbarhet.

3.1 Metodbeskrivning
Utvärderingen är gjord i form av ett tekniskt experiment där tidigare nämnda aspekter
undersökts. Ett antal entiteter med olika förinspelad kördata har kört runt en bana samtidigt
och de olika dead reckoning-implementationerna applicerades för att synkronisera dem.






Konsistens. Hur konsistent tillståndet hos olika noder är jämfört med den korrekta
simuleringen. Entiteters position jämförs och ger en siffra som direkt motsvarar
positionsskillnaden (en positionsskillnad på 2 enheter i Unity ger en inkonsistens på
2). För dynamiskt tröskelvärde har det undersökts hur olika intressenivåer mellan
entiteter påverkar konsistensen. Konsistens är viktigt att utvärdera då det är en av de
mest centrala aspekterna för synkronisering och att presentera speltillståndet på ett
korrekt sätt för att kunna ge spelare möjlighet att reagera utifrån korrekta
förutsättningar.
Bandbreddsåtgång. Mäts i antalet tillståndsuppdateringar som måste göras under
experimentets varaktighet. Detta är relevant att mäta eftersom en reducerad mängd
skickade tillståndsuppdateringar kan leda till prestandaförbättringar både för
nätverket, i form av mindre trafik, men även för klienterna då färre
tillståndsuppdateringar behöver initieras hos avsändarna och sedan hanteras hos
mottagarna.
Skalbarhet. Kopplat till bandbreddsåtgång, där det undersöks hur den påverkas då fler
och fler entiteter läggs till i experimentet. Grafer som visar hur bandbreddsåtgången
växer med ökande antal entiteter har använts för analys. Baserat på detta har det
utvärderats hur de olika metoderna lämpar sig för scenarion med en varierande mängd
entiteter.

Variabler för experimentet är följande:




Banor. Ett antal banor från riktiga racingspel som finns på marknaden har valts ut. De
valda banorna har varierande utformning för att se hur teknikerna passar till olika
typer av banor. Banorna presenteras i kapitel 3.2.
Entiteter. För varje bana har ett antal inspelningar gjorts för att ge varierad kördata
olika entiteter kan använda. Antalet inspelningar per bana varierar beroende på spel
banan är tagen från. En bana från Mario Kart 8 (Nintendo, 2014) har exempelvis 12
inspelningar då ett onlinerace där har maximalt 12 spelare. Vid inspelning hade bilen
små variationer i maxhastighet i kombination med en medveten insats att köra olika
bra, för att ge data som motsvarar förare av olika skicklighetsnivå och ge ett fält av bilar
som i bästa mån återspeglar ett verkligt race, vilket har stor påverkan på avstånd och
därmed intresseområden.
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Nätverksförutsättningar. Olika förutsättningar vad gäller fördröjning och jitter har
simulerats för att se inverkan på experimentets mätvärden. Tabell 1 listar de olika
nivåerna av fördröjning som testats och Tabell 2 nivåerna av jitter. Intervallen för de
olika testvärdena är baserade på data från WonderNetwork (2018) som är ett företag
som erbjuder tjänster för nätverkstestning. På sin webbsida presenterar de data om
fördröjning mellan deras servrar på olika platser i världen, och den presenteras här i
Tabell 3. Anledningen att det högsta värdet för fördröjning som testats i detta arbete
är lägre än WonderNetworks högsta mätningar är för att det ansågs viktigare att testa
olika nivåer inom ett mer realistiskt intervall, då många klient/server-spel generellt
har regionsbaserade servrar, än att testa höga extremvärden.
Tabell 1 Experimentets olika nivåer av fördröjning i millisekunder
Liten

20 ms

Medium

100 ms

Stor

200 ms

Tabell 2 Experimentets olika nivåer av jitter i millisekunder
Utan

0 ms

Med

50 ms

Tabell 3 Snittfördröjning mellan WonderNetworks (2018) servrar
Barcelona

Paris

Tokyo

Toronto

Washington

Amsterdam

37 ms

17.205 ms

250.92 ms

85.359 ms

92.116 ms

Auckland

294.949 ms

322.05 ms

191.298 ms

199.398 ms

208.167 ms

Berlin

46.857 ms

30.894 ms

234.518 ms

98.919 ms

101.867 ms

Copenhagen

44.641 ms

39.957 ms

261.151 ms

108.995 ms

116.255 ms

Dallas

151.135 ms

125.408 ms

133.693 ms

43.508 ms

37.04 ms

London

33.548 ms

27.91 ms

219.963 ms

90.835 ms

75.278 ms

Los Angeles

155.067 ms

159.766 ms

107.617 ms

58.692 ms

69.707 ms

Moscow

73.347 ms

57.081 ms

296.678 ms

137.732 ms

141.242 ms

New York

111.2 ms

91.028 ms

163.762 ms

15.882 ms

7.45 ms

Paris

68.808 ms

—

273.779 ms

109.853 ms

91.074 ms

Stockholm

65.151 ms

47.664 ms

277.374 ms

111.856 ms

127.406 ms

Tokyo

296.05 ms

235.405 ms

—

163.133 ms

154.505 ms
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3.2 Banor
Målsättningen med valen var att få med banor av varierande karaktär för att se hur resultatet
skiljer sig mellan banor av olika slag, och de valda banorna presenteras här.

3.2.1 Dry Dry Desert (Mario Kart)
Dry Dry Desert kommer ursprungligen från Mario Kart: Double Dash!! (Nintendo, 2003), men
återfinns även i Mario Kart 8 (Nintendo, 2014) och Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 2017).
Denna bana valdes mycket på grund av sin simplicitet med ganska långa relativt raka partier.
Banans utformning ses i Figur 10.

Figur 10 Utformning för Dry Dry Desert (Mario Kart Racing Wiki, 2017a)
3.2.2 Yoshi Valley (Mario Kart)
Yoshi Valley finns även den i Mario Kart 8 (Nintendo, 2014) och Mario Kart 8 Deluxe
(Nintendo, 2017), men introducerades för första gången i Mario Kart 64 (Nintendo, 1996).
Denna bana valdes på grund av att den har olika vägval och kan köras på flera olika sätt.
Banans utformning ses i Figur 11.

Figur 11

Utformning för Yoshi Valley (Mario Kart Racing Wiki, 2017b)
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3.2.3 Baku City Circuit (F1 2017)
Baku City Circuit är hämtad från F1 2017 (Codemasters, 2017) som i sin tur hämtat den från
den verkliga stadsbanan i Baku, Azerbaijan. Denna bana valdes huvudsakligen på grund av
flera skarpa och 90-gradiga kurvor. Banans utformning ses i Figur 12.

Figur 12 Utformning för Baku City Circuit (Trackscapes, 2018)

3.3 Experimentmiljö
Ett enkelt racingspel är skapat i Unity (Unity Technologies, 2017) för att utföra experimentet
i. Spelet är i 2d och använder ett top-down-perspektiv där spelet ses ovanifrån. Det är möjligt
att spela spelet för att generera kördata som senare kan spelas upp och användas när
experimentet körs. Ett experimentläge där en definierbar mängd olika entiteter, baserade på
tidigare inspelad kördata, kör samtidigt och synkroniserar via en vald dead reckoningimplementation. Detta experimentläge genererar data från körningen som motsvarar
experimentets utvärderingsaspekter och har sedan sammanställts och utvärderats.

3.4 Metoddiskussion
Projektets syfte är att utvärdera teknikens lämplighet ur ett tekniskt perspektiv. Att utföra ett
experiment där resultaten kan användas för att visa på eventuella konkreta skillnader gällande
graden av konsistens samt prestanda är då ett bra val. Li, Cai, Tang och Zhou (2011) använder
en liknande experimentbaserad metod för att mäta konsistens när de utvärderar sitt arbete
som även det handlar om ett dynamisk tröskelvärde för dead reckoning, men då baserat på
hur stor del paket som går förlorade när de skickas över nätverket. En alternativ metod skulle
kunna vara att utvärdera ur ett spelupplevelseperspektiv. Man skulle då exempelvis kunna
utföra en kvalitativ studie och låta testpersoner testa de olika dead reckoningimplementationerna och beskriva spelupplevelsen enligt en fem-gradig så kallad ”Mean
Opinion Score”-skala som tidigare använts (Dick, Wellnitz & Wolf, 2005) för att bedöma
spelupplevelsen i nätverksspel. Eftersom arbetet fokuserar på den tekniska lämpligheten är
denna metod inte lika relevant och har därför valts bort, men för att ge en total bild över hur
lämplig den undersökta tekniken är skulle detta vara en intressant undersökning att utföra,
då tekniska aspekter och spelupplevelse inte nödvändigtvis går hand i hand.
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4 Implementation
Syftet med detta kapitel är att beskriva implementationen av artefakten och de designval som
gjordes vid framtagandet av den. Artefakten är gjord i Unity, då Unity ansågs ha
förutsättningarna för att skapa artefakten, samt tidigare erfarenheter i just den motorn för att
underlätta i utvecklingen. Dess olika delar kommunicerar huvudsakligen via events, vilket ger
en tydlig uppdelning mellan delarna och deras ansvar.

4.1 Inspelning
Första steget var att implementera något spelbart, där en bil kör runt en bana, som används
för att spara kördata som senare används i experimenten. Eftersom applikationens enda syfte
är att utföra experiment har det inte lagts speciellt mycket tid på spelupplevelse-aspekter för
den spelbara delen. Bilen är en enkel Unity RigidBody2D som påverkas av krafter baserat på
användarens input via WASD-tangenterna.
Ett av de första besluten som behövdes tas var vad en inspelning skulle bestå av. Alternativen
som valdes mellan var att spara entitetens tillstånd, som position och hastighet, eller att spara
input från inspelningstillfället. Att spara input valdes ganska omgående bort eftersom den
enda egentliga fördelen är reducerad minnesåtgång då man behöver spara betydligt mindre
data. Alla entiteter skulle då behöva simuleras baserat på inputen när experimenten körs.
Förändringar i simuleringen skulle också sannolikt invalidera tidigare inspelningar då inputen
är gjord efter andra förutsättningar. Om entitetens tillstånd istället sparas är tidigare
inspelningar opåverkade och kan fortfarande användas med samma resultat. Experimenten
slipper simulera entiteters beteende och kan istället använda resultaten från
inspelningstillfällets simulering rakt av. Entitens tillstånd sparas varje FixedUpdate i Unity,
som standard sker var 0,02 sekund, d.v.s. 50 gånger per sekund. Detta ger en inspelning där
tillstånden har jämna mellanrum och är opåverkad av spelets uppdateringsfrekvens vid
inspelningstillfället, som annars potentiellt skulle kunna variera och ge olika precision för
olika inspelningar. När en inspelning är genomförd serialiseras alla tillstånd och sparas till
disk i JSON-format, vilket gör att den enkelt kan laddas in och användas vid senare tillfälle.
Figur 13 visar en skärmdump där en inspelning pågår.
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Figur 13 Artefakten i inspelningsläge

4.2 Experiment
När man väl har inspelningar kan experiment utföras. De olika inställningarna för
experimentet justeras via gränssnittet. Figur 14 och Figur 15 visar gränssnittet för att starta
experiment och inställningsmöjligheter, där ”sensitivity” motsvarar nära avstånd, ”area of
interest” motsvarar medium avstånd, och ”normal” motsvarar långt avstånd. Dessa
benämningar gäller för alla figurer från artefakten. Figur 16 visar ett pågående experiment. De
blå cirklarna representerar entiteter, en för varje inspelning som valts ut att delta i
experimentet. De röda och gröna cirklarna illustrerar nära respektive medium avstånd för
entiteten.

Figur 14 Gränssnitt för att starta experiment och inspelning
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Figur 15 Inställningsgränssnitt för experiment

Figur 16 Pågående experiment
När ett experiment är genomfört presenteras resultaten, enligt Figur 17, i form av antal
tillståndsuppdateringar som skickats och genomsnittlig konsistens, uppdelat i de olika
intressenivåerna. Resultaten kan även sparas till en textfil för att exempelvis senare under
utvärderingssteget användas till att generera grafer. Varje frame loopas alla entiteter igenom
för att kontrollera konsistens mot alla andra entiteter. En entitet har en surrogatsimulering
för alla övriga entiteter i experimentet. Avståndet mellan denna surrogatsimulerings position
och entitetens korrekta position utgör hur inkonsistent den är, och detta avstånd läggs till i en
av tre float-listor, baserat på intressenivå, som sen används för att räkna ut en genomsnittlig
konsistens.
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Figur 17 Resultat för ett experiment
4.2.1 Dead reckoning
Under ett aktivt experiement kontrolleras det vid varje frame om tillståndsuppdateringar
behöver skickas. Som nämnt tidigare har varje entitet varsin surrogatsimulering för de andra
entiteterna. För varje entitet kontrolleras varje surrogatsimulering, där avståndet mellan
entiteten och surrogatsimuleringens korrekta position avgör vilken intressenivå som är aktuell
och där avståndet mellan surrogatsimuleringens position och dess korrekta position jämförs
med intressenivåns tröskelvärde. Detta beskrivs ytterligare av följande pseudokod:
FOR each entity in entities
FOR each otherEntity in entities
levelOfInterest based on Distance(entity, otherEntity)
threshold based on levelOfInterest
IF Distance(otherEntity, entity.surrogates[otherEntity]) > threshold
Send update from otherEntity to entity
END IF
END LOOP
END LOOP
När en tillståndsuppdatering tas emot uppdateras mottagarens surrogatsimulering av
avsändaren baserat på det nya tillståndet som togs emot. I detta läget blir det också relevant
vilken typ av extrapoleringsalgoritm som används, då den måste appliceras på den
inkommande uppdateringen. Initialt användes bara en väldigt enkel algoritm där bilens
hastighet antogs vara konstant. Surrogatsimuleringens hastighet (v) och position (p)
uppdateras med innehållet i tillståndsuppdateringen (vu och pu) enligt följande formel, där lt
är fördröjningen mellan att uppdateringen skickades tills att den togs emot:
v = vu
p = pu + vu * lt
Utöver mottagande av uppdateringar används extrapoleringsalgoritmen även vid varje ny
frame för att uppdatera simuleringen. För denna algoritm görs det via följande formel, där dt
är tiden sedan föregående frame:
p = p + v * dt
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Eftersom detta är en väldigt grundläggande algoritm implementerades det en något mer
avancerad variant som även använder acceleration, där accelerationen antas vara konstant,
som använts av Jansson (2008), och Pantel och Wolf (2002). När ett meddelande tas emot
uppdateras surrogatsimuleringen enligt följande formel, där a är surrogatsimuleringens
acceleration och au är accelerationen i tillståndsuppdateringen:
a = au
v = vu + au * lt * 0.5
p = pu + v * lt
v = v + au * lt * 0.5
Accelerationens påverkan på hastigheten hanteras som den gör för att positionen ska
förändras med medelhastigheten under tidssteget. För varje frame uppdateras simuleringen
enligt följande:
v = v + a * dt * 0.5
p = p + v * dt
v = v + a * dt * 0.5
Den uppgraderade extrapoleringsalgoritmen gav vid några snabba test ganska klara
förbättringar. Beroende på experimentets inställningar var det förbättringar på upp till 25%,
både för skickade uppdateringar och konsistens. Det går att göra extrapoleringsalgoritmen
ännu bättre, exempelvis genom att använda sig av lokal fördröjning (Zhang, Chen & Chen,
2006) eller att ta hjälp av banans utformning (Chen & Liu, 2016). En bättre algoritm och
dynamiska tröskelvärden har båda möjlighet att förbättra prestanda och konsistens, men
använder olika angreppssätt vilket gör arbetets frågeställning relevant oavsett vilken typ eller
hur avancerad extrapoleringsalgoritm som används.

4.2.2 Nätverkssimulering
Artefakten simulerar ett nätverk istället för att använda en verklig nätverksmiljö. När dead
reckoning-algoritmen resulterar i att en tillståndsuppdatering ska skickas lägger
nätverkssimuleringen på en fördröjning baserat på valda inställningar för fördröjning och
jitter enligt följande:
Total fördröjning = fördröjning + Random.Range(-jitter, jitter)
Beroende på inställningarna för fördröjning och jitter skulle detta potentiellt kunna leda till
en negativ total fördröjning, vilket inte är realistiskt. Därför ses det till att den totala
fördröjningen alltid är minst 10 ms. Från det att en uppdatering skickats tills att den tas emot
kommer simuleringen fortfarande vara i behov av en uppdatering enligt dead reckoningalgoritmen, men inga nya uppdateringar kommer att skickas innan den tidigare är mottagen
och behandlad. Detta i kombination med att en och samma uppdatering kan behöva skickas
flera gånger i en riktig nätverksmiljö, beroende på valt protokoll (TCP/UDP) och
implementation, gör att statistiken för skickade uppdateringar inte motsvarar antal skickade
paket i en verklig nätverksmiljö.

4.3 Pilotstudie
Som ett exempel har ett experiment utförts med tre entiteter av varierande hastighet.
Inställningarna från körningen med dynamiskt tröskelvärde visas i Figur 18.
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Figur 18 Inställningar för pilotstudie med dynamiskt tröskelvärde
För körningen med statiskt tröskelvärde är tröskelvärdet satt till 0.5, annars är de övriga
inställningarna identiska. Resultaten visas i Figur 19 och Figur 20. Resultaten för den statiska
körningen visar att konsistenten är, som man kan förvänta sig, väldigt jämn oavsett avstånd
mellan entiteterna. Den dynamiska körningen sänder något färre uppdateringar och är
överlag mindre konsistent, men har en betydligt högre konsistens när entiteterna befinner sig
på nära avstånd och det är som viktigast.

Figur 19 Resultat för pilotstudie med dynamiskt tröskelvärde

Figur 20 Resultat för pilotstudie med statiskt tröskelvärde
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5 Utvärdering
I detta kapitel utvärderas resultaten från undersökningen. Det inleds med en presentation av
undersökningens upplägg och resultat. Därefter analyseras resultaten och relevanta slutsatser
dras med det som underlag.

5.1 Presentation av undersökning
Undersökningen är utförd på tre olika banor utvalda från befintliga spel. Antalet entiteter är
anpassat utefter typscenarion för spelen banorna är hämtade ifrån, samt tester där antalet
entiteter ökar gradvis. Testerna är upprepade med olika kombinationer av fördröjning och
jitter. För jämförelse mellan dynamiska och statiska tröskelvärden är testerna utförda med
dynamiska tröskelvärden och två olika strikta statiska värden (0.1 och 0.5).
Resultaten från undersökningen presenteras i form av ett antal olika grafer. Antal
uppdateringar per sekund och genomsnittlig inkonsistens visas i stapeldiagram, grupperat på
de olika intressenivåerna och variant av tröskelvärden. Ett linjediagram används för att
presentera förändringen i antal skickade uppdateringar per sekund när antalet entiteter
gradvis förändras. Slutligen genereras en heatmap som indikerar var på banan uppdateringar
skickas. Markeringarna på heatmapen är färgkodade, där en ljusare nyans innebär en högre
koncentration av skickade uppdateringar.
I detta kapitel presenteras en delmängd av de mest relevanta resultaten. De fullständiga
mätningarna finns i Appendix A - för Dry Dry Desert, Appendix B - för Yoshi Valley, och
Appendix C - för Baku City Circuit.

5.1.1 Dry Dry Desert

Figur 21 Skickade uppdateringar - Dry Dry Desert med 20ms fördröjning
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Figur 22 Skickade uppdateringar med ökande antal entiteter – Dry Dry Desert
med 20ms fördröjning

Figur 23 Genomsnittlig inkonsistens - Dry Dry Desert med 20ms fördröjning
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Figur 24 Heatmap för Dry Dry Desert - dynamiska tröskelvärden med 20ms
fördröjning

Figur 25 Heatmap för Dry Dry Desert – statiskt tröskelvärde (0.1) med 20ms
fördröjning
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Figur 26 Heatmap för Dry Dry Desert – statiskt tröskelvärde (0.5) med 20ms
fördröjning

5.1.2 Yoshi Valley

Figur 27 Skickade uppdateringar - Yoshi Valley med 20ms fördröjning
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Figur 28 Skickade uppdateringar med ökande antal entiteter – Yoshi Valley med
20ms fördröjning

Figur 29 Genomsnittlig inkonsistens – Yoshi Valley med 20ms fördröjning
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Figur 30 Heatmap för Yoshi Valley – dynamiska tröskelvärden med 20ms
fördröjning

Figur 31 Heatmap för Yoshi Valley – statiskt tröskelvärde (0.1) med 20ms
fördröjning
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Figur 32 Heatmap för Yoshi Valley – statiskt tröskelvärde (0.5) med 20ms
fördröjning

5.1.3 Baku City Circuit

Figur 33 Skickade uppdateringar – Baku City Circuit med 20ms fördröjning
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Figur 34 Skickade uppdateringar med ökande antal entiteter – Baku City Circuit
med 20ms fördröjning

Figur 35 Genomsnittlig inkonsistens – Baku City Circuit med 20ms fördröjning
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Figur 36 Heatmap för Baku City Circuit – dynamiska tröskelvärden med 20ms
fördröjning

Figur 37 Heatmap för Baku City Circuit – statiskt tröskelvärde (0.1) med 20ms
fördröjning
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Figur 38 Heatmap för Baku City Circuit – statiskt tröskelvärde (0.5) med 20ms
fördröjning

5.2 Analys
För alla tester, oavsett parametrar, syns tydliga tendenser som är helt i linje med vad som är
förväntat. Inkonsistensen är jämn över alla intressenivåer för de statiska tröskelvärdena, där
det lägre tröskelvärdet givetvis ger en lägre genomsnittlig inkonsistens. För dynamiska
tröskelvärden förändras inkonsistensen tydligt med intressenivåerna. Detta är som sagt helt
förväntat och tyder om inte annat på att artefakten är korrekt implementerad.
Antalet skickade uppdateringar, och framför allt fördelningen inom vilka intressenivåer de
skickas varierar för de olika banorna. Fördelningen för inom vilken intressenivå
uppdateringarna skickas, baserat på typscenariona med statiskt tröskelvärde och 20ms
fördröjning, presenteras i Tabell 4.
Tabell 4 Fördelning av skickade uppdateringar per intressenivå och bana för statiskt
tröskelvärde (0.1) och 20ms fördröjning
Nära avstånd

Medium avstånd

Långt avstånd

Dry Dry Desert

22,54%

21,11%

56,35%

Yoshi Valley

15,15%

18,67%

66,18%

Baku City Circuit

36,44%

28,90%

34,66%

Baku City Circuit har en väldigt hög andel av sina uppdateringar på nära och medium avstånd
jämfört med de andra banorna. En av de största anledningarna till detta är att den har flera
skarpa och 90-gradiga kurvor. För att klara av kurvorna måste bilarna kraftigt sänka farten,
vilket leder till att bilar bakom kommer ikapp och fältet komprimeras vid just dessa partier.
En annan anledning är att banan är smal, vilket ger bilarna liten yta att utnyttja på bredden.
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Yoshi Valley är den bana som har störst andel av sina uppdateringar på långt avstånd. Den
stora anledningen är att banans mittparti är uppdelat i flera möjliga vägval som gör att bilar
som väljer olika vägar kan hamna väldigt långt ifrån varandra.
Dry Dry Desert hamnar mellan de andra banorna i fördelning, något lutande mot Yoshi Valley
snarare än Baku City Circuit. Det som gör banan mer lik Yoshi Valley i fördelning är framför
allt banans undre del som är väldigt bred, och den högra delen där bilar kan svänga antingen
höger eller vänster runt ett stort hinder mitt i vägen. Chikanen i den övre delen bromsar
bilarnas hastighet och komprimerar fältet något, men den är så pass bred och lång att den inte
alls är lika begränsande hastighetsmässigt som kurvorna på Baku City Circuit.
Heatmapsen visar att uppdateringarna för statiska tröskelvärden sker väldigt koncentrerat, då
en entitet som behöver uppdateras behöver uppdateras samtidigt för alla klienter. För
dynamiska värden är det en betydligt större spridning, vilket är logiskt då entiteter uppdateras
vid olika tillfällen för olika klienter. Anledningen att uppdateringar också hamnar utanför
banan i större utsträckning är att tröskelvärdet utanför de inre intressenivåerna är större än
de statiska (1 jämfört med 0.1 och 0.5). Heatmapsen visar också störst koncentration i
samband med kurvor och riktningsändringar, vilket är en generell egenskap till följd av hur
dead reckoning fungerar tillsammans med en så här simpel extrapoleringsalgoritm. Vid
start/mål är det också hög koncentration, där den primära anledningen är att inspelningarna
börjar från stillastående och extrapoleringsalgoritmen därmed utgår från ett stillastående
tillstånd som snabbt måste uppdateras när bilarna börjar röra sig.
Graferna över testerna med ökande antal entiteter visar i stort sett linjära ökningar i antal
uppdateringar för både dynamiska och statiska tröskelvärden. Kurvan inleds lite flackare, men
normaliseras ganska snabbt.
Fördröjning och jitter har visat sig ha liten relevans för denna undersökning. Framför allt är
det ingen skillnad hur det påverkar beroende på om dynamiska eller statiska tröskelvärden
används. Den genomsnittliga inkonsistensen ökar med ökad fördröjning, vilket är väntat, då
implementationerna inte besitter någon direkt mitigerande faktor.

5.3 Slutsatser
Det är svårt att dra några specifika slutsatser gällande skillnader i prestanda mellan
dynamiska och statiska tröskelvärden, då det är helt beroende på inställningarna för
intressenivåer och tröskelvärden, samt banans utformning. Det är dock tydligt att just banans
utformning är en avgörande aspekt för hur stor potentiell prestandaförbättring man kan få.
Tabell 5 visar förminskningen i antal uppdateringar för att gå från ett strikt (0.1) statiskt
tröskelvärde till att använda dynamiska tröskelvärden. Återigen är det viktigt att påpeka att
denna prestandaförbättring leder till ökad inkonsistens, men att inkonsistensen i detta fallet
är lika på nära avstånd där det är som mest relevant. Egenskaper som skarpa kurvor, chikaner,
och annat som tvingar en hastighetssänking hos bilarna bidrar alltså till ett mer komprimerat
fält, vilket i sin tur minskar potentialen för prestandaförbättringar utan att öka inkonsistensen
för entiteter på nära håll. Egenskaper som å andra sidan sprider ut fältet över större delar av
banan, exempelvis multipla vägval, ökar potentialen.

30

Tabell 5 Procentuell förminskning i antal skickade uppdateringar för dynamiska
tröskelvärden jämfört med statiskt (0.1)
Dry Dry Desert

Yoshi Valley

Baku City Circuit

44,58%

49,62%

33,60%
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6 Avslutande diskussion
Detta kapitel knyter ihop säcken för arbetet. Projektet sammanfattas och en diskussion förs
kring insikter, resultat och dess validitet. Slutligen diskuteras och reflekteras det över
potentiella framtida arbeten som en fortsättning på detta projekt.

6.1 Sammanfattning
Projektet har undersökt användande av tekniken dead reckoning för synkronisering mellan
användare i ett nätverksbaserat racingspel. Mer specifikt har en jämförelse gjorts mellan att
använda ett dynamiskt tröskelvärde baserat på intresseområden, och ett fast tröskelvärde.
Detta för att ge kunskap om hur lämpligt det är för att balansera ett korrekt speltillstånd och
nätverksprestanda. Teknikerna har utvärderats på tre olika banor utvalda från befintliga spel.
Målsättningen med valen var att få med banor av varierande karaktär för att se hur resultatet
skiljer sig mellan banor av olika slag.
Artefakten, skapad i Unity (Unity Technologies, 2017), kan spela in kördata genom att man
styr en bil runt en vald bana och där bilens position, hastighet och accelaration sparas
regelbundet. Denna kördata används sedan för att köras mot varandra i en simulerad
nätverksmiljö. Entiteterna synkroniseras via vald dead reckoning-implementation med
justerbara inställningar.
Testfallen har körts på alla tre banor med en mängd olika inställningar och det har visat sig
att för denna undersökning är det banornas karaktär och egenskaper som varit tongivande för
hur stor förbättringspotential man har av att gå från statiska till dynamiska tröskelvärden.

6.2 Diskussion
Arbetet visar att att dead reckoning med dynamiska tröskelvärden har potential att ge
betydande förbättringar gällande nätverksprestanda i form av antalet uppdateringar som
behöver skickas. Det är dock svårt att sätta några generella siffror på det då det är väldigt
individuellt för olika situationer. Undersökningen har t.ex. visat på att egenskaper hos
banorna påverkar potentialen. Olika situationer kan dessutom ha olika krav, exempelvis skulle
konsistensen för en bil långt framför kunna vara viktigare i Mario Kart där man siktar mot
bilen för att träffa den med skal. I F1 å andra sidan har en bil långt framför jämförelsevis liten
inverkan på spelarens beslutsfattning och är därmed inte lika känslig gällande konsistens.
En del som arbetet bara nämner ytligt är extrapoleringsalgoritmen, som ju faktiskt har en stor
inverkan på hur ofta entiteter faktiskt korsar tröskelvärdena. En mer avancerad
extrapoleringsalgoritm, t.ex. en som tar hänsyn till banans utformning (Chen & Liu, 2016),
skulle kunna förändra uppdateringsbehovet markant.
Undersökningen har en del brister som skulle kunna påverka resultaten. En sådan brist eller
förenkling är att en riktig nätverksmiljö inte används, istället är det en simulerad
nätverksmiljö som lägger på fördröjning och jitter i en och samma instans av applikationen på
samma maskin. Den inspelade kördatan som använts är inspelad individuellt. En enskild
inspelning är gjord i ett vakuum och påverkas inte av andra inspelningar. I ett riktigt race med
flera deltagare påverkas förarnas beslutsfattning av andra bilar, och två bilar kan inte uppta
samma yta. Detta leder till reducerad realism för bilarnas beteende ur ett raceperspektiv.
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Alla inspelningar är gjorda med samma simpla och generiska implementation av bil, men
egentligen har olika typer av bilar olika egenskaper. En F1-bil beter sig väldigt annorlunda mot
exempelvis en rallybil. Banorna blir därmed utvärderade ur en mer generell kontext snarare
än att t.ex. F1-banan Baku blir utvärderad med en bil med F1-egenskaper och på så sätt får en
mer korrekt F1-kontext. För Mario Kart-banorna blir det ännu mer påtagligt att utvärderingen
inte är spelspecifik då Mario Kart har föremål och powerups som drastiskt påverkar hur ett
race utspelar sig.
Ytterligare ett problem gällande den inspelade kördatan är att alla inspelningar är gjorda av
mig. Detta innebär att resultatet teoretiskt skulle kunna vara vinklat att passa en eventuell
agenda, även om jag försökt vara objektiv. Ett konkret exempel är på banan Yoshi Valley, med
flera olika vägväl, där en jämn fördelning är gjord mellan antal inspelningar och olika vägval.
I praktiken kanske det inte alls är fördelat jämnt när oberoende spelare tävlar mot varandra.
Vissa vägval kan vara mer lockande av olika anledningar, exempelvis hastighet,
svårighetsgrad, eller som nämnt tidigare att motståndarnas beslut påverkar vilken väg man
väljer. Det är därför viktigt att se kritiskt på resultaten och det öppnar också för en framtida
undersökning baserad på realistisk kördata, vilket diskuteras vidare i kapitel 6.3.

6.2.1 Samhälleliga och etiska aspekter
Som med de flesta undersökningar kan insikter från detta arbete användas av t.ex. företag som
arbetar med något relaterat för att spara tid och därmed pengar. En något vag koppling kan
göras till bidragande till FNs globala mål för hållbar utveckling (Svenska FN-förbundet, 2017).
Eftersom undersökningen behandlar prestandaoptimering, vilket i praktiken reducerar krav
på hårdvara och infrastruktur för internettrafik, kan arbetet anses bidra till två av de tre
dimensionerna av hållbar utveckling; ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

6.3 Framtida arbete
Arbetet skulle kunna tas vidare på ett flertal sätt. Ett alternativ är tydligare lokaliserad statistik
på banorna, d.v.s. dela upp banan i olika delar och få statistik för enbart de delarna. Exempel
på statistik skulle kunna vara genomsnittligt avstånd, avståndsförändringar, och fördelning
mellan intresseområden. Detta för att ytterligare kunna analysera specifika banelement.
Potientellt skulle man kunna undersöka att använda olika tröskelvärden för olika delar av en
och samma bana.
Ett annat alternativ är att specialisera testerna mot specifika spel för att skapa mer realistiska
kontexter. T.ex. skulle en F1-undersökning kunna utföras mot fler eller alla F1-banor. Viktigt
för den här typen av test skulle då vara mer korrekt kördata, baserad på bilar med realistiska
egenskaper för F1-bilar, och gärna kördata som inte är individuellt inspelad där bilarna
faktiskt påverkar varandra. Optimalt skulle kördatan komma från ett riktigt spel eller en mer
avancerad och realistisk testmiljö.
Den mest givna och absolut viktigaste fortsättningen är att undersöka hur spelupplevelsen är.
Dels dynamiska kontra statiska tröskelvärden rent generellt, men även också testa hur
varierande tröskelvärden och radier för intresseområden inom samma spel upplevs. Kan man
ändra dessa värden mellan olika banor i samma spel, eller rent av mellan olika delar av samma
bana, utan att det ger en dålig upplevelse?
Oavsett hur man går vidare är det relevant att faktiskt använda en riktig nätverksmiljö där
man kan kontrollera nätverksförhållanden istället för en simulering på samma maskin.
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