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Sammanfattning 
Denna rapport handlar om dead reckoning i bilspel. En rad nätverkstekniker tas upp 
grundligt, och fem olika versioner av dead reckoning implementeras, provkörs och 
utvärderas. En nätverkssimulator har skapats för att provköra algoritmerna i och datan 
från dessa provkörningar ligger till grunden för en analys av de olika 
implementationerna. De testas bland annat mot konsistens och bandbreddsåtgång. 
SimBins GTR Evolution har använts för att spela in loppen, och rapporten inriktar sig 
på hur dead reckoning fungerar i detta spel. 
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1  Introduktion 
Tack vare att datorer och konsoler blir bättre och bättre så blir även spelen mer 
avancerade. Dagens spel använder avancerade tekniker för att visa upp en så vacker 
bild som möjligt för spelaren. Användaren bryr sig dock oftast inte om vad som 
händer under ytan och är inte intresserad av hur dessa tekniker ser ut, allt användaren 
vet om är att det fungerar eller inte. Med andra ord så är hårdvaran och mjukvaran 
osynlig för användaren och det är bara resultatet som är intressant. På samma sätt så 
ser inte användaren nätverket när den spelar på Internet, utan den förväntar sig att 
allting skall fungera som om spelet vore lokalt på den egna datorn. Det är då upp till 
utvecklarna att gömma alla problem som nätverk förorsakar från användaren så att 
illusionen av att spelet spelas lokalt upprätthålls. Kort sagt så får tekniken inte komma 
i vägen för användaren, utan tekniken skall vara genomskinlig så att användaren kan 
avnjuta spelet. 

Eftersom det ligger i människans natur att tävla mot varandra ligger det i 
spelmakarnas intresse att låta folk tävla och flera lösningar finns på detta problem. En 
lösning är att man sparar en lista med de bästa poängen så att folk kan tävla om att 
ligga överst på listan som t.ex. Pac-Man. En annan enkel lösning är att låta två spelare 
spela på samma maskin som t.ex. Pong. Dessa båda lösningar använder bara en dator 
vilket gör det enkelt att implementera, men samtidigt så finns det begränsningar. 
Lösningen med topplistan låter bara en tävla indirekt mot andra, och flera personer 
vid samma maskin tvingar alla att vara på samma geografiska plats samt att det 
begränsar hur många som kan spela samtidigt. Om man kopplar ihop flera maskiner i 
ett nätverk så kan fler vara med, samtidigt som de inte längre behöver befinna sig på 
samma geografiska plats, så länge som maskinerna är inkopplade i samma nätverket. 
Om man ser på den stora spridningen på nätverket Internet och lägger till variabeln 
tävlingsinriktade människor så kan man se att det finns en marknad för spel via 
Internet där användarna kan tävla mot varandra.  

Ett stort problem med spel via nätverk är att det tar dels tid att skicka information via 
nätverk och dels så kan man bara skicka en begränsad mängd data. Det finns flera 
tekniker för att minska effekterna av dessa problem, men olika tekniker passar olika 
bra vid olika tillfällen. Detta arbete kommer att rikta in sig på bilspel med höga 
hastigheter och hur man ökar mängden konsistens mellan tillstånd (se 2.4 för 
definition av tillstånd och konsistens) på de olika maskinerna i ett nätverk med 
begränsad bandbredd. 

Projektet handlar om att utveckla och jämföra olika dead reckoning-algoritmer med 
varandra. Algoritmerna har testats i en simuleringsmiljö som simulerar 
nätverksfördröjning och använder data från ett bilspel för att se algoritmens effekt på 
fördröjning. Algoritmerna utvärderas utifrån tre egenskaper, konsistens, robusthet 
samt bandbreddsåtgång.  

I kapitel 2 behandlas bakgrunden till projektet och grundläggande teori som behövs 
för att förstå arbetet upp. I kapitel 3 introduceras problemet som arbetet beror på. 
Kapitel 4 beskrivs och motiveras den valda metoden för att nå till målet samt hur data 
kommer att samlas in för analys. Kapitel 5 beskriver genomförandet vilket motiverar 
och presenterar lösningen till problemet samt hur data samlas in. I kapitel 6 
presenteras resultaten från lösningen som presenterades i kapitel 5 och i kapitel 7 så 
analyseras resultatet. Kapitel 8 sammanfattar arbetet och ger en slutsats till de resultat 
som samlas in under kapitel 6 samt analysen som utförs i kapitel 7. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel tar upp begrepp som läsaren behöver känna till för att förstå resterande 
delar av rapporten. Kapitlet börjar med att nätverk introduceras, följt av de problem 
som uppkommer. Slutligen tas några lösningar till problemen upp. 

2.1 Internet 

Coulouris, Dollimore och Kindberg (2005) definierar ett distribuerat system som ett 
system där hårdvara eller mjukvara beläget i en dator kommunicerar och koordinerar 
sina handlingar enbart genom att skicka meddelanden. Ett nätverk är ett distribuerat 
system med flera datorer. Living Internet (1996) definierar Internet som ett meta-
nätverk, ett nätverk av nätverk som kommunicerar med ett gemensamt protokoll. 
Även om denna definition öppnar upp för möjligheten till flera Internet, så syftar 
Internet bara till det världsomspännande nätverk som i dagligt tal kallas för Internet. 

Tillgången till nätverk gör det möjligt att göra applikationer som inte tidigare varit 
möjligt, och tillgång till Internet gör att efterfrågan på sådana applikationer finns. 
Applikationer som chat-program, webbläsare, fildelningsprogram och online-spel 
existerar tack vare olika nätverk och framförallt Internet. Att utveckla en applikation 
som utnyttjar nätverk och Internet är annorlunda från att utveckla en applikation för 
en ensam dator, då man bl.a. måste tänka på hur meddelanden skickas. 

2.2 Nätverksarkitekturer 

Smed, Kaukoranta och Hakonen (2002) identifierar fyra olika arkitekturer som spel 
kan spelas mot varandra på och dessa kan ses i Figur 1. Den första typen är en dator 
(Figur 1 A). Flera spelare stöds här via t.ex. delad skärm. Då denna lösning inte har de 
problem som nämns i kapitel 1 samt att lösningen inte kräver något nätverk så 
kommer den inte att diskuteras i detta arbete.  

 
Figur 1. De fyra olika arkitekturerna. A) En dator. B) Klient/server. C) Nätverk av 
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servrar. D) Peer to Peer. (efter Smed, et al., 2002, s. 3). 

2.2.1 Klient/Server 
I en klient/server-arkitektur fungerar en dator i nätverket som server medan de andra 
datorerna är klienter. Alla klienter pratar enbart med servern och har ingen direkt 
kontakt med de andra klienterna. Den viktiga delen för klienterna är uppkopplingen 
mot servern, då de inte behöver bry sig om de andra klienterna. Dock resulterar detta 
även i att servern blir en kritisk komponent, d.v.s. om servern kraschar så slutar allt att 
fungera enligt Smed, et al. (2002). 

Cronin, Kurc, Filstrup och Jamin (2004) påpekar att denna arkitektur ökar 
fördröjningen mellan två klienter, då den data som klienten skickar först skickas till 
servern som sen skickar det till de andra klienterna, istället för att bara skicka datan 
till de andra klienterna direkt.  

Cronin, et al. (2004) hävdar att klient/server-arkitekturen fortfarande är den mest 
använda arkitekturen inom spelindustrin då den har en rad fördelar. Den första 
fördelen är att det är relativt enkelt att skriva programkod för klient/server-arkitektur. 
Den andra fördelen är att man kan få kontroll över spelet. De som äger servern kan 
t.ex. övervaka användningen av fusk, administrera användarkonton och verifiera att 
programvaran är lagligt införskaffad. 

2.2.2 Peer to Peer 
Smed, et al. (2002) beskriver Peer to Peer-nätverk som ett nätverk av datorer där alla 
datorer är jämlika. De fortsätter med att påstå att Peer to Peer-arkitekturen är enkel att 
implementera, men att den bara passar i små fall då den inte skalar särskilt bra tack 
vare att den inte har någon hierarki. Här skiljer sig Cronin, et al. (2004) och Smed, et 
al. (2002) då Cronin, et al. (2004) säger att klient/server är den enkla arkitekturen att 
implementera medan Smed, et al. (2002) säger att Peer to Peer är enklast.  

Gautier och Diot (1997) implementerade ett enkelt spel med hjälp av Peer to Peer-
arkitekturen. De menar att en Peer to Peer-arkitektur har tre fördelar. Applikationen 
blir robustare då det inte finns någon enskild dator i nätverket som måste fungera, så 
vilken dator som helst kan krascha utan att det påverkar de andra, till skillnad från 
klient/server där servern är vital. Nästa fördel enligt Gautier och Diot är att 
arkitekturen skalar bättre än en klient/server-arkitektur då de menar att en server blir 
en flaskhals när mängden data ökar. Även här har alltså Smed, et al. (2002) en annan 
åsikt då de menar motsatsen. Den sista fördelen är att fördröjningen mellan två peers 
blir så liten som möjligt, då datan skickas direkt till de andra klienterna istället för att 
först skickas till servern, vilket även Smed, et al. (2002) hävdar. 

2.2.3 Replikerade servrar 
Smed, et al. (2002) kallar replikerade servrar för servernätverk då idén är att blanda 
Peer to Peer-arkitekturen med klient/server-arkitekturen genom att skapa ett nätverk 
av servrar. En klient är kopplad till en server som i en vanlig klient/server-arkitektur, 
men servern i sig är sedan kopplad till de andra servrarna med någon Peer to Peer-
teknik. Cronin, et al. (2004) pratar om speglad spelserver-arkitektur vilket är samma 
sak.  

Cronin, et al. (2004) nämner en rad fördelar med denna arkitektur. Dels så finns det 
ingen kritisk punkt i nätverket då det finns flera servrar om någon av de andra skulle 
krascha. Arkitekturen kan även sänka fördröjningen mellan server och klient då det är 
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möjligt att placera de olika servrarna på olika plats geografiskt vilket gör att olika 
klienter kan ansluta till den server som ger minst fördröjning. Servrarna 
kommunicerar sedan på ett privat nätverk med hög dataöverföringshastighet där 
multicast (se Coulouris, et al., 2005, för mer information om multicast).  fungerar.  

2.2.4 Fördröjning 

Datorer i ett nätverk kommunicerar genom meddelanden per definition av Coulouris, 
et al. (2005). I denna rapport kommer meddelande och paket användas för att referera 
till ett sådant meddelande. Coulouris, et al. (2005) definierar fördröjning (eng. 
latency) som den tid som går mellan att ett meddelande börjar skickas från avsändare 
tills det att mottagaren börjar läsa meddelandet. Det kommer alltid att finnas en viss 
fördröjning när man skickar meddelanden via nätverk. Det tar t.ex. 100 millisekunder 
för ljus att propagera från Europa till Australien (Zhang, Chen & Chen, 2006) vilket 
skulle visa att det inte går att skicka ett meddelande snabbare än 100 millisekunder 
mellan Europa och Australien. Coulouris, et al.(2005) hänvisar även till andra orsaker 
till fördröjning utöver tiden det tar att flytta data. Saker som att överföringslinan kan 
vara upptagen, och att det tar tid för datorn att processa den data som den får.  

Fördröjningen orsakas alltså av många anledningar, så därför kommer den inte att 
vara konstant. Coulouris, et al. (2005) definierar jitter som variationen i tiden det tar 
att leverera en rad meddelanden. 

Mauve, et al. (2004) skiljer på typen av distribuerade program på två sätt. Den första 
typen är diskreta och de ändrar bara sitt tillstånd i respons på händelser. Exempel på 
denna typ av program är ritprogram, texteditorer eller spel som schack. I schack kan 
en händelse vara att en spelare flyttar en pjäs, och i ett ritprogram kan en händelse 
vara att en linje ritas. I de diskreta programmen räcker det med att alla händelser 
utförs i samma ordning på de olika datorerna för att de ska ha ett konsistent tillstånd 
på alla datorer. 

Den andra typen av program är kontinuerliga program och de ändrar även tillstånd 
som en funktion av tid. Exempel på denna typ av program är spel som Pong eller Pac-
Man. Mauve, Vogel, Hilt och Effelsberg (2004) observerar att för kontinuerliga 
applikationer räcker det inte att hitta den rätta ordningen på händelser, utan 
händelserna måste även hända vid rätt tidpunkt.  

Som exempel ger Mauve, et al. (2004) en simpel distribuerad tågsimulator med två 
deltagare. Den ena deltagaren styr en växel som kan få tåget att åka på den ena av två 
vägar. Den andra deltagaren styr hastigheten på tåget. När tåget närmar sig 
vägdelningen så är växeln inställd på att styra in tåget på fel väg. Den första 
deltagaren styr om växeln så att den styr in tåget på rätt väg. Att den första deltagaren 
gör detta kommer inte att märkas på en gång för den andra deltagaren på grund av 
fördröjningar på nätverket. Tåget åker då på rätt väg för den första deltagaren medan 
det åker på fel väg för den andra deltagaren, då växeln ändras för sent. Självklart blir 
det en stor skillnad på tillstånden på de olika datorerna, då tåget har åkt på olika vägar 
i simuleringen. Detta visar att det inte duger att hitta korrekt ordning på händelser, 
utan att även rätt tidpunkt måste hittas. 

Fördröjning mäts i millisekunder och förkortas ms. 
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2.3 Online-spel 

I denna rapport refererar online-spel till ett dator/konsol-spel som går att spela mot 
andra spelare via ett lokalt nätverk eller via Internet. 

2.4 Tillstånd och konsistens 
I denna rapport kommer ordet tillstånd att användas för att referera till spelets visuella 
tillstånd vid en specifik tidpunkt. Om två tillstånd är konsistenta så ser spelaren ingen 
skillnad mellan de två tillstånden. I denna rapport behandlas konsistens inte som ett 
binärt uttryck där antingen så är två tillstånd konsistenta eller inte, utan två tillstånd 
kan vara mer eller mindre konsistenta beroende på hur lika varandra de är. Oftast så är 
det konsistensen på samma tillstånd på olika datorer som är intressant att mäta. 

2.5 Acceptabel fördröjning 
Alla online-spel lider av någon form av fördröjning. Hur stor denna fördröjning kan 
vara beror på vilken typ av spel det är.  

Sheldon, Girard, Borg, Claypool och Agu (2003) undersökte hur olika fördröjning 
påverkade spelare i spelet Warcraft 3. Spelet är ett realtidsstrategispel där order ges 
till ens soldater som sedan utför ordern själv, istället för att spelaren manuellt utför 
ordern. Sheldon, et al. (2003) kom fram till att mängden fördröjning hade väldigt liten 
påverkan på spelaren. Någonstans mellan 500-800 ms fördröjning tyckte dock 
spelarna att spelupplevelsen sjönk. Deras slutsats var att tack vare att spelets utgång 
baseras mer på förståelse för spelet än på hur snabbt man kunde reagera så inverkade 
fördröjningen inte märkvärt på resultatet.  

Armitage (2003) har undersökt vilken max-fördröjning som folk som spelar Quake 3 
föredrar. Quake 3 är en förstapersons-skjutare, d.v.s. spelaren ser ur ögonen på sin 
avatar och försöker att skjuta så många motståndare som möjligt med diverse vapen. 
Han satte upp två identiska servrar 147 ms ifrån varandra. Statistik från servrarna 
samlades in under några månader för att sedan analyseras. Hans slutsats var att spelare 
föredrog servrar med en fördröjning på under 150-180 ms. Detta kan tolkas som att en 
fördröjning på 150 ms är acceptabelt för Quake 3.  

Beigbeder, Coughlan, Lusher, Plunkett, Agu och Claypool (2004) testade Unreal 
Tournament 2003, ett spel som liknar Quake 3. De använde kontrollerade tester för att 
upptäcka fördröjningens effekt på spelare. Fördröjningen hade ingen större effekt på 
rörelseförmågan för spelarna, men skyttet försämrades rejält redan vid låg 
fördröjning. Vid 75-100 ms fördröjning så minskade antalet poäng med upp till 50 %. 
Spelarna märkte av fördröjningen vid 100 ms och den var irriterande vid 200 ms.  

Pantel och Wolf (2002 a) testade hur olika fördröjningar påverkade resultaten i ett 
bilspel. Bilspelet är en radiobilssimulator som inte använde cockpitvyn, utan en 
öveblicksvy. Deras tester visade att en fördröjning på 50 ms knappt påverkade 
spelaren alls. Vid en fördröjning på 100 ms syns det fortfarande inget, men spelaren 
känner fortfarande av det. 200 ms fördröjning är starkt märkbart men fortfarande 
spelbart. Vid 500 ms är bilen okontrollerbar och spelet blir därigenom ospelbart. 

Bevisligen så spelar typen av spel stor roll när det gäller hur mycket fördröjning 
spelaren klarar av. Claypool och Claypool (2006) sammanfattar i sitt arbete hur 
känsligt för fördröjning ett spel är och ungefär hur mycket fördröjning som är 
acceptabelt. De delar upp spelen i tre kategorier, förstapersonsvy, tredjepersonsvy och 
fågelperspektiv. Exempel på spel med förstapersonsvy är förstapersons-skjutare som 
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Quake samt bilspel som Need for Speed. Exempel på tredjepersonsspel är sportspel 
som NHL och Fifa samt rollspel som World of Warcraft och Everquest. Exempel på 
fågelperspektivspel är strategispel som Warcraft. Spel med förstapersonsvy kräver 
högre interaktivitet och blir därför mer känsligt för fördröjning. Tredjepersonsvy 
klarar av en halvdan interaktivitet och spel med fågelperspektiv klarade av dålig 
interaktivitet. 

2.6 Globalt synkroniserade klockor 
Enligt Coulouris, et al. (2005) så har varje dator en egen fysisk klocka. Klockan är en 
elektronisk apparat som mäter antalet svängningar i en kristall under en fördefinierad 
period.  

Klockorna är dock inte perfekta. Klockans skevhet efinierar Coulouris, et al. (2005) 
som skillnaden mellan två klockor vid en specifik tidpunkt. De definierar även en 
klockas drift. En klockas drift är skillnaden mellan klockan och en teoretisk perfekt 
referensklocka per enhet av tid mätt av referensklockan. För vanliga klockor är driften 
ungefär 1-6sekunder/sekund, d.v.s. skevheten blir 1 sekund varje 1 000 000 sekunder. 
Även om det finns klockor som försöker kompensera för denna drift så går den inte 
att få bort helt. Detta leder till att två klockor är olika oavsett hur noggrant de var 
synkroniserade när de började.  

Om en klocka visar samma tid som en annan klocka vid en given tidpunkt så är de 
internt synkroniserade. Om alla klockor i systemet visar samma tid som alla andra så 
är systemets klockor globalt synkroniserade. Ett system kan inte vara perfekt globalt 
synkroniserat (Coulouris, et al., 2005), men i denna rapport antas att ett perfekt 
globalt synkroniserat system existerar.  

Anledningen till att använda globalt synkroniserade klockor inom spel är för att ta 
reda på hur länge sedan det var som ett meddelande skickades. Med den 
informationen så kan man göra ytterligare åtgärder för att minska effekten av 
fördröjning. 

2.7 Lokal fördröjning 

Mauve, et al. (2004) visar att oenighet mellan en kontinuerlig applikations tillstånd på 
olika datorer i ett nätverk beror på att handlingar inte utförs vid samma tidpunkt på 
alla datorer. Anledningen till att de inte utförs samtidigt är på grund av fördröjningen i 
nätverket. Även om applikationen kan kompensera för den sena handlingen så 
kommer det att existera inkonsistens mellan datorernas tillstånd medan meddelandet 
skickas. För att bli av med denna inkonsistens föreslår Mauve, et al. (2004) att inför 
lokal fördröjning (eng. Local Lag).  

Med lokal fördröjning så fördröjs alla handlingar även lokalt ett visst antal 
millisekunder så att handlingen kan utföras samtidigt på alla datorer. En handling som 
utförs vid tiden t kommer att exekveras vid tiden t* vilket är t + ”lokal fördröjning”. 
Om meddelandet kommer fram innan handlingen skall utföras på de andra datorerna 
så fördröjer även de utförandet av meddelandet med ”Total fördröjning” – ”Tid det 
tog att skicka meddelandet”. Detta kräver ett globalt synkroniserat system för att de 
andra datorerna ska veta när det är tid för att utföra handlingen. Tillståndet är nu 
konsistent medan meddelanden skickas, så länge som den lokala fördröjningen är 
större än fördröjningen till de andra datorerna.  
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Problemet med lokal fördröjning är att man får en balansgång mellan interaktivitet för 
användaren och korrekthet mellan datorerna. Mauve, et al. (2004) säger att det inte är 
önskvärt att gå från en extrem där interaktiviteten är hög, men konsistensen är låg till 
att interaktiviteten blir låg, men korrektheten hög. Därför måstet man ställa in så att 
den lokala fördröjningen är lagom. Hur mycket fördröjning man kan ha beror på 
applikationen som skall använda algoritmen, men siffrorna för acceptabel fördröjning 
i kapitel 2.5 kan beaktas för att få riktmärken för bra fördröjning. 

2.8 Timewarp 

Mauve, et al. (2004) beskriver Timewarp som en algoritm för att reparera felaktiga 
tillstånd. De föreslår att man använder den i samarbete med lokal fördröjning, men 
man kan se ett program utan lokal fördröjning som ett program med lokal fördröjning 
på noll ms. Detta gör att algoritmen även kan användas till program som inte 
använder lokal fördröjning.  

Ett tillstånd blir inkonsistent när en handling kommer för sent till datorn så att 
exekveringen utförs vid en annan tid än på övriga datorer i nätverket. Även om en 
tillräckligt stor lokal fördröjning används för att handlingar normalt skall ha tid att nå 
alla datorer i nätverket så kan t.ex. jitter göra att en handling blir försenad till någon 
dator.  

I Timewarp har varje dator en lista över alla handlingar som utförts och dessa är 
sorterade efter tiden de inträffade på (t*, se 2.7). Varje dator har även en lista på 
tillstånd vilka är sorterade efter tiden då tillståndet beräknades. Algoritmen väntar T 
ms då den samlar in händelser från den egna och de andra datorerna. Den kommer 
ihåg det lägsta t* insamlat under denna tidsperiod som t”. Sätt det nuvarande 
tillståndet ts till det tillstånd som är precis innan t”. Exekvera alla händelser som inte 
redan har tagits med i beräkningen av ts och inte har t* större än den nuvarande tiden. 
När alla händelser fram till den nuvarande tiden har exekverats så kan tillståndet 
sparas undan i listan av tillstånd och visas för användaren. Mauve, et al. (2004) säger 
att T skall väljas så att den matchar applikationens bilduppdateringshastighet. 

De bevisar att algoritmen är korrekt samt att dess beräkningskomplexitet är O(n2). 
Algoritmen kommer skapa artefakter när rättelser av tillstånd sker. Tåget från kapitel 
2.2.4 kommer att hoppa från ena banan till den andra om den lokala fördröjningen inte 
är tillräckligt hög. Olika tekniker för att dölja dessa artefakter existerar, men dessa 
ligger utanför denna rapports område. 

2.9 Client Side Prediction 

Client Side Prediction (CSP) är en teknik för att gömma fördröjning från spelaren i 
spel som använder klient/server-arkitektur.  Bernier (2001) beskriver en klint/server-
lösning som han påstår är vanlig bland online-aktionspel. Lösningen är att ha en 
huvudserver som kör all spellogik, medan klienterna som ansluter är så kallade 
dumma klienter, som skickar spelarens knapptryckningar till servern som sedan 
beräknar resultatet som skickas tillbaka. 

Fördelen med denna lösning är att servern kan kontrollera vad spelaren gör för att 
försöka identifiera och eliminera fusk. Nackdelen är att interaktiviteten försämras då 
spelaren måste vänta tills resultatet kommer tillbaks från servern innan det kan visas. 
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Bernier (2001) säger att detta är acceptabelt om man har liten fördröjning, exempelvis 
på ett lokalt nätverk, men över Internet så är det inte bra nog. 

Lösningen som Bernier (2001) beskriver går ut på att göra klienterna lite smartare. 
Istället för att bara skicka iväg knapptryckningarna till servern och vänta på resultat så 
simulerar även klienten vad som händer och visar detta genast för spelaren. Detta 
betyder inte att klienten har fått någon makt, utan det är fortfarande servern som 
bestämmer allt, så servern kommer att rätta till eventuella fel i klientens simulering.  

Tillrättavisningar kan leda till grafiska artefakter, t.ex. om spelarens position är fel så 
kommer det att se ut som att den teleporteras till den korrekta positionen. En 
tillrättavisning är när klienten simulering skiljer sig från serverns, vilket leder till att 
klienten blir tillrättavisad och anammar serverns simulering istället. Dessa fel kan 
bero på att klienten inte har all information som servern har. Klienten kan t.ex. 
simuler att spelaren går framåt. När en annan spelare placerar sig framför den andra 
spelaren så att de krockar så blir det osynkroniserat. På klienten som inte har hunnit få 
informationen om att en annan spelare står framför så kommer spelaren att fortsätta 
framåt, men på servern så går spelaren in i en annan spelare. Detta leder till att servern 
kommer att tillrättavisa klienten som då kommer att hoppa tillbaks och helt plötsligt 
stå mot en annan spelare. Klienten tar alltså det senaste tillståndet som servern har 
godkänt och applicerar alla händelser som inte blivit godkända på det för att visa 
spelaren hur hans tillstånd ser ut. 

Bernier (2001) har två varningar om denna algoritm ska implementeras. Den första 
varningen är att ett kommando kan potentiellt köras flera gånger, så saker som bara 
borde hända en gång, som t.ex. att ett ljud låter eller att information skickas till 
servern måste behandlas så att sådana saker verkligen bara händer en gång. Den andra 
varningen är för information som inte finns med i det tillstånd som servern skickar. 
När ett nytt tillstånd kommer från servern måste klienten kopiera in den informationen 
i det tillståndet. 

Denna teknik gömmer fördröjningen mellan server och klient för spelaren, men 
fördröjningen mellan servern och de andra klienterna kan fortfarande ställa till 
problem. En motståndare kanske har hunnit flytta sig på servern, men ingen 
uppdatering har nått klienten än, så siktet som ser ut att vara mitt på motståndaren är 
egentligen bredvid.  

2.10 Dead Reckoning 

Aronson (1997) säger att USAs försvarsdepartement har utvecklat en teknik för att 
gömma fördröjningseffekter och minska mängden bandbredd som behövs. Denna 
teknik använder de i distribuerade simuleringar för militär träning. Tekniken heter 
dead reckoning (DR). Aronson (1997) menar att militärens simulatorer liknar vanliga 
spel, och därför kan DR även användas i detta område.  

I ett spel finns en mängd objekt. I ett distribuerat spel så måste varje objekt ha en 
ägare. Ägaren är den som slutligen bestämmer över objektet. I DR så simulerar dock 
alla datorer alla objekt, även om de inte äger dem. Varje objekt har en fördefinierad 
extrapoleringsalgoritm som varje dator använder för att simulera dem. Ägaren av 
objektet gör mer än att bara använda denna extrapoleringsalgoritm, den gör den 
riktiga simuleringen. Ett objekt som styrs av en spelare kan inte korrekt simuleras då 
spelarens kommandon inte går att totalt förutse, så det är då upp till ägaren av objektet 
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att göra den riktiga simuleringen av objektet, den som baseras på spelarens 
kommandon. Ägaren av objektet har då objektets riktiga tillstånd och objektets 
simulerade tillstånd. En jämförelse mellan dessa två tillstånd kan då göras för att se 
hur mycket simuleringen skiljer sig från verkligheten. Om verkligheten skiljer (den 
tillåtna skillnaden kallas för DR-tröskel) sig för mycket från simuleringen så skickar 
ägaren ut ett tillståndsmeddelande till de andra datorerna med det uppdaterade 
tillståndet och simuleringen börjar om med det nya tillståndet som bas. Aronson 
(1997) rekommenderar att man skickar sådana tillståndspaket minst var femte sekund. 
Själva tröskelvärdet är viktigt för algoritmen enligt Cai, Lee och Chen (1999) då det 
bestämmer hur algoritmen beter sig. Ett lågt tröskelvärde ger en mer precis simulering 
men fler tillståndspaket, och ett högt värde ger en dålig simulering med få 
tillståndspaket. 

 
Figur 2. Illustration av DR. Simuleringen börjar vid T0. Vid T1 och T2 så är 
simuleringen för olik verkligheten, så en uppdatering skickas ut till de andra 
datorerna och simuleringen börjar om (efter Aronson, 1997). 

En enkel simuleringsalgoritm kan vara att man antar att ett objekt har en konstant 
hastighet och riktning. Då skulle simuleringsalgoritmen se ut som följande: “objektets 
position” = ”senaste kända position” + ”senast kända hastighet” * ”tid sen senaste 
uppdateringen”. Detta ger en tillräckligt god uppskattning om vart objektet befinner 
sig. Tillståndspaketet för en sådan simuleringsalgoritm måste då innehålla objektets 
position, objektets hastighet och objektets riktning för att de andra datorerna skall 
kunna utföra simuleringen korrekt. En simuleringsalgoritm som passar objektet måste 
skrivas så att objektets position blir så korrekt som möjligt och mängden 
uppdateringsmeddelanden blir så få som möjligt.  

2.10.1 Dead Reckoning med Globalt synkroniserade klockor 
Aggarwal, Banaver, Khandelwal, Mukherjee och Rangarajan (2004) identifierar i 
deras rapport två typer av inkonsistenser som uppstår då DR används i en applikation. 
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Dessa inkonsistenser kallar de för ”before export error” och ”after export error”. 
”After export error” är den skillnaden som blir mellan sändaren (ägaren) av en 
uppdatering och mottagaren. Ägaren skickar en uppdatering av ett objekt med 
positionen x och hastigheten vx vid tidpunkten t0. Mottagaren får inte detta 
meddelande förens efter en fördröjning betecknad dt0. På mottagarens sida har 
objektet position x vid tiden t0+dt0, medan på ägarens sida har objektet positionen 
x0+dt0*vx. Objektet ligger alltså lite efter ägarens version av simuleringen, och detta 
kallar Aggarwal, et al. (2004) för ”after export error”. De visar att med synkroniserade 
klockor så kan ”after export error” förintas då mottagaren kan beräkna dt0 och 
applicera det på sin egen position för att få samma resultat som ägaren. 

”Before export error” definierar de som skillnaden som uppkommer mellan sändarens 
och mottagarens objekt under tiden mellan t0 och dt0. Även om det går att se till att 
sändare och mottagare har samma position vid tidpunkten t0+dt0 med hjälp av 
synkroniserade klockor så uppstår det en skillnad mellan t0 och t0+dt0, då ägaren 
simulerar efter informationen som skickas vid t0, medan mottagaren inte har den 
informationen och simulerar efter äldre information fram tills den nya informationen 
mottags vid t0+dt0.  

När skillnaden mellan objekt nämns så menas skillnaden mellan ägarens simulering 
och mottagarens simulering och inte skillnaden mellan ägarens riktiga simulering och 
mottagarens simulering. 

2.10.2 Dead Reckoning med lokal fördröjning 
DR med lokal fördröjning (DR+LF) är en utökning av DR med synkroniserade 
klockor då lokal fördröjning kräver synkroniserade klockor. Ishibashi, Hashimoto, 
Ikedo och Sugawara (2007) och Zhang, et al. (2006) föreslår samma idé även om de 
kallar den för olika saker. Ishibashi, et al (2007) kallar tekniken för ”Δ-Causality 
control with Dead-Reckoning” medan Zhang, et al. (2006) använder ”Dead-
Reckoning with Local Lag”.  

Aggarwal, et al. (2004) identifierade två källor till inkonsistens. ”After export error” 
och ”before export error”. Aggarwal, et al. (2004) visade hur man kunde bli av med 
”after export error” med hjälp av synkroniserade klockor, men ingen lösning till 
”before export error” presenterades. Zhang, et al. (2006) säger att ”before export 
error” kan tillintetgöras med hjälp av lokal fördröjning när värdet på den lokala 
fördröjningen är högre än tiden det tar att skicka meddelandet. Med en fördröjning på 
f0 där f0 > dt0 där dt0 är tiden det tar att skicka meddelandet så ser man att tillståndet 
T som inträffar vid tidpunkten t0 kommer att vara konsistent på båda datorerna vid 
tidpunkten t0+f0 vilket är tiden då tillståndet visas för spelarna. 

LF fungerar så att ägaren av objektet har tre tillstånd, Sriktig, Ssimulering och Svisa. Sriktig är 
det riktiga tillståndet, tillståndet där objektet är för tillfället. Ssimulering är simuleringen 
av Sriktig, det är de två tillstånden som jämförs för att kolla om det behöver göras 
någon tillrättavisning. Svisa är tillståndet som visas för spelaren, och det ligger f0 ms 
efter Sriktig.  

Om Sriktig och Ssimulering skiljer sig åt för mycket så skickas Sriktig iväg till de andra 
datorerna och Ssimulering uppdateras med den nya informationen.  

När de andra noderna tar emot Sriktig så sparar de undan tillståndet tills tiden har 
kommit för tillståndet att hända. Om tillståndet är gammalt kan det fortfarande 
användas för att beräkna en mer korrekt position för simuleringen. 

10 



 

2.10.3 Dead Reckoning med adaptivt tröskelvärde 
Tröskelvärdet i algoritmen behöver inte vara konstant. Det behöver inte ens vara lika 
för de olika datorerna i nätverket. Cai, et al. (1999) föreslår en fyrastegs-teknik som 
använder sig av relevansfiltrering. Varje objekt har ett cirkulärt intresseområde och en 
mindre sensitivitetsradie. Med dessa så finns det fyra möjliga kombinationer mellan 
två objekt.  

De kan vara långt ifrån varandra så att deras intresseområden inte överlappar, de är i 
nivå fyra då och det är inte så viktigt att simuleringen är korrekt då de är långt ifrån 
varandra.  

Nästa nivå är när deras intresseområden överlappar, detta betyder att de snart kan vara 
nära varandra och detta kräver lite mer precision.  

Nästa nivå är när ett objekt är inne i det andra objektets intresseområde, vilket betyder 
att de är rätt nära varandra och högre precision krävs.  

Den sista nivån är när ett objekt är helt inne i det andra objektets sensitivitetsradie. Då 
är objektet väldigt nära varandra och den högsta precisionen av DR behövs.  

För var och en av dessa nivåer sätts ett specifikt tröskelvärde som används, istället för 
att ha ett fast värde för alla. Detta gör att alla uppdateringar inte behöver skickas till 
alla andra mottagare hela tiden vilket potentiellt sänker bandbreddsåtgången.  

Ishibashi, et al. (2007) använder lokal fördröjning för att bestämma tröskelvärdet. 
Algoritmen har en adaptiv lokal fördröjning samt ett adaptivt tröskelvärde. 
Fördröjningen har ett max- och ett min-värde samt ett förändringsvärde. Om ett 
tillståndsmeddelande tar för lång tid på sig att nå sin destination så att tiden då det 
skulle appliceras redan har varit så höjs fördröjningen med förändringsvärdet, och om 
paketen kommer i tid så sänks fördröjningen med fördröjningsvärdet. Om den lokala 
fördröjningen är hög så är även DR-tröskeln hög, och om den lokala fördröjningen är 
låg så är DR-tröskeln låg.  

Argumentet är att tillståndsmeddelanden behöver komma fram innan tiden för dem 
har passerat för att bibehålla konsistenta tillstånd mellan de olika datorerna. Tanken är 
att den lokala fördröjningen skall förändras allt eftersom nätverksbelastningen 
förändras, och på så sätt anpassa mängden tillståndspaket baserat på hur belastat 
nätverket är. 
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3 Problembeskrivning 
Det här arbetet går ut på att utveckla och utvärdera algoritmer som får speltillstånd på 
olika datorer i ett nätverk så konsistenta som möjligt samtidigt som spelet är spelbart. 
Då olika spel klarar av olika mängder fördröjning och har olika krav på interaktivitet 
(se 2.5) så behövs en inriktning på typen av spel, och till denna inriktning har snabba 
bilspel valts. Inriktningen på snabba bilspel har gjorts då Claypool och Claypool 
(2006) listar bilspel bland de mest känsliga applikationerna för fördröjning. Ordet 
snabba finns med framför bilspel för att poängtera att det även är skillnad mellan ett 
racing-spel och en truck-simulator och att denna rapport inriktar sig på det 
förstnämnda. 

Organisationen Dataspelsbranschen (2008) har tagit fram en topplista över spel för år 
2007. Om man studerar PC-delen av denna lista så syns ett mönster. Om man bortser 
från The Sims 2 så har resterande spel en inriktning på online-spel. Detta skulle peka 
på att av de spel som säljs så är majoriteten online-spel vilket betyder att människor 
vill ha dessa. Detta gör att ett bra online-spel kommer att sälja bra, vilket är lockande 
för spelutvecklare. För att ett spel ska fungera bra online så behövs bra online-
tekniker och denna rapport skall undersöka, utveckla och utvärdera en potentiell 
teknik för snabba bilspel. 

3.1 Delmål 1: Utveckling av algoritm 
Det finns gott om tidigare arbeten inom ämnet bilspel och DR. Projektet handlar om 
att tolka och jämföra några av dessa algoritmer med varandra. Målet med detta delmål 
är att välja ut algoritmer och tolka dem så att de i nästa steg går att jämföra med 
varandra. 

3.2 Delmål 2: Utvärdering av lösning 

Att fundera ut en algoritm utan att utvärdera hjälper ingen. Algoritmen måste kunna 
jämföras med andra liknande algoritmer då andra utvecklare behöver veta hur bra 
lösningen fungerar. Följande variabler kommer att utvärderas. 

• Konsistens. Konsistens kommer att mätas genom att jämföra tillståndet på en 
dator på nätverket med tillståndet på den dator som har det korrekta tillståndet. 
Hög konsistens är bra då det betyder att de olika tillstånden är lika varandra. 
Detta är den viktigaste egenskapen för algoritmerna.  

• Robusthet. Hur mycket varierar resultaten beroende på spelstil? Olika spelare 
spelar på olika sätt, och enligt Pantel och Wolf (2002 b) så fungerar vissa 
spelstilar bättre med DR. Det är då intressant att se hur olika spelstilar 
påverkar resultatet inom domänen och se om spelstil har någon inverkan. 
Robusthet kommer att mätas genom att jämföra konsistensen mellan olika 
spelstilar. Låg skillnad mellan konsistensen betyder att algoritmen är robust 
och inte påverkas nämnvärt av spelstil. 

• Bandbreddsåtgång. Bandbreddsåtgång kommer att mätas genom att kolla hur 
många tillrättningar som algoritmen måste göra. Desto fler tillrättningar, desto 
mer data måste skickas och ju mer bandbredd behövs. Då en användare inte 
har oändligt med bandbredd så är detta en intressant egenskap att undersöka.  
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4 Metod 
Detta kapitel redogör för och motiverar metoden för projektet. Varje delmål har en 
separat metod och därför är kapitlet uppdelat i två delar, en del för varje delmål.  

4.1 Delmål 1: Utveckling av algoritm 
För att utveckla algoritmerna så finns det ett behov av kunskap inom området. Det 
finns två sätt att få den behövliga informationen.  

• Intervjuer. Att intervjua personer dels inom spelbranschen som har utvecklat 
bilspel för att veta hur de har gjort, samt ledande forskare inom ämnet. Genom 
dessa intervjuer skall en bild av möjliga algoritmer fås.  

• Implementation. Information om algoritmerna fås genom artiklar och böcker. 
Algoritmerna implementeras sedan för att möjliggöra den valda 
utvärderingsmetoden. 

Det är möjligt att intervjua personer som har kunskap inom ämnet för att lära sig det 
som behövs, men då det finns så pass många artiklar inom ämnet så har intervju valts 
bort då det betyder onödigt mycket arbete för information som enkelt kan fås genom 
att läsa sig till informationen. 

För att fastställa att målet med utveckling av algoritmer är uppnått så skall 
algoritmerna implementeras för att säkerställa att algoritmen är tillräckligt bra 
specificerad.  

Målet med detta delmål är att skaffa nödvändig kunskap inom ämnet för att kunna 
utveckla algoritmerna. 

4.2 Delmål 2: Utvärdering av algoritm 
Det finns två sätt att utvärdera en algoritm på. Antingen genom att implementera och 
sedan utvärdera faktiskt data från provkörningar, eller genom en formell analys.  

Implementation och utvärdering har som fördel att den ger svar utifrån en riktig 
provkörning, då algoritmer och system runt om måste implementeras. Det finns dock 
vissa problem med pålitlighet då det finns många felkällor. Om praktiken inte 
återspeglar teorin, t.ex. om en algoritm är felaktigt implementerad så kan det göra att 
all data som fås blir felaktig. Data kan även bli felaktig genom att något specifikt 
scenario aldrig testas, och det specifika scenariot har en avgörande roll inom analysen 
av algoritmen. 

Formell analys fördel är att det kan ge en större förståelse för algoritmen och dess 
teoretiska beteende. Nackdelen är att det är svårt att analysera en algoritm ur en 
specifik synpunkt. 

Då detta arbete i allra högsta grad handlar om att utveckla och utvärdera en algoritm 
ur en specifik synpunkt så väljs den formella analysen bort för att istället skötas 
genom att utvärdera implementationen genom experiment. 

Målet med detta delmål är att utvärdera de implementerade algoritmerna, samla data 
från testerna och analysera datan för att utvärdera algoritmerna.  

Data kommer att samlas in från en testapplikation som testar de olika algoritmerna 
och relevanta variabler kommer att analyseras för att bedöma hur bra algoritmerna 
fungerar i ett snabbt bilspel.   

13 



 

Testerna kommer att utföras med tre olika typer av fördröjning och med tre olika 
förare. De tre nivåerna skall representera hela skalan av respektive variabel. För 
fördröjning så är det väldigt lite fördröjning, medium fördröjning och extrem 
fördröjning. För förare så är det en bra, en normal samt en dålig förare. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs genomförandet av projektet. I 5.1 kommer algoritmerna att 
presenteras samt hur de är implementerade. I 5.2 kommer utvärderingsprocessen att 
beskrivas. Vilken racingdata som används och hur testapplikationen ser ut beskrivs 
här för att ge större förståelse för var datan kommer ifrån. 

5.1 Delmål 1: Utveckling av algoritm 
När det kommer till fördröjningskompensation för bilspel så finns det inte så mycket 
arbeten inom området. Däremot finns det en del arbeten om DR som använder bilspel 
som exempelapplikation. Anledningen till detta är att bilspel passar väldigt bra till just 
DR då det är relativt enkelt att förutse vart en bil tar vägen. En bil gör inga skarpa 
vändningar som t.ex. en fotbollsspelare kan göra.  

Pantel och Wolf (2002 b) visar hur bra DR fungerar till tre olika typer av spel, bilspel, 
sportspel och actionspel. Enligt deras resultat fungerar DR bäst till bilspel. De skriver 
att det finns bra spelsätt och dåliga spelsätt för DR. Det dåliga spelsättet innehåller 
många hektiska rörelser som är svåra att förutse, medan det bra spelsättet är mjukt och 
förändring sker gradvis så att det går att förutse bättre. Det som gör att bilspel passar 
bra för DR är att oftast så rör en bil sig väldigt mjukt, d.v.s. det går bara att spela på 
ett bra sätt, ett sätt som är enkelt att förutse.  

Eftersom det finns artiklar som stödjer valet av att använda DR för bilspel så kommer 
detta arbete att implementera olika versioner av DR och jämföra dem mot varandra. 

Alla tekniker använder globalt synkroniserade klockor för att ta reda på leveranstiden 
för meddelanden om inget annat nämns.  

Följande algoritmer har valts för att tolkas, implementeras och testas.  

• Konstant hastighet (hädanefter refererad till som KH). Den första algoritmen 
är enkel men ganska naiv i detta sammanhang. Algoritmen tar inte med 
acceleration i beräkningen utan antar att hastigheten är konstant. Algoritmen är 
med för att användas som referens för hur algoritmen förbättras med en bättre 
extrapoleringsalgoritm.  

• Konstant acceleration (hädanefter refererad till som KA). Denna algoritm är 
tänkt som en uppgradering av KH genom att anta att det är accelerationen som 
är konstant istället för hastigheten. Detta gör att om ett objekt accelererar så 
kommer simuleringen att göra detsamma. Denna algoritm valdes att 
implementeras då det var den bästa enligt Pantel och Wolf (2002 b) och det är 
den bästa algoritmen för bilspel av de algoritmer som de testar. De följande 
algoritmerna kommer att bygga på samma extrapoleringsalgoritm som denna.  

• Konstant acceleration utan globalt synkroniserade klockor (hädanefter 
refererad till som KA2). En liten modifikation från KA där skillnaden är att 
synkroniserade klockor inte används. Algoritmen är vald för att visa skillnaden 
mellan att använda globalt synkroniserade klockor och att inte använda globalt 
synkroniserade klockor.  

• Lokal fördröjning (hädanefter refererad till som LF). Denna algoritm bygger 
på arbeten som Ishibashi, et al. (2007) och Zhang, et al. (2006) skrivit. 
Algoritmen är intressant att jämföra med de andra då båda påstår att denna 
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algoritm skall klara sig bättre. Siffran som följer LF är antalet tillstånd som 
fördröjs. Varje tillstånd varar ungefär 33 ms. 

• Lokal fördröjning med interpolation (hädanefter refererad till som LF2). Den 
här algoritmen är min vidareutveckling av LF. Skillnaden är inte så stor, men 
jag tycker ändå att det är intressant att se hur förändringarna påverkar 
resultatet. Siffran som följer LF2 är antalet tillstånd som fördröjs. Varje 
tillstånd är ungefär 33 ms. Man ser skillnad mellan LF och LF2 på antalet 
siffror som följer. LF har bara en följande siffra medan LF2 får två följande 
siffror medräknat siffran i LF2 (LF* samt LF2*). 

5.1.1 Variabler 
Här nedan presenteras de variabler som kommer att användas i detta kapitel för att 
förklara algoritmerna. 

• p = positionen. 

• v = hastigheten. 

• a = accelerationen. 

• pm = positionen som står i det inkommande meddelandet. 

• vm = hastigheten som står i det inkommande meddelandet. 

• am = accelerationen som står i det inkommande meddelandet. 

• dt = tiden det tog att skicka meddelandet, d.v.s. meddelandets fördröjning. 

• ut = uppdateringstiden eller den mängd tid som gått sedan föregående 
uppdatering gjordes. 

• f = lokal fördröjning 

5.1.2 Konstant hastighet 
Detta är den enklaste av de olika simuleringar som implementeras. Algoritmen 
använder konstant hastighet för att simulera objekten, vilket fungerar bra om objekten 
har konstant hastighet. Normalt är så inte fallet och då blir denna simulering lite väl 
enkel för att bettraktas som ett bra alternativ, då det inte behövs särskilt mycket extra 
jobb för att göra en simulering som är mer korrekt. 

Det går att göra enklare DR-algoritmer än detta då denna använder globalt 
synkroniserade klockor, vilket märks av genom att dt används i beräkningen som 
utförs när ett nytt meddelande tas emot. Anledningen till att globalt synkroniserade 
klockor även används i denna algoritm, som egentligen skall vara den enklaste är för 
att skillnaden mellan denna och KA skall vara så enkla att se som möjligt. 
Skillnaderna mellan icke globalt synkroniserade klockor eller globalt synkroniserade 
klockor visas istället genom att jämföra KA med KA2. 
När ett nytt meddelande tas emot görs följande. 
v = vm 
p = pm + vm*dt 

Vid varje uppdatering görs följande.  
p = p + v*ut 
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5.1.3 Konstant acceleration 
Det här är standardalgoritmen som resten av algoritmerna utgår från. Simuleringen är 
fortfarande enkel, men är mer anpassad för bilspel än vad KH är då bilar ofta 
accelererar, vilket gör att simuleringen blir mer korrekt om acceleration tas med i 
beräkningarna. 

Det som verkar konstigt i extrapoleringsalgoritmen är hur accelerationen hanteras. 
Anledningen till att hälften av accelerationen läggs till först och andra halvan sen är 
för att man vill förändra positionen under ett tidssteg med medelhastigheten under 
själva tidssteget. 
När ett nytt meddelande tas emot görs följande. 
a = am 
v = vm 
v = vm + am*dt*0.5 
p = pm + v*dt 
v = v + am*dt*0.5 

Vid varje uppdatering görs följande.  
v = v + a*ut*0.5 
p = p + v*ut 
v = v + a*ut*0.5 

5.1.4 Konstant acceleration utan globalt synkroniserade klockor 
Skillnaden mellan denna algoritm och KA ligger i meddelandemottagningen. Då 
globalt synkroniserade klockor inte används så kan inte dt användas vid 
beräkningarna när nya meddelande anländer, vilket leder till att positionen blir mindre 
korrekt desto större fördröjningen är. Denna algoritm kommer alltså ligga dt efter den 
riktiga positionen. 
När ett nytt meddelande tas emot görs följande. 
a = am 
v = vm 
p = pm 

Vid varje uppdatering görs följande.  
v = v + a*ut*0.5 
p = p + v*ut 
v = v + a*ut*0.5 

5.1.5 Lokal fördröjning 
LF är tänkt som en utveckling för DR, då den i detta fall använder samma simulering 
som KA så blir detta en utveckling för KA. Tanken är att offra interaktivitet för 
konsistens. I idealfallet så offrar man en omärkbar mängd interaktivitet för en 
märkbar mängd konsistens. 
När ett nytt meddelande tas emot görs följande. 

Om dt >= f 
a = am 
v = vm 
v = vm + am*0.5 
p = pm + v 
v = v + am*0.5 

Annars 
Spara undan meddelandet 
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Vid varje uppdatering görs följande. 

”f för alla meddelanden som sparats” = ”meddelandets f” - ut 

Om ”f för något meddelande” <= 0 
a = am 
v = vm 
p = pm 

Annars 
v = v + a*ut*0.5 
p = p + v*ut 
v = v + a*ut*0.5 

5.1.6 Lokal fördröjning med interpolation 
Denna algoritm bygger vidare på LF. Idén bakom algoritmen är att det är dumt att 
bara spara undan data för att använda den vid ett senare tillfälle. Varför inte använda 
informationen på en gång? Skillnaden mellan LF och LF2 är att när ett nytt 
meddelande kommer och f > td så börjar man interpolera mot positionen som står i 
meddelandet istället för att spara undan meddelandet. 

Tack vare de synkroniserade klockorna så vet man var man ska vara och när. 
Eftersom ett meddelande har skickats med informationen så betyder det att när den 
tiden kommer så kommer simuleringen att skilja sig från verkligheten oacceptabelt 
mycket, annars hade inget meddelande skickats. Därför borde det vara bättre att 
interpolera mot målet, så att objektet närmar sig det korrekta tillståndet istället för att 
avlägsna sig ifrån det, och sen börja simuleringen igen när man har nått det korrekta 
tillståndet. 

 
Figur 3. Beskrivning av LF2. 
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I Figur 3 syns en illustrering av hur algoritmen är tänkt att fungera och varför den 
skulle vara en förbättring. Vid punkt C så inser det riktiga tillståndet att dess DR-
simulering som syns på punkt D är för långt bort och då skickar den iväg en 
uppdatering. När det riktiga tillståndet har nått punkt A så tar en annan dator som är 
på punkt B emot tillståndet som skickades vid punkt C. Med vanlig LF så skulle den 
andra datorn stoppa undan meddelandet, simulera till punkten D och sen använda 
informationen för att flytta till punkten C. I LF2 så används istället informationen för 
att interpolera mellan punkt B och C, vilket skulle ge en simulering som ligger 
närmare verkligheten än den vanliga DR-simuleringen. 
När ett nytt meddelande tas emot görs följande. 

Om f <= td 
a = am 
v = vm 
v = vm + am*0.5*(td-f) 
p = pm + v*(td-f) 
v = v + am*0.5*(td-f) 

Annars 
Bestäm över hur många uppdateringar som interpolationen mellan p 
och pm skall ske över med hjälp av (f-td)/ud 
a = am 
v = vm 

Vid varje uppdatering görs följande. 

Om det skall interpoleras 
 interpolera 

Annars 
v = v + a*ut*0.5 
p = p + v*ut 
v = v + a*ut*0.5 

5.2 Delmål 2: Utvärdering av algoritm 
En algoritm måste utvärderas så att det går att jämföra resultaten med andra 
algoritmer inom ämnet. Då utvärderingen är en viktig del av en algoritm så är det 
viktigt att relevanta aspekter utvärderas. I detta delkapitel kommer den data som skall 
samlas in att motiveras och diskuteras. 

För att argumentera för att simuleringen och datainsamlingen är gjord på ett 
godtagbart sätt så kommer delkapitlet att avslutas med en genomgång av hur data 
samlas in.  

5.2.1 Konsistens 

Då algoritmens huvudsakliga uppgift är att öka konsistensen så är det givetvis det 
attributet som är viktigast att testa för algoritmen. Några av de artiklar inom detta 
ämne som mäter detta attribut är Pantel och Wolf (2002 b), Aggarwal, et al. (2004), 
Smed, et al. (2002), Zhang, et al. (2006) och Ishibashi, et al. (2007).  

För att mäta konsistens mellan två tillstånd måste konsistens först definieras. Ett 
tillstånd i denna simulering består av ett objekt, med en position, hastighet och 
acceleration. Om de två tillstånden är konsistenta så har de två tillståndens objekt 
samma position. De två tillstånden kallas Slokal och Sfjärr och tillsammans skapar de S. 
Slokal representerar tillståndet för datorn som äger objektet medan Sfjärr representerar 
objektet på alla andra datorer i nätverket. 
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Konsistensen i ett tillstånd är avståndet mellan den lokala simuleringen och 
fjärrsimuleringen. Hög konsistens betyder att detta avstånd är lågt. Den totala 
konsistensen är summan av konsistensen i varje tillstånd.  

I simulatorn skapas det ungefär trettio tillstånd per sekund av simulering. Det hela 
börjar i ett fördefinierat tillstånd S0 som består utav S0 lokal + S0 fjärr. S0 lokal till Sn lokal 
läses in genom en fil med utsparad data från bilspelet. S0 fjärr = S0 lokal. Sx fjärr beräknas 
genom att ta Sx-1 fjärr och applicera uppdateringsalgoritmen på det tillståndet. Om ett 
meddelande mottags efter genereringen av Sx-1 fjärr men innan genereringen av Sx fjärr 
så kommer Sx fjärr att genereras genom att byta ut Sx-1 fjärr mot informationen som står i 
meddelandet. 
Konsistens mäts i skillnad per sekund. Detta fås genom att lägga ihop skillnaden i 
position mellan Sx lokal och Sx fjärr för alla tillstånd i simuleringen. Dela den totala 
skillnaden med antalet tillstånd i simuleringen delat med antalet tillstånd per sekund, 
vilket i detta fall är 30 (∑ (|Sn lokal – Sn fjärr|)/(n/30)). 

5.2.2 Robusthet 
Pantel och Wolf (2002 b) identifierar problemet med robusthet och gör jämförelser 
mellan bra spelstilar och dåliga spelstilar. Han upptäcker att DR inte bara fungerar 
olika bra för olika typer av spel, utan även att hur man spelar ett specifikt spel 
påverkar konsistensen. Detta är ett intressant attribut att studera då en vald algoritm 
borde fungera bra med alla typer av spelstilar som spelet tillåter. 

För att kolla robusthet kommer tre olika typer av spelstilar att testas.  

• Duktig spelare. Den duktiga spelaren följer den bästa vägen nästan perfekt och 
åker aldrig av banan. Se Figur 4. 

• Mediumspelare. Mediumspelaren försöker följa den bästa vägen efter bästa 
förmåga, men lyckas inte riktigt lika bra som den duktiga spelaren. 
Mediumspelaren kör även av banan, även om det är ovanligt. Se Figur 5. 

• Dålig spelare. Den dåliga spelaren åker frekvent av banan. Se Figur 6. 

Dessa tre spelstilar försöker efterlikna de spelstilar som Pantel och Wolf (2002 a) 
använder, d.v.s. en bra spelstil, en dålig spelstil och något mitt emellan. 

 
Figur 4. Bra förare. De streckade linjerna är banans yttre gränser samt racelinjen. 
Den heldragna linjen är den körda vägen som är väldigt nära racelinjen. Föraren kör 
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aldrig av banan. 

 
Figur 5. Medium förare. De streckade linjerna är banans yttre gränser samt 
racelinjen. Den heldragna linjen är den körda vägen. Föraren kör av banan i 
vänstersvängen uppe till vänster. 

 
Figur 6. Dålig förare. De streckade linjerna är banans yttre gränser samt racelinjen. 
Den heldragna linjen är den körda vägen. Det syns tydligt vart föraren har kört av 
banan. 

5.2.3 Bandbreddsåtgång 
Då bandbredd är en begränsad resurs så är bandbreddsåtgång självklart en viktig 
faktor för algoritmen. En algoritm som drar orealistiskt mycket bandbredd går inte att 
använda, även om det är den bästa algoritmen ur konsistens- och robusthetssynpunkt.  

Aronson (1997) skriver att DR är en teknik för att gömma fördröjningsrelaterade 
artefakter samt minska bandbreddsåtgången, så även detta gör det intressant att 
utvärdera hur bandbreddsåtgången ser ut för att se om så verkligen är fallet.  

Bandbreddsåtgången mäts i meddelanden per sekund. Anledningen till att det mäts i 
meddelanden per sekund är för att meddelandena är ungefär lika stora mellan de olika 
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algoritmerna. Om m är den totala mängden meddelanden som skickats under 
simuleringen så fås meddelanden per sekund genom m/(n/30) där n är den totala 
mängden tillstånd och 30 är antalet tillstånd per sekund. 

5.2.4 Tillvägagångssätt 
Algoritmerna är valda och vilka egenskaper som de skall utvärderas utifrån är klara. 
För att kunna utvärdera dessa egenskaper så implementeras algoritmerna och för att 
kunna använda dessa implementationer så skapas en simuleringsmiljö där nödvändig 
data kan sparas och analyseras. Då implementationen av algoritmerna är en del av 
simuleringen så kommer hädanefter båda att refereras till som simuleringen. 

Simuleringen fungerar som en grov förenkling av ett bilspel där det finns en förare 
som kör sin bil runt en bana, samt en åskådare som får information från föraren så att 
den kan se var den är.  

Simulationen har ingen interaktion på så sätt att det inte är någon som styr föraren, 
utan det är data som spelats in från Simbins GTR Evolution. GTR Evolution är en 
realistisk racingsimulator och representerar på så sätt snabba bilspel i denna rapport. 
Datan läses in från en fil, så alla tillstånd för föraren är kända från början. Vid varje 
uppdatering byts tillståndet ut mot nästa tillstånd, så att bilen beter sig som i spelet. 
Åskådaren vet inget om dessa tillstånd, utan det är upp till föraren att skicka 
meddelanden genom nätverkssimulatorn som innehåller all information som 
åskådaren behöver för att utföra sin simulering av föraren. Föraren använder även den 
samma information för att göra en egen simulering som det riktiga tillståndet jämförs 
mot. Denna jämförelse beslutar om åskådarens tillstånd behöver uppdateras. 

All kommunikation mellan åskådaren och föraren går genom en nätverkssimulator, 
vars uppgift är att simulera ett nätverk. Nätverkssimulatorn lägger på en fördröjning 
på meddelandena som efterliknar fördröjningen som återfinns på riktiga nätverk. 
Nätverkssimulatorn kan även förlora meddelanden om så önskas. 

Fördröjningen som läggs på meddelandena baseras på resultat som samlats in genom 
att pinga tre olika datorer femtusen gånger vardera. Tiden för varje svar sparades 
undan i en fil, så att de senare kunde laddas in. När det första meddelandet skickas tas 
helt enkelt tiden för det första pinget till någon annan dator och används. Detta 
fortsätter sedan, och om listan tar slut så börjar den om igen. Fördelen med att göra på 
detta sätt är att simuleringen senare inte behöver ha tillgång till något nätverk, samt att 
den inte behöver vänta på den riktiga fördröjningen, utan den kan köra simuleringarna 
i den takt den själv klarar av. Nackdelen är att det kanske inte är en bra simulering av 
att skicka data på Internet.  

Simulatorn är en förenkling av verkligheten och följande antaganden har gjorts när 
simulatorn implementerades. 

• 2D. Simulatorn använder bara två dimensioner, även om originalspelet 
använder tre. Anledningen till detta är att visualisering är enklare att göra och 
greppa i två dimensioner, samt att den tredje dimensionen inte är särskilt 
intressant i detta fall, då väldigt lite händer i den tredje dimensionen.  

• Begränsad mängd deltagare. Simuleringen är begränsad till en förare och en 
åskådare. Detta för att förenkla utvecklingen då fler deltagare inte är intressant 
för de algoritmer som skall testas då de inte använder variabla tröskelvärden 
(Cai, et al., 1999) eller liknande tekniker.  
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• Nätverkssimulering. Istället för att verkligen testa algoritmerna över ett 
nätverk (Internet) så används en simulering av ett nätverk.  

• Inspelad data. Istället för att göra ett bilspel att testa algoritmerna i så sparas 
data ut från ett annat bilspel. Fördelarna med detta är att ingen tid behöver 
spenderas på att göra själva bilspelet samt att med inspelad data så kan samma 
lopp simuleras med olika algoritmer för en mer rättvis jämförelse. Nackdelen 
är att det kanske finns någon form av förarstil som inte representeras bland de 
inspelade loppen och om just den specifika stilen gör algoritmen värdelös så 
kommer det inte att upptäckas. 

• Fasta tidssteg. Simuleringen utgår från att varje uppdatering är 1/30 sekunde 
lång, vilket inte är sant för alla uppdateringar i den inspelade datan. Varje 
tidssteg är väldigt nära 1/30 sekund, men ändå antas på flera ställen att den är 
1/30 sekunde. 

• Globalt synkroniserade klockor. Även om perfekt synkroniserade klockor inte 
går att uppnå (Coulouris, et al., 2005) så antas i denna simulering att det finns.  

För att kunna analysera datan så sparas simuleringen ut. För varje tillstånd i 
simuleringen sparas följande ut. 

• Nätverksinformation. Användbar information om nätverket sparas ut. 
Information om mängden meddelanden som skickats är ett bra exempel på 
intressant data. 

• Tillståndsdata. För varje tillstånd så sparas bilens riktiga position ut samt den 
simulerade bilens position. Utöver detta sparas även algoritmspecifik data ut.  

Detta gör att all data som är intressant enkelt kan hämtas och presenteras. Det gör det 
även möjligt att ladda en gammal simulering och visa den igen. 

Algoritmerna kommer om inget annat nämns att använda en DR-tröskel på 0.2 m samt 
en omskickningstid på 2 s (en tillståndsuppdatering skickas minst en gång varannan 
sekund).  

De algoritmer som använder lokal fördröjning (LF och LF2) kommer att testas tre 
gånger, med olika värden på den lokala fördröjningen. Den lokala fördröjningen 
kommer att variera från noll till två. Noll har använts som botten för att se om det är 
någon skillnad mellan LF0, LF20 samt KA. Den maximala fördröjningen är satt till 2 
tillstånd (ungefär 66 ms) och den är baserad på Pantel och Wolf (2002 a) arbete inom 
bilspel och acceptabel fördröjning. Mittentillståndet är valt för att se hur det ser ut 
mellan de två extremerna.  
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av arbetet. 

6.1 Delmål 1: Utveckling av algoritm 
Här nedan kommer resultaten och tankar om utvecklingen och implementationen av 
algoritmerna att diskuteras. 

Idén bakom DR och hur den fungerar är enkelt att lära sig, och det finns många bra 
artiklar inom ämnet och Aronson (1997) är en bra källa att börja med. Det som är 
kritiskt att bestämma är extrapoleringsalgoritmen, men utöver det så är 
implementationen rakt på sak. Anledningen till att extrapoleringsalgoritmen är kritisk 
är för att den är avgörande för hur bra simuleringarna kommer att vara på de andra 
datorerna, vilket gör att en extrapoleringsalgoritm som är helt fel förstör hela 
algoritmen.  

Tilläggen till DR gör dock algoritmen mer komplicerad. Med lokal fördröjning måste 
ett extra tillstånd hållas, adaptiva tröskelvärden kräver att man håller koll på vilken 
dator som har vilket tröskelvärde och selektivt skicka uppdateringar.  

Implementationen av DR och alla dess tillägg kan varieras beroende på vilka behov 
som finns. Om det finns massvis med spelare, men bara några få är intresserade av 
datan så är variabla tröskelvärden något som hjälper. Om spelarens avatar bara rör sig 
med konstant hastighet, räcker det med en extrapoleringsalgoritm som använder 
konstant hastighet. Med detta menas att resultaten och behoven varierar kraftig 
baserat på miljön där den skall användas. Detta betyder att resultaten och slutsatserna 
i denna rapport kanske inte är applicerbara på alla typer av miljöer som DR kan 
användas i. 

Algoritmerna som utvecklades i kapitel 5.1 var tillräckligt bra utvecklade och 
definierade för att implementeras och provköras i simulatorn.  

6.2 Delmål 2: Utvärdering av lösning 
Här nedan följer utvärderingen av algoritmerna. Algoritmerna kommer att utvärderas 
utifrån de tidigare nämnda egenskaperna. 

• Lite fördröjning betyder en medelfördröjning på 18 ms. Datan för 
fördröjningarna kommer från www.fz.se. 

• Medium fördröjning betyder en medelfördröjning på 175 ms. Datan för 
fördröjningarna kommer från www.usa.com. 

• Stor fördröjning betyder en medelfördröjning på 384 ms. Datan för 
fördröjningarna kommer från www.mirrors.ausmac.net. 

• Bra förare betyder att föraren håller sig nära den optimala racelinjen.  

• Medium förare betyder att föraren håller sig ganska nära den optimala 
racelinjen samt att den kör av banan någon enstaka gång.  

• Dålig förare betyder att föraren inte följer den optimala racelinjen samt att den 
kör av banan ett flertal gånger. 
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6.2.1 Konsistens 
I Figur 7 till Figur 9 syns algoritmernas konsistens. I vissa diagram är KA2 borttaget 
för att ge bättre överblick av de andra algoritmerna, men det finns alltid en version 
med KA2 och en utan. 

I Figur 7 till Figur 9 kan ett urval av resultaten beskådas. Resterande grafer ses i 
Bilaga A – Grafer. 

 
Figur 7. 

 
Figur 8. 
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Figur 9. 

KH är den simplaste av de fem algoritmerna. Den har den sämsta prediktionen vilket 
märks tydligt. Bara KA2 är sämre, men den är inte sämre för att den har sämre 
prediktion, utan för att den inte använder globalt synkroniserade klockor. 

KA är standardalgoritmen som de andra algoritmerna bygger på. Algoritmen visar 
upp bra resultat och är en avsevärd förbättring från KH. Skillnaderna blir mellan KA 
och KH ökar desto större fördröjningen blir. 

KA2 är KA utan globalt synkroniserade klockor. Med en liten fördröjning så är KA2 
inte så mycket sämre än KA, men när fördröjningen ökar så ökar felet som KA2 har 
dramatiskt, vilket kan ses i Figur 9. Att inte använda globalt synkroniserade klockor 
är helt enkelt inte genomförbart om man inte har bland dagens bästa förbindelser, t.ex. 
ett lokalt nätverk. 

LF är ett försök att förbättra DR. Ingen skillnad i konsistens finns mellan KA och 
LF0, vilket betyder att all övrig vinst i konsistens beror på den lokala fördröjningen. 
Detta är ett väntat resultat då LF0 och KA borde bete sig identiskt. Med lite 
fördröjning är det ingen större skillnad mellan LF1 och LF2 då den genomsnittliga 
fördröjningen är mindre än 33 ms. Den låga medelfördröjningen gör att det inte finns 
någon vinst med att vänta flera tillstånd. När medelfördröjningen stiger så ser man 
dock att större fördröjning ger bättre konsistens. 

LF2 är ett försök att förbättra LF. Även LF20 och KA är oskiljaktiga när det kommer 
till konsistens. Det intressanta med denna algoritm jämfört med LF är att en längre 
lokal fördröjning kan ge ett bättre resultat, även om medelfördröjningen är mindre än 
33 ms.  

Då LF och LF2 är väldigt lika bör även dessa jämföras. Enda skillnaden mellan dessa 
två algoritmer märks när den lokala fördröjningen är större än medelfördröjningen. I 
de fallen klarar sig LF2 lite bättre, medan i alla andra fall så fungerar algoritmerna 
likadant. 

Dock fungerar algoritmen inte särskilt bra när den lokala fördröjningen blir för stor. 
Då överensstämmer den interpolerade vägen inte längre med den riktiga vägen, vilket 
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kan ses i Figur 10. Anledningen till detta är att algoritmen bara interpolerar mot den 
senast mottagna punkten. När en simulering är på punkt B i Figur 10 mottar den ett 
meddelande om att den skall vara på punkt A om 1000 ms, då kommer simuleringen 
att interpolera mellan punkt B och punkt A under de 1000 ms istället för att nästan 
följa den korrekta vägen som vanliga LF skulle göra. 

För att lösa detta problem så skulle en lösning som liknar LF implementeras. Istället 
för att bara interpolera mot senast mottagna meddelandet så skulle en kö med 
positioner kunna hållas. Interpolationen sker mot punkten som ligger först i kön, och 
när positionen nås så tas den bort. Om listan då är tom så är det bara att börja 
extrapolera, och om det finns fler positioner är det bara att fortsätta interpolera mot 
den nya positionen som ligger först i kön. Den förbättring detta skulle ge syns i Figur 
10 som den streckade blåa linjen som heter ”Förbättrad interpolationsväg”. 

 
Figur 10. Förklaring till varför det blir dåligt resultat med hög lokal fördröjning för 
LF2, samt hur förbättringen skulle fungera. 

I Figur 11 syns resultatet av extrem lokal fördröjning. Medelfördröjningen är 384 ms, 
men tack vare den extrema lokala fördröjningen på 30 tillstånd så klarar sig LF bra, 
men tack vare tidigare nämnda problem så ger LF2 stora fel. 
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Figur 11. Resultatet av extrem lokal fördröjning. Medelfördröjning på 384 ms och en 
lokal fördröjning på 30 tillstånd (ungefär 1000 ms). 

Ökningen av fel är mer eller mindre linjär, vilket kan ses i Figur 12. Graferna för 
övriga tester liknar den i Figur 12 och har därför plockats bort. De kan återfinnas i 
Bilaga A – Grafer 

 
Figur 12. Förändring av fel över tid. 

Provkörningarna visar att LF klarar sig bättre än KA i alla fall. Testerna visar också 
att LF2 gör bättre ifrån sig än LF så länge som den lokala fördröjningen inte är för 
stor. En lösning för problemet har dock presenterats som borde leda till att LF2 klarar 
sig bättre än LF i även de sammanhangen. Utifrån dessa premisser kan man dra 
slutsatsen att LF2 är den bästa av dessa algoritmer ur en konsistenssynpunkt.  
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6.2.2 Robusthet 
DR har inget större problem med robusthet i denna domän. I Figur 13 till Figur 15 kan 
robustheten ses. Robustheten kan studeras genom att studera den totala mängden fel 
som en algoritm har med de olika körstilarna. 

 
Figur 13. 

 
Figur 14. 
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Figur 15. 

Utifrån figurerna kan slutsatsen dras att LF och LF2 inte påverkar robustheten på 
algoritmerna. Då KA2 resultat är beroende av fördröjningen så blir algoritmen 
instabil. Detta beror dock inte på förarstilen, utan på fördröjningen vilket gör att 
algoritmen fortfarande kan ses som robust.  

6.2.3 Bandbreddsåtgång 
Då bara en begränsad mängd data kan skickas via nätverk så är det intressant att se 
hur mycket bandbredd som algoritmerna använder. I simuleringen så skickas dock 
inte all information som kanske behövs i en riktig implementation av algoritmen, så 
därför kommer bandbreddsåtgången inte att mätas i bytes per sekund, utan istället i 
meddelanden per sekund. Det som menas med att all data inte skickas är att då 
simuleringen är en förenkling så existerar inte all data. Information om den fysiska 
kroppens tillstånd kanske behöver skickas med, skador på bilen, bilens rotation, listan 
kan göras lång över saker som skulle kunna tänkas behöva skickas.  

 I Figur 16 kan bandbreddsåtgången för de olika algoritmerna ses. Anledningen till att 
alla algoritmer förutom KH har samma bandbreddsåtgång är för att de inte skiljer sig 
åt när det kommer till denna del. Datan som de skickar skiljer sig lite åt, t.ex. så 
inkluderar KA2 inga tidsstämplar vilket gör att varje meddelande blir lite mindre, men 
antalet meddelanden förblir oförändrad mellan de olika algoritmerna.  

Även om algoritmerna ser olika ut så fungerar de likadant när de ska kolla om de 
behöver skicka nya meddelanden. Då det inte finns någon fördröjning mellan ägarens 
simulering och ägarens riktiga tillstånd så spelar globalt synkroniserade klockor ingen 
roll. LF har ett tredje tillstånd, tillståndet det visar för användaren, men då det inte har 
någon inverkan på meddelandeskickandet så gör inte heller det någon skillnad. Så 
med samma förutsättningar så kommer de olika algoritmerna att simulera likadant då 
deras simuleringsalgoritm är identisk. 
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Figur 16. Bandbreddsåtgången för de olika algoritmerna. De två vänstra staplarna är 
för resultatet med en bra förare, mittenstaplarna för mediumföraren och de sista två 
för dålig förare. Med resten menas LF, LF2, KA samt KA2. 

Precisionen i algoritmen kan förbättras genom att antingen sänka DR-tröskeln eller 
sänka omskickningstiden vilket medföra att fler meddelanden skickas per sekund. Att 
sänka omskickningstiden tar dock bort lite av idén bakom DR, att bara skicka data när 
det behövs. 

Att ha ett högt antal meddelanden per sekund kan vara en fördel om meddelanden 
tappas. För att se hur många meddelanden som kan försvinna i ett riktigt dåligt fall så 
pingades en dator i Australien (www.mirrors.ausmac.net) femtusen gånger, vilket 
resulterade i att 46 % av dem misslyckades. Av detta dras slutsatsen att inte mycket 
mer än 46 % av meddelanden försvinner, om förbindelsen är dålig. Med denna data så 
simulerades den bra förarens lopp om med hög fördröjning och att 46 % av 
meddelandena försvann.  

Algoritmen som användes vid testet var KA med några förändringar till variablerna. 

• Hög. Hög är standardinställningarna som användes, d.v.s. en DR-tröskel på 
0.2 m samt en omskickningstid på 2 sekunder. 

• Medel. Medel har samma DR-tröskel som Hög, men omskickningstiden är satt 
till 0.25 sekunder.  

• Låg. Låg har även den samma DR-tröskel som Hög, men omskickningstiden 
är satt till 0.1 sekunder. 

• DR. DR använder sig av den vanliga omskickningstiden på 2 sekunder, men 
har en DR-tröskel på 0.05 m. 

Som synes i Figur 17 så blir resultaten väldigt olika. KA har samma inställningar som 
Hög, men den tappar inga paket. DR2 är samma som DR, utan att den tappar paket. 
Eftersom så många meddelanden försvinner så blir det viktigt att skicka många 
meddelanden, så att mottagaren fortfarande får meddelanden med ett någorlunda 
jämnt intervall. Med standardinställningarna så kan bilen börja svänga, ägaren skickar 
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iväg meddelandet, men det tappas bort. Ägaren vet inte om att meddelandet inte kom 
fram, så den fortsätter simulera. Simuleringen går perfekt, och det är inte förrän 
omskickningstiden har gått ut som den skickar ett nytt. Den andra datorn har då 
simulerat med helt fel data under 2 sekunder, vilket leder till grova fel. När man då 
skickar fler meddelanden oftare så kommer den tid som spenderas på att simulera 
efter fel data inte att vara lika stor, vilket leder till högre konsistens. 

I Figur 18 visas antalet meddelanden som skickas per sekund. Där kan man se, att 
även om Låg ger bäst resultat, så skickar den mer än fyra gånger så många 
meddelanden per sekund.  

 
Figur 17. Skillnaden mellan fel mellan olika omskickningstid när paketförlust är 
inblandad. KA och DR2 tappar inga meddelanden, utan är med som jämförelse. 

 
Figur 18. Antalet skickade meddelanden för de olika inställningarna. 
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Figur 17 och Figur 18 pekar på att problem med borttappade meddelanden kan lösas 
genom att använda mer bandbredd och helt enkelt skicka fler meddelanden. Arbetet 
som Ishibashi, et al. (2007) har gjort baseras på att förändringar i fördröjningen 
mellan två datorer baseras på hur tungt belastat ett nätverk är. Om detta är fallet så 
skulle det kunna vara kontraproduktivt att skicka fler meddelanden när man tappar 
många paket, då det skulle göra problemet värre istället för att lösa det. Då 
nätverkssimulatorn inte klarar av att simulera detta så kan inget definitivt resultat 
presenteras inom detta område utifrån den data som samlats in i detta projekt.  

Antalet skickade meddelanden ökar linjärt med tiden, vilket kan ses i Figur 19. 
Graferna över de andra testerna är borttagna då de liknar varandra så pass mycket, 
men om intresse finns så kan de hittas i Bilaga A – Grafer. Att den är linjär betyder att 
meddelandena skickas med någorlunda jämna mellanrum och att inga större rusher av 
meddelanden görs. 

 
Figur 19. Förändring av antalet skickade meddelanden över tiden. 

KH använder mer bandbredd då den behöver fler korrigeringar då dess 
extrapoleringsalgoritm inte är lika bra som de andras. Även om KH är sämst av dessa 
algoritmer, så skickar den inte överdrivet många meddelanden vilket leder till 
slutsatsen att DR är en bandbreddssnål algoritm. 
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7 Analys 
Detta kapitel sammanfattar och analyserar resultaten från kapitel 6. 

7.1 Konsistens 
Experimenten visar att med en bra implementation av DR så kan man få en väldigt 
hög konsistens, även om fördröjningen är hög.  

Vid en medelfördröjning på 175 ms så är konsistensen fortfarande hög. Vid denna 
fördröjning så ligger fel/sekund mellan 4 m och 6 m för de bra algoritmerna (LF och 
LF2). Då det är 30 tillstånd per sekund skulle det betyda att felet mellan positionerna i 
varje tillstånd i genomsnitt ligger mellan 13 cm och 20 cm. Detta är inte särskilt 
mycket fel vid en fördröjning som är ganska hög för spel (Quake 3-spelare föredrog 
en server med mindre än 180 ms fördröjning och Unreal-spelare presterade 50% 
sämre vid en fördröjning på 75-100 ms, Armitage, 2003; Beigbeder, et al. 2004).  

Med en medelfördröjning på 18 ms så ligger felet per sekund på mellan 1.5 ms och 2 
ms, vilket ger ett medelfel per tillstånd mellan 5 cm och 7 cm.  

Den extrema fördröjningen gjorde dock att det bästa fallet gick mellan ett fel på 10 
m/s och 15 m/s, vilket översätts till 30 cm till 50 cm fel i varje tillstånd. Detta är 
antagligen för stor skillnad för att vara spelbart i ett spel där bilar ska krocka med 
varandra.  

7.2 Bandbreddsåtgång 
Tack vare experimenten som gjorts så har antalet meddelanden som skickats kunna 
räknas. Vad som framkommit är att allt extra (globalt synkroniserade klockor och 
lokal fördröjning) som implementerades för DR-algoritmen inte påverkade antalet 
meddelanden som behövde skickas, utan det var bara extrapoleringsalgoritmen som 
spelade roll då DR-tröskeln och omskickningstiden lämnades orörd.  

KH skickade mellan 4 med/s (meddelanden/sekund) och 4.5 med/s och KA skickade 
bara mellan 2 med/s och 2.5 med/s.  

Antalet skickade meddelanden konfirmerar att KA är en bättre extrapoleringsalgoritm 
än KH i denna domän då den behöver göra färre korrigeringar. Resultatet pekar även 
på att en sämre extrapoleringsalgoritm resulterar i en större variation av antal skickade 
meddelanden, men då det finns för lite data så kan detta inte bekräftas.  

Antalet skickade meddelanden påverkas inte av fördröjningen. Anledningen till detta 
är att antalet tillrättavisningar inte ökar. Detta då tillrättavisningar bara skickas ut när 
ägarens lokala simulering är för olik det riktiga tillståndet. Då ägarens lokala 
simulering inte påverkas av fördröjning, så påverkar inte fördröjning antalet skickade 
meddelanden.  

Bernier (2001) skriver att en Half-Life-server som standard skickar 20 meddelande 
per sekund och Sheldon, et al. (2003) skriver att deras observationer pekar på att 
Warcraft 3 skickar 10 meddelanden per sekund. Detta visar att de uppmätta värdena 
på mellan 2 med/s och 4.5 med/s är en låg och realistisk mängd meddelanden att 
skicka.  

7.3 Robusthet 
Resultatet av simuleringen påverkas av racingdatan som används. De skillnader som 
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ses mellan de olika förarstilarna kan inte ses som stora nog för att påstå att 
algoritmerna saknar robusthet. Dessa resultat stämmer ganska bra överens med 
resultaten som Pantel och Wolf (2002b) presenterar, d.v.s. att en fördelaktig förarstil 
påverkar resultatet positivt, men att skillnaderna är små mellan bra och dåliga 
spelstilar inom racingsimulatorer. 

KH2 är minst robust av algoritmerna. De stora skillnaderna mellan förarstilarna är 
dock inte konsistenta då det är den bra föraren som är den som sticker ut i Figur 13 
medan det är mediumföraren som sticker ut i Figur 14 och Figur 15. Detta skulle peka 
på att algoritmen är instabil och ger ett varierat resultat snarare än att den påverkas av 
förarstilen. 

Att DR passar för bilspel bekräftas av att algoritmerna är robusta. Spelstilen verkar 
inte spela någon större roll för algoritmens konsistens vilket är bra, samt att det är 
relativt enkelt att simulera hur en bil rör sig. 
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8 Slutsats 
I detta kapitel sammanfattas rapporten i helhet. Sammanfattningen tar upp vad som 
har gjorts i rapporten, problem och metod. Även hur rapporten bidrar samt resultat 
och analys tas upp. Kapitlet avslutas med framtida arbeten som kan utföras för att 
fortsätta på arbetet som denna rapport påbörjat. 

8.1 Sammanfattning 
I kapitel 2 gavs nödvändig kunskap för resterande delar av arbetet. I kapitel 3 
introducerades läsaren för problemet och i kapitel 4 för metoden. Kapitel 5 innehåller 
projektets genomförande och i kapitel 6 finns resultaten från experimenten. Kapitel 7 
analyserar resultaten från kapitel 6. 

Denna rapport behandlar ämnet nätverk och spel. Mer specifikt så tar den upp dead 
reckoning (Aronson, 1997) inom bilspel. Detta är ett intressant ämne att titta på då fler 
och fler människor får tillgång till Internet och många av de spel som säljer mest idag 
är just nätverksspel (Dataspelsbranschen, 2008).  

Problemet innefattar att utveckla och testa nätverksalgoritmer som är anpassade för att 
användas inom bilspel. För just denna genre så passar dead reckoning-algoritmen 
utmärkt (Pantel och Wolf, 2002b). Fem varianter av dead reckoning har utvecklats, 
implementerats och utvärderats. Samtliga algoritmer använder globalt synkroniserade 
klockor (Aggarwal, et al., 2004) om inget annat nämns. 

• Konstant hastighet. Den första varianten använder sig av linjär extrapolering, 
d.v.s. den har en konstant hastighet. Detta är den enklaste varianten och är 
med som måttstock åt de andra implementationerna. 

• Konstant acceleration. Detta är en liten förbättring från konstant hastighet då 
den även tar in acceleration i beräkningarna. Detta gör att 
extrapoleringsalgoritmen bättre passar bilspel. Den här algoritmen är grunden 
som de kommande varianterna bygger på. 

• Konstant acceleration utan globalt synkroniserade klockor. Detta är den 
sämsta varianten som implementerades. Den har inga globalt synkroniserade 
klockor, så den kan inte ta till hänsyn hur länge sedan det var sen meddelandet 
skickades, för att kompensera för fördröjningen som nätverket lägger på. 
Denna algoritm implementerades för att undersöka inverkan av globalt 
synkroniserade klockor. 

• Lokal fördröjning. (Dead reckoning med) Lokal fördröjning (Ishibashi,et al., 
2007; Zhang, et al., 2006) är en variant som fördröjer tillstånd en viss tid så att 
de hinner propageras på hela nätverket innan de visas och på så sätt öka 
konsistensen i spelet. Nackdelen med lokal fördröjning är att det påverkar 
interaktiviteten för användaren negativt, och därför kan tiden som väntas inte 
vara hur stor som helst.  

• Lokal fördröjning med interpolation. Detta är mitt bidrag till utvecklingen av 
dead reckoning. Den fungerar i stort sätt som lokal fördröjning, förutom att 
istället för att bara fördröja tillstånden en viss tid och inte använda datan som 
mottagits så interpolerar denna algoritm mot målet under tiden som den 
vanliga lokala fördröjningen bara hade väntat.  
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För att provköra algoritmerna så har en nätverkssimulator implementeras. Till denna 
simulator har data från SimBins GTR Evolution använts för att simulera ett riktigt 
bilspel. Datan som utvunnits ur dessa provkörningar har använts för att analysera 
algoritmerna på tre pukter. 

• Konsistens. Detta är den viktigaste punkten för algoritmerna. Hur konsistenta 
de är bestäms genom att jämföra hur lika tillstånden är mellan ägaren och 
mottagaren av tillståndet. För att jämföra tillstånden har bara positionen tagits 
i beaktning i detta arbete. Konsistensen mäts i detta arbete som avståndet 
mellan positionerna på de två olika tillstånden. 

• Robusthet. Denna egenskap handlar om att algoritmen skall vara konsekvent. 
Algoritmen behöver fungera i alla olika lägen som den ställs inför inom en 
miljö, så därför testas det hur olika spelstilar påverkar konsistensen för 
algoritmen. I detta fall så skall spelstilen påverka konsistensen så lite som 
möjligt. 

• Bandbreddsåtgång. Eftersom ingen dator har oändligt med bandbredd så får 
algoritmen inte använda för mycket för att ses som användbar inom spel. För 
att undersöka detta så mättes antalet meddelanden som algoritmerna skickade 
iväg. 

8.2 Diskussion 
Algoritmerna analyserades och bedömdes utefter de tre egenskaperna. Slutsatsen är 
att dead reckoning är en bandbreddssnål algoritm (se kapitel 6.2.3). Det enda som 
påverkade bandbredden var extrapoleringsalgoritmen. Detta gjorde att konstant 
hastighet skickade fler meddelanden än de andra. Ingen av algoritmerna skickar för 
många meddelanden för att det ska vara rimligt att använda i en riktig 
implementation. Konstant hastighet skickade ungefär fyra meddelanden per sekund 
medan resterande algoritmer bara skickade två. Detta då deras extrapoleringsalgoritm 
är bättre, vilket gör att simuleringen blir mer exakt och färre korrigeringar behöver 
skickas.  

I den valda domänen är algoritmerna robusta, då spelstilen inte hade någon märkbar 
inverkan på konsistensen (se kapitel 6.2.2).  

När man tittar på konsistens så syns skillnaderna mellan algoritmerna. Resultaten 
visar att det inte fungerar särskilt bra att försöka implementera dead reckoning utan 
globalt synkroniserade klockor om man inte har en försumbar fördröjning. Näst sämst 
var den konstanta hastigheten då dess extrapoleringsalgoritm inte passade särskilt väl 
för den valda domänen. I mitten var grundalgoritmen, som gjorde bra ifrån sig, men 
inte mycket mer. Mellan de två varianterna av lokal fördröjning var det jämt. Enda 
gången då den ena var bättre än den andra var när medelfördröjningen var lägre än 
den lokala fördröjningen. Den bättre av de två algoritmerna i detta fall var lokal 
fördröjning med interpolering. Tyvärr så fungerar lokal fördröjning med interpolering 
dåligt när den lokala fördröjningen är för stor. En teoretisk lösning på detta problem 
presenterades dock (se kapitel 6.2.1). 

Med detta som bakgrund så kan man dra slutsatsen att lokal fördröjning med 
interpolering är den bästa av de fem algoritmerna. Dock kan den lokala fördröjningen 
vara ett problem i vissa domäner som inte har råd att offra interaktivitet för att ha en 
lokal fördröjning. 
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Dead reckoning fungerar bra inom den valda domänen då extrapoleringsalgoritmen är 
viktig för resultatet och då bilspel har stora begränsningar på hur spelaren kan påverka 
objekten så blir skillnaden mellan verkligheten och extrapoleringsalgoritmen inte så 
stor.  

Då inga andra typer av algoritmer än dead reckoning testas i detta projekt så är det 
svårt att säga hur bra dead reckoning är i förhållande till andra lösningar. Det som kan 
sägas är dock att resultaten visar att konsistensen är hög, att spelarstilen inte påverkar 
konsistensen samt att dead reckoning inte använder särskilt mycket bandbredd. Detta 
skulle peka på att dead reckoning är ett bra val av algoritm inom denna 
problemdomän.  

Problemet bestod i att tolka och utveckla olika dead reckoning-algoritmer för att 
sedan jämföra dem. Då flera dead reckoning-algoritmer har tolkats och utvecklats så 
har den valda metoden av implementation och experiment fungerat för att lösa 
problemet.  

Arbetet har resulterat i att ett flertal dead reckoning-algoritmer har implementerats 
och testats. Testerna visar att dead reckoning är en bandbreddssnål algoritm som kan 
bevara konsistensen i ett spel. Antagligen skulle fler typer av spel än just racing-spel 
kunna använda dead reckoning framgångsrikt så länge det går att simulera objekten 
bra. Detta arbete borde hjälpa med vad man behöver tänka på och vilka möjliga 
lösningar det finns när man implementerar dead reckoning. 

Utifrån detta arbete kan man dra slutsatsen att dead reckoning är en algoritm som är 
värd att överväga varje gång som man implementerar nätverk i ett spel eller liknande 
applikation. 

8.3 Framtida arbete 
En intressant fortsättning på detta arbete skulle vara att jämföra algoritmerna med 
andra algoritmer som inte är av dead reckoning-typen. Att implementera någon annan 
form av algoritm och testköra dem under samma förutsättningar. Detta skulle vara av 
intresse då någon annan typ av algoritm kanske fungerar bättre för bilspel. 

En förbättring till algoritmen lokal fördröjning med interpolering ges, och det skulle 
vara intressant att se om denna förbättring fungerar, och vilka resultat det skulle ge.  

Det helt klart intressantaste arbetet som skulle kunna göras är att implementera 
algoritmerna på riktigt och provköra för att fastställa att de resultat som presenteras 
här verkligen stämmer på ett riktigt nätverk utan förenklingar.  

Då extrapoleringsalgoritmen är så viktig för dead reckoning-algoritmens beteende så 
är detta område intressant att studera. T.ex. så testar Pantel och Wolf (2002 b) att 
simulera användarens indata och på så sätt simulera objektet på de andra datorerna. 
Varför inte använda information om banan för att förutse vart objektet är på väg, eller 
koppla någon mer avancerad AI för att förutse vart objekt är på väg? 

En undersökning över vilka andra genrer som passar bra borde göras så att man kan 
välja att använda dead reckoning vid rätt tillfälle. Pantel och Wolf (2002 b) har 
påbörjat detta arbete genom att testa dead reckoning inom actionspel, sportspel och 
bilspel. Alla former av applikationer där objekt enkelt kan förutspås borde kunna dra 
nytta av dead reckoning. 

Då dead reckoning inte passar för alla typer av spel då vissa sorters spel är 
svårsimulerade (Pantel & Wolf, 2002 b) så kanske det finns vissa objekt i dessa spel 
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som ändå passar bra. Det skulle då kunna vara intressant att använda någon form av 
hybridmetod som använder dead reckoning på vissa objekt och någon annan lösning 
på resterande objekt. 

En ganska viktig sak som inte har berörts i detta arbete är hur man gömmer 
korrigeringarna från spelaren. I denna rapport så hoppar objekt till den nya positionen, 
något som skulle få spelet att se väldigt ryckigt ut. Det borde finnas en rad olika sätt 
att gömma dessa korrigeringar, och då det hjälper till att gömma effekten av 
fördröjning från användaren så borde det undersökas vad som är det bästa sättet att 
sköta detta på. 
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