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Sammanfattning 
 

Arbetet ger en omfattande bakgrund till vilka problem som måste hanteras i 

utvecklandet av flerspelarspel som ska spelas över internet. Arbetet fokuserar främst 

på de problem som uppstår på grund av nätverksfördröjning och jitter. Olika tekniker 

presenteras för att hantera dessa problem men arbetet fokuserar på tekniken lokal 

fördröjning. Arbetet utvärderar om det går att anpassa den lokala fördröjningen mot 

att matcha nuvarande nätverksegenskaper utan att påverka spelarens spelupplevelse 

negativt. För att utveckla denna hypotes utvecklades ett utvärderingsspel som har 

använts i en dubbelblind kvantitativ undersökning där spelarens spelupplevelse 

utvärderades. Resultaten från den undersökning som genomfördes var att dynamisk 

lokal fördröjning är att föredra då spel spelas över instabila nätverk som påverkas 

kraftigt av jitter. 

Nyckelord: Synkroniseringstekniker, Nätverksfördröjning, Jitter, Lokal fördröjning, 

Reglersystem  
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1 Introduktion 

Detta arbete handlar om hur spelares spelupplevelse påverkas av de tekniker som tillämpas 

för att dölja eller förhindra fel som uppstår när data överförs via nätverk. Problemet som 

arbetet kretsar kring har sin grund i den fördröjning som uppstår mellan att ett datapaket 

skickas och att det tas emot hos sin mottagare. I flerspelarspel uppstår ofta fel som bygger på 

att spelare genererar händelser i den tidslucka som uppstår mellan det att en händelse 

skickades och att den uppfattas hos de andra spelarna. Dessa händelser kan ge upphov till 

orimliga orsakssammanhang som i sin tur försämrar spelarens spelupplevelse. 

Flera tekniker existerar för att förhindra dessa fel eller för att reparera speltillstånd när felen 

uppstår. Den teknik som arbetet fokuserar på kallas för lokal fördröjning, från engelskans 

local lag, och fungerar genom att introducera en artificiell fördröjning mellan det att en 

händelse genereras tills att den faktiskt utförs. Detta ger händelsen en chans att traversera 

det nätverk spelet spelas över för att hinna uppfattas av de andra spelarna innan händelsen 

faktiskt utförs. Nackdelen med denna teknik är att den väger avsaknaden av fel mot spelets 

responstid. Då spelare ofta ställer stora krav på att spelen de spelar ska vara responsiva 

behöver den lokala fördröjningen hållas så låg som möjligt men även vara stor nog för att 

förhindra majoriteten av de fel som kommer att uppstå på grund av nätverksfördröjningen. 

En avvägning måste då göras mellan spelets responstid och antalet förhindrade fel. 

Problemet ligger i att nätverkets fördröjning fluktuerar under spelets gång. Värdet som 

anges till den lokala fördröjningen bör då förändras under spelets gång. Enligt Kenyon och 

Park (1999) kan spelare kompensera för en fördröjning om den uppfattas som konstant, 

därför måste förändringen i lokal fördröjning utföras på ett sådant kontrollerat sätt att den 

inte uppmärksammas av spelaren. Arbetet kretsar kring frågan om det går att anpassa den 

lokala fördröjningen mot nuvarande nätverksegenskaper för att minimera spelets responstid 

utan att spelares spelupplevelse påverkas negativt. 

För att utvärdera denna hypotes har ett utvärderingsspel utvecklats som gör det möjligt att 

styra den lokala fördröjningen via ett reglersystem för att matcha nätverkets egenskaper. 

Detta utvecklingsspel har sedan använts i en dubbelblind kvantitativ undersökning vars syfte 

det har varit att mäta en spelares spelupplevelse. Genom att låta spelaren spela spelet över 

olika typer av nätverk då olika typer av lokal fördröjning har tillämpats har spelare fått ranka 

sin spelupplevelse efter varje match enligt en femgradig skala. Detta har gjort det möjligt att 

jämföra de olika teknikerna för att se vilken teknik som en spelare föredrar då spelet spelas 

över olika typer av nätverk. 
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2 Bakgrund 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en generell inblick i bakgrunden till det problem 

som har valts att utvärderas. Kapitlet lägger den grund som krävs för att förstå 

problemformuleringen och även metoden som kommer att användas för att utvärdera 

problemet. 

Kapitlet börjar med en kortfattad överblick över de generella problem som uppstår när man 

försöker överföra data via internet. Sedan följer en beskrivning av vad som definierar ett 

distribuerat system. Konceptet distribuerade system kopplas sedan samman med dataspel 

som spelas över internet. Därefter presenteras en inblick i problemet med att synkronisera 

klockor i distribuerade system. 

Efter detta diskuteras hur nätverksfördröjningar påverkar en spelares spelupplevelse på 

olika sätt beroende på vilken typ av spel som spelas. Detta tas upp för att beskriva hur 

spelare ställer olika krav på olika typer av spel, vilket även driver de designval som ställs på 

programmerarna som implementerar nätverksstödet i spelen. Därefter följer av en kortfattad 

beskrivning av olika typer av nätverksarkitekturer som används i dataspel. 

Slutligen sammanfattas flera olika sorters synkroniseringstekniker. Dessa tekniker används 

för att dölja eller förhindra de problem som uppstår på grund av de ärvda problemen med 

dataöverföring via internet. Sist följer en kortfattad beskrivning av reglersystem. 

2.1 Internet och dataöverföring 

Internet är det världomspännande nätverket som kopplar samman datorer över hela 

världen. Detta arbete kommer inte att djupdyka i internets historia, uppbyggnad, utbredning 

eller implementation. Istället kommer detta arbete att fokusera på problemen som måste 

hanteras när man väljer att överföra data via internet och framförallt hur de påverkar 

dataspel som spelas över internet. Detta kapitel är till för att ge en grundläggande insyn i 

olika sorters nätverkstyper samt deras egenskaper.  

Många av de problem som uppstår när dataspel spelas över internet har sin rot i det faktum 

att det tar tid att föra över data via internet. Kurose och Ross (2010) beskriver 

dataöverföring via internet genom att paketet först skickas från avsändaren till en växel, eller 

router på engelska, för att sedan vidarebefordras till ytterligare växlar tills paketet har nått 

sin destination. Eftersom det tar tid för varje växel att hantera varje paket införs det med 

andra ord en kort fördröjning varje gång ett paket passerar en växel. Det tar självklart även 

tid för paketet att färdas i de kablar som kopplar samman växlarna. Tiden det tar för ett 

paket att nå sin mottagare varierar dels beroende på vilken rutt paketet tar, dels på hur 

mycket annan trafik som trafikerar de växlar som paketet passerar. Denna trängsel bidrar till 

att överföringstiden varierar mellan varje skickat paket. Detta får till följd att paketen man 

skickar inte nödvändigtvis anländer i den ordning de skickades i. 

Störningar existerar även i den hårdvara som används för att överföra paketen. Dessa 

störningar kan skada paketen vilket leder till att paketen måste sändas igen från växel till 

växel. Antalet gånger ett paket kan återsändas är begränsat, och om denna gräns uppnås tas 

paketet helt enkelt bort. Detta betyder att en del av de paket som skickas aldrig kommer att 

nå sin mottagare då de försvinner någonstans på vägen. Storleken på paketet som ska 

skickas och även avståndet paketet ska färdas spelar roll för huruvida paketet kommer att 
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anlända eller inte. Detta beror på att stora datapaket måste delas upp i mindre bitar, kallade 

fragment, eftersom olika hårdvara utmed nätverket stödjer olika stora datapaket. 

För att hantera dessa problem har flera olika protokoll tagits fram som används för att 

transportera data. De två mest populära kallas för Transmission Control Protocol (TCP) och 

User Datagram Protocol (UDP). För att transportera data över internet kombineras dessa 

protokoll tillsammans med Internet Protocol (IP) för att bilda TCP/IP och UDP/IP. 

Coulouris, Dollimore, Kindberg och Blair (2012) beskriver TCP som det protokoll som är 

mest använt. Det används främst för att besöka hemsidor, skicka mail och överföra filer. 

Anledningen till att TCP är ett populärt protokoll är för att det ger goda förutsättningar att 

de paket man skickar faktiskt anländer, och att de anländer i den ordning de skickades i. 

Protokollet sköter all felhantering och det är ett tillförlitligt sätt att hantera dataöverföring 

på. Nackdelen med TCP är att det är långsammare än UDP. 

Kurose och Ross (2010) beskriver UDP som ett otillförlitligt och oordnat sätt att sända data, 

men där datapaketen i gengäld anländer snabbt. Anledningen till att man väljer att använda 

UDP i vissa applikationer istället för TCP är för att man vill att paketen ska anlända med så 

kort fördröjning som möjligt. Applikationer som bygger sin dataöverföring på UDP brukar 

även kunna hantera att paket anländer i fel ordning eller att vissa paket försvinner. 

Videoströmning är ett exempel på en teknik som väljer att skicka data över UDP då det finns 

tekniker för att kompensera för borttappade eller fellevererade paket. Dataspel är även ett 

stort användningsområde för UDP. Föreliggande arbete utgår ifrån att UDP används istället 

för TCP och behandlar därmed enbart de problem som måste hanteras vid användandet av 

UDP. 

2.2 Distribuerade system 

Distribuerade system sammanfattas enligt Coulouris m.fl. (2012) som ett system där olika 

komponenter sammankopplade via nätverkade datorer kommunicerar och koordinerar sina 

handlingar enbart genom meddelandeöverföring.  Dataspel som spelas över internet är ett 

typexempel på ett distribuerat system och tjänar på de fördelar som man ofta kan utnyttja 

med användandet av ett distribuerat system, men det måste även hantera de problem som 

distribuerade system medför. 

I distribuerade system måste komponenterna i systemet samarbeta för att arbeta mot ett 

gemensamt mål. När det gäller dataspel är målet ofta att ge en bra spelupplevelse för de 

spelare som spelar spelet. Ett sätt att ge en bra spelupplevelse är att skapa illusionen att alla 

spelare befinner sig inom samma spelvärld genom att dölja de fördröjningar eller problem 

som uppstår när man överför data via ett nätverk. Coulouris m.fl. (2012) räknar upp flera 

aspekter som man måste ha i åtanke när man designar sitt distribuerade system. För att ge 

en inblick i hur dessa aspekter har påverkan på distribuerade dataspel lyfts två aspekter som 

är relevanta för problemområdet fram och diskuteras. 

De två aspekter som är av avsevärd relevans för det valda problemområdet är de aspekter 

som har påverkan på fördröjningen mellan spelare samt hur fel hanteras om de skulle 

uppstå. Dessa aspekter går under namnet skalbarhet och felhantering. Anledningen till att 

just dessa två aspekter är relevanta för detta arbete är för att de har direkt påverkan på 

nätverksfördröjning och de tekniker som väljs för att hantera problemen som uppstår på 

grund av denna fördröjning. 
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Skalbarhet har främst påverkan på hur många spelare som kan vara anslutna till samma spel 

utan att spelet påverkas negativt. Beroende på hur man designar arkitekturen som ligger till 

grund för hur spelare ansluter till varandra påverkas skalbarheten olika. Vissa spel kan vara 

optimerade för ett lågt antal spelare då spelet är gjort för detta och kan då välja arkitekturer 

som är lämpade till ett fåtal anslutna spelare. Andra spel kräver att ett större antal spelare 

kan anslutas till samma spel och har därför annorlunda krav på arkitektur. Hur skalbarheten 

påverkar valet av nätverksarkitektur och dess påverkan på nätverksfördröjning diskuteras 

mer ingående i avsnitt 2.2.4. Skalbarhet påverkar också hur systemet kan utökas och växa i 

framtiden, men då detta inte är relevant för problemformuleringen kommer denna aspekt 

inte att expanderas ytterligare. 

Den andra aspekten som är relevant för problemformuleringen är hur feltolerant spelet ska 

vara. Vissa spel väljer att tillåta viss felmarginal för att sedan korrigera felen när de blir för 

stora. Andra väljer att undvika att fel uppstår så länge som möjligt för att sedan korrigera 

speltillståndet när felen uppstår. Exempel på tekniker som kan tillämpas för att uppnå dessa 

mål beskrivs i avsnitt 2.3. 

Felhantering är viktigt då detta, beroende på hur feltolerant man väljer att spelet ska vara, 

har påverkan på hur stora fördröjningar spelet kan hantera. Feltoleransen påverkas mycket 

av hur spelet är designat att spelas. Detta kommer att expanderas ytterligare i avsnitt 2.2.3 

som behandlar hur olika speltyper påverkas olika av nätverksfördröjningar. 

Aspekten om säkerhet är väldigt viktig när det gäller distribuerade dataspel då den har direkt 

påverkan på hur spelare upplever spelet. Men då säkerhet inte är relevant för 

problemområdet lämnas denna aspekt till självstudier (Se exempelvis Yan och Randell 

(2005) för en genomgående beskrivning av de olika säkerhetsaspekterna som måste 

hanteras i dataspel). 

2.2.1 Distribuerade klockor 

Ordningen av händelser är en vital del av distribuerade system då vissa händelser kan vara 

starkt kopplade till andra händelser i olika orsaksförlopp. Om ordningen av två starkt 

kopplade händelser kastas om bryts orsakssammanhanget och fel uppstår. Hur felet 

påverkar användaren skiljer sig från händelse till händelse. I spel förstörs ofta 

spelupplevelsen då spelaren klart och tydligt presenteras för en bugg vilket ofta medför 

negativa upplevelser. Händelser ordnas ofta enligt den tid de skapades. Tid är dock ett 

särskilt problemområde inom distribuerade system, då varje komponent i systemet har en 

egen tidsuppfattning. Detta avsnitt har som syfte att ge läsaren en kortfattad inblick i vilka 

problem som uppstår på grund av tidskonceptet i ett distribuerat system. Detta är särskilt 

viktigt då konceptet om ordnade händelser är en stor del av de tekniker som presenteras i 

avsnitt 2.3. 

Något som ligger till grund för problemen som berör tid i distribuerade system är datorernas 

interna klockor. Eftersom olika klockor på olika datorer går olika fort finns det ingen 

gemensam uppfattning om nuvarande tid. Detta betyder att olika komponenter har olika 

uppfattning om vad tiden är när de genererar händelser. Coulouris, m.fl. (2012) tar upp två 

begrepp som är vitala när man beskriver skillnader mellan två olika klockor, skew och drift. 

Skew beskriver storleken på skillnaden i tid mellan två olika klockor vid en viss tidpunkt. 

Drift beskriver skillnaden i hur snabbt två olika klockor räknar upp tid. Med andra ord 
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beskriver skew nuvarande tidskillnaden och drift hur snabbt de olika klockorna rör sig ifrån 

varandra. 

Flera olika tillvägagångssätt för synkronisera klockor existerar. En sådan lösning är att 

modifiera varje klockas drift för att på så sätt matcha varje klockas uppräkning av tid. 

Eftersom tiden enbart kan räknas upp kan man enbart påverka hur snabbt varje klocka 

räknar. Det går med andra ord inte att ställa tillbaka eller stoppa klockan. 

Ett sätt att rättvist synkronisera hela systemet är att låta varje enskild komponent 

synkronisera sin interna klocka mot en extern klocka som existerar utanför systemet. Det 

finns flera olika sätt att synkronisera en intern mot en extern klocka. Ett sådant sätt är att 

använda protokollet Network Time Protocol (NTP). NTP är ett protokoll som bygger på att 

användare kan fråga om nuvarande tid, som i sin tur baseras på ett atomur, och sedan få 

nuvarande tid skickad till sig. Då förfrågningarna som skickas går via internet blir svaret 

aldrig helt exakt då det existerar en fördröjning mellan att svaret skickas och att det 

anländer. Protokollet tar dock nätverksfördröjningen i åtanke när det skickar svaret vilket 

leder till att svarstiden inte varierar alltför mycket. Coulouris m.fl. (2012) refererar till en 

artikel skriven av Mills (1995) som hävdar att klockor synkroniserade med denna teknik 

håller sig inom ett tiotal millisekunder mellan varandra om tiden skickas via internet, och 

inom en millisekund om tiden skickas över LAN. 

Coulouris m.fl. (2012) refererar även till en artikel skriven av Lamport (1978) som beskriver 

att alternativt sätt att synkronisera ett distribuerat system där händelser inte synkroniseras 

enligt en exakt tidpunkt. Systemet synkroniseras istället mot den logiska följd som 

händelserna skapas i. Denna teknik kallas för logiska klockor men berörs inte av detta 

arbete. 

2.2.2 Distribuerade system och dataspel 

Dataspel som spelas över internet måste alla lösa samma problem. Dessa problem bygger 

som tidigare nämnts på hur dataöverföring över internet går till. Syftet med detta avsnitt är 

att ge en inblick i de problem som man stöter på när man utvecklar spel som ska spelas över 

internet. I avsnitt 2.3 presenteras flera olika typer av tekniker för att lösa eller dölja dessa 

problem från spelaren. 

Det första och mest grundläggande problemet som måste hanteras är den fördröjning som 

uppstår mellan att ett meddelande skickas tills dess att det tas emot hos mottagaren. 

Eftersom spelet fortsätter att exekvera under tiden som meddelandet överförs finns det 

risken att andra händelser hinner ske hos mottagaren som strider mot den händelse som 

skickades. Detta kan ge upphov till orimliga orsakssammanhang, exempelvis att en 

motspelare fortsätter skjuta trots att han uppfattas som död. Dessa problem brukar kallas för 

kortlivade inkonsekvenser, från engelskans short-lived inconsistencies, och uppstår mellan 

att en händelse utförs hos en spelare och att den uppfattas hos de andra spelarna. Detta 

problem förvärras ju högre fördröjning det är mellan spelare då inkonsekvenserna har en 

längre livstid. 

En illustration över detta fenomen illustreras i ett diagram i Figur 1 där man ser tidsluckan 

mellan det att spelare två utför en händelse och att den uppfattas hos de andra spelarna. I 

denna tidslucka kan de andra spelarna utföra händelser som motsäger den händelsen som 

spelare två har utfört och därmed skapa ett orimligt orsakssammanhang. Notera att livstiden 
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för inkonsekvensen är annorlunda för spelare ett och tre då det tar olika lång tid att överföra 

händelsen till de olika spelarna. 

 

Figur 1 Spelare två utför en handling som sedan skickas med fördröjning till 
spelare ett och tre, tagen ur Mauve (2000) 

Ett annat problem som måste hanteras är skillnaden i fördröjning som uppstår när olika 

datapaket tar olika rutter till sitt mål. Detta betyder att två olika paket som skickades efter 

varandra kan ta olika lång tid att nå fram till sitt mål. Med andra ord kan det paket som 

skickades först anlända sist. 

Anledningen till att paket tar olika lång tid på sig att anlända till sitt mål beror delvis på 

vilken rutt de tar genom det nätverk de behöver traversera, men även på hur mycket data de 

växlar som datapaketet passerar hanterar för stunden. Denna trängsel har påverkan på hur 

snabbt ett paket anländer då en växel som behöver hantera mycket data kommer ta längre 

tid på sig att vidarebefordra paketet än en växel som inte är upptagen. Dessa kortvariga eller 

fluktuerande förändringar i fördröjning kallas för jitter och ligger till grund för det 

problemområde detta arbete har valt att undersöka. 

Eftersom datapaket som ska skickas över internet inte har några garantier att komma fram 

måste man även hantera de tillfällen då de datapaket man försöker skicka försvinner på 

vägen. Sättet detta problem hanteras på skiljer sig från applikation till applikation. Generellt 

sett skickas borttappade paket om när de upptäcks som borttappade. De förvandlas då från 

ett försvunnet paket till ett väldigt försenat paket. Tekniker för upptäckandet av borttappade 

paket faller utanför detta arbetets problemområde och behandlas därmed inte. 

Någonting som man även måste hantera när man bygger spel där spelare ska spela mot 

andra spelare över internet är att förhindra fusk. Detta är enormt viktigt då fuskande spelare 

har stor påverkan på hur andra spelare upplever spelet och är därför ett viktigt 

problemområde som måste hanteras. Som tidigare nämnts berör inte fuskhantering det 

problemområde som har valts att undersökas och är därmed inte av relevans för detta 

arbete. 

2.2.3 Spelupplevelse och speltyper 

Olika typer av spel påverkas olika mycket av nätverkets egenskaper och spelare ställer 

därmed olika krav på spelen beroende på vilken typ av spel de spelar. En studie skriven av 
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Claypool och Claypool (2010) hävdar att man kan dela upp flerspelarspel i två 

grundläggande typer beroende på vilken synvinkel som spelaren spelar spelet ifrån. 

Den första speltypen bygger på att spelaren direkt styr en avatar av någon form. Denna 

spelform kan delas upp ytterligare beroende på om spelaren ser sin avatar ur en 

förstapersonsvinkel eller en tredjepersonsvinkel. En förstapersonsvinkel betyder att spelaren 

ser direkt genom avatarens ögon och att kameran som spelaren styr därmed är placerad på 

ett sådant sätt för att uppnå denna illusion. I en tredjepersonsvinkel är kameran placerad så 

att spelaren ser delar av eller hela avataren, ofta direkt bakom eller snett över axeln hos 

avataren. Ett exempel på en förstapersonsvinkel finns illustrerat i Figur 2 medan ett exempel 

på en tredjepersonsvinkel finns illustrerat i Figur 3. 

 

Figur 2 Bild tagen från Electronic Arts Mirror’s Edge (2007), ett spel sett ur en 
förstapersonsvinkel 
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Figur 3 Bild tagen ur Bethesda Softworks The Elder Scrolls V – Skyrim (2011), 
sett ur en tredjepersonsvinkel 

Det andra sättet att se spelet från beskrivs enligt Claypool och Claypool (2010) som en 

universell modell, där spelaren fritt styr en kamera runt spelvärlden och styr ett antal 

entiteter genom att utfärda kommandon som de sedan följer. Dessa spel brukar 

sammanfattas som strategi- eller simulationsspel. Ett exempel på ett sådant spel finns 

illustrerat i Figur 4. 

 

Figur 4 Bild tagen ur Blizzard Entertainments Starcraft II: Wings of Liberty 
(2010), sett ur en universiell synvinkel 
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Dessa speltyper påverkas på olika sätt av fördröjningar och andra egenskaper hos nätverket 

de spelas över. Claypool och Claypool (2010) hävdar att detta främst beror på att spel som 

använder samma synvinkel ofta delar samma typ av spelregler. Spel sedda ur en 

förstapersonsvinkel är ofta skjutarspel som spelas snabbt och ställer stora krav på spelarens 

förmåga att sikta vilket leder till att spelen har striktare krav på att nätverket ska hantera 

händelser snabbt. De är därmed mer känsliga för dåliga nätverksförhållanden. 

Spel spelade ur en universell synvinkel är ofta långsammare och kan därför kompensera 

kraftigare för dåliga nätverk utan att det påverkar spelupplevelsen lika grovt. Spel sedda ur 

en tredjepersonsvinkel hamnar någonstans mittemellan förstaperson och universell 

synvinkel. 

Ett argument kan göras att spel sedda ur en förstapersonsvinkel inte behöver synkronisera 

lika stora delar av spelvärlden som ett spel sett ur en tredjepersonsvinkel eller universell 

synvinkel eftersom spelaren ser en mindre del av spelvärlden. Detta betyder att färre fel har 

chans att uppstå då mycket mindre av spelvärlden måste hållas synkroniserat samtidigt, 

vilket i sin tur leder till att färre fel måste korrigeras som kan bli synliga för spelaren. 

Claypool och Claypool (2010) beskriver kraven spelare ställer på nätverksförhållanden med 

hjälp av två termer: krav på precision och krav på deadlines. Beroende på hur stora dessa 

krav är i spelet påverkas spelarens spelupplevelse på olika sätt. Kravet på precision beskrivs 

som den felmarginal en spelares handlingar befinner sig inom. Spel som kräver hög 

precision är exempelvis skjutarspel sedda ur en förstapersonsvinkel, där det finns en väldigt 

liten felmarginal för att skilja en träff från en miss. Dessa spel kräver då att spelaren är 

duktig på att sikta och spelupplevelsen påverkas starkt av dåliga nätverksförhållanden då 

detta försämrar spelarens prestation. 

Det andra kravet, deadlines, beskrivs som den tid som en spelares handling har på sig att nå 

de andra spelarna utan att påverka spelarens upplevelse negativt. Spel med långa deadlines 

är exempelvis strategispel där spelarens handlingar brukar ta en stund att utföra, jämfört 

med förstapersonspel som ställer stora krav på att spelet ska vara svarskänsligt. 

Denna forskning styrks av tidigare artiklar som alla har undersökt hur toleranta spelare är 

för nätverksegenskaper i olika spel. Mycket forskning har gjorts för att hitta brytpunkter där 

spelare uppfattar nätverksfördröjningar som irriterande samt när nätverksfördröjningen 

påverkar utgången av spelet. En artikel skriven av Armitage (2003) undersöker när spelare 

påverkas av nätverksfördröjningar i skjutarspelet Quake 3 sett ur en förstapersonsvinkel. För 

detta spel låg brytpunkten runt 150 till 180 millisekunders fördröjning för att fördröjningen 

inte skulle påverka resultatet av spelet. 

Ytterligare en artikel skriven av Dick, Wellnitz och Wolf (2005) undersöker hur spelare 

uppfattar fördröjning i spelen Quake 3, Counter Strike och Need for Speed, där de första två 

spelen är förstapersonsskjutare medan det sista spelet är ett racingspel sett ur en 

tredjepersonsvinkel. I denna artikel framgår det att spelare klarar av att hantera 

fördröjningar upp till 150 millisekunder utan att detta har någon markant negativ påverkan 

på spelupplevelsen. 

Det är värt att nämna att dessa gränsvärden skiljer sig från spel till spel, även om de ingår i 

samma genre. Två artiklar undersöker hur spelare uppfattar nätverksfördröjningar i 

förstapersonskjutaren Unreal Tournament 2003. Den första, skriven av Degrande, Lamotte, 
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Monsieurs, De Vleeschauwer och Quax (2004), hävdar att spelare uppfattar fördröjningar så 

små som 60 millisekunder. Den andra artikeln, skriven av Agu, Beigbeder, Claypool, 

Coughlan, Lusher och Plunkett (2004), hävdar att en fördröjning på 100 millisekunder 

uppfattades som märkbar medan större fördröjningar på upp till 200 millisekunder 

uppfattades som direkt störande. Anledningen till att olika spel inom samma genre är olika 

känsliga mot nätverksfördröjning beror på hur spelen är byggda. Det finns olika tekniker 

som kan tillämpas för att dölja eller kompensera för nätverksfördröjningar som alla påverkar 

spelet olika. 

En artikel skriven av Agu, Borg, Claypool, Girard och Sheldon (2003) undersöker hur 

nätverksfördröjningar påverkar strategispelet Warcraft III där spelaren uppfattar 

spelvärlden ur en universell synvinkel. Här framgår det att nätverksfördröjningar som 

uppgick till 500 millisekunder var märkbara men att spelare kunde kompensera för dem. 

Större fördröjningar var märkbara och gjorde spelet mer svårspelat men hade ingen större 

påverkan på spelets utfall. Detta berodde enligt Agu m.fl. (2003) på att strategispel är 

betydligt långsammare att spela än exempelvis förstapersonskjutare. Spelet fokuserar istället 

på en övergripande strategi, vilket inte påverkas lika starkt av dåliga nätverksförhållanden. 

2.2.4 Nätverksarkitektur 

När man bygger ett onlinespel finns det flera olika arkitekturer som man kan utgå ifrån. 

Dessa arkitekturer har stor påverkan på många av de grundläggande aspekterna som 

behöver tas i åtanke när man bygger ett distribuerat system och har särskild påverkan på 

dataspel. Arkitekturen som spelet byggs på har även påverkan på nätverksförhållanden 

mellan de olika spelarna. För att ge en inblick i hur olika arkitekturer har olika påverkan på 

nätverksfördröjning kommer två olika grundläggande arkitekturer och deras påverkan på 

nätverksförhållanden att presenteras. Arkitekturen har ingen kontroll över de nätverk som 

spelet kommer att spelas över, utan påverkar enbart hur spelet hanterar de olika 

förhållanden som kan uppstå. 

Den mest grundläggande arkitekturen kallas för en klient/server lösning. I denna arkitektur 

utgår man från att spelet körs på en server som har full kontroll över alla beslut som berör 

speltillståndet. Alla spelare ansluter sig till servern och skickar sedan de beslut de vill ta till 

servern. Om besluten är tillåtna enligt spelreglerna och speltillståndet, godkänns besluten 

och händelsen vidarebefordras till de andra spelarna. Detta betyder att varje händelse måste 

passera servern för att nå de andra spelarna, vilket betyder att serverns läge i förhållande till 

de andra spelarna påverkar hur stora fördröjningar spelet måste hantera. Boustead, Brun 

och Safaei (2006) hävdar att spelare som befinner sig närmare servern har ett övertag då 

deras fördröjning till servern generellt kommer att vara lägre än spelare som befinner sig på 

längre avstånd. Då servern måste hantera alla händelser som genereras av spelare införs det 

även en liten fördröjning för varje händelse som måste hanteras. Detta betyder att servern 

fungerar som en flaskhals för hur många spelare eller händelser som kan hanteras utan att 

spelarnas spelupplevelse blir lidande. 

För att lösa detta problem kan en variant på en klient/server lösning användas. Genom att 

ha flera kopior av samma server distribuerade över nätverket kan avstånden mellan spelare 

och server minskas. Nackdelen med denna lösning är att den är betydligt svårare att 

implementera. Särskilda problem existerar om man har ett speltillstånd replikerat över flera 

distribuerade servrar. För en djupare beskrivning av hur dessa problem uppstår och hur de 

kan lösas rekommenderas Gorlatch, Müller & Gössling  (2006). 
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En mer skalningsbar arkitektur som är populär bland onlinespel är arkitekturen peer-to-

peer där speltillståndet är distribuerat över varje klient som är ansluten till de andra 

spelarna i nätverket. Detta system brukar utse en av spelarna till en sorts ledare och spelet 

använder då denne spelares speltillstånd som en referensram för hur speltillståndet bör se ut 

för de andra spelarna. Trots denna ledare har varje enskild klient betydligt mer inflytande 

över systemet jämfört med exempelvis en klient/server lösning. Eftersom varje klient sänder 

sina beslut direkt till de andra spelarna finns ingen flaskhals i form av en server utan 

meddelanden levereras direkt till de andra spelarna. Boustead m.fl. (2006) hävdar att detta 

betyder att nätverksfördröjningarna mellan spelare är mer jämnt utspridda. Detta betyder 

att nätverksfördröjningarna därmed är mer rättvist fördelade än exempelvis en klient/server 

lösning där en spelare kan få ett övertag på grund av att han eller hon befinner sig nära 

servern. 

Valet av arkitektur har även stor påverkan på hur effektivt systemet hanterar en större 

mängd spelare. För ytterligare information om detta hänvisas läsaren till Boustead, Jiang 

och Safaei (2005) då specifika problem inom skalningsbarhet hamnar utanför detta arbetets 

problemområde.  

2.3 Synkroniseringstekniker 

Som tidigare har nämnts måste man lösa samma typer av problem varje gång man väljer att 

utveckla ett spel som ska spelas över internet. Lyckligtvis är dessa problem välkända och det 

finns en hel del forskning gjord för att hitta generella lösningar för många av problemen. 

Syftet med detta kapitel är att beskriva några av dessa generella lösningar och deras 

egenskaper för att ge en bakgrund till några av de tekniker som kommer att behandlas i detta 

arbetets problemformulering och metod. Dessa tekniker kallas synkroniseringstekniker. 

För att kunna beskriva hur ett distribuerat system synkroniseras behöver först en definition 

tas fram för vad som kännetecknar ett synkroniserat distribuerat system. Dataspel faller 

inom en särskild delmängd av distribuerade system då de är kontinuerliga. Ett kontinuerligt 

distribuerat system fortsätter exekvera även under den tid det tar att föra över data genom 

nätverket. Systemet stannar med andra ord inte för att synkroniseras under dataöverföring. 

Mauve (2000) beskriver ett kontinuerligt distribuerat system som synkroniserat om 

tillståndet hos alla noder i systemet är identiskt med det tillstånd som hade funnits om alla 

operationer hade utförts på samma maskin i den ordning de skapades. För att dra en liknelse 

till dataspel är med andra ord ett speltillstånd synkroniserat om det är identiskt med det 

speltillstånd som skulle ha funnits om alla spelare hade spelat på samma maskin. 

Eftersom de datapaket som används för att skicka händelser mellan spelare inte har några 

garantier att anlända i den ordning som de skickades i, eller några garantier att anlända alls, 

måste man använda tekniker som förhindrar att speltillståndet blir osynkroniserat eller 

reparerar speltillståndet när fel uppstår. 

Boustead m.fl. (2005) delar upp synkroniseringstekniker i två olika grupper, pessimistiska 

tekniker och optimistiska tekniker. Den största skillnaden mellan dem är att pessimistiska 

tekniker gör sitt bästa för att förebygga att fel uppstår medan optimistiska tekniker bygger på 

att lösa eventuella problem när de uppstår. Flera av dessa tekniker kan kombineras för att 

förebygga eventuella fel men också lösa de fel som uppstår när de inte kan förebyggas. 

Boustead m.fl (2005) beskriver två pessimistiska tekniker, lockstep och lokal fördröjning, 
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samt två optimistiska tekniker, klientdriven förutsägelse och timewarp. De är även de 

tekniker som beskrivs i detta avsnitt. Då lokal fördröjning och timewarp är en stor del av 

problemformuleringen beskrivs dessa tekniker mer ingående. 

2.3.1 Lockstep 

Lockstep-synkronisering bygger på att man verifierar alla handlingar som kan påverka 

spelvärlden med de andra spelarna. Genom att vänta på att ta emot ett datapaket från varje 

spelare i spelet innan spelet uppdateras kan man garantera att alla spelare är 

synkroniserade. Denna teknik är dock inte optimal då spelaren med sämst uppkoppling 

bestämmer spelkvalitén för de andra spelarna eftersom spelet fördröjs tills spelaren med 

långsammast uppkoppling hinner svara. 

Denna teknik kan passa för turordningsbaserade dataspel som bara behöver uppdatera det 

speltillstånd som tillhör den nuvarande spelaren. När denne spelare har tagit sin tur kan 

speltillståndet uppdateras hos de andra spelarna i matchen. Lockstep är däremot inte 

lämpligt för ett kontinuerligt spel. 

2.3.2 Lokal fördröjning 

Mauve (2000) introducerar konceptet lokal fördröjning, från engelskans local lag, som ett 

sätt att byta svarskänslighet mot att minimera uppkomsten av inkonsekvenser. Denna teknik 

är en stor del av problemområdet som har valts att undersökas och denna teknik är därmed 

en viktig del för att förstå problemformuleringen och även metoden. 

Lokal fördröjning fungerar genom att introducera en artificiell fördröjning mellan det att en 

händelse skickas och att den utförs hos avsändaren. En tidsstämpel anges i datapaketet som 

talar om när händelsen ska utföras hos mottagarna så att alla spelare utför händelsen 

samtidigt. Detta ger de andra spelarna en chans att hinna ta emot paket innan avsändaren 

utför handlingen, och minskar därmed risken att eventuella inkonsekvenser uppstår. 

Tekniken illustreras i Figur 5 där spelare två utför en händelse som sedan fördröjs en mindre 

tid och utförs vid ett bestämt tidssteg av alla spelare. Ett tidssteg är den tid som behövs för 

att utföra de beräkningar som behövs göras för att uppdatera speltillståndet innan det nya 

tillståndet presenteras för spelaren i form av en skärmuppdatering. 

 

Figur 5 Spelare två utför en händelse med fördröjning, tagen ur Mauve (2000) 
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Hur stor den lokala fördröjningen ska vara skiljer sig från applikation till applikation. 

Beroende på hur tolerant användaren är mot fördröjningar skiljer sig detta mycket beroende 

på applikationens syfte. Då spel brukar ha strikta krav på att försöka hålla så låga 

fördröjningar som möjligt är valet av lokal fördröjning väldigt viktigt för att spelet ska hålla 

en så bra spelupplevelse som möjligt. Det är dock viktigt att man inte väljer för låg lokal 

fördröjning då detta inte kommer att minska antalet inkonsekvenser som uppstår på grund 

av fördröjda datapaket.  

Lokal fördröjning bör dock inte användas självständigt, utan Mauve (2000) skriver att om 

ett distribuerat system ska hållas synkroniserat måste även en reparationsmekanism 

användas för att reparera de fel som den lokala fördröjningen inte kan förhindra. Då lokal 

fördröjning är en pessimistisk synkroniseringsmekanism förväntas den inte lösa problem 

som uppstår utan enbart göra sitt bästa för att förhindra att de uppstår. 

För att bestämma värdet på den lokala fördröjningen rekommenderar Mauve (2000) att 

man observerar två värden. Det första värdet är det värde som den lokala fördröjningen bör 

ha för att minimera antalet inkonsekvenser. Han rekommenderar att man väljer det 

maximala värdet för fördröjningen mellan två entiteter i nätverket. Detta betyder att 

inkonsekvenser enbart kommer att uppstå om paket försvinner eller om uppkopplingen 

påverkas kraftigt av jitter. 

Det andra värdet som man bör observera är den högsta fördröjning som användaren kan 

tolerera innan applikationen uppfattas som oanvändbar eller irriterande att använda. Detta 

värde kan dock inte beräknas utan måste uppskattas genom att observera användare av 

applikationen. Om det maximala värdet på lokal fördröjning understiger det högsta värdet 

som tolereras kan man välja det maximala värdet utan att förvänta sig att användare 

påverkas negativt. Om det maximala värdet på lokal fördröjning överstiger det maximala 

tolererbara värdet måste man göra en avvägning. 

Avvägningen man är tvungen att göra är mellan applikationens svarskänslighet och antalet 

inkonsekvenser som kommer att uppstå på grund av felaktigt levererade datapaket. Mauve 

(2000) skriver att denna avvägning bör utföras på samma sätt som det maximala tolererbara 

värdet på den lokala fördröjningen gjordes, nämligen via empiriska undersökningar 

tillsammans med användare. 

2.3.3 Klientdriven förutsägelse 

Klientdriven förutsägelse, från engelskans client-side prediction, är en typ av 

förutsägelsealgoritm som försöker förutspå hur entiteter i spelvärlden kommer att förflytta 

sig medan de väntar på uppdateringar från entiteternas ägare på andra delar av nätverket. 

När en uppdatering tas emot jämförs den förutspådda positionen med den mottagna 

positionen, och om entiteten befinner sig utanför en viss felmarginal uppdateras positionen 

med den nya informationen och förutsägelsen börjar om. Om entiteten inte skiljer sig nog 

för att korrigera positionen görs inget, då den förutspådda positionen är bra nog. 

Anledningen till att man inte vill utföra positionsuppdateringen om den är tillräcklig beror 

på att dessa typer av korrigeringar uppmärksammas av spelare och påverkar därmed 

spelupplevelsen negativt. Pantel och Wolf (2002) beskriver hur klientdriven förutsägelse kan 

användas i dataspel av olika sorter. De kommer till slutsatsen att klientdriven förutsägelse 

kan användas för att reducera nätverksfördröjningens påverkan på spelupplevelsen. 
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Det existerar en teknik som kallas dead reckoning som är en form av optimerad klientdriven 

förutsägelsealgoritm. Det dead reckoning gör är att låta entiteters ägare simulera sig själva, 

och om entitetens faktiska position inte skiljer sig med den förutspådda positionen nog för 

att korrigera positionen skickas ingen positionsuppdatering. Detta på grund av att 

informationen inte kommer att användas ändå. Detta är ett elegant sätt att minska antalet 

datapaket som måste överföras via nätverket och är därmed en väldigt bra optimering för 

spel som använder klientdriven förutsägelse. 

2.3.4 Timewarp 

Timewarp är ett exempel på en reparationsteknik som Mauve (2000) hävdar att man bör 

använda tillsammans med en lokal fördröjning. Denna teknik presenteras i en artikel skriven 

av Effelsberg, Hilt, Vogel och Mauve (2004) där algoritmen beskrivs som ett sätt att reparera 

inkonsekvenser som har uppkommit på grund av felaktigt levererade datapaket. 

Kortfattat fungerar algoritmen genom att spola tillbaka tillståndet för systemet till den punkt 

som systemet borde ha befunnit sig i när det felaktigt levererade paketet skulle ha anlänt. 

Paketet stoppas sedan in som om det hade levererats i tid och applikationen snabbspolar 

sedan fram den punkt systemet befann sig när det tog emot det felaktigt levererade paketet. 

För att algoritmen ska kunna fungera krävs det att applikationen sparar en lista med 

operationer samt en lista med tillstånd. Listan med tillstånd sorteras utifrån den tidpunkt 

som tillståndet skapades medan listan med händelser sorteras utifrån när händelsen 

inträffade, eller ska inträffa om en lokal fördröjning tillämpas. 

Algoritmen tillämpas enligt Effelsberg m.fl. (2004) i följande steg: 

Steg 1: Vänta en konstant tid T. Medan applikationen väntar, spara mottagna händelser i 

listan med operationer och välj den tidpunkt som programmet ska uppdatera från. Denna 

tidpunkt brukar vara tiden för en fördröjd händelse som nu ska utföras, men det kan också 

vara en händelse som inte har tagits emot i tid. Storleken på T bestämmer hur lång tid som 

applikationen väntar mellan varje uppdatering av tillstånden och därmed också hur ofta ett 

nytt tillstånd visas för användaren. Om applikationen exempelvis ska ha en 

skärmuppdateringsfrekvens på 20 uppdateringar i sekunden bör T vara 50 millisekunder 

minus den uppskattade tid det kommer att ta för att genomföra de resterande stegen i 

algoritmen.  

Steg 2: Hitta det tillstånd som programmet befann sig i precis innan den tidpunkt som 

valdes i steg 1. Om nästa händelse är en fördröjd händelse som inte har utförts ännu väljs 

exempelvis det senaste tillståndet. Om det är en händelse som har missats på grund av ett 

försenat datapaket hittas tillståndet som föregick den tidpunkt som händelsen skulle ha 

utförts på. Med andra ord spolar applikationen tillbaka till ett tidigare tillstånd. 

Steg 3: Iterera igenom de händelser som skall utföras från den utvalda tidpunkten till den 

nuvarande tiden och applicera dem enligt applikationens regler. Skriv över de tillstånd som 

uppdateras på grund av en tillbakaspolning. 

Steg 4: Använd det resulterande tillståndet från steg 3 och spara det i listan med tillstånd. 

Visa det även för användaren. Återvänd till steg 1. 
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Figur 6 Ett exempel på timewarp. En svart ifylld cirkel motsvarar en utförd 
handling och en blixt motsvarar ett fellevererat datapaket 

Timewarp illustreras i Figur 6 där algoritmen beskrivs i sex olika steg. Det första som händer 

är att spelare ett vill utföra en handling. Denna handling skickas till servern. Servern tar 

emot handlingen och bestämmer att handlingen ska utföras i tidssteg ett (T1 i figuren), 

servern skickar sedan detta meddelande till alla spelarna. Spelare ett hinner ta emot 

meddelandet i tid och utför därmed handlingen i tidssteg ett. Spelare två tar dock emot 

meddelandet för sent och måste därför applicera timewarp. Spelare två spolar då tillbaka 

speltillståndet till det tidssteg som spelet befann sig i innan det fellevererade meddelandet 

skulle utföras (T0 i figuren). Sedan snabbspolar spelare två fram till det tillstånd hans spel 

befann sig i när meddelandet togs emot och under snabbspolningen utförs handlingen i 

tidssteg ett som om meddelandet hade levererats i tid. 

Genom att använda timewarp kan man rätta till felaktiga tillstånd i efterhand, men 

Effelsberg m.fl. (2004) varnar för att använda tillbakaspolning för ofta. Detta beror på att 

algoritmen är tidskrävande och kan riskera att sakta ner applikationen. Genom att tillämpa 

timewarp tillsammans med exempelvis en lokal fördröjning kan antalet felaktigt levererade 

paket förminskas och därmed minska antalet gånger timewarp-algoritmen behöver 

exekveras. 

Ett annat problem som måste has i åtanke när timewarp implementeras är åldern på de 

sparade tillstånden. Då datorn inte har obegränsat med minne är det rekommenderat att 

äldre tillstånd och händelser tas bort när de anses vara för gamla. Hur många tillstånd som 
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ska sparas är upp till personen som implementerar algoritmen, men man bör ha i åtanke hur 

många paket som ska överföras och hur ofta överföringarna genomförs.  

Effelsberg m.fl. (2004) anser att timewarp har övertaget mot en algoritm som dead 

reckoning för applikationer där tillstånden som ska synkroniseras är begränsade i storlek 

och för applikationer som har stora krav på korrekthet. Detta gör algoritmen väl anpassad 

för att tillämpas på dataspel med ett mindre antal användare då detta gör speltillstånden 

mindre och mer lämpade att användas för timewarp. 

En liknande teknik som tillämpar en tillbakaspolning och sedan korrigering av speltillstånd 

implementeras i biblioteket Good Game Peace Out (2011) (förkortat till GGPO) som används 

av ett flertal fightingspel som spelas online. Anledningen till GGPO passar bra till 

fightingspel är för att speltillståndet är relativt litet men spelen har även stora krav på att 

speltillståndet ska vara korrekt för att spelarna ska kunna ta korrekta beslut. 

2.4 Reglerteknik 

Traditionellt sett har reglersystem väldigt lite att göra med dataspel. Anledningen till att 

reglersystem tas upp i detta arbete är att det är en viktig del av metodformuleringen som 

kommer att beskrivas i mer detalj i senare avsnitt. Syftet med detta kapitel är att ge en kort 

sammanfattning om vad ett reglersystem är för något samt att ge några exempel på hur ett 

reglersystem kan användas. Tekniska detaljer som hur dessa system implementeras och 

justeras tas upp i kommande kapitel. 

Thomas (2008) beskriver reglerteknik som ”läran om automatiska system”. Kort sagt kan 

man sammanfatta reglersystem som ett automatiskt system som utifrån observerad data 

korrigerar en storlek för att uppnå ett givet mål. Med andra ord matar man in ett nuvarande 

värde som ska korrigeras till vad värdet bör vara. Ett exempel på detta är regleringen av 

temperatur i ett hus. Genom att mata in nuvarande temperatur från olika rum i huset kan 

systemet modifiera inställningarna i de element runt om i huset för att uppnå en 

måltemperatur för alla rum i huset. Detta kräver att man har termometrar spridda runt om i 

huset, och dessa kallas då givare då de matar information till systemet. Ett annat exempel på 

ett reglersystem är farthållaren i en bil. Genom att observera bland annat bilens nuvarande 

hastighet och vägens förhållanden reglerar styrsystemet bilens acceleration för att hålla bilen 

i en konstant hastighet. 

Genom att mäta hur stort felvärde det är mellan den inmatade informationen och målet 

kommer reglersystemet att utfärda olika stora förändringar. Reglersystem innehåller ofta 

särskilda variabler som styr hur kraftig styrsignalen ska vara för olika felvärden. Genom att 

ändra dessa variabler kan reglersystem visa olika beteenden för olika inställningsvärden. 

Exempelvis kan ett reglersystem ställas in för att snabbt anpassa sig till förändringar i indata 

via starka styrsignaler. Starka styrsignaler kan dock ge upphov till att reglersystemet 

överskrider sitt mål eller att styrsignalen börjar oscillera. Beroende på vilket beteende som 

önskas av reglersystemet måste dessa inställningsvariabler förändras tills systemet visar 

korrekt beteende. Hur dessa värden hittas beror helt och hållet på vad reglersystemet är 

byggt för. Den mest grundläggande metoden som kan tillämpas är prova-och-se metoden där 

variablerna helt enkelt ändras manuellt tills ett korrekt beteende har hittats. 

Detta är en av fördelarna med att använda ett reglersystem. Då systemen går att ställas in på 

olika sätt för att uppnå olika stora förändringar får man mätbar kontroll över 
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förändringshastigheter. Tack vare detta hittas därför reglersystem inom många olika 

teknikområden. Reglersystem är en stor del av detta arbete och utgör en stor del av den 

metod som kommer att presenteras för att utvärdera det problem som detta arbete 

behandlar. 
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3 Problemformulering  

Detta kapitel har som syfte att ge en kort sammanfattning av den bakgrund som har 

beskrivits och att presentera det problem som detta arbete avser att lösa. 

I ett onlinespel uppstår ofta inkonsekvenser på grund av fördröjningen mellan det att en 

händelse skapas hos en av spelarna tills dess att den uppfattas hos de andra spelarna i spelet. 

Detta beror på nätverksfördröjningen som uppstår när man skickar data via internet. Dessa 

kortvariga inkonsekvenser kan leda till att spelares spelupplevelse påverkas negativt då 

spelaren upplever spelet som trasigt. 

Genom att tillämpa en lokal fördröjning mellan det att händelser skickas tills dess att de 

utförs hos avsändaren kan man minska de inkonsekvenser som uppstår och därmed öka 

synkroniseringsgraden mellan spelarens lokala speltillstånd och det globala, faktiska, 

speltillståndet. Fördröjningen ger meddelandet en chans att nå sitt mål innan händelsen som 

gav upphov till meddelandet utförs. 

Med en tillräckligt stor lokal fördröjning kan alla inkonsekvenser på grund av felaktigt 

levererade meddelanden förebyggas, men genom att öka den lokala fördröjningen minskar 

applikationens, eller spelets, svarskänslighet. Då spelare ställer krav på att spelen de styr ska 

reagera snabbt vill man ofta ha en så låg lokal fördröjning som möjligt. Den lokala 

fördröjningen bör även vara stor nog för att förhindra att en stor mängd inkonsekvenser 

uppstår. En avvägning måste därmed göras mellan den lokala fördröjningen och spelets 

reaktionsförmåga. 

Då nätverksfördröjningen mellan spelare påverkas av vilken rutt datapaketet skickas genom 

är den skiftande och kan därmed förändras beroende på exempelvis hur mycket trafik som 

passerar den biten av nätverket vid den tidpunkten. Detta betyder att värdet man anger för 

den lokala fördröjningen i början av spelet inte nödvändigtvis är idealiskt för hela 

spelomgången. Därför kan man, utifrån nätverkets egenskaper, förändra storleken på den 

lokala fördröjningen för att hålla den så låg som möjligt. Anledningen till detta är att spelare 

generellt föredrar svarskänsliga spel och vill därmed att spelet har så låg fördröjning som 

möjligt. Ett tidigare arbete skrivet av Lundwall (2010) visar att spelare presterar bättre då 

den lokala fördröjningen hålls så låg som möjligt. Han visar även att genom att kombinera 

en dynamisk lokal fördröjning med synkroniseringstekniken timewarp kan antalet gånger 

timewarp måste tillämpas minskas. Han finner dock ingen slutsats kring vad förändringen i 

den lokala fördröjningen bör baseras på samt hur stora förändringar en spelare kan hantera. 

Enligt Kenyon och Park (1999) kan en spelare undermedvetet kompensera för en fördröjning 

om den är konstant. Om den lokala fördröjningen varierar för mycket blir spelaren medveten 

om den och kan därmed inte kompensera för den på ett effektivt sätt. Problemet ligger i att 

utföra förändringen snabbt nog för att hålla den lokala fördröjningen så låg som möjligt, 

men också att utföra förändringen på ett sådant sätt att spelarens spelupplevelse inte 

påverkas negativt. Man vill med andra ord göra förändringen på ett sådant sätt att det 

gynnar spelaren utan att spelaren uppmärksammas på förändringen. 

Problemet kan delas in i två delar. Det första problemet blir att hitta ett sätt att utföra 

förändringen i lokal fördröjning på ett sådant sätt att förändringen sker snabbt nog för att 

kunna matcha den lokala fördröjningen med förändringar i nätverket. Det andra 

delproblemet blir att utföra förändringen gradvis på ett sådant kontrollerat sätt att 
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förändringen inte blir uppenbar för spelaren och därmed inte upplevs som negativ. Ett 

reglersystem som styr den lokala fördröjningen utifrån nätverkets nuvarande egenskaper 

presenteras därmed som en möjlig lösning på detta problem. 

Hypotesen som arbetet ska undersöker är därmed: 

Ett reglersystem kan tillämpas för att gradvis förändra den lokala fördröjningen mot att 

matcha nätverkets nuvarande egenskaper i ett onlinespel, för att förbättra spelarens 

spelupplevelse. 

3.1 Metodbeskrivning 

Metoden delas upp i två delar. Den första delen är implementationen av ett flerspelarspel 

som tillämpar lokal fördröjning och som gör det möjligt att kontinuerligt förändra den lokala 

fördröjningen via ett reglersystem. Den andra delen är en empirisk undersökning som 

kommer att utföras med hjälp av det utvecklade flerspelarspelet. 

3.1.1 Undersökningsspelet 

Spelet är ett flerspelarspel sett ur en tredjepersonssynvinkel där spelaren navigerar sin 

avatar runt en nivå med syftet att besegra sin motspelare genom att träffa denne med 

projektiler. Spelet implementeras via en peer-to-peer lösning där varje spelare själv styr sin 

lokala fördröjning via ett reglersystem. 

Reglersystemet styrs genom att spelet samlar information om nuvarande 

nätverksegenskaper som sedan matas in i systemet för att ta reda på eventuella justeringar 

som behöver tillämpas på den lokala fördröjningen. Reglersystemet kommer att kunna 

ställas in på olika sätt för att tillåta olika stora förändringar.  

För att kontrollera nätverkets egenskaper kommer spelarna att vara uppkopplade mot 

varandra lokalt via ett LAN. Spelet kommer sedan att simulera nätverksfördröjningen för att 

implementera en artificiell fördröjning och jitter. Anledningen till att en artificiell 

fördröjning tillämpas är för att ge full kontroll över hur nätverket kommer att bete sig under 

undersökningen. Genom att tillämpa en artificiell fördröjning kan man simulera olika 

sorters beteenden som kan ändras mellan spelomgångar för att skapa olika sorters 

scenarion. Exempelvis kan spelet testas med en sorts inställningar för reglersystemet 

kombinerat med ett stabilt nätverk. Efter detta kan man testa samma inställningar för 

reglersystemet kombinerat med ett instabilt nätverk med mycket jitter. 

Hade spelet spelats direkt över internet, utan någon nätverksemulator, hade spelet kommit 

närmre verkliga förhållanden. Anledningen till att detta inte har gjorts är att för många 

okontrollerade variabler skulle introducerats vilket gör både implementationen och 

undersökningen svårare att genomföra. Genom att spela spelet lokalt kan exempelvis både 

problem som uppstår på grund av paketförlust och att spelare fuskar undvikas helt. 

Nätverkets egenskaper och den lokala fördröjningen hålls dolt från spelarna för att inte 

påverka deras spelupplevelse. Dick m.fl. (2003) hävdar att spelare ofta underskattar hur stor 

fördröjning som de upplever som tolererbart. Denna forskning styrks av Bhatti och 

Henderson (2003) som visar att spelare ogärna ansluter till spel med vad som uppfattas som 

hög fördröjning. Spelare lämnar dock sällan servrar som börjar med låg fördröjning där 

fördröjningen successivt höjs. Med andra ord kan spelare tolerera högre fördröjningar även 
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om de inte själva tror att de kan det. Genom att isolera informationen om nätverkets 

nuvarande egenskaper kommer spelarnas spelupplevelse enbart att påverkas av själva spelet 

och inte av tidigare upplevelser eller några förutfattade meningar angående acceptabla 

nätverksfördröjningar. Spelarna kommer inte att få någon information om sina poäng vare 

sig under eller efter spelomgångarna, eftersom detta kunnat ge spelarna konkreta 

referenspunkter vilka i sin tur kunnat påverka efterföljande spelomgångar. 

3.1.2 Undersökningen 

Undersökningen är den andra delen av arbetet och har som syfte att utvärdera hypotesen. 

Undersökningsmetoden som har genomförts är en enkätbaserad dubbelblind kvantitativ 

undersökning där respondentens spelupplevelse utvärderas. 

Anledningen till att respondentens spelupplevelse mäts och inte något mer konkret som 

exempelvis antalet fellevererade paket har att göra med synkroniseringstekniken som har 

undersökts. Då timewarp-algoritmen kommer att korrigera eventuella synkroniseringsfel har 

den lokala fördröjningen som syfte att delvis förebygga dessa synkroniseringsfel men också 

att ge spelaren en chans att själv kompensera för nätverksfördröjningen. Genom att förändra 

den lokala fördröjningen kan spelarens kompenseringsmöjligheter påverkas negativt vilket 

är någonting som bör undvikas. Undersökningens syfte är därmed att mäta hur 

respondenten kompenserar för nätverksfördröjningen och sättet detta mäts på är genom att 

fråga hur respondenten uppfattar spelupplevelsen. Det är med andra ord den lokala 

fördröjningens påverkan på respondentens spelupplevelse som har undersökts.  

Undersökningens syfte och genomförande förklarades för de respondenter som genomförde 

undersökningen. Helland, Knapskog, Larsen och Østbye (2003) varnar nämligen för att 

frågornas formulering lätt kan påverka hur respondenten svarar på en enkät. Om 

respondenterna vet syftet med undersökningen är det lättare att formulera frågor utan att de 

uppfattas som ledande eller att frågans formulering påverkar utfallet av undersökningen. 

Undersökningen har genomförts genom att låta de respondenter (härefter kallade spelare) 

som har spelat undersökningsspelet först svara på ett antal beteendefrågor för att samla in 

information om spelarens bakgrund som är relevant för undersökningen, exempelvis hur 

stor erfarenhet spelaren har av onlinespel av olika former. 

För att utvärdera hypotesen har sex stycken olika scenarion tagits fram. Varje scenario 

påverkar nätverkets egenskaper annorlunda och förändrar även vilken typ av lokal 

fördröjning som tillämpas. Par av spelare har sedan fått spela en spelomgång mot varandra 

för varje scenario för att sedan utvärdera spelomgången enligt en angiven skala. För att göra 

undersökningen så rättvis som möjligt har ordningen som scenariorna spelas i slumpats 

fram innan varje genomförd undersökning. Ordningen på scenariorna har med andra ord 

blandats för varje par av spelare som har deltagit i undersökningen. Vilket scenario och i 

vilken ordning som scenariorna har spelats i har hållits dolt under undersökningen. De 

scenarion som har undersökts redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1 Undersökningsscenarion 

Scenario Beskrivning 

Optimal Konstant artificiell fördröjning. Den statiska lokala 

fördröjningen överstiger den artificiella fördröjningen. 
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Spelet spelas under optimala förhållanden. 

Låg/Statisk 
Nätverket påverkas lite av jitter. Statisk lokal 

fördröjning tillämpas. 

Låg/Dynamisk 
Nätverket påverkas lite av jitter. Dynamisk lokal 

fördröjning tillämpas. 

Hög/Statisk 
Nätverket påverkas mycket av jitter. Statisk lokal 

fördröjning tillämpas. 

Hög/Dynamisk 
Nätverket påverkas mycket av jitter. Dynamisk lokal 

fördröjning tillämpas. 

Hög/P-

Regulator 

Nätverket påverkas mycket av jitter. Den lokala 

fördröjningen förändras kraftigt.  

 

Syftet med scenario A är att ställa upp ett basfall där spelet spelas under optimala 

förhållanden. Detta scenario bör därmed rimligtvis rangordnas bäst av spelarna då spelet 

inte påverkas av nätverksfördröjningen. Syftet med scenario F är att skapa ett scenario där 

spelet påverkas kraftfullt av den dynamiska lokala fördröjningen. Anledningen till att detta 

scenario finns med är för att se om valet av reglersystem och även dess inställningar har haft 

någon påverkan på spelarens spelupplevelse. Om spelare inte märker skillnaden mellan de 

olika reglersystemen och reagerar på samma sätt mot båda teknikerna kan reglersystemets 

lämplighet att styra den lokala fördröjningen mätas. 

Efter varje spelat scenario har spelarna fått svara på en enkät där de har fått beskriva sin 

spelupplevelse enligt en angiven skala. Skalan som har använts bygger på samma skala som 

har använts i Dick m.fl. (2005) arbete och kallas för mean opition score (förkortat MOS). 

Skalan bygger på att spelarna rangordnar sin spelupplevelse från 1 till 5 enligt den angivna 

skalan. Utifrån svaren räknas sedan ett medelvärde fram som talar om hur spelarna 

upplevde spelet. Skalan presenteras för spelarna enligt Tabell 2 i varje enkät. 

Tabell 2 Förklaring av MOS-skalan 

Skala Beskrivning 

1 Ospelbara förhållanden, omöjligt att spela spelet 

2 Irriterande förhållanden, spelupplevelsen kraftigt påverkad 

3 Märkbar försämrad spelupplevelse men fortfarande accepterbar 

4 Mindre fel märkbara, överlag bra spelupplevelse 

5 Inga märkbara fel, perfekt spelupplevelse 

 

Detta medelvärde gör det möjligt att jämföra de olika scenarierna med varandra då varje 

scenario har rangordnats enligt samma skala. Utifrån denna data kan då spelarnas 
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spelupplevelse jämföras och hypotesen kan analyseras för att se om ett reglersystem kan 

justera den lokala fördröjningen i ett onlinespel utan att spelarens spelupplevelse förvärras 
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4 Genomförande  

Syftet med detta kapitel är att ge en inblick i hur undersökningsspelet har utvecklats. Detta 

kommer att göras genom att visa vilka designbeslut som har tagits under utvecklandets gång 

och hur dessa har påverkat undersökningsspelet. 

Undersökningsspelet som har byggts är ett flerspelarspel för två spelare där spelet spelas ur 

en tredjepersonsvinkel. Spelarna styr sin avatar runt en nivå och har tillgång till ett vapen. 

Vapnet skjuter projektiler som exploderar vid kontakt med andra spelare eller väggar i 

nivån. En spelare kan dö om han eller hon befinner sig inom explosionsradien då en projektil 

exploderar. Det krävs enbart en träff för att spelaren ska dö. En död spelare återuppstår efter 

en kort tid vid en av två förutbestämda platser per spelare. Anledningen till att varje spelare 

har egna platser där de återuppstår är för att förhindra att spelare återuppstår samtidigt på 

samma plats. Detta kan hända om två spelare dödar varandra samtidigt. För att förhindra att 

spelare blir dödade upprepade gånger när de återuppstår återskapas spelare alltid vid den 

plats som befinner sig längst bort från platsen där spelaren dog. Spelet spelas i omgångar där 

varje spelomgång är två minuter lång. Figur 7 visar en bild på spelet under körning. 

 

Figur 7 Bild på spelet under körning. Spelaren har precis skjutit en projektil 

Vid implementationens början var det planerat att spelet skulle stödja fyra spelare samtidigt 

men detta skalades ner under utvecklingen till två spelare. Många av de designval som har 

gjorts under utvecklingen har utgått ifrån att spelet skulle stödja fyra spelare. Anledningen 

till att antalet spelare har skalats ner beror främst på att de tidskrav som har ställts under 

utvecklingen inte har gjort det möjligt att testa och verifiera att spelet fungerar med fyra 

anslutna spelare samtidigt. Då testningsbarheten i nätverksspel blir svårare då antalet 

spelare höjs gjordes valet att sänka spelarantalet för att hinna implementera spelet inom de 

tidskrav som har funnits. 
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4.1 Val av arkitektur 

Undersökningsspelet använder sig av en peer-to-peer lösning som den grundläggande 

nätverksarkitekturen. Detta betyder att varje spelare simulerar sin egen del av spelvärlden 

och skickar uppdateringar om sin egen spelvärld till sina motspelare. Med andra ord finns 

det inget gemensamt speltillstånd som i en klient/server lösning då varje enskild peer 

simulerar sin egen del av spelet. 

Peer-to-peer valdes över en klient/server lösning främst på grund av hur den lokala 

fördröjningen måste räknas ut. I ett peer-to-peer system har spelaren större kontroll över sin 

egen avatar vilket leder till att exempelvis lokala positionsuppdateringar kan appliceras 

direkt utan att några kommandon måste verifieras av en extern server. Detta leder till att en 

spelare själv kan räkna ut vilken lokal fördröjning som han eller hon bör tillämpa på sina 

egna handlingar. Genom att använda ett peer-to-peer system har spelaren tillgång till 

information om vilka nätverksfördröjningar som existerar mellan sig själv och alla andra 

spelare i spelet då spelaren är direkt ansluten till de andra spelarna. Detta betyder att 

spelaren har all information som behövs för att själv kunna räkna ut hur den egen lokala 

fördröjning ska förändras. Anledingen till detta är att varje enskild spelare har en fullständig 

överblick över hur nätverksförhållandena ser ut mellan en själv och alla andra spelare i 

spelet. 

Hade en klient/server lösning tillämpats hade klienterna enbart haft direkt tillgång till 

nätverksförhållandena mellan sig själv och servern. Detta betyder att enbart servern rättvist 

kunnat räkna ut den lokala fördröjningen för spelare då enbart servern känner till 

nätverksförhållanden mellan sig själv och alla andra spelare i matchen. En klient/server 

lösning introducerar även en extra fördröjning då alla kommandon måste passera servern 

för att godkännas och sedan skickas tillbaka till klienten, detta är för att enbart servern kan 

påverka speltillståndet. Detta gör spelet mindre svarskänsligt då alla kommandon och 

händelser måste fördröjas ytterligare då varje handling måste passera servern för att synas 

hos spelarna.  

Trots att undersökningsspelet bygger på en peer-to-peer arkitektur utses en peer till en 

ledare. Denna ledare har inget övertag i form av någon speciell kontroll över speltillståndet, 

utan har istället till uppgift att starta och avsluta varje spelomgång. För att särskilja peers 

från varandra tilldelas varje peer en global unik identifierare, härmed kallad GUID. Som 

namnet antyder är varje GUID unik i nätverket vilket leder till att man kan särskilja 

meddelanden från olika peers genom att bifoga sändarens GUID. 

4.2 Ramverk 

Undersökningsspelet använder ramverket XNA (2011) som grund för utritning och 

uppdatering samt grundläggande datastrukturer som exempelvis vektorer och texturer. För 

den grundläggande nätverkskoden har biblioteket Lidgren (2010) använts. Spelets 

nätverkskod befinner sig därmed på en väldig abstrakt nivå då all lågnivåimplementation av 

nätverk och dataöverföring hanteras via detta bibliotek. Då ingen lämplig nätverksemulator 

kunde hittas används en inbyggd funktionalitet i Lidgren (2010) för att simulera den 

artificiella nätverksfördröjningen. Anledningen till att det inbyggda nätverksstödet i XNA 

inte har tillämpats är på grund av att denna tjänst är bunden till Microsofts tjänst Games for 

Windows Live. För att undvika att undersökningsspelet ska kräva några externa tjänster för 

att fungera valdes då detta alternativ bort. 
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4.2.1 Händelser 

En händelse definieras som någonting som påverkar speltillståndet, exempelvis en 

positionsuppdatering för en spelare eller en projektil, en inputuppdatering eller att en ny 

projektil ska skapas. Genom att koppla det GUID för den peer som skapade en händelse till 

själva händelsen går det att särskilja händelser från olika spelare. Det går även att tilldela 

ägande till olika entiteter i spelet genom att lagra spelarens GUID i de entiteter som spelaren 

skapar. 

För att implementera timewarp sparas alla händelser för ett tidssteg i en lista där 

händelserna är sorterade efter händelsens GUID. Genom att sortera alla händelser efter 

deras GUID kommer alla händelser i ett tidssteg att utföras i samma ordning hos alla spelare 

förutsatt att det enbart finns en uppdatering per peer. En mer elegant lösning hade varit att 

sortera händelserna enligt både deras GUID men även efter den tidpunkt vid vilken 

händelsen genererades. Detta implementerades dock aldrig då andra delar av 

implementationen fick högre prioritet. Dessa samlingar av händelser sparas i en länkad lista 

som sorteras efter vilket tidssteg som händelserna ska utföras i. 

När en ny händelse ska läggas till försöker spelet först hitta korrekt händelsesamling om den 

existerar. Om händelsesamlingen för det tidssteg som händelsen ska utföras i inte existerar 

skapas en ny händelsesamling för det tidssteget och placeras på korrekt plats i den länkade 

listan. Detta betyder att eventuella luckor som uppstår på grund av att framtida händelser 

måste läggas till kommer att fyllas under spelets gång. 

Händelser i spelet kan delas upp i två olika sorter. Den första sorten är enkla 

statusuppdateringar som används för att tala om entiteters nuvarande status i form av deras 

nuvarande position och rotation för de andra spelarna. Dessa statusuppdateringar skickas 

med jämna mellanrum till de andra spelarna i matchen. 

Den andra sortens händelser är speciella händelser som skapas när exempelvis en ny spelar-

entitet ska skapas, eller att en spelare har skapat en ny projektil. Ett annat exempel på en 

sådan händelse är händelsen som talar om att nuvarande spelomgång är över. 

4.2.2 Speltillstånd 

Varje spelare i undersökningsspelet har ett eget speltillstånd. Ett speltillstånd definieras som 

ett utgångstillstånd som påverkas av en mängd händelser för att bilda spelets nuvarande 

tillstånd. För att hålla speltillstånden synkroniserade måste då alla händelser som genereras 

hos andra spelare nå alla andra spelare samt utföras i korrekt ordning. För att uppnå denna 

synkronisering har algoritmen timewarp använts som har definierats i avsnitt 2.3.4. 

Speltillstånd sparas i en egen länkad lista som sorteras baserat på det tidssteg då 

speltillståndet genererades. När timewarp behöver tillämpas itererar spelet tillbaka genom 

de äldre speltillstånden för att hitta det tillstånd som timewarp ska utgå ifrån. När timewarp 

sedan spolar fram igen skrivs de sparade speltillstånden över.  

För att förhindra att de sparade speltillstånden och händelsesamlingarna tar allt för mycket 

plats existerar ett tröskelvärde för hur många gamla speltillstånd och händelsesamlingar 

som får sparas. När detta tröskelvärde överstigs tas de sparade speltillstånd och 

händelsesamlingar som har överstigit tröskelvärdet bort ur sina respektive listor. 

Tröskelvärdet som valdes tillåter spelet att spara speltillstånd och händelser som är upp till 

två sekunder gamla. Då all nätverksöverföring sker via kabel över små avstånd finns det 
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ingen risk för att datapaket försvinner under överföringen och därmed måste skickas igen. 

Detta leder till att den tid de skickade paketen kan fördröjas begränsas enligt den 

kontrollerade artificiella fördröjningen som skapas av nätverksemulatorn. Då dessa 

förutsättningar leder till att spelet inte kommer att tvingas spola tillbaka särskilt långt valdes 

tröskelvärdet till två sekunder då detta gav spelet en stor nog buffer av speltillstånd. 

Alla spelare utgår ifrån samma grundläggande speltillstånd. Detta grundtillstånd består av 

en förgenererad nivå utan några spelare eller andra entiteter. 

Speltillståndet uppdateras enligt följande steg: 

1. Alla eventuella nya meddelanden läses och nya händelser placeras i korrekt 

händelsesamling. Om äldre händelser har mottagits och timewarp måste tillämpas 

registreras detta nu. 

2. Användarinput registreras och konverteras till en händelse som läggs i korrekt 

händelsesamling. 

3. Om timewarp måste tillämpas görs detta nu. 

4. Nuvarande tidssteg räknas upp. 

5. Ett nytt speltillstånd skapas genom att klona det senaste speltillståndet. Detta nya 

speltillstånd tilldelas nuvarande tidssteg. 

6. Eventuella händelser för detta tidssteg appliceras på det nya speltillståndet. 

7. Speltillståndet uppdaterar lokala entiteters positioner och status samt interpolerar 

externa entiteters positioner mot deras senast angivna position. 

8. Det nya speltillståndet sparas sist i den länkade listan med speltillstånd. 

9. Om nya statusuppdateringar ska sändas görs detta nu. 

10. Speltillstånd och händelsesamlingar som har passerat tröskelvärdet tas nu bort. 

Då varje spelare enbart har kontroll över lokala entiteter betyder detta att de måste förlita sig 

på statusuppdateringar från andra spelare för att kunna skapa en helhetsbild över hur hela 

speltillståndet ser ut. Detta betyder att spelaren inte kan uppdatera externa entiteters 

positioner utan måste vänta på en positionsuppdatering. För att dölja dessa 

positionsuppdateringar från spelaren och för att ge illusionen av att spelet faktiskt 

uppdaterar alla entiteters positioner kontinuerligt tillämpas en teknik som kallas 

interpolation. Genom att skilja mellan en entitets utritade position och dess sanna position 

kan spelet gradvis förflytta entiteten från dess gamla position mot dess nya position och på 

så sätt ge illusionen om att entiteten faktiskt uppdateras varje tidssteg. Detta betyder också 

att det introduceras en kort fördröjning mellan att en positionsuppdatering anländer och att 

spelet visar entitetens nya korrekta position. Positionsuppdateringar skickas dock ofta nog 

och interpolationen utförs snabbt nog för att denna fördröjning inte ska ha någon större 

påverkan på spelupplevelsen.  

4.2.3 Spelare och kollisioner 

Då undersökningsspelet bygger på en peer-to-peer arkitektur har varje spelare fullständig 

kontroll över sin egen avatar. Spelet läser av nuvarande input från spelarens tangentbord 

samt räknar ut hur musen har flyttat på sig mellan varje tidssteg. Denna information 

sammanfattas sedan som en händelse och tilldelas ett tidssteg enligt nuvarande fördröjning. 

Då spelaren enbart kan påverka sin egen avatar skickas inte någon input till de andra 

spelarna utan allting appliceras enbart lokalt. När händelsen appliceras på ett speltillstånd 

kopplas inputen vidare till spelarens avatar där de sparade tangenterna avläses för att räkna 
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ut vilken riktning spelaren ska röra på sig och musförändringen appliceras på spelaren sikte. 

Anledningen till att spelarens input är fördröjt beror på att positionsuppdateringar från 

andra spelare också är fördröjda. Med andra ord måste vi fördröja vår egen input för att våra 

tidigare positionsuppdateringar ska hinna färdas till de andra spelarna i tid. Hade vi 

applicerat input direkt hade vår egen avatar alltid varit osynkroniserad med de andra 

spelarna. Det är med andra ord här den lokala fördörjningen tillämpas för att förebygga att 

dessa synkroniseringsfel. 

Eftersom spelet bygger på en peer-to-peer arkitektur så simulerar varje enskild spelare sin 

egen del av spelvärlden och utgår från statusuppdateringar från andra spelare för att 

beräkna hur det gemensamma speltillståndet borde se ut. Saker som simuleras lokalt är 

kontrollen över den lokala spelaren, de projektiler som spelaren har skapat samt 

kollisionshanteringen för de lokala entiteterna. Detta fungerar väldigt bra så länge det inte 

sker något överlapp mellan simuleringarna, med andra ord så länge lokala entiteter inte 

krockar med externa entiteter. För att spelet ska kunna fungera så krävs dock kollisioner 

mellan spelare och projektiler, därför måste detta problem lösas. 

Sättet som detta problem löses på är att lokala entiteter kollas för kollision mot den position 

som senast rapporterades från motspelarna. Utifrån denna information kan projektilerna 

kollidera med andra spelare. När en projektil kolliderar med en annan spelare sparas denne 

spelares GUID i projektilen. Denna information överförs sedan vid nästa statusuppdatering 

för projektilen där projektilens status nu är satt till att den har kolliderat samt med vem 

projektilen har kolliderat med. När en spelare tar emot detta meddelande och utför 

statusuppdateringen jämför spelaren projektilens föregående status med nuvarande status, 

och om de skiljer sig åt kollar spelaren om projektilen har kolliderat med den lokala 

spelaren. Om detta stämmer uppdaterar spelaren sin egen hälsa och om spelaren har dött så 

väljer spelaren ett lämpligt tidssteg då spelaren ska återuppstå. Spelarens nya status skickas 

sedan till de andra spelarna vid nästa statusuppdatering. 

Detta betyder med andra ord att en fördröjning uppstår mellan det att en projektil har 

kolliderat med en annan spelare och att resultatet av den kollisionen registreras hos de andra 

spelarna. Vanligtvis kan denna fördröjning döljas genom att exempelvis en explosion visar 

att projektilen har kolliderat med spelaren. Detta leder till att spelet upplevs som mer 

svarskänsligt då spelaren får en direkt respons om att han eller hon har träffat sin 

motspelare. Ett sådant system har dock inte implementerats i undersökningsspelet då andra 

delar av spelet har fått prioriteras för att spelet skulle hinnas implementeras inom de 

tidskrav som har funnits. 

4.2.4 Mätning av nätverksförhållanden 

För att kunna implementera den dynamiska lokala fördröjningen måste nätverkets 

egenskaper kunna mätas. Egenskapen som har störst påverkan på spelet är hur stor 

fördröjning det är mellan det att ett paket skickas och att det tas emot hos mottagaren. 

Den tid det tar för ett meddelande att färdas från en spelare till en annan spelare och tillbaka 

igen kallas för tvåvägsfördröjning, eller round-trip-time (förkortas RTT) på engelska. Den 

tid det tar för ett meddelande att enbart färdas till sin mottagare kallas för 

envägsfördröjning, eller one-way-delay på engelska. Det finns inga garantier att rundturs-

fördröjningen är symmetrisk, då det kan vara olika fördröjning beroende på vilket håll 

meddelandet ska färdas mellan två spelare. 
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I ett klient/server system fördröjs alla handlingar med rundturs-fördröjningen då 

meddelandet måste färdas från spelaren till servern och tillbaka igen. I ett peer-to-peer 

system behöver handlingar enbart fördröjas med en-vägs-fördröjningen då meddelandet 

enbart behöver skickas till de andra spelarna och inget svar behöver tas emot för att 

handlingen ska få utföras. Detta gör spel som använder peer-to-peer system generellt mer 

svarskänsliga och är en av anledningarna till att peer-to-peer valdes som grund till 

utvecklingsspelet. 

Då fördröjningen mellan spelare inte nödvändigtvis är symmetrisk måste tiden det tar att 

skicka ett meddelande från en spelare till en annan mätas. Det går med andra ord inte att 

halvera tvåvägsfördröjningen för att beräkna envägsfördröjningen. Istället måste spelare 

skicka meddelanden och mäta hur lång tid det tar för dem att nå sin mottagare. När 

mottagaren tar emot ett sådant meddelande räknar mottagaren ut tidsskillnaden och skickar 

tillbaka ett svarsmeddelande med nuvarande envägsfördröjning. Dessa meddelanden skickas 

med jämna mellanrum mellan de olika spelarna för att mäta nätverkets nuvarande 

förhållanden. 

Hur ofta man skickar dessa meddelanden påverkar hur reglersystemet fungerar då det är 

dessa meddelanden som bestämmer vilken signal reglersystemet ska ställa in sig mot. 

Någonting som man bör ta i åtanke är hur ofta dessa meddelanden ska sändas. Då 

reglersystemet behöver färsk data om nätverksförhållanden bör spelarna skicka dessa 

meddelanden ofta. Antalet paket som skickas kan liknas vid en samplingsfrekvens där 

nuvarande nätverksförhållandet mäts. För att undvika att paket som anländer i fel ordning 

påverkar reglersystemet med felaktig eller gammal data skickas dessa uppdateringspaket i 

sekvens. Gamla paket som har anlänt i fel ordning tas med andra ord bort då de kommer att 

innehålla felaktig data. 

4.2.5 Val av artificiell fördörjning 

Då undersökningsspelet ska spelas under speciella nätverksförhållanden behövs lämpliga 

värden tas fram för den artificiella fördröjningen. Den artificiella fördröjningen består av två 

variabler. Den första variabeln är en konstant fördröjning och den andra variabeln är en 

slumpmässig värde som varierar från noll till ett utvalt värde. Dessa två variabler adderas för 

att bilda den artificiella fördröjningen. Varje skickat meddelande fördröjs med detta värde 

innan de skickas till sin mottagare. Som tidigare nämnt implementeras denna funktionalitet 

av det utvalda nätverksbiblioteket. 

Under spelets implementation testades flera olika värden för den artificiella fördröjningen 

för att hitta värden som liknade nätverksförhållanden för ett stabilt nätverk med lite jitter 

samt ett instabilt nätverk med mycket jitter. Efter att värden för den artificiella 

nätverksfördröjningen hade valts valdes även värdet för den statiska lokala fördörjningen. 

Genom att testspela spelet under olika värden för den statiska lokala fördröjningen valdes 

slutligen att den statiska lokala fördröjningen skulle vara densamma som den konstanta 

fördröjningen plus hälften av det maximala värdet för den slumpmässiga fördröjningen. De 

slutgiltiga värden som valdes för nätverksfördröjningen och den statiska lokala 

fördröjningen finns angivna i Tabell 3. 

Tabell 3 Värden för envägsfördröjning angivna i millisekunder 

Scenario Konstant Jitter Statisk lokal fördröjning 
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fördröjning 

Lågt jitter 75 50 100 

Högt jitter 75 125 137.5 

4.3 Val av reglersystem 

Den lokala fördröjningen styrs som tidigare nämnt enligt ett digitalt reglersystem. Det som 

skiljer analoga och digitala reglersystem är att analoga reglersystem uppdateras 

kontinuerligt medan digitala system uppdateras enligt en viss uppdateringsfrekvens. Genom 

att ha en snabb uppdateringsfrekvens kan ett digitalt system likna ett analogt. Denna 

uppdateringsfrekvens behöver nödvändigtvis inte bindas till exempelvis spelets 

uppdateringsfrekvens utan kan hållas separat. För att göra implementationen enklare har 

dock samma uppdateringsfrekvens valts för både spelet och reglersystemet, nämligen 60 

gånger i sekunden. 

Ett analogt reglersystem kan även ha tillgång till en kontinuerlig signal. Detta är dock inte 

möjligt för det reglersystem som har implementerats i undersökningsspelet då signalen som 

systemet styrs mot uppdateras via mottagna paket som innehåller information om den 

nuvarande nätverksfördröjningen. 

Under implementationen undersöktes tre olika reglersystem. Dessa var en P-regulator, en 

PI-regulator samt en PID-regulator. Reglersystemen har implementerats utifrån 

beskrivningar och exempel i Thomas (2008). Alla reglersystemen fungerar enligt samma 

princip, ett nuvarande värde matas in i regulatorn tillsammans med ett börvärde, i 

undersökningsspelets fall matas värdet för den lokala fördröjningen in tillsammans med 

nuvarande nätverksfördröjning. Genom att räkna ut felet mellan dessa värden tas en 

styrsignal fram som appliceras på det nuvarande värdet för att flytta det närmre börvärdet. 

Skillnaderna mellan de olika systemen bygger på vad som ska tas i åtanke när styrsignalen 

räknas ut. Det reglersystem som slutligen användes i undersökningsspelet var PID-

regulatorn. Anledningen till detta var för att den hade tillgång till flest 

inställningsmöjligheter och ansågs även uppnå bäst resultat. Hade mer tid funnits hade det 

säkerligen gått att hitta passande inställningar för alla reglersystem men då 

implementationen genomfördes under strikta tidskrav lades fokus på att hitta korrekta 

inställningar till det utvalda reglersystemet. 

4.3.1 Reglersystemets inställningar 

Reglersystem kan ställas in genom att man förändrar systemets inställningsvariabler (se 

avsnitt 2.4). Det beteende som undersökningsspelets reglersystem har ställts in mot är att 

systemet ska styra den lokala fördröjningen mot att matcha nuvarande nätverksegenskaper. 

Systemet har även ställts in för att undvika kraftfulla förändringar på grund av kortvariga 

spikar i nätverksfördröjning. Dessa kriterier har tagits fram under spelets implementation 

där undersökningsspelet har testspelats för att identifiera störande beteenden som kan 

spåras till reglersystemet. Då reglersystemet reagerade kraftfullt vid kortvariga spikar i 

nätverksfördröjning uppfattades spelet som svårspelat då dessa kraftfulla förändringar i 

lokal fördröjning påverkade spelarens förmåga att sikta. Reglersystemets uppgift är då att 

under kontrollerade former försöka matcha den lokala fördröjningen mot långvariga 

förändringar i nätverksförhållanden. 
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För att ställa in de olika reglersystemen krävdes data om hur nätverksförhållanden 

förändrades under en spelomgång. Det krävdes även att dessa nätverksförhållanden kunde 

gå att återskapas för att de olika regulatorerna skulle kunna ställas in enligt samma 

förutsättningar. Rådande nätverksförhållanden i varje tidssteg sparades därför i en lista som 

sedan sparades i en textfil efter varje spelomgång. Denna textfil kunde sedan läsas in i ett 

separat program som ritade upp en graf över hur nätverksfördröjningen förändrades över 

tid. Den lokala fördröjningen sparades även ner i en separat textfil och lästes in i samma 

program. Detta gjorde det möjligt att ställa in de olika regulatorerna för att jämföra deras 

resultat med hur spelets regulator hade styrt den lokala fördröjningen. På detta sätt 

experimenterades olika inställningsvärden fram för de olika regulatorerna tills 

reglersystemet ansågs uppfylla de kriterier som har ställts. 

Figur 8 visar en bild av programmet som användes vid inställningen av reglersystemet. P-

regulatorn visas i en röd färg, PI-regulatorn visas i en grön färg och PID-regulatorn visas i en 

blå färg. Nätverksfördröjningen visas i svart. Den tidigare fördröjningen visas inte i denna 

bild. 

 

Figur 8 Bild på programmet som användes vid inställning av reglersystemen. 

4.3.2 P-regulatorn 

En P-regulator är den mest grundläggande av reglersystemen. Styrvärdet den räknar ut är en 

proportion av det nuvarande felet. Med andra ord använder den sig enbart av det nuvarande 

felet mellan är-värdet och börvärdet för att räkna ut styrsignalen.  En P-regulator beräknar 

styrvärdet enligt Formel 1. 

  ( )      ( ) Formel 1 

Där u(t) är styrsignalen för nuvarande tidpunkt t, e(t) är det nuvarande fel för tidpunkt t och 

Kp är regulatorns inställningsvärde. P-regulatorn implementerades enligt följande 

programkod: 
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double pRegulator(double isValue, double shouldValue) 
{ 

double error = isValue - shouldValue; 
 

double proportion = Kp * error; 
 
return proportion; 

} 
Anledningen till att P-regulatorn valdes bort var på grund av att den hade för få 

inställningsmöjligheter. För att regulatorn skulle reagera snabbt nog var den tvungen att 

vara inställd för att ge en kraftig signal. När nätverksfördröjningen varierade mycket under 

korta tidsperioder ledde detta till att den lokala fördröjningen också varierade mycket. Detta 

uppfattades som irriterande och ledde till att P-regulatorn valdes bort. 

4.3.3 PI-regulatorn 

En PI-regulator är en utbyggnad av P-regulatorn. En PI-regulator använder sig av värdet 

från P-regulatorn men den beräknar även reglersystemets sammanlagda fel. Med andra ord 

använder sig PI-regulatorn av felvärdets integral för att räkna ut styrsignalen. PI-regulatorn 

beräknar styrvärdet enligt Formel 2. 

  ( )      ( )  
 

  
 ∫  ( )  

 

 

 Formel 2 

Där 
 

  
 är inställningsvärdet för den integrerade delen av PI-regulatorn och h är 

reglersystemets uppdateringsfrekvens. PI-regulatorn implementerades enligt följande 

programkod: 

double piRegulator(double isValue, double shouldValue, double updateFrequency) 
{ 

double error = isValue - shouldValue; 
piSumError += error; 

 
double proportion = Kp * error; 
double integrate = (updateFrequency / Ki) * piSumError; 

 
return proportion + integrate; 

} 

PI-regulatorn gav bättre resultat än P-regulatorn då den reagerade långsammare på stora 

spikar i nätverksfördröjningen. Anledningen till att den valdes bort var för att den reagerade 

för långsamt på normala förändringar i nätverksfördröjning för att ge ett tillräckligt bra 

resultat för att användas. Under inställningsfasen hittades inga inställningar som gav ett 

snabbt resultat utan att PI-regulatorn överskred sitt mål. PI-regulatorn hade även en 

tendens att börja oscillera då den var inställd att ge en stark signal. 

4.3.4 PID-regulator 

En PID-regulator är en utbyggnad av PI-regulatorn. Detta reglersystem använder sig av de 

tidigare reglersystemens värden men använder sig även av felets förändring för att beräkna 

styrvärdet. Med andra ord använder PID-regulatorn felets derivata i styrsignalens beräkning. 

PID-regulatorn beräknar styrvärdet enligt Formel 3. 
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 ( ) Formel 3 
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Där Kd är inställningsvärdet för den deriverade delen av PID-regulatorn. PID-regulatorn 

implementerades enligt följande programkod: 

double pidRegulator(double isValue, double shouldValue, double updateFrequency) 
{ 

double error = isValue - shouldValue; 
double pidOldError = pidSumError; 
pidSumError += error; 

 
double proportion = Kp * error; 
double integrate = (updateFrequency / Ki) * pidSumError; 
double derivate = Kd * ((pidSumError - pidOldError) / updateFrequency); 

 
return proportion + integrate + derivate; 

} 

PID-regulatorn reagerade snabbare än PI-regulatorn men behöll även egenskapen att den 

undvek kraftfulla förändringar på grund av spikar i nätverksfördröjningen. PID-regulatorn 

hade även störst inställningsmöjligheter då varje del av regulatorn kunde ställas in för sig. 

Tack vare PID-regulatorns inställningsmöjligheter och på grund av att den delade flera 

egenskaper med de tidigare regulatorerna valdes PID-regulatorn att styra den lokala 

fördröjningen i undersökningsspelet. 

4.4 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att verifiera att spelet var spelbart under liknande 

förhållanden som de som skulle råda under själva undersökningen. Pilotstudien 

genomfördes genom att koppla samman två datorer med liknande prestanda direkt via en 

cat5 kabel. Spelet provspelades sedan i flera spelomgångar för att upptäcka eventuella brister 

i spelets implementation. Under pilotstudien hittades inga uppenbara brister med spelets 

implementation och spelet uppfattades därmed redo för undersökningen. 
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5 Utvärdering 

Detta kapitel har till syfte att beskriva hur undersökningen som beskrevs i kapitel 3.1.2 har 

genomförts och även dess mål. Hur undersökningen har genomförts kommer att presenteras 

tillsammans med den data som har samlats in via undersökningen. Datan kommer sedan att 

analyseras för att utvärdera den hypotes arbetet handlar om, nämligen om den lokala 

fördröjningen kan styras för att förbättra spelarens spelupplevelse. 

Undersökningen som har genomförts är en dubbelblind kvantitativ undersökning vars syfte 

har varit att undersöka hur en dynamisk lokal fördröjning påverkar en spelares 

spelupplevelse. 

Undersökningen har använt ett upplägg som liknar det som används av Armitage och Zander 

(2004). Deras arbete handlar om att försöka mäta spelares spelupplevelse i nätverksspel där 

spelarna spelar spelet under olika nätverksförhållanden. De nätverksförhållanden som har 

används i undersökningen har specificerats i avsnitt 4.2.5. Genom att ställa upp specifika 

scenarion som spelet kommer att spelas under och låta spelarna beskriva spelupplevelsen 

efter varje spelat scenario enligt en angiven skala kan dessa scenarion rangordnas. 

Innan undersökningen påbörjades samlades bakgrundsinformation in om hur ofta spelaren 

spelade flerspelarspel av olika typer. Speltyperna delades upp i de speltyper som beskrivs i 

kapitel 2.2.3, nämligen spel som spelades ur förstaperson, tredjepersons och universell 

synvinkel. Syftet med detta var att se om exempelvis spelare med erfarenhet av olika typer av 

flerspelarspel påverkades olika än spelare som var mindre erfarna med samma typ av spel. 

Spelare har fått spela undersökningsspelet under sex olika scenarier. Varje scenario 

beskriver hur nätverksfördröjningen förändras och även vilken sorts lokal fördröjning som 

har tillämpats. De scenarion som har undersökts beskrivs i avsnitt 3.1.2 men för att göra 

rapporten enklare att läsa har de upprepats i Tabell 4. 

Tabell 4 Undersökningsscenarion 

Scenario Beskrivning 

Optimal 

Konstant artificiell fördröjning. Den statiska lokala 

fördröjningen överstiger den artificiella fördröjningen. 

Spelet spelas under optimala förhållanden. 

Låg/Statisk 
Nätverket påverkas lite av jitter. Statisk lokal 

fördröjning tillämpas. 

Låg/Dynamisk 
Nätverket påverkas lite av jitter. Dynamisk lokal 

fördröjning tillämpas. 

Hög/Statisk 
Nätverket påverkas mycket av jitter. Statisk lokal 

fördröjning tillämpas. 

Hög/Dynamisk 
Nätverket påverkas mycket av jitter. Dynamisk lokal 

fördröjning tillämpas. 

Hög/P- Nätverket påverkas mycket av jitter. Den lokala 
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Regulator fördröjningen förändras kraftigt. 

 

De olika scenarion kan sammankopplas med typiska förhållanden. Det optimala scenariot 

återspeglar exempelvis de förhållanden som finns när spelet spelas över ett LAN då 

nätverket inte påverkas alls av jitter utan nätverksfördröjningen hålls konstant. De scenarion 

där nätverksfördröjningen påverkas svagt av jitter (Låg/Statisk och Låg/Dynamisk) 

återspeglar de förhållanden som existerar när spelare spelar mot andra spelare som befinner 

sig inom samma område, exempelvis samma land. De scenarion som påverkas kraftfullt av 

jitter (Hög/Statisk, Hög/Dynamisk och Hög/P-Regulator) återspeglar de förhållanden som 

existerar när spelare spelar mot andra spelare som befinner sig på exempelvis andra 

kontinenter. 

För scenario Optimal spelas spelet under optimala omständigheter och agerar som det 

basfall som de andra scenariorna kommer att jämföras med. Scenario Hög/P-Regulator har 

som syfte att utvärdera valet av reglersystem. Om en spelare upplever samma resultat från 

de båda reglersystemen kan reglersystemets lämplighet att styra den lokala fördröjningen 

utvärderas. Ordningen som scenariorna har spelats i har slumpats fram för varje par av 

spelare vilket gav resultatet att alla par av spelare spelade scenariorna i en unik ordning. 

Detta är för att göra undersökningen så rättvis som möjligt då tidigare matcher med största 

sannolikhet påverkar hur spelaren uppfattar kommande spelomgångar. Genom att slumpa 

fram ordningen kan denna påverkan minimeras då varje par av spelare spelade scenariorna i 

olika ordning. Då undersökningen kräver att två spelare spelar mot varandra har båda 

spelarna självklart spelat spelet enligt samma scenario. 

Efter varje spelad match bads varje spelare att beskriva sin spelupplevelse enligt en angiven 

skala. Skalan som användes är den som har beskrivs i avsnitt 3.1.2.  Den går under namnet 

mean opinion score (förkortat MOS) och sträcker sig från 1 till 5 där varje steg i skalan är 

tydligt förklarad. En förklaring av varje steg i skalan återfinnes i Tabell 5. Dessa värden 

sammanfattas sedan till ett genomsnitt som gör det möjligt att jämföra hur spelare upplevde 

varje scenario.  

Tabell 5  Undersökningens skala 

Skala Beskrivning 

1 Ospelbara förhållanden, omöjligt att spela spelet 

2 Irriterande förhållanden, spelupplevelsen kraftigt påverkad 

3 Märkbar försämrad spelupplevelse men fortfarande accepterbar 

4 Mindre fel märkbara, överlag bra spelupplevelse 

5 Inga märkbara fel, perfekt spelupplevelse 

 

Vilket scenario som har spelats i varje match har hållits dolt under undersökningen. Innan 

varje undersökning påbörjades tilldelades varje spelare ett unikt id av spelet. Spelet sparade 

sedan ordningen på scenariorna i en textfil och parade ihop denna med spelarens id. 
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Spelarens id skrevs även ner på spelarens enkät för att göra det möjligt att para ihop 

matchernas ordning med spelarens enkät utan att visa för spelaren vilket scenario som skulle 

utvärderas. 

5.1.1 Dataanalys 

Totalt 20 respondenter genomförde undersökningen och respondenternas åldrar sträckte sig 

från 19 till 26. Av bekvämlighetsskäl genomfördes undersökningen av studenter på 

dataspelsutvecklingsprogrammen vid Högskolan i Skövde. Antalet respondenter gjorde 

uppdelningen mellan de olika erfarenhetsgrupperna svårt då antalet respondenter per grupp 

blev väldigt lågt. Detta gör i sin tur analysen av erfarenhetsgrupperna mindre relevant. 

Analysen mellan de olika erfarenhetsgrupperna har därför delegerats till Appendix A - . 

För att presentera datan som samlades in under undersökningen används stapeldiagram och 

även låddiagram. Låddiagram visar hur datan ligger utspridd över den angivna skalan. Själva 

lådan i låddiagramet visar hur den första, andra och tredje kvartilen av datan ligger utspridd. 

Lådans ”morrhår” visar max- respektive minimumvärdet. Diagramet visar med andra ord 

hur datan ligger utspridd. Som tidigare nämnt representerar varje scenario olika 

inställningar för den simulerade nätverksfördröjningen samt vilken typ av lokal fördröjning 

som tillämpas. Scenariorna representeras i Tabell 4. 

Låddiagramet i Figur 9 visar spridningen av MOS-värden för varje undersökt scenario för 

alla respondenter. Det faktiska MOS-värdet för alla respondenter över alla scenarion visas i 

Figur 10. 

Som diagrammen visar finns det likheter med hur spelarna uppfattade scenario A, B och E. 

Dessa tre scenarion har liknande MOS-värde och delar även liknande spridning. Det som är 

intressant är skillnaderna mellan hur spelarna uppfattar statisk fördröjning i ett stabilt 

nätverk jämfört med hur de uppfattar statisk fördröjning i ett instabilt nätverk. I ett stabilt 

nätverk med statisk lokal fördröjning rankar spelarna sin spelupplevelse på ett liknande sätt 

som när spelet spelas under optimala omständigheter. Jämfört med den dynamiska lokala 

fördröjningen uppfattas den statiska som ett bättre alternativt för ett stabilt nätverk. I ett 

instabilt nätverk föredras däremot en dynamisk lokal fördröjning framför den statiska lokala 

fördröjningen. Datan visar även att spelare föredrar den dynamiska fördröjningen som styrs 

av PID-regulatorn framför den som styrs av P-regulatorn. 
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Figur 9 Låddiagram som visar spridningen av MOS-värden för alla 
respondenter för alla scenarion 

 

Figur 10 Stapeldiagram över MOS-värdet för alla respondenter över alla 
scenarion 
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6 Slutsatser 

Detta kapitel har till syfte att sammanfatta resultaten från den genomförda undersökningen 

samt att analysera dess relevans och diskutera eventuella felkällor. Slutligen beskrivs även 

hur arbetet kan vidareutvecklas. 

6.1 Resultatsammanfattning 

Utifrån den insamlade datan syns två tydliga mönster. Det första mönstret är att en statisk 

lokal fördröjning föredras då undersökningsspelet spelas över ett stabilt nätverk. Det andra 

mönstret som syns är att en dynamiskt förändrad lokal fördröjning föredras framför en 

statisk lokal fördröjning då spelet spelas över ett instabilt nätverk. Det framgår även att den 

dynamiska lokala fördröjningen som styrdes av PID-regulatorn föredrogs framför den som 

styrdes av P-regulatorn. Detta tyder på att sättet den lokala fördröjningen förändras på 

påverkar spelares spelupplevelse. Skillnaderna mellan PID-regulatorn och P-regulatorn 

tyder med andra ord på att ett reglersystem är en lämplig lösning om det ställs in på ett 

korrekt sätt. 

6.2 Diskussion 

Detta arbete har haft som syfte att utvärdera en dynamiskt styrd lokal fördröjnings påverkan 

på en spelares spelupplevelse. För att resultaten av denna utvärdering ska vara relevanta 

krävs det att undersökningen minimerar antalet felkällor. Detta kapitel har som syfte att föra 

en diskussion om varför resultaten såg ut som de gjorde, men även att diskutera 

forskningsetiska aspekter och eventuella felkällor som har uppstått under undersökningen.  

Slutligen utvärderas arbetet utifrån samhälleliga aspekter. 

Någonting som inte har tagits i åtanke i arbetet är aspekten om genus mer än att både män 

och kvinnor har deltagit i undersökningen. Då arbetet inte har kretsat om denna aspekt är 

det inte relevant att diskutera den ytterligare i denna rapport. 

Resultaten av undersökningen visar att spelare föredrar statisk lokal fördröjning då de spelar 

över ett nätverk som påverkas svagt av jitter. De föredrar dock dynamisk lokal fördröjning då 

de spelar över ett nätverk som påverkas kraftfullt av jitter. Skillnaderna i MOS-värden 

mellan de undersökta scenariorna är dock relativt låga. Anledningen till detta framgår 

tydligare då datan delas upp mellan de olika erfarenhetsgrupperna vilket visas i Appendix A - 

. Där syns det hur vissa erfarenhetsgrupper inte såg någon större skillnad mellan de 

undersökta scenariorna. Detta påverkar resultatet i form av att MOS-värden mellan de olika 

undersökta scenariorna blir jämnare, även om vissa mönster fortfarande syns. Om antalet 

respondenter hade varit högre hade skillnaderna mellan de undersökta scenariorna 

förmodligen varit större men detta diskuteras ytterligare i avsnittet om felkällor. 

6.2.1 Felkällor 

För att resultaten från undersökningen ska vara relevanta måste ett antal forskningsetiska 

aspekter tas i åtanke. Den största aspekten som måste tas i åtanke är antalet felkällor och 

dess påverkan på undersökningens resultat. Detta avsnitt har som syfte att lyfta fram och 

diskutera de felkällor som har upptäckts under arbetets gång och även det arbete som har 

tagits för att minimera deras påverkan på resultatet. 
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Reglersystemets inställningar identifierades som en stor eventuell felkälla. Då 

undersökningen bygger på jämförandet mellan en dynamisk lokal fördröjning och en statisk 

lokal fördröjning måste båda alternativen vara korrekt inställda för att göra jämförelsen så 

rättvis som möjligt. Därför togs det stora åtgärder under implementationen att ställa in de 

båda teknikerna på ett sådant bra sätt som möjligt. Större åtgärder hade förmodligen kunnat 

tas i form av en större pilotundersökning där olika inställningar på både den statiska och den 

dynamiska lokala fördröjningen kunde ha jämförts. 

Ordningen mellan scenariorna identifierades som en felkälla då tidigare scenarion skulle 

kunna påverka spelarens uppfattning av kommande scenarion (se avsnitt 5). För att 

minimera denna felkälla spelade varje par av spelare scenariorna i en unik ordning. En sak 

som uppmärksammades i Dick m.fl. (2003) är att spelare har en tendens att underskatta hur 

hög nivå av nätverksfördröjning som dom kan hantera. För att undvika att spelares 

eventuella förutfattade meningar om vad som anses vara tolererbar nätverksfördröjning i 

onlinespel skulle påverka undersökningen hölls nätverksfördröjningen dold. 

Under undersökningen uppmärksammades dock tre tydliga felkällor som kan ha påverkat 

undersökningens resultat. Den första felkällan är antalet respondenter som gjorde 

undersökningen och även homogeniteten. Då enbart 20 respondenter deltog i 

undersökningen är det svårt att hävda att resultaten från undersökningen ska vara 

tillämpningsbara på en större skala. Hade antalet respondenter dubblerats skulle resultaten 

varit av större relevans. Även om det syns tydliga mönster utifrån det nuvarande antalet 

respondenter hade ett större antal respondenter gjort resultaten från undersökningen mer 

relevanta. Ett större antal respondenter hade även styrkt uppdelningen mellan 

erfarenhetsgrupperna då det hade funnits fler respondenter per grupp vilket förhoppningsvis 

hade gjort det enklare att hitta eventuella mönster i den insamlade datan. En större 

spridning av erfarenhet hos respondenterna hade även ökat undersökningens relevans. 

Den andra felkällan bygger på hur informationen om nätverkets egenskaper samlades in. Då 

undersökningsspelet spelades över ett LAN krävdes det att nätverksfördröjningen 

simulerades. Denna simulation styrdes av nätverksbiblioteket Lidgren (2010) och innebar 

att varje meddelande fördröjdes med en fördröjning inom ett fastställt intervall. Detta gav 

upphov till ett väldigt slumpmässigt beteende för nätverksfördröjningen. Ett alternativt 

tillvägagångssätt för att simulera nätverksfördröjning presenteras av Ahmed, Kooij, van 

Vugt, och Wattimena (2006). Deras metod bygger på att nätverket enbart påverkas kraftfullt 

av jitter inom vissa tidsintervall. Med andra ord utsätts nätverket för en låg nivå av jitter som 

temporärt höjs inom vissa intervaller. Man gör detta för att försöka simulera fenomenet 

route flapping där nätverksfördröjningen temporärt höjs på grund av att en av noderna i 

nätverket påverkas kraftigt av exempelvis trängsel. Genom att använda detta 

tillvägagångssätt styrs nätverksfördröjningen på ett mer realistiskt sätt och återskapar ett 

mer verkligt scenario. 

Som resultaten visade uppfattades en statisk lokal fördröjning som ett bättre alternativ då 

spelet spelades under ett stabilt nätverk. Om detta alternativa tillvägagångssätt hade 

implementerats hade det varit möjligt att upptäcka exempelvis när nätverket utsattes för 

extra mycket jitter och därmed bygga reglersystemet för att kompensera enbart då nätverket 

agerade instabilt. Detta hade även testat reglersystemet mot mer realistiska omständigheter 

då nätverksegenskaperna hade simulerats på ett mer realistiskt sätt. 
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Den tredje felkällan har att göra med hur spelet uppfattades av spelarna. Då inga spelare 

hade spelat spelet innan undersökningen hade de svårt att identifiera spelets korrekta 

beteende. Detta gjorde det svårt att skilja mellan tillfällen där spelet fungerade korrekt och 

tillfällen där spelet visade ett inkorrekt bettende på grund av nätverksfördröjningen. 

Då inga effekter fanns tillgängliga som gjorde det möjligt att exempelvis visa när ett skott 

exploderade var det svårt för spelarna att veta när de hade blivit träffade. Genom att göra 

spelets korrekta beteende mer uppenbart för spelarna hade det varit enklare att skilja på 

spelets korrekta beteende och eventuella brister som uppstod på grund av 

nätverksfördröjningen. Denna felkälla upptäcktes tidigt i undersökningen och för att 

minimera dess påverkan på undersökningen beskrevs spelets korrekta beteende så tydligt 

som möjligt innan varje undersökning påbörjades. 

6.2.2 Samhälleligt bidrag  

Det bidrag detta arbete gör ur en ren samhällelig aspekt är att bidra till utvecklandet av 

bättre dataspel. Arbetet har kretsat kring att förändra en befintlig teknik med syftet att 

förbättra spelares spelupplevelse. Resultaten från undersökningen styrker hypotesen om att 

en lokal fördröjning går att förändra baserat på nätverkets egenskaper för att förbättra 

spelarens spelupplevelse med observationen att nätverket måste påverkas starkt av jitter om 

förändringen i lokal fördröjning ska vara till hjälp. Utifrån resultaten från den insamlade 

datan kan man dra slutsatsen att om ett nätverksspel spelas över ett instabilt nätverk kan ett 

reglersystem tillämpas för att styra den lokala fördröjningen för att förbättra 

spelupplevelsen. Problemet ligger i att identifiera när eller om nätverket är instabilt. Om det 

går att identifiera när nätverket påverkas starkt av jitter skulle det vara möjligt att aktivera 

den dynamiska fördröjningen för att hjälpa spelaren att kompensera för 

nätverksfördröjningen. Ett annat alternativ vore att försöka uppskatta nätverkets egenskaper 

innan spelaren påbörjar en spelomgång genom att exempelvis diagnosiera anslutningen 

mellan spelarna då spelarna exempelvis befinner sig i en spellobby tillsammans innan själva 

spelomgången påbörjas. Genom att ta reda på om spelaren är ansluten till de andra spelarna 

via ett instabilt nätverk innan spelet börjar skulle det vara möjligt att bestämma innan en 

match påbörjas om en statisk eller dynamisk lokal fördröjning ska tillämpas. 

Då arbetet enbart har fokuserat på tekniken lokal fördröjning begränsas bidraget till de 

tillfällen då denna teknik bör tillämpas. Detta betyder inte att tekniken enbart lämpar sig till 

spel. Mauve (2000) använder lokal fördröjning för att synkronisera en kooperativ 

arbetsmiljö vid namn TeCo3D. Då tekniken fungerar på samma sätt även om den inte 

implementeras i ett spel betyder det att styrd lokal fördröjning bör gå att tillämpas på 

samtliga ställen där lokal fördröjning tillämpas. 

Spelet som byggdes för undersökningen är ett typexempel på de tillfällen då lokal 

fördröjning bör tillämpas. Spelets speltillstånd är litet nog för att reparationsmekanismen 

som tillämpas tillsammans med den lokala fördröjningen ska fungera utan att sakta ner 

spelet och spelet är känsligt för de inkonsekvenser som den lokala fördröjningen förebygger. 

Även om undersökningsspelet är ett typexempel kan tekniken tillämpas på en bredare skala. 

Då tekniken enbart förebygger fel bör den tillämpas tillsammans med en form av 

reparationsmekanism. Detta är dock inte alltid nödvändigt. Tekniken kan används 

tillsammans med en andra synkroniseringsmekanismer (exempelvis dead reckoning som 

beskrivs i avsnitt 2.3.3). Då den lokala fördröjningen enbart minskar antalet fellevererade 

meddelanden bör den gå att tillämpas på många olika typer av spel tillsammans med många 
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olika typer av synkroniseringsmekanismer. Eftersom den styrda lokala fördröjningen enbart 

är en optimering av lokal fördröjning borde det vara möjligt att tillämpa den på de ställen 

där lokal fördröjning används. 

6.3 Framtida arbete 

I resultatsammanfattningen identifierades skillnader mellan hur de olika typerna av lokal 

fördröjning uppfattades då spelet spelades över olika typer av nätverk. Exempelvis föredrog 

spelare en statisk lokal fördröjning då spelet spelades över ett stabilt nätverk. I ett kort 

perspektiv hade arbetet kunnat utveckalts för att vidareutveckla reglersystemet mot att både 

kunna hantera stabila och instabila nätverk. Detta kan i sin tur utvecklas till att utvärdera 

olika metoder för att identifiera nätverksegenskaper.  

Eftersom reglersystemets inställningar påverkar hur det reagerar på olika typer av nätverk 

vore det intressant att undersöka metoder för att identifiera olika typer av nätverk för att 

sedan skapa inställningar för ett reglersystem som matchar dessa nätverkstyper. Genom att 

anpassa olika typer av inställningar för olika typer av nätverk skulle det vara möjligt att 

tillämpa en dynamisk lokal fördröjning specifikt för spelarens nätverkstyp. Därför vore det 

intressant att utvärdera olika tekniker för att identifiera stabila och instabila nätverk för att 

sedan optimera reglersystemet för att matcha dessa typer av nätverk. 

Om detta framtida arbete utförs hade det kunnat kombineras med föreliggande arbete för att 

göra en dynamisk lokal fördröjning styrd av ett reglersystem ett lämpligt alternativ till en 

statisk lokal fördröjning. 

Utvärderingsspelet spelades över ett LAN där nätverksfördröjningen har simulerats. Med 

andra ord har utvärderingen inte genomförts i en strikt realistisk miljö även om steg har 

tagits för att komma så nära realism som möjligt. Nästa steg i att utveckla den metod arbetet 

har använt vore att genomföra samma typ av utvärdering fast i en fullständig realistisk miljö. 

Med andra ord kan spelet spelats över internet mot andra spelare för göra det möjligt att 

utvärdera den dynamiska lokala fördröjningen i verkligheten. Detta skulle kunna 

kombineras med det tidigare nämnda arbetet där nätverkstyper identifieras. 

Genom att utföra undersökningen i en strikt realistisk miljö skulle det vara möjligt att dra 

konkreta slutsatser om huruvida en dynamisk lokal fördröjning styrd av ett reglersystem är 

ett bättre alternativ än en statisk lokal fördröjning. Då utvärderingen inte sker under 

kontrollerade omständigheter måste dock åtgärder tas för att minimera spelares förmåga att 

fuska. 
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Appendix A -  Undersökningsdata och 
erfarenhetsgrupper 

I detta appendix analyseras den data som har samlats in i undersökningen utifrån spelarnas 

olika erfarenhet med olika typer av onlinespel. De olika speltyper som datan har delats in i är 

de som tas upp i avsnitt 2.2.3. 

Erfarenhetsgrupp - Förstapersonsvinkel 

Följande data visar hur spelare som har olika erfarenhet med flerspelarspel som spelas ur en 

förstapersonsvinkel påverkas av en dynamiskt förändrad lokal fördröjning. Datan beskrivs 

enligt samma typer av diagram som har använts innan. Stapeldiagrammet i Figur 11 visar de 

faktiska MOS-värdena för erfarenhetsgrupperna medan låddiagrammen som visas i Figur 12, 

Figur 13 och Figur 14 visar spridningen av MOS-värden för de olika erfarenhetsgrupperna.  

 

Figur 11 Stapeldiagram över MOS-värden för de olika erfarenhetsgrupperna 
över alla scenarion 

Den största skillnaden mellan de olika erfarenhetsgrupperna är att gruppen med minst 

erfarenhet föredrar både den statiska och den dynamiska lokala fördröjningen då spelet 

spelas under stabila nätverksförhållanden, men de märker ingen större skillnad då den 

lokala fördröjningen styrs av P-regulatorn eller PID-regulatorn då spelet spelas under 

instabila nätverksförhållanden. Överlag syns samma mönster i de olika 

erfarenhetsgrupperna som den totala datamängden visar. Den statiska lokala fördröjningen 

föredras över den dynamiska då spelet spelas över ett stabilt nätverk, och den dynamiska 

föredras för ett instabilt nätverk.  
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 II 

 

Figur 12 Låddiagram som visar spridningen av MOS-värden för spelare som har 
stor erfarenhet med flerspelarspel ur förstapersonsvinkel 

Någonting som är intressant med spridningen av MOS-värden för de spelare som har mest 

erfarenhet av flerspelarspel sedda ur en förstapersonsvinkel är hur scenario Låg/Dynamisk 

uppfattas. Det är det scenario som har lägst MOS-värde och även högst spridning. Förutom 

det scenariot är inte svaren särskilt utspridda och det framgår tydligt hur spelarna 

uppfattade varje scenario. 
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Figur 13 Låddiagram som visar spridningen av MOS-värden för spelare som har 
medelmåttig erfarenhet med flerspelarspel ur förstapersonsvinkel 

Spelare med medelstor erfarenhet av flerspelarspel som spelas ur en förstapersonsvinkel 

visar liknande mönster som dem med stor erfarenhet. Även här är spridningen låg. Det 

framgår även att spelare med medelmåttig erfarenhet inte märker någon större skillnad 

mellan statisk och en PID-kontrollerad dynamisk lokal fördröjning då spelet spelas över ett 

instabilt nätverk. Dock föredras dessa två alternativ över den P-regulator styrda dynamiska 

lokala fördröjningen. 
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Figur 14 Låddiagram som visar spridningen av MOS-värden för spelare som har 
liten erfarenhet med flerspelarspel ur förstapersonsvinkel 

För spelare med lägst erfarenhet är skillnaderna mellan de olika scenariorna små. Den 

största skillnaden mellan de olika scenarion är att båda dynamiska lokala fördröjningarna 

föredras över den statiska då spelet spelas över ett instabilt nätverk. Det är även störst 

spridning då spelet spelas under instabila nätverksförhållanden och den lokala 

fördröjningen styrs med en PID-regulator. Det som särskiljer denna grupp från båda andra 

erfarenhetsgrupperna är att denna grupp inte särskiljer en statisk lokal fördröjning och en 

dynamisk lokal fördröjning då spelet spelas under stabila nätverksförhållanden. 

Erfarenhetsgrupp - Tredjepersonsvinkel 

Följande data visar hur spelare som har olika erfarenhet med flerspelarspel som spelas ur en 

tredjepersonsvinkel påverkas av en dynamiskt förändrad lokal fördröjning. Datan beskrivs 

enligt samma typer av diagram som har använts innan. Stapeldiagrammet i Figur 15 visar de 

faktiska MOS-värden för erfarenhetsgrupperna medan låddiagrammen som visas i Figur 16, 

Figur 17 och Figur 18 visar spridningen av MOS-värden för de olika erfarenhetsgrupperna. 
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Figur 15 Stapeldiagram över MOS-värden för de olika erfarenhetsgrupperna 
över alla scenarion 

Det som särskiljer de olika erfarenhetsgrupperna är att de spelare med störst erfarenhet av 

flerspelarspel ur tredjepersonsvinkel inte ser någon större skillnad mellan de olika 

teknikerna då spelet spelas över ett instabilt nätverk. Spelarna som har störst erfarenhet 

föredrar dock en statisk lokal fördröjning då spelet spelas över ett stabilt nätverk vilket 

stämmer för alla erfarenhetsgrupper. 
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Figur 16 Låddiagram som visar spridningen av MOS-värden för spelare som har 
mycket erfarenhet med flerspelarspel ur tredjepersonsvinkel 

För gruppen av spelare med störst erfarenhet av flerspelarspel sedda ur tredjepersonsvinkel 

är spridningen mellan de olika scenariona låg. Det framgår även att denna erfarenhetsgrupp 

föredrar en statisk lokal fördröjning då spelet spelas över ett instabilt nätverk.  
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Figur 17 Låddiagram som visar spridningen av MOS-värden för spelare som har 
medelmåttig erfarenhet med flerspelarspel ur tredjepersonsvinkel 

Spridningen i gruppen med medelmåttig erfarenhet av flerspelarspel i tredjepersonsvinkel är 

relativt låg. Det framgår även att denna erfarenhetsgrupp ser liten skillnad mellan de olika 

teknikerna då spelet spelas över ett stabilt nätverk. Detta skiljer sig från de andra 

erfarenhetsgrupperna.  
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Figur 18 Låddiagram som visar spridningen av MOS-värden för spelare som har 
liten erfarenhet med flerspelarspel ur tredjepersonsvinkel 

För gruppen med lägst erfarenhet av flerspelarspel i tredjepersonsvinkel är spridningen som 

störst för scenario F. Överlag är det väldigt liten spridning och resultaten från datan 

stämmer med de mönster som återfinns i den samlade datamängden, nämligen att statisk 

lokal fördröjning föredras för ett stabilt nätverk och en dynamisk lokal fördröjning föredras 

för ett instabilt nätverk. 

Erfarenhetsgrupp - Universell synvinkel 

Följande data visar hur spelare som har olika erfarenhet med flerspelarspel som spelas ur en 

universell synvinkel påverkas av en dynamiskt förändrad lokal fördröjning. Datan beskrivs 

enligt samma typer av diagram som har använts innan. Stapeldiagrammet i Figur 19 visar de 

faktiska MOS-värden för erfarenhetsgrupperna medan låddiagrammen som visas i Figur 20, 

Figur 21 och Figur 22 visar spridningen av MOS-värden för de olika erfarenhetsgrupperna. 
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Figur 19 Stapeldiagram över MOS-värden för de olika erfarenhetsgrupperna 
över alla scenarion 

Utifrån den data som presenteras i Figur 19 syns det att gruppen med mest erfarenhet av 

flerspelarspel sedda ur en universell synvinkel inte särskiljer de olika scenariorna speciellt 

mycket. Det märks också att gruppen med medelmåttig erfarenhet särskilt föredrar scenario 

E där spelet spelas över ett instabilt nätverk och den lokala fördröjningen styrs av en PID-

regulator. För spelare med liten erfarenhet syns samma mönster som återfinns i den totala 

datamängden. 
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Figur 20 Låddiagram som visar spridningen av MOS-värden för spelare som har 
stor erfarenhet med flerspelarspel ur universell synvinkel 

Som tidigare nämnt skiljer sig MOS-värden för de olika scenariorna inte särskilt mycket för 

gruppen med mest erfarenhet. Detta speglas även i spridningen. Det scenario som har störst 

spridning är scenario C som även har lägst MOS-värde för denna erfarenhetsgrupp. 
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Figur 21 Låddiagram som visar spridningen av MOS-värden för spelare som har 
medelmåttig erfarenhet med flerspelarspel ur universell synvinkel 

För gruppen med medelmåttig erfarenhet är spridningen väldigt låg förutom för scenario F. 

Även här ser vi att denna erfarenhetsgrupp ser liten skillnad mellan de olika scenariorna. Det 

scenario som uppfattas som sämst är scenario D där spelet spelas över ett instabilt nätverk 

och den lokala fördröjningen hålls statisk.  
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Figur 22 Låddiagram som visar spridningen av MOS-värden för spelare som har 
liten erfarenhet med flerspelarspel ur universell synvinkel 

För gruppen med minst erfarenhet syns samma mönster som återfinns i den totala 

datamängden. Även här är spridningen låg. 
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