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ABSTRACT 
 
VARN – A network multiplayer 2D action game written in Java. All games that support any form of 
play across networks is in one way or another affected by the delay, or "ping", that occurs from the 
time it takes for information to travel over the wires. Not only does it take time, it varies depending 
on how far away the connected partner is and the current status of the network you are on. Through 
the years a lot of different methods have been developed to combat these delays. I have reviewed 
some of these methods and implemented a synchronization system in Java meant to be used in 
online action multiplayer games. 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
VARN – Ett nätverksbaserat 2D-actionmultiplayerspel skrivet i Java. Alla spel som stöder nån form av 
nätverksspel över Internet drabbas på ett eller annat sätt av det dröjesmål, eller "ping", som uppstår 
av den tid det tar för information att transporteras. Det tar dessutom inte bara tid, det tar olika lång 
tid beroende på hur långt bort den man är ansluten med befinner sig samt vilken status nätets alla 
berörda noder har just då. Genom åren har ett antal tekniker tagits fram för att motverka detta 
fenomen. Jag undersöker några av dessa och implementerar ett synkroniseringssystem i Java 
anpassat för ett actionmultiplayerspel.
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Fig. 1.  Det som de anslutna ser på sina 

datorskärmar vid en viss tidpunkt i 

verkligheten beror på hur lång tid det 

tar för serverns uppdatering att 

skickas över Internet. 

INTRODUKTION 

 

Människan har i alla tider varit intresserade av olika sorters 
spel och elektroniska sådana har funnits ett ganska bra tag nu, 
men det är relativt nyligen man med hjälp av Internet har 
kunnat spela med andra människor utan att behöva finnas 
fysiskt på samma plats. Nätverksspelsgenren har vuxit otroligt 
mycket med åren och allt eftersom spelen blir mer avancerade 
krävs mer avancerade lösningar för de problem som kommer 
med spel över Internet - problem som att det tar ett tag för 
elektriska signaler att förflytta sig, och att dessa signaler när 
som helst kan gå forlorade eller anlända i fel ordning. Den en 
person ser på sin datorskärm i Sverige är inte samma sak som 
en person i Canada ser; när person A rör sig i spelet så kan det 
ske före person B rör sig, men person C som också är i samma 
spel kanske får signaler från person B först. Någon typ av 
kompensation för sena signaler krävs. 
 

För att få bättre förståelse i ämnet och för att avancera mina kunskaper i nätverksprogrammering 
och programmering i allmänt har jag utforskat vilka existerande lösningar som finns samt vilka 
tekniker som vanligen används idag för att uppnå synkroniserat spelande över Internet. Har 
undersökt vilka lösningar som lämpar sig bäst vid vilka tillfällen. Utifrån detta har en lösning tagits 
fram och implementerats i Java i form av en början på ett enkelt spel. Spelet byggdes utifrån 
förutsättningen att det skulle stödja flera samtidigt anslutna personer som kunde gå med i spelet och 
gå ut ur spelet när som helst, och att simuleringen skulle utföras i realtid och därmed kräva många 
uppdateringar per sekund. 
 

Huvudsyftet med projektet har varit att få en fungerande grund för synkroniserat spelande över 
Internet, men även att få en grund till ett eventuellt vidareutvecklade av spelet VARN. Jag kommer 
därför att nämna ett par övriga lösningar på innehåll relevant för VARNs fungerande i relation till hur 
det fungerar med nätverksdelen av spelet i sin helhet. 
 

 

Vad är VARN? 

VARN är ett actionspel i 2D sett från sidan. Den anslutna spelaren styr en pjäs med tangentbord och 
mus i en polygonbaserad värld i jakt på andra pjäser som man ska försöka döda genom att utföra 
olika attacker, ofta projektilsbaserade. Poäng ges för varje träff samt vid själva dödandet och efter en 
viss tid vinner den spelare som har flest antal poäng. VARN ska dessutom vara byggt så att det är lätt 
att expandera och modifiera, exempelvis för att lägga till nya vapen. 
 

Den prototyp som tagits fram under projektet är långt ifrån hur VARN ska vara i sin slutliga form, 
bara grunden har tagits fram. 
 

 

Prototypsmål 

+  Man ska kunna starta spelet som server eller klient. Servern tar emot anslutningar från klienten. 
+ När man ansluter så ska man få en pjäs tilldelad sig som man kan röra på. 
+ Man ska förutom sin egen kunna se andra personers  pjäser röra på sig. 
+ Spelet ska ha realistisk fysik, en färdig fysikmotor kan användas för detta. 
+ Alla gällande logiska beräkningar ska ske på servern. Temporär förutsägande logik får ske på 
 klienten men det som servern säger gäller alltid. 
+ Klienten ska fånga upp kommandon från spelaren och skicka dessa till servern. Klienten skall dock 
 även ha möjlighet att för vissa kommandon  ge en projektion av vad kommandot innebär. Det vill 
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Fig. 2.  Alla klienter 

ansluter till alla. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  Alla klienter 

ansluter till en 

central server. 

 säga utföra lokala temporära beräkningar för att visa resultatet av kommandot på en gång utan 
 att behöva vänta på svar från servern. 
+ Medel för att motverka fördröjningar ska finnas, om en spelare har högre eller lägre ping till 
 servern så ska det påverka rörelser och respons från kommandon så lite som möjligt. Alla klienter 
 ska vara synkroniserade med servern och visa samma sak. 
+ UDP ska användas som transportprotokoll. 
+ Spelet ska tillåta utbyggnad i framtiden. Det ska vara möjligt att lägga till innehåll i spelet utan att 
 behöva skriva om mycket kod. 
 
I denna rapport kommer jag först beskriva några grundläggande begrepp inom området. Sedan 
kommer jag titta på ett par existerande spel och hur de har gjort sin nätverksdel, därefter granskas 
några publicerade synkroniseringslösningar och slutligen kommer jag prata om hur jag gjort i VARN 
för att få en modern nätverkslösning. 
 
 
 
 

GRUNDLÄGGANDE BEGREPP 
 
Peer-to-Peer architecture 

I peer-to-peer-lösningen pratar alla existerande klienter i spelet med varandra. 
Alla känner till allt som händer i spelet och alla kör en simulering av världen. 
Eftersom ingen server används i detta scenario så finns ingen kritisk punkt som 
kan göra så att spelet upphör för alla. Om en klient tappar anslutningen 
påverkas inte de andra. Lösningen har stora synkroniseringskrav eftersom alla 
som är med måste ha en exakt kopia av spelvärlden och den lägger även större 
krav på bandbredd eftersom information måste skickas till och tas emot från 
många anslutningar. Det är lättare att fuska i sådana här lösningar eftersom 
man vet exakt var någonstans alla befinner sig och vad deras status är och de 
som är anslutna har oftast svårt att upptäcka andra som fuskar. 
 
 
Client-Server architecture 

De klienter som existerar i spelet pratar med en central server som förmedlar 
vidare det som sägs till andra klienter. Försvinner servern upphör spelet för alla. 
Denna struktur är oftast enklare att implementera än en Peer-to-Peer arkitektur 
och ger mer kontroll över spelet till den som äger servern vilket är bra för 
inloggning och/eller verifiering. Strukturen ger dessutom möjlighet att enklare 
förhindra fusk eftersom klienterna inte vet allt som händer i världen, detta 
hindrar anslutna från att exempelvis se genom väggar. Eftersom serverns ord 
alltid gäller över en klients så man kan inte heller teleportera sin karaktär eller ge 
sig själv speciella föremål. Lösningen har fått ytterligare popularitet genom att 
det oftast är lätt att omvandla singleplayer-spel till multiplayer genom att 
implementera en server. Detta är den mest använda arkitekturen. 
 
 
Mirrored Server architecture 

Istället för en central server finns flera pålitliga servrar för varje spel, klienter kan då manuellt ansluta 
till den närmaste servern eller få en lämplig server tilldelad åt sig. Servern klienten ansluter till 
kommunicerar sedan med andra servrar som har hand om samma pågående spel. Varje server har en 
kopia av det pågående spelet, på så vis kan inte spelet upphöra för alla om en server går ner utan 
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Fig. 4.  Klienter ansluter till en näraliggande server 

som i sin tur kommunicerar och sammarbetar med 

andra servrar. 

 

Fig. 5.  Klienter ansluter till en näraliggande proxy 

som i sin tur kommunicerar med den centrala 

servern. 

bara de som var anslutna till den server som gick ner 
påverkas. Denna struktur reducerar bandbredden för 
varje server eftersom trafiken delas upp, och om man 
placerar servrarna på ett internt nätverk mellan varandra 
kan man effektivt använda multicast. Man kan dessutom 
effektivisera kommunikationen mellan servrarna om man 
kan reducera antalet rapporter som skickas mellan 
dem, alla servrar behöver kanske inte veta exakt allt om 
alla klienter som är anslutna till en annan server. Det är 
ganska komplicerat att använda Mirrored Servers, speciellt om inte all information finns tillgänglig 
överallt eftersom det blir komplicerat om klient A behöver veta nåt om klient B som bara finns 
tillgängligt på en annan server. Man skulle kunna säga att detta är en slags hybrid mellan Peer-to-
Peer och Client-Server eftersom alla servrar pratar med varandra. 
 
 
Generic Proxy System architecture 

Liknar Mirrored Server arkitekturen men i denna 
struktur ansluter klienterna till en närliggande proxy 
som kommunicerar med en central server. Den stora 
skillnaden är att här sker alla viktiga beräkningar 
fortfarande bara på den centrala servern, alla proxys 
skickar för det mesta bara vidare traffik men kan göra 
beräkningar till viss del för att kunna ge svar till 
klienten snabbare, exempelvis genom att returnera 
cachelagrade resurser från servern. På så vis krävs 
ingen synkronisering mellan flera servrar men 
klienterna får ändå en närmare punkt att ansluta till. Dessutom kan viss traffik filtreras bort från 
servern tack vare cachen i proxyn. Proxys kan placeras på samma nätverk som servern och 
kommunicera mer effektivt med den. 
 
 
Lag compensation 

Den tid det tar mellan att klienten utför ett kommando hos sig och att servern uppfattar detta 
kommando, och tvärt om, brukar kallas för "lag". Eftersom det normalt sett alltid tar en viss tid för 
data att överföras genom Internet så uppstår därför alltid en viss mängd lag, något som man måste 
räkna med i spel. Säg att det tar 250 ms att skicka data till/från servern. Om vi skjuter ett skott mot 
en spelare som träffar på vår dator så kan han ha ändrat riktning under dessa 250 ms som det tar för 
skottet att nå servern, detta medför att skottet missar. Lag kan dessutom uppstå från annat än 
Internet, datorn kan exempelvis vara sen på att behandla mottagen data. Nån slags kompensation 
för lag behövs i nätverksspel. 
 
Det finns en gammal teknik kallad "ZeroPing" som innebär att man gör all uträkning hurvida man 
träffade eller inte på klienten och sedan helt enkelt säger till servern att "jag träffade honom". Detta 
hade i många fall varit optimalt om man kunde lita på alla klienter men uppenbarligen blir det väldigt 
enkelt att fuska med denna metod. Det är inte heller speciellt rättvist mot den man träffar om han 
egentligen lyckades unvika skottet på sin egen skärm. 
 
Ett bra sätt att lösa lagproblemet är att klienten skickar med vilken tidpunkt i spelet som ett skott 
sköts. Servern kan då använda olika synkroniseringsmetoder för att mer rättvist räkna ut om skottet 
träffade eller inte, en populär och enkel sådan kallas "dead reckoning" [1] där man helt enkelt bara 
flyttar allt i förhållande till deras hastighet per tidsenhet i spelet. Saker flyttas sedan lite i taget för att 
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Fig. 6.  Ett skott anländer till 

servern S efter att en annan 

spelares duckning anlett, dock 

ska skottet ske på framen innan 

duckningen. 

 

 

 

Fig. 7.  Klienten påbörjar att röra sig åt höger, detta 

skickas till servern och ens spelpjäs börjar röra sig på 

klienten. Efter 200 ms anländer svar från servern som 

säger var man befinner sig efter 200 ms rörelse åt höger. 

Oftast är klientens förutsägelse korrekt men behöver 

ibland korrigeras eftersom servern kan ha information 

om sånt som påverkar rörelse som inte klienten har. 

 

 

 

 

 

Fig. 8.  Klienten har sparat undan sina rörelser i en lista, 

när höger korrigeras av servern påverkar de resterande 

rörelserna den korrigerade positionen. 

undvika kollisionsmissar. Nackdelen med denna laglösning är att man 
kan bli träffad även när man tror att man är säker eftersom ett skott 
från en spelare med hög ping anlände till servern efter att du sagt till 
servern att du duckar, men den spelaren avfyrade ett skott då du inte 
duckade. I fig 6 ser vi ett exempel på detta scenario, spelaren till 
vänster befinner sig 30 frames in i spelet när denne duckar och 
spelaren till höger befinner sig 29 frames in i spelet när denne skjuter. 
Skottet kom alltså före duckandet. Dock tar det längre tid för data att 
nå servern för den högra spelaren än den vänstra, servern får därför 
kännedom om duckandet före skottet. Men tack vare att alla 
kommandon skickar med vilken frame som de utfördes på kan servern veta att skottet skedde före 
duckandet när det väl anländer till servern. På så vis kan man bli träffad efter att ha exempelvis gömt 
sig bakom ett hörn eftersom man egentligen inte hann gömma sig. Det är irriterande när det sker, 
men det är rättvist. Spelar man mot andra med ungefär samma ping som en själv kommer sådana här 
fall aldrig att märkas eftersom alla kommandon anländer samtidigt till servern från alla anslutna. 
 
En viktig del i att motverka lag är så kallad 
"förutsägelse" (prediction) – att på en gång visa 
en uppskattning av vad som sker från ens 
kommandon på klienten istället för att vänta på 
svar från servern. Normalt sett när man utför ett 
kommando måste det resa till servern, ge effekt, 
och sedan resa tillbaka. Ibland kanske det inte 
spelar någon större roll om man behöver vänta 
en mindre tid innan det man gör får effekt men 
vissa saker, som exempelvis spelarrörelser eller 
skjutanimation, är viktiga att de syns på en 
gång för att man ska få en bra spelupplevelse. 
Det skulle vara väldigt frustrerande att behöva 
vänta 300 ms mellan att man rör musen och 
att siktet i spelet ändras. 
 
Det finns ett par sätt man kan uppnå prediction på. 
Ett är att man sparar utförda kommandon i en lista 
och utför dem igen på mottagna uppdateringar från 
servern fram till att servern sagt att den har utfört 
ens kommando. Med denna metod skickas ens 
spelarposition vanligen inte med i varje update från 
servern utan servern skickar istället korrigeringar för 
varje rörelse som spelaren utfört. Rör sig spelaren 
vänster-höger-upp och en korrigering för spelarens 
position anländer för höger så sätts positionen till 
serverns korrigering  och rörelsen upp läggs på för 
att ta fram den aktuella platsen för spelaren. 
 
Ett annat sätt är att under en viss tid ignorera de 
relevanta uppdateringar man får från servern av objekt som man påverkat med ett kommando, 
förslagsvis så länge som det i snitt tar att pinga servern gånger 1,25. För att undvika stora 
positionshopp då man har förutsatt fel kan man göra en mjuk överföring genom att interpolera från 
den felaktiga positionen till den korrekta under en kort tid. 
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EXISTERANDE SPEL 
 
Quake 

I mitten av 90-talet kom det första spelet som använde riktig 3D i en värld där många spelare 
kämpade mot varandra i realtid. Det kallades för Quake [2] och var vad som gjorde så att genren FPS 
(First Person Shooter) kom till skott på allvar. På banorna man kämpade fanns vapen, ammunition, 
rörliga väggar, fällor, spelare och monster – allt krävandes kontinuerligt uppdaterande. Det gick att 
spela mot varandra eller med varandra. Nätverksspel var på den här tiden något ganska litet och att 
kunna spela på det här sättet online hade aldrig prövats tidigare. 
 
John Carmack skrev 1995 den första nätverkslösningen för Quake, vilken använde TCP för att 
överföra data. Det fungerade bra i LAN men höll inte över riktiga Internet då det blev för svårt att 
återhämta sig då nåt av paketen kom bort sig. I hans nästa försök använde han sig av UDP för att 
skicka både pålitlig och opålitlig data. En vanlig nätverksarkitektur som tyvärr ofta gjorde buggar 
svåra att hitta då tex nåt i den opålitlig data behövde användas  i samband med den pålitliga 
överförda datan. 
 
Genombrottet kom 1999 med nätverksmodellen med  Quake III Arena. All slags pålitlig trafik 
skippades och alla tidigare paket ersattes med ett enda – klientens nödvändiga game state. Servern 
skickar via UDP sekvensiella game states som är deltakomprimerade sedan klientens senaste 
ACKade1  game state. Det som skickas säger hur mycket som har förändrats sedan det game state 
som klienten har, en deltakomprimering är endast skedda förändringar i ett game state och inte ett 
komplett game state. Specifika kommandon ACKas inte inviduellt av Servern utan ett ACK för det 
senast mottagna kommandot skickas istället med det vanliga game state-paketet. 
 
När klienten tar emot ett paket kollas det om paketet har högre sekvensnummer än föregående 
paket, har det inte det så kastas det bort eftersom det är ett gammalt game state. Är det ett nytt 
game state packas deltadatan upp, saker ändras/flyttas och ett ACK för det mottagna game statet 
skickas. 
 
När servern skickar ett paket görs helt enkelt bara en deltakomprimering som visar allt som skett 
sedan det game state som klienten senast ACKade. 
 
Nackdelarna med denna implementation är att servern behöver ganska mycket bandbredd eftersom 
den konstant pumpar ut game states till alla anslutna, och storleken på dessa game states växer vid 
package loss eftersom det blir mer att deltakomprimera i varje game state. Dessutom måste servern 
buffra mycket data då alla skickade game states måste lagras för alla anslutna ända tillbaka till det 
senast ACKade game statet för den klienten. Detta eftersom servern måste kunna deltakomprimera 
utifrån det game state vars ACK senast anlände från klienten. 
 
När pålitlig överföring av data krävs, till exempel då en klient skriver ett chattmeddelande, så 
kommer den datan att skickas om och om igen inuti ett game state tills servern får ett ACK för ett 
game state som innehåller chattmeddelandet. Detta ger garanterad ankomst men även möjligen 
väldigt stora utskick från servern om ett par paket tappas. För att motverka detta utförs Huffman 

                                                           
1
 ACKs är en bekräftelse av mottagen data. Om en klient skickar data till servern måste servern svara med en 

speciell ACK för att klienten ska veta att den skickade datan har tagits emot. 
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komprimering [3] på varje paket före det skickas. Oftast är den mängd data som sänds till varje 
användare per game state förhållandevis liten; några hundra bytes vid mycket aktivitet och ibland till 
och med mindre antal bytes än själva UDP headern. De större paketen skickas vanligen då en klient 
ansluter, dvs då ett komplett game state måste skickas eftersom det inte finns nåt att 
deltakomprimera mot. 
 
Quake 3 har visat att brute force faktiskt fungerar, även i spel över Internet. Så länge servern pumpar 
ut nya game states så spelar det ingen roll hur många som kommer bort så länge som ett kommer 
fram dit det ska. 
 
 
Unreal 

Ett par år efter Quake, närmare bestämt 1998 kom Unreal. Detta var också ett FPS spel på nivå med 
Quake men de presenterade en annan näverkslösning. 
 
I Unreal sker simulering både på klient- och serversidan [4]. Servern har det slutliga ordet över vad 
som sker i spelet, men klienten kör också en del av den kod som servern kör och avancerar sitt eget 
game state. Klienten kan därmed uppskatta vad som sker på servern utifrån ganska lite överförd 
data. 
 
"Game loopen" för servern börjar med att skicka nuvarande game state till alla klienter, sedan utförs 
ett "tick". Klienten skickar sin rörelse till servern, tar emot game state information, rendrerar världen, 
och utför sedan också ett "tick". 
 
Ett "tick" är ett avancerande av världen där tiden sen senaste ticket påverkar hur mycket variabler i 
game statet påverkas, har det gått extra länge sedan föregående tick så flyttas exempelvis spelare ett 
längre avstånd detta tick. 
 
För att optimera den mängd bandbredd som ska skickas från servern till klienten så berättar bara 
servern sånt som är relevant för precis den klient som den skickar till, det vill säga det som inte syns 
eller hörs kommer inte skickas till klienten. Dessutom har allt ett NetPriority-värde som används för 
att fördela den tillgängliga bandbredden så att de viktiga sakerna på banan får mer bandbredd, detta 
för att det är viktigare att klienten vet exakt vart en spelare eller bot befinner sig än att klienten vet 
exakt vart en fisk eller en annan dekorativ sak finns. 
 
 
Source 

Spel gjorda med Source-motorn, exempelvis FPS-shootern Half-Life, simulerar spelet 66 gånger per 
sekund och skickar game states 20 gånger per sekund [5]. Dessa värden kan dock ändras, Counter-
Strike: Source använder exempelvis 33 simuleringar per sekund. Lösningen är konstruerad så att 
klienten berättar för servern hur mycket inkommande bandbredd de klarar av, på så vis kommer inte 
servern dränka klienten med trafik. Klienten kan även be om att få fler (eller färre) än 20 game state-
uppdateringar per sekund. 
 
Kommandon skickas från klient till server i form av "snapshots" av tangentbord och mus, dessa tas 
med samma rate som servern simulerar spelet och skickas 30 gånger per sekund till servern 
(sändration kan ställas in av klienten). Detta betyder att fler än ett snapshot oftast skickas åt gången. 
 
Ett game state är deltakomprimerat, dvs innehåller bara det som ändrats i världen. Kompletta game 
states skickas då man går med i spelet. Vad som rendrers bestäms genom titta 100 ms tillbaka i tiden 
och interpolera mellan det sista state som är äldre än 100 ms och det senaste som har mottagits. 
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Fig. 9.  Illustration av uppköande av kommandon samt 

av en tur som är 250 ms lång. Med en sådan turlängd 

kunde det ta upp till en halv  sekund innan ett 

kommando fick sin effekt, dock var turerna bara så 

långa om en spelare med hög ping var med. 

Detta gör att man har 100 ms på sig att ta emot nya state.  Skickas ett game state varje 50 ms (20 
gånger per sekund) kommer det se ganska bra ut även om varannat game state skulle förloras på 
Internet, bara om det sker package loss i över 100 ms kommer det kunnas märkas. 
 
Eftersom rendrerande alltid interpoleras över 100 ms mellan det gamla game statet och det nyaste 
så innebär detta att man alltid ser det som skedde för 100 ms sedan. Servern måste därför justera för 
det då den tolkar kommandon, då en spelare utförde kommandot så skedde det inte på det game 
state som senast togs emot av klienten utan upp till 100 ms före det senaste game statet. 
 
 
Age of Empires 

När Age of Empires påbörjades 1996 hade de ett mål med att kunna stödja 8 spelare mot varandra 
över Internet på ett 28.8 modem [6]. Age of Empires befinner sig i RTS (Real-Time Strategy) genren 
vilket oftast inte innebär många kommandon från spelarna utan istället väldigt många enheter på 
banan, inte bara spelarägda sådana utan även djur och naturresurser. Eftersom varje spelare kunde 
ha hundratals byggnader och soldater  i rörelse så skulle det aldrig fungera att skicka över game 
states, inte bara deras position skulle reflekteras utan även dess utseende, riktning och hälsa. 
 
Istället körs spelet parallellt hos alla. På så vis behöver bara förändringar i spelet skickas. Man kunde 
inte gå med i spelet efter att det redan börjat, och ingenting får ske genom slump om inte "slumpen" 
kan förutses hos alla som spelar. 
 
Spelet fungerande som så att det var uppdelat i ett 
antal turer som varade ett visst antal millisekunder. 
Under en tur avancerade spelet, frames ritades ut, 
och man kunde utföra kommandon som skickades 
till alla klienter. Ett utfört kommando schemalades 
att utföras under näst-nästa tur, på så vis gavs tid åt 
kommandot att komma fram till alla över 
Internet. "Turn done" meddelanden användes för 
att hindra nån från att simulera ifrån alla andra, 
detta innebär att spelet kunde stanna upp ibland 
ett kort tag för att vänta på långsamma klienter. 
Synkroniseringslösningen i Age of Empires var 
inte helt olik Lockstep Synchronization som jag 
tar upp senare i rapporten. 
 
Med alla "turn done" meddelanden skickade klienten sin uppskattade frame rate och ping-tid, den 
som var utsedd som värd för spelet (med andra ord den som påbörjade spelet) analyserade alla 
dessa och räknade ut den turlängd som skulle användas för nästa tur, detta skickades sedan till alla 
och nästa tur kunde börja. På så vis behandlades problemet med olika överföringstider på Internet. 
 
 
 
 
SYNKRONISERINGSLÖSNINGAR 
 
Synchronization 

För att kunna spela över Internet behövs nån form av synkronisering för att spelomgången ska 
fungera som det är tänkt. Antingen kan man förhindra oordning av skickade meddelanden helt 
genom att vänta på att alla anslutna varje tidssteg, eller så måste man ha en metod som korrigerar 
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Fig. 10.  Tre instanser av samma 

simulering, ibland måste en simulering 

invänta de andra innan den kan fortsätta. 

 

 

 

Fig. 11.  Fyrkanterna representerar 

beräkningsfaser hos två klienter och 

strecket i mitten servern som samlar in 

kommandon en gång varje tre 

normallånga beräkningsfaser. De 

streckade linjerna är kommandon som 

missar ett insamlingstillfälle och hamnar i 

nästa "hink". 

 

 

 

 

Fig. 12.  Två kommandon (F:29 och F:28)  skickas till 

servern S, det som anländer först sker 29 frames in i 

spelet. En kopia (vänster papper i figuren) tas av 

spelet före kommandot utförs och spelet avancerar 

sedan som vanligt. När det andra kommandot 

anländer till servern upptäcks det att detta skedde 28 

frames in i spelet vilket var före det föregående 

kommandot. En kopia där spelet ännu inte passerat 

28 frames (dvs den kopia som togs innan det första 

kommandot utfördes, pappret till vänster i figuren) 

återställs (kopieras till högra pappret i figuren) och 

det sena kommandot exekveras. Spelet avancerar en 

frame och kommandot som skulle utföras 29 frames 

in i spelet exekveras. Sedan avancerar spelet till den 

frame det hade då det sena kommandot anlände till 

servern. 

meddelanden som anländer i fel ordning eller för sent. Det finns många olika metoder för detta. 
Tricket är att implementera rätt metod för rätt spel. Det får inte ta för lång tid att rätta till oordning. 
 
 
Lockstep synchronization 

När man använder Lockstep-synkronisering delar man upp 
spelsimuleringen i små tidsperioder, eller "turer". Ingen i spelet 
får gå vidare till nästa tidsperiod förrän alla har meddelat att 
de är klara med att simulera föregående tidsperiod. Inga 
beräkningar utförs förrän ens system vet att det har exakt 
samma information som alla andra, en enkel teknik som gör 
avvikelser omöjliga men som dock kräver mycket verklig tid 
och därför inte lämpar sig för spel som kräver många 
uppdateringar per sekund. Ingen garanti för ett konstant avancerande finns. Används exempelvis i 
militära simuleringar [7]. 
 
 
Fixed time-bucket synchronization 

Fixed time-bucket synkronisering [7] går ut på att ha ett antal 
tillfällen med en viss tid mellan dem då kommandon som 
anlänt samlas in och exekveras. På så vis anländer kommandon 
från de med högre ping oftast samtidigt som de med lägre 
ping, bara det inte tar mer tid att föra över ett kommando än 
vad som finns mellan varje tillfälle. Kommandon som är sena 
hamnar i fel "insamlingshink", ingen återhämtning sker. 
Vanligast så utförs bara ett kommando per klient vid varje 
tillfälle, det vill säga om en klient skickar in två kommandon för 
snabbt så ignoreras det första. 
 
 

TimeWarp synchronization 

TimeWarp [8] är en populär synkroniserinsmetod som 
till viss del kan neutralisera effekten av hög 
överföringstid helt. I denna teknik tas en kopia av 
spelet varje gång ett kommando ska exekveras. Om ett 
sent kommando anländer som egentligen skulle 
exekveras före ett annat kommando som redan har 
utförts så återställs spelet till en kopia så att det blir 
som det var före det tidigare kommandot 
exekverades. Därefter exekveras det sena 
kommandot och alla andra mottagna kommandon 
som anlänt till servern i rätt ordning under tiden som 
spelet avancerar till samma position den hade före 
den återställdes till en kopia. Genom att "warpa" i 
speltiden så neutraliseras på detta vis den tid det tog 
för kommandot att anlända till servern. En maxtid för 
hur gammalt ett kommando får vara måste finnas. 
Detta begränsar hur många kopior av spelet som 
behålls. Tekniken kräver en snabb maskin som kan 
kopiera spelet på kort tid samt mycket minne som 
håller alla spelkopior och spelet måste programmeras 
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Fig. 13.  Två kommandon (F:29 och F:28) skickas till 

servern S, det första anländer och köas i de tre game 

statesen. Det första game statet har passerat den 

frame som kommandot ska exekveras på, det andra 

game statet kan dock placera kommandot rätt och 

märker att det fick annat resultat från det än det 

första game statet. Det andra game statet kopieras 

till det första. När det andra kommandot anländer till 

servern har både det första och det andra game 

statet passerat den frame som kommandot ska 

exekveras på, det hamnar dock på rätt plats i det 

tredje game statet. Det tredje game statet märker att 

effekten av kommandot i det andra game statet 

skiljer sig från sig själv och kopierar sig till det andra 

game statet. Nästa gång det andra game statet 

exekverar kommandon kommer det att upptäcka att 

det skiljer sig mot första game statet och då kopiera 

sig själv dit. 

på så vis att kopieringsprocessen blir optimal. En nackdel med TimeWarp är att eftersom en rollback 
till en tidigare kopia av spelet sker så fort ett nytt kommando tagits emot så kan det ske flera 
rollbacks under snabb följd om flera sena kommandon tas emot efter varandra. 
 
 
Optimized TimeWarp synchronization 

En optimerad version av TimeWarp fungerar som så att kopior av spelet tas periodsvis istället för vid 
exekvering av kommandon [9], detta minskar minneskravet samt drar ner på exekveringstid som går 
åt till kopieringar. Om man dessutom gör så att kopiorna bara innehåller det som förändrats i spelet 
reduceras minneskravet ytterligare. Nackdelarna med dessa två optimeringar är att en rollback till ett 
tidigare spel vid nytt inkommet kommando kan bli onödigt lång eftersom det inte längre finns kopior 
för varje kommando. Om en kopia dessutom bara innehåller förändringar så krävs mer komplicerade 
beräkningar för att utföra en rollback. Man måste låta spelet kunna "ångra" det som skett sedan 
kopian togs. Man kan undvika flera rollbacks pga många sena kommandon genom att införa en 
"Breathing" algoritm [10] som begränsar hur många kommandon som ska exekveras med optimism, 
det vill säga man inför en algoritm som låter servern känna på sig att det bör komma sena 
kommandon snart och detta gör då att servern väntar med att avancera spelet temporärt för att låta 
kommandon anlända, detta gör då att en rollback möjligtvis inte behövs för dessa kommandon. 
 
 
Trailing State synchronization 

Trailing State synkronisering [11] har ett bestämt 
antal kopior, "states", av spelet som alla uppdateras 
med inkomna kommandon, dock med olika 
tidsuppehåll innan exekvering. Det finns ett "leader" 
state som har minst uppehåll, det som finns i den är 
det som visas för spelaren. När ett kommando 
anländer så läggs det till i flera listor som finns för 
varje state. Listorna är sorterade i den ordning de 
lagrade kommandona ska utföras, om statet befinner 
sig efter den frame då kommandot skulle utföras så 
läggs det i början av listan. Genom att alla states 
utför kommandon lite senare än det state som ligger 
före i tiden så får dessa "trailing" states mer tid på sig 
att få in sena kommandon. Genom att ledarstatet 
också har ett tidsuppehåll innan alla dess 
kommandon utförs så kan den ta emot några 
kommandon som är sena och ändå placera dem i rätt 
ordning. Detta innebär dock att det alltid blir en liten 
delay innan man ser effekten av sitt kommando. 
 
När ett kommando utförs i ett trailing state så kollas 
det om effekten av kommandot skiljer sig från den 
effekt samma kommando fick i det state som ligger 
före i tiden. En länk mellan instanser av samma 
kommando i alla listor måste alltså finnas samt en 
sätt att jämföra de olika effekter som kommandot 
gav. Upptäcks det att en effekt av ett kommando skiljer sig så sker en rollback av statet som låg 
framför i tiden, en kopia tas av statet där olikheten upptäcktes och ersätter statet som ligger före i 
tiden. Det ersatta statet utför sedan dess kommandon igen. Detta upprepas tills leaderstatet 
upptäcker förändringen. Denna teknik kräver inte så mycket minne eftersom det sker mindre 
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Tabell 1.  VARNs tre huvudklasser. 

kopierande av states jämfört med TimeWarp, dock förutsätter den att det är effektivare att göra en 
uppdatering av ett state än att göra en kopia av det. 
 
 
 
 
VARN 
 
Klient och Server 

VARN använder sig av Client-Server arkitekturen, det vill säga flera klienter ansluter till en server. Jag 
har ett par motiveringar till varför jag valt den arkitekturen, vilka följer nedan. 
 
För det fösta är det enkelt att programmera. Klienterna behöver bara hålla reda på en anslutning 
istället för att veta om alla i spelet och behandla/skicka information från/till alla. Eftersom det är 
första gången jag gör ett nätverksspel kändes det viktigt att inte göra något för främmande. Klient-
server är man van med eftersom det är en sådan spridd metod så det var enklare att sätta sig in i 
tänkandet man behövde för att göra en sån lösning. 
 
Att ha en server innebär bättre skydd mot fuskare eftersom det som skickas till en klient endast är 
det som denne ska veta om. Finns exempelvis osynliga spelare inom en klients synfält så behöver 
dessa inte skickas eftersom de inte syns. Hade klienten vetat om att osynliga spelare funnits kunde 
dessa helt enkelt ha ritats ut. Om man dessutom håller all beslutande logik på servern så kan inte 
heller felaktiga beräkningar utföras av klienten. 
 
Det är lättare att administrera en server, det ger bättre möjlighet för ägaren av spelet att kontrollera 
vad som händer på servern. Ägaren kan enkelt kräva inloggning, lägga till innehåll, stänga servern 
etc. 
 
Förvisso ökar kravet på CPU för servern men kravet sänks för klienterna. Detta innebär att de som vill 
ha en server måste ha bättre datorer men de som bara ansluter till en server behöver inte utföra lika 
mycket jobb i varje game loop. Eftersom en klient även ska rita ut grafik, något som ökar kraven på 
datorn, anser jag att detta är en bra anledning till att hålla de flesta beräkningarna på servern; det 
gör så att även de med sämre datorer kan spela. 
 
Flödesdiagram för klient och server finns som appendix till rapporten. 
 
 
Klasser 

Prototypen av VARN har totalt 45 klasser, här beskrivs de 29 viktigaste. 
 
 

Huvudklasser 

VARN Tolkar programmets argument och skapar en instans av Client eller en 
Server. Innehåller en del statiska hjälpmetoder. 

Client Representerar VARN då spelet startas som en klient. Innehåller 
klientens spelloop. 

Server Representerar VARN då spelet startas som en server. Innehåller 
serverns spelloop. 
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Tabell 2.  De klasser som har att göra med att skicka och ta emot data. 

Tabell 3.  Dessa klasser ligger i botten av en spelomgång i VARN. 

Tabell 4.  Övriga klasser som ingår i en spelomgång. 

Tabell 5.  Fyra viktiga klasser på klientsidan. 

Klasser för nätverkskommunikation 

ServerConnection Klientens anslutning till servern. 

CommunicationManager Används av servern för att hålla reda på och ta emot nya anslutningar. 

Communicator Skickar och tar emot data, har två egna trådar för detta. 

Connection En anslutning som kan ge data eller få data. 

DataFactory Skapar de byte arrays som ska skickas till en anslutning. 

DataHandler Tolkar de byte arrays som kommit på en anslutning. 

 
 

 

Grundklasser för ett spel 

ServerGame Det just nu pågående spelet på servern. Innehåller tre GameStates av 
spelet och även EventBanken. 

GameState En kopia av den pågående matchen. Innehåller Map och alla Players. 
Påverkas av Events. Kan ritas ut av Drawer. 

Event Något som händer i spelet, tex att en ny spelare går med eller att 
någon skjuter. 

EventBank Lagrar Events, kan plocka fram alla Events som sker på en viss frame. 

EventFactory Skapar Events. 

EventHandler Tolkar Events. 

MessageCenter Håller reda på meddelanden som ska skickas från servern till spelare. 

OrderCenter Håller reda på data som ska skickas från servern till spelare. 

PlayerIdBank Håller reda på vilket playerId som tillhör vilket klient-ID under den 
pågående matchen. 

 
 

 

Andra viktiga klasser för ett spel 

Player Representerar en spelare i som spelar, innehåller spelarens Inventory. 

Inventory Samlar alla items en spelare har på sig. I VARN-prototypen finns bara 
två hårdkodade items för höger/vänster rörelse men en "Item" klass 
skulle behövas vid vidareutveckling av spelet.  

Map Den bana som spelas just nu, innehåller fysikmotorn (klasser jag ej 
skrivit) och alla saker på banan. 

MapFactory Skapar en Map. 

Thing En sak som existerar på banan. Har en form, riktning, tyngd, typ... Kan 
vara en spelpjäs (se ”Fysikmotor och rendrering” på sid 20). 

ThingFactory Skapar Things utifrån givna specifikationer. 

 
 

 

Specifika klient-klasser 

ClientWindow Det fönster som syns för klienten. Upptäcker tangenttryckningar. 

Drawer Ritar ut spelet hos klienten i dess fönster med OpenGL. 

Action Ett kommando som klienten har utfört, tex att ha tryckt på en tangent 
eller rört på musen. Kan även vara att ha aktiverat en förmåga på ett 
item i Inventory. 

ActionCenter Används av klienten för att lagra Actions lokalt som ska skickas till 
Inventory. Lagrar även Actions som ska rapporteras till servern. 

ActionFactory Skapar Actions som lagras i ActionCenter. 
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Överföring av data 

UDP2 används för all överföring av data. Detta innebär att jag själv behöver införa en metod att 
skicka kritisk data med garanterad överföring. Fördelen med att inte använda TCP3, som har inbyggd 
garanterad in-order överföring, är att spelet inte påverkas av slow-start [12] samt att viktig data inte 
stannar upp i väntan på oviktig data som återöverförs. Med UDP kan VARN använda icke-kritisk data, 
sådan som det inte gör nåt om den aldrig kommer fram till mottagaren. En del spel använder både 
TCP och UDP samtidigt. Detta kan påverka UDP negativt [13] och i vissa fall göra så att UDP blir mer 
instabilt och tvärt om [14]. Skulle spelet kräva både UDP och TCP behöver det dessutom två portar 
öppnade istället för bara en (vissa OS har problem med att skicka både TCP och UDP trafik från 
samma port och vissa routrar kan inte öppna en port för både TCP och UDP trafik). 
 
Kärnan i överföringssystemet i VARN är klasserna Connection och Communicator (se tabell 2). 
Connection representerar en anslutning till en annan exekvering av VARN. På denna kan man köa 
upp data som ska skickas antingen som lossless (vilket innebär garanterad in-order överföring) eller 
som data som ska skickas men det spelar ingen roll om den kommer fram eller inte. Från en 
Connection kan man även hämta mottagen data. 
 
Communicator innehåller två av de totalt tre trådarna som VARN består av. En tråd lyssnar efter 
inkommen trafik och en skickar trafik. Kommer trafik från ett ipnummer som inte Communicator 
känner igen skapas en ny Connection. Nya Connections kan sedan hämtas från en metod. När all data 
som ska skickas till alla Connections är uppköad anropas en metod på Communicator vilket ger 
klartecken att skicka uppköad data. Sändtråden samlar då ihop utgående data från varje Connection 
för sig och skickar den. 
 
Varje Connection håller internt reda på vilken kritisk data som ännu inte har bekräftats, och när den 
antar att data har gått förlorad så sker ett återskick nästa gång Communicator frågar efter data att 
skicka (vilket sker hela tiden i sändtråden). Data flaggad som noloss får sin garanterade överföring 
och in-order garanti ungefär med samma metod som TCP, dock finns ingen slow-start eftersom 
spelet antas använda så lågt antal bytes/sekund att dagens datorer inte kommer dränkas. 
Sekvensnummer används och endast en timer. Bara det senast mottagna sekvensnumret ACKas, inte 
alla inviduellt. Anländer data med ej förväntat sekvensnummer så skickas åter en ACK på tidigare 
ACKad data eftersom det antas att ett ACK försvunnit, själva datan kastas bort. Inga NACKar4 används 
för att begära återsändning av data, då väntar systemet istället tills timern hos sändaren går ut och 
datan återsänds. 
 
Servern har en CommunicationManager som hanterar alla Connections och den enda 
Communicatorn. Där verifieras nya spelare och timeouts för spelare som tappat anslutningen 
upptäcks efter 10 sekunder utan mottagen data. Klienten har en ServerConnection vilken skapar en 
förbindelse till servern. Båda dessa används till att ta emot/skicka data från/till server/klient(er). 
Connection och Communicator  existerar inte utanför dessa två klasser. 
 

                                                           
2
 UDP är ett nätverksprotokoll som endast garanterar att om paketet kommer fram så är det oförändrat. Det 

kan försvinna, anlända i fel ordning eller anlända flera gånger. 

3
 TCP är ett nätverksprotokoll som garanterar att data kommer fram och att det anländer i rätt ordning utan 

dubletter. Det har även inbyggda metoder för att motverka dränkning av data i nätverket. 

4
 En NACK används i vissa nätverksprotokoll för att rapportera saknad av data, exempelvis då ett 

sekvensnummer hoppats över. 
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Skapandet av data 

Jag använder fabriksmetoden [15] mycket i VARN, till exempel för att skapa de byte-arrays som 
överförs mellan server och klient. I DataFactory finns många statiska metoder som heter nåt i stil 
med "makeXTelll" och "makeXOrder". De som slutar på "Tell" används av klienen och de som slutar 
på "Order" av servern. En order är data som tolkas av klienten, och ett tell tolkas av servern. Dessa är 
bara namn eftersom båda är rena byte-arrays. 
 
För varje fabrik finns oftast en hanterare som kan tolka det som producerats. I DataHandler 
omvandlas ordrar från bytes till metodsanrop på klienten och tells omvandlas till metodsanrop på 
servern. Detta ger ett enkelt sätt att kommunicera: skapa en byte-array genom fabriken, köa upp det 
på en Connection, ta emot det från en Connection, skicka in byte-arrayn till hanteraren. Ska en ny typ 
av tell/order skapas så behövs bara en metod i varje klass, på detta sätt är det enkelt att bygga ut 
spelet. Jag föredrar att använda två metoder för skapandet och behandlandet av data istället för att 
ha en klass för varje typ av order/tell, det blir mindre kod och allt blir mer samlat på samma ställe. 
  
 
Trådar 

VARN består av tre trådar. En huvudtråd och två kommunikationstrådar. Detta är för att det är 
enklare att skriva program som är enkeltrådade (bara nätverksdelen är multitrådad, resten av spelet 
är bara en tråd). Man slipper tänka på vilka resurser som behöver synkroniseras. Dessutom är VARN 
ett ganska enkelt spel som inte skulle få stor fördel av att utföra beräkningar parallellt. 
 
Ursprungligen lät jag varje tråd sova en millisekund innan den loopade för att reducera den mängd 
CPU som programmet använde. Detta ledde dock till att tråden ibland sov över 100 millisekunder på 
grund av att operativsystemet var sent med att väcka tråden. Detta gjorde att klienterna ibland 
avancerade sitt spel före servern. Detta blev märkbart genom att saker hackade till när de 
återställdes till dess egentliga position på servern. Kanske är detta problem större på min testdator 
än på andra system. Jag har hur som helst gjort så att man kan välja om huvudtråden eller 
kommunikationstrådarna ska sova eller bara yieldas. Om de bara yieldas slipper man problemet med 
sen väckning av tråden men detta gör istället att CPU-användningen går upp till 100%. Det mesta av 
användningen sker dock för att vänta på nästa frame så programmet delar gärna med sig av 
prestanda till andra applikationer på datorn som behöver den. 
 
Huvudtråden utför sitt arbete 50 gånger i sekunden. Denna gräns sätts genom att för varje loop 
räkna antalet millisekunder som passerat sedan föregående loop. Dessa millisekunder adderas till en 
variabel som sparas mellan looparna. När variabeln ligger över 20 millisekunder dras 20 från den och 
en uppdatering sker. Genom att inte låta tråden sova mellan uppdateringar försöker spelet "hinna 
ikapp" rätt uppdatering när en tung sådan utförts. Var det 40 millisekunder sedan föregående loop 
kommer två uppdateringar att utföras (en uppdatering avancerar alltid spelet lika mycket). Varje 150 
respektive 200 millisekunder sker datautskick från server respektive klient. Servern skickar alltså 
något oftare än klienten. Tiden för att skicka data räknas separat från den uppsamlade tiden i game 
loopen. Man skulle kunna undkomma (läs: dölja) problemet med sent uppvaknande av trådar genom 
att endast sända data om servern inte har några ytterligare uppdateringar att utföra under pågående 
game loop iteration, det vill säga då variabeln med antalet passerade millisekunder mellan looparna 
är under 20 och det finns "tid över". Detta är en potentiell förbättring jag inte hunnit implementera. 
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Inkommande anslutning 

När en ny spelare ansluter till servern sker en del validering innan denne går med i det pågående 
spelet. Det första som händer när CommunicationManager plockar ut en ny Connection från 
Communicator är att det anslutande IP-numret kontrolleras genom en BanBank som har hand om 
alla bannade IP-nummer. Har administratören lagt till ens IP-nummer som bannat skickas ett 
meddelande om detta och inget mer händer med den nya Connectionen. 
 
Är IP-numret inte bannat skapas en ConnectionEvaluator som granskar den nya anslutningens 
"handskakning", den första datan som anslutningen ger servern. Handskakningen består just nu av 
ett par variabler menade för att verifiera att klienten och servern har samma version av VARN, samt 
spelarens önskade nickname, klient-ID och klient-ID-lösenord (se tabell 6 på sid 17). Här kan även 
andra saker skickas med senare, så som spelarens utseende. 
 
En spelares klient-ID består av två stycken heltal av typen long, dessa används för att kunna ge varje 
spelare ett globalt unikt ID över alla VARN servrar. Om den första long:en är 0 så är klient-IDt ett gäst 
ID, annars så är det ett registrerat ID. Först görs en kontroll om klient-IDt är bannat lokalt genom att 
kolla i serverns PlayerIdBank. Om klient-IDt inte är ett gäst-ID utförs en lookup på en extern lookup-
server genom att anropa en URL där klient-IDt och lösenordet skickas med, detta för att kontrollera 
att spelaren får använda det givna klient-IDt. Lösenordet är en long som klienten fick av den externa 
lookup-servern då den loggade in i VARN före anslutning till servern som denne ville spela på, 
lookup-servern kan bestå av en enkel hemsida kodad i exempelvis PHP. Just nu är 
inloggningssystemet bara förberett och inte fungerande men man kan på detta vis få enkel verifiering 
av spelare. Long-lösenordet bör bytas ut mellan varje anslutning till ett spel dock. 
 
 Nästa del av verifieringsprocessen är att de uppgifter som man vill spela med kontrolleras. Detta är i 
nuläget endast ens nickname. En PlayerPropertiesEvaluator granskar om ens nickname är förbjudet 
eller inte. Är det OK så hämtas ett playerId från PlayerIdBank som är kopplat mot ens klient-ID. Detta 
playerId är viktigt eftersom det är genom den som VARN vet vilken spelare som är kopplad till vilken 
Connection. PlayerId är ett tillfälligt heltal som bara sparas så länge som den nuvarande matchen 
pågår. När det väl är skapat så är det dock alltid kopplat till samma klient-ID vilket innebär att om en 
spelare går ur matchen och senare kommer in igen så kan denne få samma playerId och på så vis 
fortsätta sin session med samma statistik och status. 
 
Vid detta tillfälle är en spelare godkänd för att spela, men han är inte med i spelet ännu. Ett 
meddelande skrivs ut för alla som spelar att "Player 'Nickname' is joining..." och det skickas ett paket 
med checksummor till klienten som joinar som säger vilka filer som krävs för att spela. Klienten 
kontrollerar att den har de filer som krävs, eller säger till servern att den vill ha filen med 
checksumma X i vilket fall servern skickar den filen till klienten. Först när klienten säger att den har 
alla filer som krävs så går den med i spelet på riktigt. "Nickname has joined the game!" skrivs ut för 
alla och den nya spelaren börjar få trafik som berättar vad den ser i världen. På detta vis kan de som 
spelar veta när nya spelare är på väg att gå med i spelet före dessa börjar ta emot filer. 
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Tabell 6.  De saker som används för att identifiera en spelare. 

 
 
 

Klient-ID Unikt nummer som globalt representerar en klient i VARN. Består av två 
heltal av typen long. När en spelare ansluter till servern skickas dessa heltal 
till servern av klienten för att ange vem klienten är. 

Klient-ID-lösenord Ett temporärt heltal av typen long, används för att verifiera ett Klient-ID 
genom en URL. Är inte detta heltal kopplat till det givna Klient-IDt så får inte 
spelaren använda det IDt. Även detta skickas från klienten till servern då 
denne ansluter. Heltalet hämtas innan anslutning till spelet från en central 
inloggningsserver. Servern kontrollerar med samma inloggningsserver om 
numret stämmer över ens. 

playerId Unikt nummer som lokalt representerar ett Klient-ID på en server. Består av 
ett heltal av typen int. Servern skapar detta heltal åt en klient när dess 
Klient-ID  har godkänts. Samma Klient-ID behöver inte få samma playerId 
mellan två matcher, men under samma match blir alltid ett visst Klient-ID 
tilldelad samma playerId. 

 
 

 
Synkronisering 

 
TimeWarp och Trailing State 

VARN använder en slags blandning mellan TimeWarp och Trailing State för att åstakomma 
synkronisering. TimeWarp används i och med att ett gammalt GameState tas i bruk  då nya 
kommando anländer och Trailing State eftersom VARN har två GameStates som befinner sig bakom 
det primära GameStatet i tiden samt att VARN klarar av att behandla flera sena kommandon i en 
enda tillbakaspolning. 
 
När en server skapar sitt ServerGame så anges en "ping tolerans" parameter i millisekunder. Denna 
avgör hur hög ping servern ska klara av att hantera. Vill man att servern ska klara av klienter med 300 
i ping anger man 300, detta kommer omvandlas internt till frames eftersom spelet mäter tiden på så 
vis. Då spelet uppdateras 50 gånger per sekund motsvarar 300 ms 15 frames. 
 
ServerGame innehåller tre GameStates; ett headState, ett midState och ett tailState. Ett GameState 
är en instans av allt som tillsammans gör spelet till vad det är; världen, spelarna, poäng och alla saker 
i världen. Det som spelarna ser är headState, det är det primära GameState. De två andra statesen 
används för att "hoppa tillbaka" headState vid sena kommandon från spelare, detta görs genom att 
en kopia tas av midState eller tailState beroende på hur sent kommandot var, sedan spolas kopian 
fram till samma frame som headState och alla Events läggs på i rätt ordning, inklusive det sena 
kommandot. Ett Event är oftast ett kommando från en spelare, men kan även vara nåt annat som att 
en spelare håller på att joina. 
 
Det finns två states bakom headState. Om servern är inställd på att klara av klienter med 300 ms i 
ping så är midState 1-15  frames bakom headState och tailState 16-30 frames bakom headState. 
Detta innebär att ping toleransen som man skickar som parameter till ServerGame är ett minimum 
för toleransen och att det dubbla är maximum. Min lösning bygger på att det går snabbt att ta en 
kopia på ett GameState. Varje 15 frames (enligt exemplet ovan) sätts tailState till midState och 
midState blir en ny kopia av headState. Eftersom en ny kopia tas varje "ping tolerans" millisekund så 
varierar det hur långt tillbaka ett headState kan vridas tillbaka. Det varierar även vilket av de två 
statesen som behöver användas vid en tillbakaspolning av exempelvis 10 frames, ibland kanske 
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midState bara ligger 5 frames bakom headState och då måste tailState användas, men andra gånger 
räcker midState till för att utföra en tillbakaspolning. Används tailState måste en kopia av tailState 
sättas till nya midState då tailState avancerat till den frame som midState befinner sig på. 
 

 

 
 
Denna teknik klarar av att behandla flera nyinkomna sena kommandon i en enda tillbakaspolning och 
om man gör så att servern väntar ett litet tag innan den avancerar headState så kan man undvika 
tillbakaspolningen helt för kommandon som anländer från dem med låg ping. HeadState behöver 
trots allt inte avanceras förrän det är dags att rapportera något till klienterna. Om det visar sig att det 
är effektivare att uppdatera ett GameState istället för att ta en kopia av det kan man enkelt bygga 
om lösningen till att konstant uppdatera de olika statesen och bara ta en kopia då ett sent 
kommando påverkar midState eller tailState. Då skulle en tillbakahoppning ske genom att kopiera 
tailState om ett kommando anlände 16-30 frames bakom headState och sedan spola fram kopian 15 
frames, sätta den till midState, ta en ny kopia av midState och spola fram den 15 frames och låta den 
bli nya headState. 
 
EventBank 

Allt som påverkar ett GameState utifrån skickas in som ett Event. Det kan handla om att en spelare 
disconnectar, rör på sig, chattar mm. Dessa Events måste sparas i ett ServerGame en viss tid för att 
kunna påverka GameStates på nytt vid tillbakaspolningar. Detta görs med hjälp av en EventBank som 
har hand om arkivering av Events. När ett nytt Event anländer till banken kontrolleras det vilken 
spelare eventet tillhör, sedan vilken frame eventet skedde på. En del events har ingen definierad 
frame utan sker på den frame som headState befann sig på när eventet anlände. Ett sån Event är 
exempelvis då en ny spelare går med i spelet. Andra events måste ske på den frame som spelaren såg 
då denne utförde ett kommando, till exempel en musrörelse eller ett skott. Eventets frame valideras 

Fig. 14.  Hur de tre olika GameState-instanserna som existerar i ett ServerGame byts ut och hur en 

tillbakaspolning av headState går till då en sen Event anländer. Det som sker längst upp är att 

headState längst ner avancerar och varje 15 frames byts de sparade GameStatesen ut. När headState 

befinner sig på exempelvis frame 35 kommer midState att ligga på frame 30 och tailState på frame 15. 
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Fig. 15.  Eventet för en ny spelare anländer och lagras i ServerGame, 

ett meddelande till alla spelare sänds till MessageCenter. När skott-

Eventet anländer skapas en tillbakahoppning av headState vilket gör 

att Eventet för en ny spelare kommer att ske igen, denna gång 

ignorerar dock MessageCenter (MC i figuren) meddelandet som 

genererades av det. De små trekanterna i figuren representerar 

inläsning av Events från EventBank. Två Events som MessageCenter 

redan fått kännedom om kommer att läsas in i tillbakahoppningen. 

 

så att den inte kan ske på en tidigare frame än föregående givna Event av samma spelare, på så vis 
undviks fusk som att man skulle kunna ändra historien och ducka före en träff fast än man inte gjorde 
det egentligen. 
 
MessageCenter och OrderCenter 

Eftersom vissa Events påverkar ett GameState på så vis att någon form av respons skall ges till de 
spelare som är anslutna så måste något sätt finnas för att undvika upprepningar av dessa feedbacks 
som kan skapas vid en tillbakaspolning (se fig. 
15). En feedback kan antingen vara ett 
meddelande som en spelare ska visa i sin 
konsol eller en order som en spelare ska tolka 
genom DataHandler. I alla GameStates finns 
samma referenser till ett MessageCenter och 
ett OrderCenter som båda ligger i 
ServerGame. Meddelanden och ordrar 
genererade i GameStates lagras i dessa. 
Upptäcks en dublett av ett meddelande 
eller en order så ignoreras denna. När 
det är dags att skicka en uppdatering till 
en klient så frågas MessageCenter och 
OrderCenter om några nya unika 
meddelanden/ordrar finns att skicka. 
 
 
Kontroller 

VARN använder sig av ett item-baserat 
inventory-system för att utföra 
kommandon från olika spelare. Ett "item" är ett objekt skapat för att påverka den spelare som äger 
det, antingen passivt eller aktivt genom att lyssna efter tangenttryckningar. Varje spelare på servern 
har ett eget inventory med items och varje klient har en kopia av sitt inventory och sina items. När en 
tangent trycks ner eller släpps upp hos klienten loopas alla items igenom i inventoryt för att kolla om 
tangenten var relevant för något item, finns ett item för att röra sig åt vänster så är itemet 
intresserad av tangenten "A" exempelvis. 
 
När "A ner" anländer till itemet kontrolleras det först om itemet kan utföra sin förmåga som är 
kopplad till "A ner", dvs att röra sig åt vänster. Kan den det så skapas en Action som säger att 
användaren vill aktivera förmåga nummer 1 på item nummer 1 i sitt inventory. Denna Action köas för 
att skickas till servern vid slutet av game loopen, varpå klienten aktiverar förmågan hos itemet. När 
servern tar emot Actionen utför även den en aktivering av itemets förmåga, på samma frame som 
klienten utförde aktiveringen. 
 
När en förmåga aktiveras händer vanligen olika saker beroende på om aktiveringen skedde på en 
server eller en klient. Hos servern sker först en prövning om itemet verkligen kan aktivera sin 
förmåga vid detta tillfälle för att förhindra fusk. Kan förmågan aktiveras sker det, annars händer inget 
alls. Hos klienten så kan grafiska effekter skapas som till exempel eld från det vapen man håller i, 
eller att en tidsräknare kommer fram som visar hur länge det är kvar tills man får använda itemets 
förmåga igen. Själva förmågan aktiveras oftast inte hos klienten, utom vissa som kräver en viss 
prediction, tex rörelser av ens pjäs (se "Lag compensation"på sida 9). 
 
Klassen ActionCenter används även för att lagra lokala Actions som tangenttryckningar i fönstret eller 
musrörelser. Det används även för att köa upp item-relaterade Actions som ska skickas till servern. 
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Den position som spelaren håller musen på skickas alltid till servern med små mellanrum, genom 
detta kan man visa åt vilket håll en pjäs håller sitt vapen men även använda informationen till att 
exempelvis låta en spelare ändra sitt sikte i en annan hastighet än andra spelare. 
 
 
Fysikmotor och rendrering 

VARN använder sig av fysikmotorn JBox2D [17] som är en Javaversion av Box2D [18] som är skriven i 
C++. Motorn stödjer bara 2D-beräkningar och använder sig av polygoner i alla objekt. Perfekt för ett 
spel som VARN. Alla JBox2D-klasser befinner sig i Map, MapFactory, Thing och ThingFactory (se tabell 
4 på sid 13). I Map kan fysikvärlden avanceras och påverkas på olika sätt. En Thing representerar en 
sak i fysikvärlden, I Thing-klassen sparas referenser till den kropp som Thingen har i fysikvärlden. 
 
JOGL [19][20] används för rendrering i VARN, det är ett Java API till OpenGL [21]. Detta innebär att 
ett par externa filer  behövs för att kunna starta VARN som en klient och se det som händer 
(exempelvis "jogl.dll" för Windows). JOGL  existerar främst i Drawer-klassen, där sker initiering och 
utritningar påbörjas. När spelet ska ritas ut anropas en draw-metod på alla Things i spelet  i tur och 
ordning där en referens till JOGL skickas med som parameter. Alla Things får på så vis rita ut sig själv 
och ansvarar därmed för sitt eget utseende. Genom att låta VARN använda OpenGL från första 
början kan spelet enkelt byggas ut med avancerade grafiska effekter i ett senare stadie. 
 
 
Uppdatering 

Det sänds kontinuerligt från servern en frameuppdatering till alla klienter som talar om för klienterna 
vad de ser i världen. På servern kollas det vad varje spelare ser i sin kamera, sedan läggs de saker som 
är inom synhåll till i uppdateringen för den spelaren. En sak i världen är en instans av klassen Thing. 
Endast dynamiska Things läggs till, statiska väggar som aldrig ändras behöver inte skickas med. 
Eftersom spelarens kamera positioneras mellan spelarens position och spelarens sikte är det viktigt 
att servern alltid vet var spelaren håller musen. 
 
Det som en klient behöver veta om de Things som befinner sig i världen varierar beroende på vad det 
är för Thing, men det alla har gemensamt är dess riktning, dess rotation samt dess hastighet och typ-
nummer. Thing har en metod "toData" som används på servern för att omvandlar den till en byte-
array. En Thing har även en statisk metod "fromData" som används på klienten för att returnera en 
Thing från mottagen data. "toData" kan känna av om Thingen har olika komponenter som behöver 
tas med i datan, exempelvis de Things som representerar pjäser skickar även med om de rör sig åt 
höger eller vänster. "fromData" använder en ThingFactory för att skapa Things och lägger sedan på 
rörelse och övriga komponenter för att skapa en visuell kopia av Thingen. 
 
Med "visuell kopia" menas att den Thing som klienten har behöver endast se ut som den som 
existerar på servern, den behöver inte fungera exakt som serverns Thing eftersom klienten inte ska 
uppdatera Things utan bara rita ut dem. Detta är även en av anledningarna till att jag inte använt 
Serializable [16] i Java eftersom detta ger en exakt kopia av ett objekt. Huvudanledningen är att det 
finns klasser i Thing som inte implementerar Serializable, nämligen klasser relaterade till fysikmotorn. 
Därför var det nödvändigt att skriva egna metoder för konvertering till/från byte arrays. Visst hade 
man kunnat överlagra vissa metoder och på så vis kunnat använda Serializable men detta fungerar 
lika bra och minskar mängden beroenden programmet har av externa klasser. 
 
När klienten tar emot en uppdatering tas alla dynamiska Things bort ur världen och de nya infogas. 
Eftersom klienten driver världen framåt på samma vis som servern (med andra ord avancerar 
fysikmotorn) kommer klienten oftast inte märka om en frameuppdatering går förlorad. 
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SLUTSATSER 

Det är inte helt enkelt att förstå teorin bakom ett 100% synkroniserat nätverksspel och att 
implementera lösningen själv är inte nåt man gör på en dag direkt. Man får verkligen respekt för de 
människor som lyckats komma på smarta lösningar för spel på Internet och jag blir imponerad att 
moderna spel har lösningar som fungerar så pass stabilt som de gör. 
 
Även om min egen synkroniseringslösning har en del som borde utvecklas mer tycker jag den blev 
ganska bra. Troligtvis är det dock effektivare att ha ett antal game states som uppdateras konstant 
och bara kopieras då en tillbakaspolning sker istället för att kopieras kontinuerligt som i min lösning. 
Att ta en kopia innebär trots allt mycket arbete, med alla länkade listor som måste återskapas och så. 
Min lösning är rätt enkel; den innebär inte några referenser mellan de olika game statesen för att 
kunna jämföra dem utan det antas att en ny Event alltid påverkar alla efterföljande states. 
 
Konceptet att skicka uppdateringar av game states är en smart brute-force lösning för att få klienten 
att fungera som en kamera som filmar det som sker på servern. I vissa fall kan det dock ge väldigt 
stora datapaket även om bara det som en spelare har i synfält skickas med, speciellt om alla 
utseenden ska definieras i varje uppdatering. Man skulle kunna lösa det problemet genom att tilldela 
alla saker i världen ett unikt ID. Var tionde utskick skulle man då kunna göra till en komplett 
uppdatering och resten endast till positioneringsuppdateringar som flyttar saker genom att hänvisa 
till dess IDnummer. Problemet med detta är dock att om en komplett uppdatering går förlorad så kan 
vissa ID hänvisningar peka på saker som klienten inte känner till. Sen måste man tänka på att om 
man använder en integer som ID, vad händer när maxvärdet för int nås? Är det okej att börja om från 
minimumvärdet, kan man anta att så gamla saker inte längre finns på banan? En lösning på det vore 
att om maxvärdet nås så nollställs alla IDn och existerande saker får ett nytt ID. Hur som helst så 
kompliceras koden. 
 
Att utveckla en prototyp för VARN har avancerat mina programmeringskunskaper inom 
nätverkskommunikation och ökat min kännedom om synkroniseringslösningar för spel på Internet. 
Mina mål med examensarbetet har uppfyllts. 
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Hur VARN exekveras som server. Stor del av arbetet i en game loop sker i noden "Uppdatera ServerGame, lagra och 

behandla eventuella nya Events", där sker tillbakahoppning av primärt GameState och kommandon från klienter tolkas. 
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Hur VARN exekveras som klient. Stor del av arbetet i en game loop sker i noden "Behandla mottagen data" till vänster i 

diagramet, där tolkas de ordrar av DataHandler som skickats från servern. I den noden uppdateras klientens GameState 

för att reflektera spelet på servern. 


