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Sammanfattning 

I denna rapport så beskrivs det hur man kan utveckla ett nätverk som kan användas i 

nätverksspel. Hur man kan förhindra fuskande klienter och försöka uppnå ett säkert nätverk 

som vanliga klienter till spelet inte ska påverkas för mycket utav. 

 

Under tio veckors tid så utvecklades ett nätverk som står för grunden till ett nätverksspel. Ett 

väldigt simpelt spel med en nätverksstruktur som motverkar fusk. 

Abstract 

It is described in this report how to develop a network that can be used in different network 

games. How to prevent clients that is cheating and try to achieve a secure network that regular 

clients to the game should not be affected too much from.  

 

In ten weeks a network is developed that represents the foundation of a network game. A very 

simple game with a network structure that prevents cheating. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med det här projektet var att undersöka säkerhet i nätverksspel: Man får fram ett 

nätverk utefter spelets behov och försöker göra den så säker som möjlig. Nätverket ska ändå 

bibehålla en bra struktur som inte försämrar spelupplevelsen som spelet försöker främja. 

1.2 Planering  

Eftersom nätverksspel nuförtiden ofta måste ha en hög säkerhet, så finns det mycket som 

måste planeras in för att göra en bra struktur på servern och klienten för att ha ett effektivt 

samarbete mellan dem båda. 

 

Något som också var viktigt att ha i åtanke är att man behöver ha minst en klient för att testa 

serverns olika delar. Så utvecklingen av klienten och servern görs samtidigt för att få fram 

testresultat. 

1.3 Projekt 

Spelet är ett flerspelarspel som spelas på en Windows dator. Spelet är av typen Top down  

shooter (TDS). I spelet så kopplar varje spelare (Klient) upp sig emot en server som därefter  

placerar spelaren på en specifik plats i spelets värld. 

1.4 Krav 

1.4.1 Krav ifrån Swedish Game Awards 

Swedish game Awards [1] har ett par krav som måste uppfyllas av alla som vill delta i 

tävlingen.  

Eftersom tävlingen tar emot stora mängder av deltagande utvecklare, så måste dessa uppfylla 

specifika krav för att underlättad bedömningen och göra den rättvis emellan de tävlande. 

 

 Ett spelbart demo som måste skickas in innan tävlingens deadline för inlämning. 

 En video om spelet (Trailer) 

 Minst tre bilder på spelet och en beskrivning som är på minst 200 ord. 

1.4.2 Krav på spelet 

1.4.2.1 Hårda krav 

 Spelet skall ha en server och en klientdel som har ett grafiskt gränssnitt för att lätt 

koppla upp klienterna till servern. 

 Spelet skall hantera fusk ifrån klienterna som försöker hacka. Genom att ha en 

auktoritär server och endast skicka specifik data till klienterna för att minimera dess 

chanser för att fuska. 

 Kommunikationen mellan servern och klienten skall vara snabb nog för att kunna 

garantera ett mjukt spel-flöde över normala internetuppkopplingar. 

 Spelet skall kunna hantera information om varje spelare, så som hit-points(hälsa), 

ammunition och andra föremål som skulle kunna plockas upp i spelet. 

 Spelarna skall kunna använda åtminstone en typ av vapen för att skjuta på varandra 

och servern skall hantera träffar och effekter. 
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1.4.2.2  Mjuka krav 

 Spelets klienter skall kunna simulera delar av spelet så som rörelse av karaktärer 

 Spelet ska ha en funktion för spelarna som gör det möjligt för dem att bygga ett hus. 

 Spelet skall ha en funktion för att skapa material av saker spelarna hittar i spelets värld 

 Servern skall kunna skicka mikrofondata från en klient till en annan klient. 
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2 Bakgrund 

2.1 Swedish Game Awards 

År 2002 så startade första Swedish Game Awards [1]. Då var namnet på tävlingen KTH  

Game Awards. Då var inte tävlingen lika stor som den är idag. Den startade mer som ett  

delprojekt av organisationen Excitera.  

 

År 2008 så hade tävlingen nått till över 1000 elever runtom i Sverige, och tävlingen växer än 

idag med nya talanger som vill visa sina kunskaper inom att utveckla spel. Tävlingen är idag 

störst i Sverige inom spelutveckling av studenter.  

 

2.2 Nätverk för spel 

I dagens samhälle så börjar fler spel ha ett flerspelarläge. Förr så spelades flerspelarspel ofta 

på en och samma dator eller TV. Genom det ständigt växande internet så har fler spel flyttat 

från att spelas på en och samma skärm till att man nu kan också mötas via nätet.  

Det dyker också upp fler problem när spel började spelas över nätet. Det finns personer som 

brukar försöka utnyttja system för spel, för att få ut en fördel emot sina motspelare. Detta 

resulterar i att utvecklarna av nätverksspel måste ha i åtanke att skydda sina spel emot olika 

typer av hackers. 

2.2.1 World of warcrafts nätverkstruktur 

World of warcraft (WoW) [2] är ett av det största mmorpg (massively multiplayer online role-

playing game) spelen. WoW är uppbyggd av flera extremt stora världar där tusentals spelare 

agerar med varandra på olika vis. För att få detta att fungera så har dem flera servrar som 

arbetar tillsammans för att uppnå en bra Klient-Server struktur. Detta kan också kallas multi 

klient-Server [5] struktur. 

 

När man ha ett sådant stort spelarantal så blir nätverksstrukturen väldigt komplex. Servrarna 

kan inte göra för många beräkningar. Man vill inte att mängden beräkningar ska försämra 

spelarens spelupplevelse.  

 

Ett exempel på detta i WoW är att klienterna själva bestämmer hur fort spelarens karaktär åker 

och går i spelvärlden. Servern kommer kolla upp klienten ibland för att se om hastigheten och 

placering hos spelaren är giltig. Sedan finns det andra delar som klienten inte har någon 

kontroll alls över. Det kan vara när klientens karaktär exempelvis attackerar en annan klients 

karaktär. Då är det den auktoritära servern som står för beräkningen av skadan och 

träffsäkerheten. 

 

Utöver en auktoritär server så har Blizzard [3] ett externt program vid namnet Warden[4] som 

körs på varje klientdator. Warden är integrerad med många av Blizzards spel. WoW är ett av 

spelen som har Warden integrerat i applikationen. Warden är ett program som samlar 

information ifrån klienten om exempelvis några kända fuskprogram körs på datorn. 

Informationen skickas till någon av Blizzard's servrar för att analyseras. När ett känt 

fuskprogram hittas så bestraffar Blizzard klienten enligt deras regler. 
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2.2.2 Lita på klienter 

 

Klienterna står för det visuella i spel. Med andra ord så är det allt som spelarna ser och har på 

installerat på datorn som kallas klientdelen. Problemet med vissa spelare är att de vill utnyttja 

spelet för att fuska. Så hur mycket kan man lita på en klient? Det är något som beror helt på 

spelets uppbyggnad och krav. När det kommer till nätverksspel så vill man ofta lita så lite 

som möjligt på klienterna. Litar man inte alls på en klient så kan det sluta med att serversidan 

behöver belastas med för många onödiga beräkningar som kan påverka klientens upplevelse 

av spelet. 

2.2.3 Auktoritär Server 

Oftast så vill man att en klient ska få styra så lite som möjligt i flerspelarspel. Allt beror på 

hur storskaligt självaste spelet är och hur spelet fungerar. Viktigt är det att hitta en balans 

mellan skydd och effektivitet.  

 

Med en auktoritär server menas alltså att servern är domaren över spelet. När en klient 

försöker göra något i spelet, så ska servern avgöra om det är rätt eller fel. Sedan ska den 

auktoritära servern vid ett godkännande skicka händelsen till alla andra klienter som det berör 

i spelet och vid ett eventuellt icke godkännande, bestraffa klienten.  

 

Detta beror på designen av nätverket och hur strikt servern ska vara. 

2.2.4 Nätstrukturer för spel 

När man utvecklar ett nätverksspel så finns det flera olika typer av nätverksstrukturer man kan 

tillämpa. Det beror på spelets syfte och krav. En struktur som passar ett visst spel kanske inte 

passar ett annat spel lika bra. Det är upp till utvecklarnas val när det kommer till strukturen av 

spelets nätverk. För alla strukturer har sina för och nackdelar.  

2.2.4.1 Klient – Server Strukturen 

En struktur som kan användas när man gör nätverksspel är Klient-Server arkitekturen. Denna 

struktur bygger på att man har en klientsida och en serversida. Klienterna är spelarna. De 

kopplar upp sig emot en server som sedan förmedlar information till och från den klienten till 

andra klienter som är uppkopplade. 

 

Det som är bra med klient-server arkitekturen är att man kan ha kontroll över vad för typ av 

data som ska skickas till klienterna och vad för data som servern ska lyssna efter. Man kan 

exempelvis lyssna på en viss typ av data från en klient. Sedan går servern igenom 

informationen som den har fått, för att sedan se om det är giltigt.  

 

En nackdel med klient-server arkitekturen är att man måste ha en fysisk instans av servern 

placerad någonstans.  

 

Sedan finns det också en speciell variant av Klient-server arkitekturen. Det är något som ofta 

mmorpg (Massively multiplayer online role-playing game) spel använder. Det kallas ibland 

för multi-server arkitektur. Med detta menas att man har flera serverar som arbetar 

tillsammans. Exempelvis så skulle man kunna ha en server som tar hand om spelarnas 

föremål. Sedan finns det en annan server som tar hand om själva spelvärlden där den här 

spelaren befinner sig i [5] 
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2.2.4.2 Peer-to-peer strukturen 

Det finns en struktur vid namnet Peer-to-Peer(P2P) [5]. P2P skulle kunna vara en riktigt bra 

lösning för väldigt många spel. Det betyder att alla klienter tillsammans säger var de är och 

vad de gör. Detta sparar på latenstiden som annars skulle gå ut av att ha en server som 

mellanhand i kontakten. Ett simpelt P2P system ökar också risken för att klienterna ska 

komma på enkla sätt att utnyttja systemet eftersom det inte finns en auktoritär server.  

 

Många P2P system kan också fungera ihop med auktoritära servrar. Servern kollar upp 

klienterna ibland för att motverka fusk. Detta kan ge en mindre påfrestande resultat för 

spelarna än om man skulle använt sig av Klient-Server arkitekturen.  

2.3 Unity3D 

Unity3D (Unity) [6,7] är en spelmotor som används som grund för att skapa spel. Spelmotorn  

är väldigt flexibel och kan arbeta i tre stycken olika språk, Boo-Script, C# och Java-Script. 

För en programmerare så är det bara att välja språket som man känner sig mest bekväm med. 

Motorn är också kapabel att kompilera utvecklarens projekt till ett flertal olika plattformar. 

Har man gjort ett t.ex. mobilspel och vill sedan skriva om spelet till en annan plattform, så är 

Unity ett väldigt bra val, då man med minimal ändring i koden så kan man få ut spelet till den 

andra plattformen. 

2.3.1 Unity Pro och Free 

Unity har två olika licenstyper som de ger ut: en pro-version och en gratisversion. Skillnaden 

på dessa är att pro-versionen kostar lite mer pengar för utvecklaren, då får man också tillgång 

till fler funktioner. Skulle man annars hellre välja Unity free versionen så kostar det inget för 

utvecklaren, när man sedan vill sälja sin produkt så måste man betala en viss summa av sin 

inkomst ifrån försäljningen till Unity Technologies. Detta är något pro-licenser inte har som 

krav [6]  

2.3.2 Historia 

År 2001 så börjades utvecklingen av Unity motorn. År 2005 så släpptes den första versionen. 

Denna version fick namnet Unity1. Den släpptes i samband med Apple's Worldwide 

Developers Conference. I början så var motorn uppbyggd för att underlätta utvecklingen av 

projekt till Mac datorer.  

 

Unity Technologies gjorde sedan ett tillräckligt stort intryck för att kunna fortsätta 

utvecklingen av motorn. År 2007 släpptes Unity 2.0 

 

År 2010 hade Unity blivit så stort att den hade över 250 000 registrerade utvecklare. 

Samtidigt samma år så släpptes Unity3D. Denna gång så hade de också gjort så att det fanns 

en gratisversion av motorn samt en så kallad pro-version(Se sektion 2.3.1). Detta 

möjliggjorde det så att små utvecklare kunde ta del av motorn. Även om dem inte kom åt alla 

verktyg som motorn hade. 

 

Idag (2014-05-13) så är de på version nummer 4 av Unity motorn. Det finns planer på att 

släppa Unity 5 inom en snar framtid. Unity har också fått över två miljoner registrerade 

användare. [7] 
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2.4 Lidgrens nätverksbibliotek 

Lidgren [8] är ett nätverksbibliotek för programmeringsspråket C# och Dot Net-ramverket. 

Lidgren underlättar skapandet och hanteringen av meddelanden mellan klient och server. 

Biblioteket stödjer också andra strukturer som Peer-to-Peer (se sektion 2.2.4.2).  

 

Lidgren skickar alla sina meddelanden via UDP eller TCP protokollen. Med detta menas alltså 

att alla meddelanden skickas via en UDP-Socket eller en TCP-Socket. Problemet med UDP-

meddelanden är att om de tappas bort under sändningen så kommer de inte att återsändas. 

Detta gör TCP-meddelanden. Nackdelen är att TCP-meddelanden har en mycket större 

overhead (Se sektion 4.4.2) än UDP-meddelanden. Det kan vara lämpligt att blanda protokoll 

användningen i spel, eftersom vissa saker som skapande eller borttagande av exempelvis 

projektiler måste ske hos varje klient. Å andra sidan, om man annars skickar exempelvis 

rörelse-uppdateringar flera gånger i sekunden så är det inte lika nödvändigt att alla 

meddelanden kommer fram. Om inget meddelande kommer fram under en längre tid så kan 

det orsaka stora problem för spelarens upplevelse. 

 

Lidgren jobbar med flera olika typer av meddelanden, med både TCP och UDP-protokollen. 

Man kan exempelvis skicka vanliga UDP- eller TCP-meddelanden. Man kan också sätta vissa 

typer av regler på meddelandena som skickas. Man kan tvinga meddelanden att skickas i 

ordning. Det finns också andra regler som förändrar så att ett meddelande inte kan dupliceras.   

2.5 Säkerhet 

När det kommer till säkerheten så är ett spel bara så säkert som servern och klienten får det att 

bli. För fusk är något som har blivit väldigt vanligt bland spel. Förr så brukade det oftast vara 

inprogrammerade fusk som lät användaren av spelet låsa upp saker med olika knapptrycks 

kombinationer. Nu har fusk blivit så vanligt att folk ofta hackar klientprogrammet för att 

försöka få övertag över sina motspelare. Det är därför viktigt att servern gör sitt bästa för att 

minska risken för fusk. Vissa spel så kan inte servern motverka alla typer av fusk. Mycket 

hänger ofta på att andra spelare rapporterar fuskande spelare. [9] 

2.5.1 Telehacking  

Det finns flera sätt som en klient kan göra för att fuska. Ett av dessa är att använda sig av 

telehacking[9]. Telehacking kan också förknippas med fusket speedhacking. Båda går att 

utnyttjas om klienten har frihet över att styra sin egen rörelsehastighet eller position i spelet. 

Klienten ändrar på parametrar som står för karaktärens position eller hastighet, så att klienten 

rör sig snabbare i spelvärlden.  

 

Det finns ett par tredje-parts program som är dedikerade till att underlätta fuskandet i spel. 

Dessa program letar efter viktiga parametrar i minnet. Sedan manipulerar klienten värdena för 

att få olika typer av resultat. 

 

Telehacking kan vara riskabelt för nätverksspel om de inte har skydd emot fusket. Exempelvis 

så kan det bli problem om flera spelare fuskar på samma server och alla har ökat sina 

inskickade meddelanden från 20 stycken meddelanden per sekund till exempelvis 500 000 

stycken meddelanden per sekund. Detta skulle påverka serverns belastning och i värsta fall 

också få servern att sluta fungera helt. Det påverkar inte bara serverns belastning. Detta kan 

förstöra spelupplevelsen för andra klienter när fuskande klienter rör sig snabbare än dem och 

rentav skjuter snabbare än dem. 
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Det är därför viktigt att en server har skydd emot just detta. Genom att servern ska ha kontroll 

över hur många meddelanden som kommer in från spelarna. [9] 

2.5.2 Wallhacking 

Wallhacking [10] är ett typ av fusk som sker på klientsidan. Det är ett fusk som ofta används i 

FPS (First person shooter) spel. Med wallhacking så menas det att man ändrar på texturer  

eller modeller av väggar för att göra dem mer transparenta. Detta möjliggör för den fuskande 

spelaren att se saker som är bakom väggar som spelaren annars inte skulle ha möjlighet att se. 

Detta kan ge den fuskande spelaren en stor fördel över andra. 

 

Det är därför detta används ofta vid FPS-spel, eftersom precision och reaktion är väldigt 

viktigt i dem spelen. Om någon Wallhackar så har den spelaren en möjlighet att sikta in och 

förbereda sig på den kommande spelaren. Något som den andra spelaren inte kan.  

 

Detta är något som en spelserver ofta inte har någon möjlighet att skydda sig emot. Eftersom 

detta sker helt på klientens sida av spelet. Det en server skulle kunna göra i det flesta 

nätverksspel är att bara skicka relevant data om vart alla andra spelare befinner sig som är 

nära. Detta skulle begränsa vad den fuskande spelaren skulle kunna se [10] 

2.5.3 Aimbotting 

Aimbotting [10] är ett typ av fusk som också sker på klientsidan. Detta fusk, i likhet med 

wallhacking(Se sektion 2.5.2) används ofta i FPS-spel. Vad aimbotting gör är att den 

assisterar klienten helt eller delvis med att sikta. Vid spel där precision är viktigt, så att den 

fuskande spelaren som använder aimbotting får en reaktionsförmåga och precision som är 

onaturlig. [10] 

2.5.4 Hantering av fuskande klienter 

När det gäller fusk så måste man ta vissa saker väldigt försiktigt när det är ett nätverksspel. 

Det sista man vill göra är att bestraffa någon som inte fuskar, även om servern tror det. Ett bra 

exempel på detta är om servern kontrollerar en klients position. Klienten skickar varje sekund 

ut information om var den befinner sig i spelvärlden. Det sker något fel hos klienten och 

spelarens karaktär börjar okontrollerat falla ner genom marken. Detta fel är inte orsakat av att 

klienten försöker fuska. Det är programmeringsfel som finns i spelet och måste åtgärdas av 

utvecklarna.  

När klienten då faller genom marken så skickar klienten sin position till servern. Serverns 

fuskhantering märker då att klienten befinner sig på ett område som vanligtvis inte går att nå. 

 

Allt beror såklart på vad för spel det handlar om och hur sofistikerat systemet är uppbyggt. En 

bra lösning i detta fall är att bara tvinga klienten tillbaka upp till positionen som servern tillät 

sist. Det skulle förhoppningsvis resultera att felet är löst för både servern och klienten. 

 

Vid andra tillfällen då en fuskande klient sätter servern i risk för överbelastning eller extremt 

dåliga förhållanden så borde servern agera hårdare. Ett bra fall på detta är om klienten skickar 

ett massivt antal meddelanden under en längre tid. Det kan orsaka att flera andra spelare får en 

dålig spelupplevelse. Bättre att bara koppla bort den fuskande klienten från servern. Så att 

servern kan återställas till normala förhållanden [9, 10] 
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3 Metoder och verktyg 

3.1 Metoder 

Spelet är uppdelad i två stora delar: en klientdel och en serverdel. Klientdelen är skriven i 

spelmotorn Unity3D(Se sektion 2.3) och programmeringsspråket C# (C Sharp). Självaste 

serverdelen är skriven externt ifrån Unity3D's motor. Den är också skriven i 

programmeringsspråket C#. 

Båda delarna använder sig av Lidgrens nätverksbibliotek(Se sektion 2.4). Både Unity3D och 

Lidgrens nätverksbibliotek underlättar utvecklingen av spelet. Lidgren förenklar 

kommunikationen mellan servern och klienten och Unity3D underlättar utvecklandet av det 

grafiska och spelmekaniken. 

3.2 Verktyg 

Utöver Unity3D Pro (Se sektion 2.3) och Lidgren (Se sektion 2.4) så användes Microsofts 

Visual Studio och Monodevelop som utvecklarmiljöer. Sedan användes också Qubicle 

Construct för modellering för spelet. [11,12,13]. 

Alla licenser har införskaffats innan projektets början.  

3.3 Övriga resurser 

Lidgrens nätverksbibliotek (Se sektion 2.4) ger som stöd för utvecklarna ett program som kan 

simulera dåliga nätverkslösningar och förhållanden. Detta användes för att testa nätverkets 

stabilitet. Sedan så användes andra diverse medel för att simulera dåliga nätverksförhållanden 

genom att koppla upp servern via det mobila nätet. Så då användes det med andra ord en 

mobiltelefon.  

 

Under testning av nätverket så användes ofta utomstående personer för att testa olika 

situationer och funktioner i klient-plattformen. 

 

3.4 Nätverksstrukturen i spelet 

Planen för spelet är att den ska ha en klient-server arkitektur (Se sektion 2.2.4.1). Den ska 

fokusera på att försöka eliminera eller försvåra olika typer av fuskande som skulle kunna 

uppstå. 

3.4.1 Spelets server 

I klient-server arkitekturen som ska byggas upp så ska servern vara auktoritär(Se sektion 

2.2.3). Den ska styra så mycket som möjligt utan att det påverkar spelupplevelsen för mycket.  

Servern ska försöka förhindra chanserna för att en klient ska kunna telehacka(Se sektion 

2.5.1). Den ska även försöka minimera klientens chanser att wallhacka.(Se sektion 2.5.2)  

Servern ska också skicka och ta emot paket på ett tillräckligt bra sätt utan att det påverkar 

spelupplevelsen för spelaren. En icke fuskande klient med bra latens till servern ska inte ha 

några större problem med att spela spelet.  

Servern ska hantera alla objekt som är synliga i spelvärlden som entiteter. Dessa entiteter ska 

kunna vara exempelvis spelarnas karaktärer eller möjligtvis NPC(Non-player character) som 

finns i världen.  
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Sedan ska servern ha en klass vars uppgift är att uppdatera den simulerade världen som 

servern ska använda för att avgöra om exempelvis en spelares rörelse är giltigt. Denna klass 

ska också bestämma hur ofta servern ska skicka meddelanden till alla klienter som är 

uppkopplade till servern. 

Servern ska inte vara för hård emot fuskande klienter. Den ska försöka förhindra deras 

chanser att fuska. Den ska också om så behövs, koppla bort fuskande klienter om det visar sig 

att de allvarligt försämrar serverns prestanda. 

3.4.2 Spelets klient 

Detta ska vara den visuella delen, det som klienten kör på sin dator. Klienten ska ha allt som 

är viktigt för att spelet ska kunna spelas. Med andra ord så är all kod som gör att spelaren kan 

röra sig och agera med världen i denna del. 

 

Klienten ska skicka meddelanden till servern i ett bestämt antal uppdateringar(ticks) per 

sekund. Klienten ska beskriva för servern var i spelvärlden som spelarens karaktär befinner 

sig i och vilken hastighet och riktning som den har. Klienten ska beräkna sin rörelse. Klienten 

ska också lyssna på serverns meddelanden. Så om servern meddelar klienten att den måste 

flytta sig till en ny position som servern valt åt den, då ska en ickefuskande klient lyssna och 

göra som servern meddelat. 

 

Om det visar sig att en klient fuskar och lyckas på något vis ignorera dessa meddelanden så 

kommer det inte påverka hur andra spelare ser den fuskande klienten. För servern ska utgå 

från att den alltid har rätt och kommer skicka till alla andra klienter hur den tror att den 

fuskande klienten är positionerad. 

 

Detta kommer såklart förstöra spelupplevelsen för den fuskande klienten. Det är något som är 

irrelevant att bry sig om. 
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4 Design och Implementation 

Detta kapitel beskriver utförandet av arbetet, de problem som uppstår och hur dessa möjligtvis 

löses på bästa sätt.  

4.1 Arkitektur    

4.1.1 Servern 

Målet med servern är att den ska vara auktoritär (Se sektion 2.2.1), så dess struktur är väldigt 

viktig. Till skillnad från klienten så behöver inte servern jobba med något grafiskt gränssnitt. 

Servern måste ha möjlighet att simulera vart alla spelare är och hur exempelvis projektiler rör 

sig. Det är servern som har det slutgiltiga avgörandet om vem som blev träffad och vem som 

kom undan. 

 

Servern är uppbyggd av ett flertal klasser. Den är strukturerade så att det är ett flertal klasser 

som agerar som ledare för mindre klasser. Exempelvis på detta är EntityManager klassen. Den 

tar hand om allt som har med Entity-klassen att göra.  

 

Sedan så är varje objekt som representeras synligt hos klienterna en typ av Entity. Så en Entity 

skulle kunna vara en spelare. Det skulle också kunna vara en husvägg eller möjligtvis en 

projektil. Om en klient kan se ett objekt så är det troligtvis ett objekt av typen Entity. 

 

Det finns sex stycken klasser som har störst påverkan över serverns hantering av spelet. Det är 

ServerManager, InventoryManager, WeaponManager, InputManager, EntityManager och 

ConstructionManager. Alla dessa klasser har en specifik roll hos servern och hanterar 

specifika uppgifter på egen hand eller genom metodanrop ifrån en annan klass.  

4.1.1.1 ServerManager 

Detta är huvudklassen för servern. Denna klass väntar på att klienter ska koppla upp sig mot 

spelet.  Andra uppgifter som denna klass erhåller är att ta emot meddelanden ifrån klienterna 

för att sedan skicka dem vidare till rätt manager-klass som ska ta hand om meddelandet. 

 

Sedan håller den här klassen koll på uppdateringshastigheten (tick). Detta bestämmer hur ofta 

varje klient ska bli uppdaterad samt hur ofta servern ska uppdatera sin egen simulering av 

spelvärlden.  

 

Servern uppdaterar sin egen simulering 100 ticks per sekund och skickar iväg meddelanden 

till klienterna 20 gånger per sekund (Se sektion 4.2.1). När den ska skicka iväg meddelanden 

till klienterna så kallar den på klassen EntityManager som går igenom alla klienter som är 

uppkopplade till servern. EntityManager ser sedan till att de får de meddelanden som de 

behöver. 

4.1.1.2 EntityManager 

Detta är en av det större Manager klasserna hos servern. Denna klass tar hand och varje Entiy. 

Det är den här klassen som ServerManager kallar när varje entity ska uppdateras i 

spelvärlden. Denna klass står också för all skapande och raderande av entiteter.  

4.1.1.3 Andra Manager klasser 

ConstructionManager, InputManager, InventoryManager och WeaponManager är klasser som 
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har en påverkan på hanteringen av meddelanden. Deras uppgifter är inte lika stora som 

ServerManager och EntityManager.  

Tillsammans tar de klasserna hand om klienternas olika meddelanden som påverkar deras 

föremål i spelets värld. 

4.1.2 Klienten 

Klientsidan är det som står för det visuella i spelet. Det som helt enkelt körs på spelarens 

enskilda dator är klientsida. Eftersom servern styr över det mesta så fungerar klienten mer 

som en förmedlare. Den lyssnar vad spelaren klickar in för knappar, skickar detta till servern 

och beroende på vad spelaren gör så kommer servern agera. Exempelvis om spelaren klickar 

på attackknappen så kommer attacken inte att genomföras förens servern säger att det är okej. 

Så klienten skickar sedan ett meddelande där det finns data över hans klickade knappar, hans 

position och rörelsehastighet efter vad han själv tror. 

 

Eftersom klienten är gjord i Unity3D (Se sektion 2.3) så kommer klassdiagrammet att se ut på 

ett annat sätt. I Unity så har klienten flera små skripts som sedan blir placerade på 

GameObjects. 

 

När klienten har lyckats koppla upp sig emot servern så börjar den direkt att skicka iväg 

uppdateringar och lyssna på meddelanden från servern. Majoriteten av meddelandena som 

klienten skickar görs i klassen PlayerMovement. Denna klass tar hand om spelarens rörelse 

för klienten. Denna klass är oberoende av andra klasser. Den uppdaterar servern själv med den 

nuvarande positionen. PlayerMovement klassen håller också koll på vilka knappar som är 

nedtryckta.  

 

När servern skickar ett meddelande till klienten så anländer den först till NetworkHandler 

skriptet. Därefter skickas den vidare till MessageHandler scriptet, som kommer att hantera 

meddelandet utefter dess innehåll. Sedan skickar den in meddelandet till ett annat skript som 

behandlar det vidare. 

4.2 Nätverket 

Nätverkskommunikationen är den viktigaste delen i hela spelet, eftersom både klienten och 

servern är beroende av nätet. Viktigt var att servern inte skulle göra onödiga beräkningar. 

Målet var att den skulle vara så säker som möjligt, utan att det skulle påverka spelupplevelsen 

på klienten allt för mycket. 

4.2.1 Dataflöde 

I många spel där snabba rörelser har en stor roll för spelupplevelsen så måste dataflödet 

mellan klienten och servern vara stabilt. Spelaren måste känna att det den gör i spelet har en 

näst intill direkt påverkan. Så när en spelarkaraktär exempelvis ser en motspelare, så ska hans 

rörelser och motspelarens rörelser vara så lika det som båda klienterna tror att deras rörelser 

är.  

 

Det är där serverns och klientens uppdateringar kommer in. Båda måste uppdatera varandra 

med exempelvis sin position och andra händelser. Klienten skickar sin uppdatering till servern 

för kontroll. När meddelandet kommer fram så kontrollerar servern om dess position är giltig. 

Servern skickar det sedan vidare till alla klienter som det berör. Hur ofta detta sker kallas för 

tickhastighet. 
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Alla typer av tickhastigheter passar inte för alla spel. Ju färre spelare som spelar, desto högre 

tickhastighet kan uppnås. I detta spel så är spelarmålet satt väldigt högt. Målet är att så många 

som möjligt ska kunna spela spelet. Det är möjligt att ha maximalt 100 spelare inne i servern 

samtidigt. Så servern kan inte ha en allt för hög tickhastighet. 

 

Eftersom människans hjärna bara kan analysera upp till 12 bilder per sekund [14], så valdes 

det så att servern och klienten uppdaterar varandra 20 gånger per sekund. Detta gav ett bra 

resultat ifrån servern eftersom det inte är så prestandakrävande. Det är också tillräckligt för att 

det ska vara mer än vad vi som människor kan uppfatta. Servern uppdaterar också sin egna 

simulering 100 gånger per sekund. Detta visade sig inte vara så prestanda krävande och 

tillräckligt precis för att ge goda resultat för klienterna under datauppdatering. 

4.2.2 Paketstorlek 

Viktigt i nätet är att paketen(meddelande) inte är för stora. Det gör inget om ett fåtal paket är 

en aning stora. Målet är att man försöker komma så billigt undan som möjligt. För 

paketstorleken beror helt på vad för typ av spel det handlar om. I vissa spel kan man enkelt 

komma billigt undan. I andra spel så krävs mycket genomtänkta lösningar bara för att få ner 

paketstorleken en aning. 

 

Till en början så var det tänkt att skicka varje uppdatering som ett eget paket. Detta kan orsaka 

onödiga fördröjningar på nätet när paket krockar med varandra. Man vill hellre ha ner antalet 

paket som skickas varje sekund. Om färre paket skickas så minskas antalet tappade och 

fördröjda paket. 

 

Sedan måste man också tänka på vad för typ av paket man vill skicka, om man vill skicka ett 

TCP eller UDP meddelande. Båda har sina för-och nackdelar. Så valet blev att servern ska 

skicka så mycket den kan via UDP, med undantag för meddelanden som är till för att skapa 

eller ta bort något i spelvärlden. För ett problem som kan uppstå om man skickar exempelvis 

skapande meddelanden via UDP. Är att om paketet tappas på vägen, så kommer klienten inte 

få detta. Det kommer att resultera i att objektet inte skapas. Det kan fortfarande finnas där för 

andra klienter runtomkring. Så därför skickas vissa meddelanden via TCP, för att försäkra så 

att alla kan se objekt som tas bort eller läggs till.  

4.2.2.1 Packa ihop meddelanden 

Eftersom det är viktigt att få ut så få meddelanden som möjligt så är det bra att packa ihop 

flera meddelanden till ett. Så servern i detta fall skulle oftast bara skicka 1-4 meddelanden per 

tick-uppdatering. Mer än så skulle det nog logiskt inte kunna bli, på grund av hur spelet är 

uppbyggt. 

 

Alla TCP-meddelanden packas ihop till ett meddelande om det är möjligt. Detta gäller också 

för alla UDP-meddelanden. Det fungerar bara tills paketet har blivit fyllt. När meddelandet 

börjar nå sin storleksgräns så kommer det att skickas iväg och ett nytt meddelande kommer ta 

över. Detta kan bara ske om det är väldigt många objekt som ska uppdateras för en klient eller 

skapas hos denna klient. På grund av spelets uppbyggnad så går det i praktiken inte att fylla 

det nya meddelandena. Om dessa fylls så skulle samma procedur sätta igång genom att helt 

enkelt skicka iväg den innan den är full och skapa ett nytt. 

 

Om man tittar på MTU (Maximum Transmission Unit) för Ethernet så är storleken 1500 

bytes. [15]  
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Eftersom Lidgren (Se sektion 2.4)bara använder sig av Ipv4 så blev valet att skicka 

meddelanden i en maxstorlek på 512 bytes. Ett UDP-meddelande har en header på 8 bytes och 

TCP-meddelanden har en header på 20 bytes. Så jag valde att helt enkelt subtrahera 

headerstorleken från det maximala storleken på meddelandet för att få en lagom gräns över 

hur mycket data jag kan fylla varje meddelande med. 

 

4.2.3 Val av data till paket 

Eftersom storleken på paketen kan påverka spelets upplevelse, så är det viktigt att ha en bra 

struktur för hur man fyller dessa meddelanden med data. Det kan spara en hel del av paketens 

storlek av att bara fylla dem korrekt och effektivt. 

 

Till en början så var planen att fylla dessa meddelanden med dataklasser, för det skulle vara 

enkelt att bara kunna ta ut klasserna var för sig och sedan läsa dess data. Istället så blev valet 

att fylla dessa meddelanden med dataprimitiverna rakt av, så man ignorerar samhörigheten av 

en klass och skickar allting som float och int värden. 

 

Detta minskade storleken en aning och gjorde att det fortfarande var enkelt att hålla kolla på 

både hos klienten och hos servern för vad för typ av meddelande som skickats. 

4.2.4 Onödig datasändning 

Det finns flera sätt som man kan skicka onödig data på. Det kan vara hur man packar dem. 

Hur man väljer att skriva in data. Det kan också utgöra vem man skickar meddelandet till. 

 

Ett bra exempel på detta är om spelare A är längst ner i den stora spelvärlden. Sedan har vi 

spelare B som är högst upp i den stora spelvärlden. Då behöver inte spelare A veta vad spelare 

B gör och hur han går. De kan inte interagera med varandra på något vis förens dem närmar 

sig varandra.  

 

Detta är inte bara datasparande för nätet och klienten. Detta motverkar också en aspekt av 

fuskande klienter där de kan se exakt var alla motspelare befinner sig.  
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Så vad servern gör är att den har en viss radie där den laddar in objekt. Server har också en 

radie som den laddar ut objekt. Klienten kommer aldrig vid normala förhållanden att märka 

någon skillnad på hur världen ser ut. Skulle spelaren haft en ut-zoomad vy över spelvärden så 

skulle den bara se föremål som är en bit ifrån sig. Utanför radien är världen helt tom.  

Servern tar bort och lägger till föremål på en radie som är en aning längre än klientens 

normala vy.  

Detta stoppar inte fuskande klienter från att se motspelare direkt när de är inom den längre 

gränsen. Man kan inte helt förhindra en klient från att fuska, bara försvåra det för dem. 

Det åstadkommer denna logik. Det skulle vara alldeles för dyrt att minska radien till spelaren 

direkta syn (normala vy). Det skulle också kunna skapa många konstiga problem om ett par 

paket tappas under en kort tid.  

Så det bästa är att försöka ha lite förtroende för klienterna och öka radien så att vid små paket 

tappande så kommer spelarens spelupplevelse inte påverkas.  

Figur 1: Spelarens syn 
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5 Resultat 

Detta kapitel beskriver testerna som utfördes under arbetets gång. Hur det kan se ut när 

klienter kontaktar servern och hur servern hanterar meddelanden. 

5.1 Sekvenser av meddelandeutskick 

5.1.1 Uppkoppling till servern 

 

I

Figur 2: Uppkopplings sekvens 
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Figur 2 är ett sekvensdiagram som beskriver hur ett par klienter kopplar upp sig till servern.                    

När klient 1 kopplar upp sig emot servern så skickas ett uppkopplingsmeddelande till servern. 

Om klienten lyckas nå till servern så kommer meddelandet att bearbetas och en koppling 

erhålls automatiskt. Servern kommer därefter skicka tillbaka ett meddelande med relevant 

data för denna spelare. Alla andra spelare som är uppkopplade till servern och är i närheten av 

denna spelare kommer också få information om att en ny spelare kopplat upp sig emot 

servern. 

 

Klient 2 kopplar sedan upp sig emot servern. Samma procedur körs som för klient nr 1. Det 

som sker efter är att klient 1 råkar vara i närheten av klient 2, så de båda får ett meddelande 

med relevant data för att exempelvis skapa spelobjekten. 

 

När klienterna får sina meddelanden så utför de precis som servern har meddelat till dem. I 

detta fall så kommer klienterna att skapa modellerna som är runtomkring dem. Det kan vara  

byggnader eller möjligtvis bara de själva som skapas. 

 

Dessa meddelanden skickas genom en TCP-socket för att garantera att de kommer fram, 

eftersom det är viktigt att meddelanden som står för skapande och borttagande av objekt 

kommer fram. 
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5.1.2 Uppdateringar från servern 

 

Figur 3: Uppdaterings sekvens 
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Figur 3 visar hur meddelande-sekvens kan set ut, förutsatt att klient 1 och klient 2 redan är 

uppkopplade till servern.  

 

Servern börjar med att skicka uppdateringsmeddelanden till klient 1 och sedan till klient 2. 

Dessa meddelanden skickas via en UDP-socket, så det finns en risk att dessa meddelanden  

tappas på vägen till klienterna. Detta är dock inte så problematiskt för just uppdatering- 

meddelanden, eftersom de skickas extremt ofta. Så det gör inget om något meddelande 

försvinner. 

 

Det kan dock bli ett problem om flera meddelanden försvinner. Då kan det sluta med att 

spelupplevelsen försämras. 

 

När en klient får ett uppdateringsmeddelande så bearbetar den innehållet och beroende på vad 

som ska uppdateras så utför den uppgiften. Informationen som skickas ifrån servern är väldigt 

specifikt uppbyggd för just klienten som ska få den. Med det så menas det att allt som ska 

uppdateras redan finns skapat hos klienten. Så klienten kommer aldrig få något onödigt 

meddelande som behöver slängas bort. 

 

Ett uppdateringsmeddelande innehåller endast data som gör det möjligt för klienten att flytta 

exempelvis en annan spelare som är skapad i denna klients värld.  

 

När en klient skickar ett uppdateringsmeddelande till servern så kommer dessa meddelanden 

att bearbetas mer noggrant, eftersom en fuskande klient skulle kunna skicka falska typer av 

meddelanden. Det kan vara meddelanden som exempelvis har positionsdata som är ändrade 

för att försöka ta sig till olika delar av spelets värld som man annars inte skulle ha möjlighet 

att nå. 

 

Når meddelandet fram så kommer servern att uppdatera sin information om klientens spelare 

och sedan vid nästa utskick av uppdaterings-meddelanden så kommer alla andra klienter få 

nyare relevanta data om klienten som blev uppdaterad. 
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5.1.3 När uppdateringar tappas 

 

 

 

  

 

Figur 4: Sekvens på tappade meddelanden 
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Figur 4 visar en meddelandesekvens över vad som händer när paket tappas mellan två klienter 

och servern. 

 

(Se sektion 5.1.2 för att få förståelse över hur klienten och servern hanterar uppdatering-

smeddelanden) 

 

Att ett eller flera paket tappas är något som kommer ske för eller senare i spelet. Det finns 

flera faktorer bakom varför ett paket kan tappas.  

 

I början av sekvensen så skickar båda klienterna uppdaterings-meddelanden till servern. När 

servern sedan skickar uppdateringsmeddelanden till klienterna så tappas meddelandet som ska 

gå till klient 1 och Klient 2 får sitt meddelande. 

 

Det som kommer att ske för klient 1 är att han ej får reda på om hans rörelser är accepterade 

av servern. Samt så kommer inte klient 1 veta hur klient 2 rör sig (Utgår från att klient 2 är i 

synhåll). Klient 2 kommer få sina uppdateringar över hur klient 1 är placerad. 

 

Det skickas 20 stycken meddelanden per sekund i spelet. Så för att det ska orsaka synliga 

problem så krävs det att väldigt många meddelanden tappas. 

 

I sekvensdiagrammet så kommer nästa uppdateringar fram. Det betyder att klient 1 hoppar 

över den första placeringen av klient 2 och får den senaste placeringen.  

5.1.3.1 Extrema förhållanden 

Om det skulle vara så att klient 1 skulle ha tappat såpass många meddelanden så att den inte 

får någon uppdatering på exempelvis tio sekunder så kan mycket ske runtomkring klienten i 

världen. Det första som klient 1 kommer märka är att han inte kan röra sig. Går man för långt 

ifrån vart servern senast positionerat klienten så förlorar man rörelsehastighet tills man 

stannar upp helt.  

 

Sedan när klient 1 får ett nytt meddelande som lyckas komma fram så uppdateras klienten 

med allt som har skett. Han skulle möjligtvis kunna ha blivit mördad i spelvärlden av någon 

annan klient. Klienten kan också uppleva att andra spelare flyttas hastigt till en ny position. 

Det kan med andra ord upplevas för klienten som andra spelare teleporteras runt. 

5.2 Paketerade vs Opaketerade meddelanden 

Antalet paket är viktigt att ha till ett minimum. Detta var inte en tanke i början av projektet. 

Då skickades alla uppdateringar i ett separat meddelande. Detta är inte så bra. Det ökar risken 

för att något paket kan bli försenat eller att fler paket tappas. 

Simuleringen som testades gick ut på att klienten kopplar upp sig emot servern. När han väl 

har kopplat upp sig så ska han skapa 50st objekt av en specifik typ. Utöver det så kommer han 

också få uppdateringsmeddelanden om sin position ifrån servern. 

5.2.1 Simulering av opaketerade meddelanden 

När simuleringen testades genom att skicka varje uppdatering och skapelse (UDP och TCP) 

meddelanden var för sig så blev resultatet som förväntat när det kommer till antalet 

meddelanden. Antalet meddelanden blev 51 stycken, detta är resultatet av 50 create/delete 

meddelanden och en update meddelande. 
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Den totala storleken på alla meddelanden blev 2856 bytes. Detta betyder att varje meddelande 

var värt ungefär 136 bytes.  

5.2.2 Simulering av packade meddelanden 

När simuleringen testades genom att packa varje meddelande (Se sektion 4.2.2.1) så blev 

resultatet annorlunda, något som var förväntat. 

 

Den totala storleken av alla meddelanden blev 2712 Bytes. Dessa 2712 bytes var delade på sju 

stycken meddelanden som skickades till klienten, detta resulterade i att varje meddelande var 

ungefär 387 bytes stora. 

 

5.2.3 Resultatet 

Detta visade väldigt tydligt att man kan få ut färre meddelanden väldigt drastiskt av att bara 

packa meddelanden.  

 

Av att packa meddelanden så blev den totala storleken mindre. Antalet meddelanden som 

skickades blev färre. Varje meddelande som skickades var en aning större.  

 

Detta är väldigt bra resultat för att bibehålla en bra struktur i nätverket. För packade man inte 

meddelanden så skulle fler paket tappas och behövas skickas om. Detta skulle kunna påverka 

flera spelare i nätet och deras spelupplevelse. 

 

Det är bättre att skicka färre meddelanden. För då är det också färre meddelanden som hamnar 

i fördröjningar.  

 

Detta testades på ett nät där inga meddelanden kan tappas. 

 

5.3 Fuskhantering 

Målet var att servern skulle vara stabil och skydda emot fuskande klienter. Att spelarnas 

spelupplevelse inte skulle försämras av att en fuskande spelare finns på servern. 

5.3.1 Skydd emot antalet av meddelanden 

Det är därför viktigt att ha skydd emot de enklaste typerna av fusk, där ett av dem är 

telehacking (se sektion 2.5.1).  

 

Skyddet som gjordes emot detta var att främst kolla antalet meddelanden som kom från 

spelarna varje sekund. Eftersom varje klientdel var programmerad att bara skicka 20 stycken 

meddelanden per sekund så kunde man räkna ut att något troligtvis är fel om någon klient 

skickar mer än förväntat.  

 

Så att man inte sparka ut en oskyldig spelare så kommer servern i första hand att bara få 

spelaren att sakta ner. För om det är fördröjningar i nätet så kan det påverka antalet 

meddelanden som skickas ut. 

 

Om flödet med meddelanden var så stort att det kan sätta servern för risk att gå ner, så 

kommer servern koppla bort spelaren som skickar dessa meddelanden för att återigen få 

stabila förhållanden.   
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5.3.1.1 Resultatet 

Resultatet visade tydligt hur effektivt denna enkla metod är för att motverka speedhackers 

(telehacking variant). När man ökade antalet meddelanden till 30 stycken meddelanden per 

sekund istället för 20 stycken så såg man tydligt hur servern tvingade spelaren tillbaka. Det 

blev en gummibandseffekt där kraften från gummibandet blev hårdare ju längre bort från sin 

korrekt plats man befann sig i. 

 

Sätter man servern i risk för prestandaminskning så lyckades servern koppla bort spelaren 

som orsakade detta. 

 

Servern gör detta genom att varje sekund kolla hur många paket som har inkommit från varje 

klient som är uppkopplad. Förväntat är att det ska inkomma 20 stycken meddelanden per 

klient per sekund. Servern har dock felmarginal på 25 stycken meddelanden per sekund. Efter 

det så kommer servern börja ignorera resterande meddelanden från klienten i fråga. 

 

Servern håller koll på hur många meddelanden som kommer in från varje klient varje sekund. 

Om det visar sig att en klient skickar för många meddelanden under en längre tid så kommer 

servern till slut att bestraffa denna klient genom att göra en bortkoppling. Man kan se det som 

att servern ger klienten en chans att förbättra sig. Skulle det visa sig att klienten inte vill göra 

det så måste servern göra det som är bäst för sin egen hälsa.  

 

5.3.2 Falska meddelanden 

Viktigt för en bra spelupplevelse är att fuskande spelare inte ska kunna skicka falska 

meddelanden till servern som sedan blir accepterade.  

 

Detta skulle kunna orsaka att en spelare kan få föremål som den annars inte skulle ha haft. 

Eller möjligtvis får möjligheten att teleportera runt i spelvärlden.  

 

I servern som utvecklades så inspekteras varje meddelande. Servern kollar om ett meddelande 

innehåller data som är rimligt för just spelaren som skickar den. Så skulle en spelare 

exempelvis skicka ett falskt meddelande över sin position så kommer servern neka detta, 

eftersom servern kollar om det först är rimligt om personen skulle kunna nå den utvalda 

positionen.  

 

5.3.2.1 Resultatet 

Resultatet blev väldigt lyckat. Servern kollar alla meddelanden genom att följa enkla regler. 

Den kollar först om meddelandetypen är något den känner igen.  

 

Den kollar om meddelandetypen är giltig, genom att kolla ett integervärde som sitter i början 

av bufferten. Skulle det möjligtvis inte vara en integer så skulle meddelande direkt dumpas. 

För då följer den inte serverns ritning över hur ett meddelande ska se ut. 

Samma gäller alla andra typer av värden i bufferten.  

 

Om en fuskande spelare skickar falska meddelanden som är uppbyggda på rätt sätt så skulle 

servern ändå kolla igenom meddelandet. Exempelvis om klienten skickar ett 
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positionsmeddelande som är korrekt uppbyggd, så kommer servern kolla upp om positionen 

är giltig. Vilket resulterar i att klienten inte kan skicka falska positionsmeddelanden. För om 

positionen är för långt ifrån vad som är möjligt, så kommer meddelandet dumpas. 

 

Samma gäller för objektmeddelanden. Om klienten skickar ett falskt meddelande över vad för 

typ av objekt han har, då kommer servern kolla klientens ryggsäck som den har sparad. 

Försöker han då använda föremålet så kommer detta ogiltigförklaras. Vilket resulterar i att 

andra klienter inte kommer se att den fuskande klienten använda objektet. 

 

Denna teknik applicerades till alla typer av meddelanden i servern, så att servern först kollar 

uppbyggnaden av meddelandet. Sedan finns det ett eller flera värden i meddelandebufferten 

som går att jämföra med något i servern, för att sedan se om meddelandet är manipulerad. 
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6 Diskussion 

6.1 Fusk  

Spelindustrin är en miljardindustri. Många som spelar flerspelarspel gör inte alltid det för 

underhållningens skull. Vissa gör det för att tjäna pengar. Andra gör det för att irritera sina 

motståndare 

I ett flertal flerspelarspel så har spelen egen valuta. Ekonomin i dessa spel bygger på att 

spelarna själva styr inflationen. Så om det exempelvis finns en vara i spelet som ofta säljs, så 

finns det många fuskande spelare som lyckats få tag på varan på ett sätt som vanliga spelare 

inte har möjlighet att göra. Då kan de sedan sälja dessa föremål i ovanliga mängder för att 

både skapa inflation i marknaden för andra spelare. De gör detta också för att tjäna in 

tillräckligt med spelvaluta för att sedan sälja den här spelvalutan för riktiga pengar till andra 

spelare som är villiga att betala för det. [18, 19] 

6.1.1 Pay to Win 

Något som inte är fusk i sig men skulle kunna kvalificeras som extremt jobbigt för många 

spelare är ptw (Pay to Win) spel. Ptw spel är uppgjorda på ett sätt så att spelare som är villiga 

att betala kan köpa exempelvis bättre föremål snabbare än spelare som inte är villiga att 

betala. I vissa fall kan det också gå så långt att spelet ger folk som betalar föremål som inte 

går att få tag på om en spelare inte betalar. 

 

Detta är inte ett fusk. Det kan upplevas som extremt jobbigt för spelare som inte betalar. 

Det finns också andra varianter av ptw. Då brukar det oftast inte kallas för ptw längre. Den 

andra varianten utgår ifrån att en spelare spelar gratis. Spelarna har möjlighet att betala lite 

extra för att få föremål som ändrar hur man ser ut. Så man kan få en mycket häftigare 

karaktär. Det är fortfarande lika starka som spelarna som inte vill betala. Ett bra exempel på 

ett spel av denna typ är Dota2 [17, 19].   

6.1.2 När är det tillåtet att fuska? 

När kan man anse att det är tillåtet att fuska? Det är subjektivt eftersom det handlar mycket 

om tycke. För är det tillåtet om någon individ som spelar ett spel kanske en timma om dagen, 

att få fuska för att få ut samma skicklighet inom spelet som en person som kan lägga ner 

mycket mer tid på spelet varje dag?  

 

Vad man skulle kunna se det som är en sport. Det är just det som skiljer atleter från vanliga 

personer: de lägger ner extremt mycket tid på sina sporter för att utvecklas och hålla sig i 

framkanten i det de håller på med. Precis så kan man också se det i spel: att folk som spelar 

mycket mer för att försöka bli bra på spelet inte ska behöva möta någon som fuskar för att 

komma ikapp.  

 

Sedan finns det andra aspekter man kan titta på också. Exempelvis om spelets skapare har 

råkat programmera något fel, så att man exempelvis kan få tag på ett speciellt föremål på ett 

specifikt sätt om man utnyttjar detta fel i spelet. Ska man betrakta denna spelare som en 

fuskare, eller kan det vara en slump som gjorde att han utsattes för felet och är därför detta 

acceptabelt?  [19] 
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6.2 Uppfyllande av kursens mål 

Detta projekt har utökat mina kunskaper inom nätverksprogrammering. Jag har lärt mig 

viktiga aspekter som man måste ha i åtanke när det kommer till nätverk och spel.  

 

Under tidig utveckling så märkte jag att spelets gameplay blev inte precis som jag hade 

hoppats. Jag trodde jag skulle klara av att göra alla krav. Det visade sig att jag var tvungen att 

hoppa över vissa punkter för att hinna med andra viktigare punkter. 

6.3 Uppfyllande av projektets krav 

Det krav som sattes i början av projektet var väldigt svåra att uppnå på kort tid. Alla hårda 

krav har uppnåtts. Det fanns inte mycket tid för det mjuka kraven (Se sektion 1.4.2).   

 

Det visade sig att tid för att göra så att klienterna och servern ska kunna hantera mikrofondata 

och skapande av material fanns det ingen tid för. Sedan kravet på husbygge blev nästan 

färdigställt. Man kan bygga fundamenten för husen. Det blev problem med att bygga 

väggarna för dessa fundament. 

 

Jag blev väldigt nöjd över projektet. Servern hanterar fusk väldigt bra och skickar data mellan 

klienterna på ett bra sätt.    

6.4 Projektets utvecklingspotential 

Detta projekt har en väldigt stor potential till att vidareutvecklas. Eftersom det är väldigt 

enkelt att ändra på nätverksstrukturen till att passa många andra spel. Det går också att 

vidareutveckla det implementerade delarna som exempelvis fusk skyddet för att göra dem mer 

strikta eller öppna. 

 

Själva spelet i sig så kan man lägga till mycket för att förbättra spelupplevelsen, så som fler 

vapen, samt bygga flera objekt i spelet. 
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