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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver processen för utvecklingen av nätverksdelen för spelet ChessCraft. 

Spelet har skickats in till nordens största spelutvecklartävling vid namnet Swedish Game 

Awards. 

 

Abstract 

This report is describing the process for the development of the networking part of the game 

called ChessCraft. This game is submitted to the largest game developing contest in 

Scandinavia that goes under the name of Swedish Game Awards.
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Förord 

Vi vill tacka Lars Karlsson och Franziska Klügl för deras feedback kring projektet. Vi vill 

även tacka Erik Hahne och Mustafa Alho som arbetade med spellogiken. Ett stort tack till alla 

utvecklare som släppt sina program gratis till folket, detta möjliggjorde att vi kunde arbeta 

fram vårt spel på ett smidigt sätt.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Examensarbete 

Vi är två studenter vid Örebro Universitet vars examensarbete var att arbeta fram ett 

fungerande nätverk till ett spel som vi utvecklade. Spelet har vi utvecklat tillsammans med en 

annan grupp som hade hand om spellogiken. 

 

1.1.2 Swedish Game Awards 

Swedish Game Awards (SGA) [1] är en spelutvecklartävling som anordnas varje sommar av 

en grupp studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Tävlingen påbörjades år 2002 

och har sedan dess årligen anordnats av studenter för studenter. Stora svenska 

spelutvecklarstudios som DICE [2] och King [3] är huvudpartners till SGA. Varje år, innan 

tävlingen startar, brukar det även hållas olika events för intresserade att kunna delta och få 

möjligheten att träffa folk från spelföretag samt andra deltagare. 

 

Varje år nomineras några bidrag till olika kategorier som exempelvis bästa utförandet i design, 

årets spel och bästa tekniska utförandet. Därefter vinner en av de nominerade för vardera 

kategori. Vinsten är ren prestige, att kunna få synas i rampljuset och att kanske diverse 

spelföretag blir sammarbetsvilliga. 

 

1.2 Projekt 

Vi arbetade fram ett spel och sedan skickade in det till SGA. Vi utvecklade nätverksdelen för 

spelet som är ett turbaserat, eller omgångsbaserat, strategispel som utspelar sig på en 

rektangulär spelplan i en 2D-miljö. 

 

Vi var två grupper som arbetade med projektet. Vår grupp arbetade med nätverket för spelet 

medan den andra gruppen arbetade med spellogiken. Gruppen som hade hand om spellogiken 

arbetade bland annat fram det slumpmässigt genererade spelplanet och implementerade även 

spelets regler. Vår uppgift var att få allt spelbart över ett nätverk. 

 

De mjukvaror vi arbetade fram för projektet var huvudservern och klienten. För att kunna 

spela över internet måste man starta en huvudserver på en dator och sedan ansluta med 

klienter till den. Detta kan göras med separata datorer via internet eller enbart med en dator 

lokalt. Det enda man behöver om man vill ansluta sig till en huvudserver över internet är IP-

adressen till huvudservern. Man kan även spela utan internet, då blir det lokalt utan någon 

huvudserver och allt körs via endast en dator. 

 

Det som huvudservern gör är att hålla reda på anslutna klienter och vidarebefordra 

meddelanden mellan klienterna innan en spelomgång. Det som klienterna gör är att 

kommunicera med varandra via huvudservern och sedan ta över rollen som server under en 

spelomgång där en av klienterna blir till en spelserver. 

 

Varje match är enbart mellan två spelare där man vinner matchen genom att döda sin 

motspelares kung. Vid start av en match får varje spelare köpa valfria enheter med ett bestämt 

antal krediter. Varje enhet har sitt specifika rörelsemönster samt sin specifika anfallsstyrka och 

en egen livmätare. De enheter som finns tillgängliga är, förutom kungen, kungavakten, 
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trollkarlen, pilbågsskytten och soldaten. Spelaren måste vara smart med krediterna och 

distribuera de utefter sin egen förmåga. 

 

Spelplanen är kvadratisk i form av en ö med vatten runtomkring. Den består av rutor där varje 

ruta är antingen en gräsplättsruta, skogsruta, vattenruta, stensruta, bergsruta eller en 

guldgruva. Varje typ av ruta påverkar enheterna på ett specifikt sätt där exempelvis skogsrutan 

bidrar till att pilbågsskytten presterar sämre och därmed utdelar mindre skada. När en enhet 

befinner sig på en guldgruva får spelaren ett visst antal krediter per omgång. Spelplanen 

genereras slumpmässigt vid varje matchstart, den genereras spegelvänt sett från mitten och 

ger därmed inte något övertag till någon av spelarna då båda har samma förutsättningar att 

vinna matchen. 

 

De två stora inspirationskällorna till spelet är klassisk Schack samt StarCraft [4]. Enheterna är 

inspirerade av medeltiden och renässansen. Kreditsystemet är inspirerat av StarCraft. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet var att skapa vårt första ordentliga spel som vi kan lägga i vår portfolio. 

Spelet är till för PC-plattformen, men vi kommer även att kunna släppa det till andra 

plattformer om det vid senare framtid skulle behövas. Det är inte ett stort spel, men den 

slumpmässigt genererade spelplanen bidrar till att variationen blir stor och att varje match blir 

unik.  

 

Utöver det var syftet även att skicka in spelet till Swedish Game Awards, som vi redan har 

gjort. SGA är en tävling där studenter får en bra chans att synas för det de arbetat på. 

Tävlingen bidrar till att mycket kreativitet kommer fram bland utvecklarna och fungerar även 

som en sorts mätsticka där man kan jämföra sig med övriga studerande utvecklare. 

 

1.4 Spellogik 

Samtidigt som vi arbetade med spelets nätverk arbetade en annan grupp med spellogiken [5]. 

Eftersom att vi arbetade på samma spel var vi ganska ofta tvungna att stämma av med 

varandra hur pass mycket vi hade hunnit göra. Vi planerade helheten tillsammans och 

arbetade successivt fram våra egna delar för att sedan sätta samman dem till ett funktionellt 

spel. 

 

Gruppen som arbetade med spellogiken gjorde bland annat den slumpmässigt genererade 

spelplanen och la även grunden till hur enheterna interagerar mellan varandra. En stor uppgift 

för oss var även att sammanlänka deras arbete med vårt. Vi implementerade funktionerna som 

möjliggjorde att spellogiken fungerade över nätverket. 

 

1.5 Krav 

Vi som grupp var ställda olika krav genom hela arbetsprocessen. Dels ställdes krav för att vi 

skulle kunna få godkänt på vårt projekt och dels ställdes krav för att kunna delta i SGA. 

 

1.5.1 Egna krav för projektet 

Det finns krav som vi själva satte upp för projektet. Kraven är indelade i hårda och mjuka 

krav. De hårda kraven låg det mest fokus på då de ingick i vårt huvudmål för projektet. De 
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mjuka kraven var inte lika viktiga, vi skulle helt enkelt försöka hinna med de om vi hann. 

 

1.5.1.1 Hårda krav 

 Fungerande huvudserver skriven i C# till Unity 

 Huvudserver som sparar användares användarnamn och lösenord 

 I lobbyn ska man få upp en lista med nuvarande inloggade spelare 

 Sparar användares rank 

 Huvudservern kan starta matcher med andra spelare som har närliggande rank 

 Huvudservern agerar som utdelare av IP-adresser till spelare 

 Huvudservern ska vidarebefordra matchförfrågningar från klienterna 

 Man ska kunna utmana andra spelare direkt via IP-adress 

 

1.5.1.2 Mjuka krav 

 En databas att spara användare i (med SQL-programmering) 

 En funktionalitet där man kan se sin egen IP-adress direkt i spelet 

 Man ska kunna utmana andra spelare via vänlistan 

 En av spelarna agerar som server under matchen 

 

1.5.2 Kraven för Swedish Game Awards 

Det finns även krav som Swedish Game Awards har gentemot deltagarna. Dessa krav måste 

uppfyllas om man vill vara med och tävla. Detta för att minska oseriösa bidrag och underlätta 

bedömningarna av bidragen. Kraven som ställs är följande. 

 

1.5.2.1 Allmänna regler 

 Bidraget ska inte vara associerat med, eller sponsrat av, ett befintligt spelföretag. 

 Bidraget ska inte ha publicerats av en utgivare. 

 Bidraget ska ha en spelbar demonstration. Det ska också ha minst tre bilder ur spelet, 

en filmsekvens ur spelet samt en tvåhundraords lång beskrivning av spelet. 

 

1.5.2.2 Tekniska regler 

 Bidraget ska köras på följande operativsystem. 

 Windows 7 eller Windows 8 

 Linux 

 OS X 

 Bidrag till mobila plattformer ska köras på följande system. 

 Windows Phone 

 Android 

 iPhone eller iPad 

 

1.5.2.3 Regler angående deltagarna 

 Minst hälften av deltagarna måste vara studenter. 

 Under tävlingens gång är det tillåtet att utesluta samt lägga till deltagare till bidraget. 
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1.6 Fördjupning 

Fördjupningen som vi valde för detta projekt var hur man kunde effektivisera bandbredden på 

huvudservern samt hur den påverkades av antalet uppkopplade klienter. 

 

1.6.1 Frågeställningar 

För att undersöka vidare på våra fördjupningsområden kom vi fram till följande 

frågeställningar. 

 

 Vilka åtgärder bör man vidta för att effektivisera bandbredden på huvudservern? 

 Hur påverkas latensen av antalet uppkopplade klienter? 

 Vad kan man göra för att förbättra latensen? 

 

1.6.2 Bandbredd 

Bandbredd för vårt spel står för hur mycket resurser nätverksanslutningen använder. Vissa 

spel utbyter en konstant ström av nätverksinformation medan andra spel använder endast 

korta skurar av nätverksinformation. Spelet vi arbetade på använder sig av endast korta skurar 

av nätverksinformation. Under exempelvis en spelomgång, när en spelare står och väntar på 

den andra spelarens tur, skickas eller tas ingen information emot. Det är endast när något 

händer i spelet som information skickas och tas emot. Hur mycket information man skickar 

eller tar emot betyder i detta fall hur mycket bandbredd man använder. 

 

För att effektivisera bandbredden på huvudservern har vi valt att inte låta en spelomgång gå 

igenom den. En spelomgång körs istället mellan två spelare som är direkt uppkopplade till 

varandra. Huvudservern används endast för att logga in och komma åt en lobby med andra 

spelare. 

 

Anledningen till detta val var att huvudservern inte behöver arbeta lika mycket. Trafiken 

under en match som exempelvis innehåller förflyttningar och attacker skickas inte genom 

huvudservern och vidarebefordras till den andra spelaren, utan trafiken skickas direkt till 

motspelaren utan någon form av mellanhand. Detta leder till att huvudservern endast behöver 

ägna sig åt att bearbeta registreringar, inloggningar, chattmeddelanden och inbjudningar till 

matcher. 

 

1.6.3 Latens 

Latens för vårt spel betyder att det kan förekomma störningar eller fördröjningar i 

nätverksuppkopplingen. Under exempelvis en spelomgång kan en hög latens göra så att det 

tar längre tid för ett meddelande att komma fram till motspelaren. Detta leder till att det tar 

längre tid för motspelarens spelplan att uppdatera sig med korrekt information. En låg latens 

däremot säkerställer att informationen når motspelarens klient snabbare. 

 

Latensen i en spelomgång påverkas inte av hur många spelare som är uppkopplade enligt vår 

nätverksstruktur. Eftersom inga meddelanden skickas genom huvudservern under en 

spelomgång blir varje klient-server match så snabb och effektiv den kan bli. 

 

Latensen på huvudservern påverkas av hur många spelare som är inloggade i lobbyn och hur 

mycket de interagerar med varandra. När en spelare exempelvis skickar ett chattmeddelande 

skickas detta först till huvudservern, sedan skickar huvudservern det vidare till alla 
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uppkopplade klienter. Om det är fler klienter uppkopplade tar det längre tid att skicka. 

Huvudservern går igenom en lista med alla användare och skickar meddelandet till dem, en 

efter en, det tar då längre tid ju fler användare det finns med i listan. 

 

Spelet i sig har redan en låg latens, men man skulle kunna förbättra den genom att enbart 

skicka lättare meddelanden. När en spelplan byggs upp i början av en match skickas 

tile-objekt, som är rutorna som bygger upp spelplanet, till motspelaren. Det man istället kunde 

ha gjort var att skicka endast en byte med data, som i själva verket representerar en ruta på 

spelplanet. Däremot skickas de flesta andra meddelanden som byte-objekt [6], vilket betyder 

att det är ytterst lite data som skickas och tas emot av spelarna, det går alltså i en optimal 

hastighet genom internet. 

 

1.6.4 Peer-to-peer 

Vi tittade på möjligheten att implementera en peer-to-peer-struktur [7] på vår nätverkslogik. 

Peer-to-peer är en nätverksmodell som innebär att klienter kommunicerar med varandra, utan 

någon server som trafiken först måste gå igenom. Trafiken går istället direkt mellan 

klienternas datorer. Det innebär att noderna i nätverket inte har någon hierarki, utan alla har 

samma status, till skillnad från server-klientmodellen där servern ofta bestämmer över de 

övriga noderna. En nod kan ses som både en server och en klient i ett peer-to-peer-nätverk. 

Denna nätverksmodell växte till en början fram genom fildelningsprogram, men används idag 

av stora företag inom spelbranschen. Detta för att modellen tar bort mycket av den belastning 

som ligger på huvudservern och delar istället ut den till användarnas datorer. 

 

Vi började bygga upp vår logik med peer-to-peer-objekt, som i Lidgrens nätverksbibliotek 

kallas för ”NetPeer”, men dessa objekt är ännu inte färdigimplementerade i Lidgrens bibliotek 

[8] och det fanns mycket begränsad dokumentation på hur dessa klasser kunde användas. 

Lidgren har inte heller någon inbyggd funktionalitet för att hantera peer-to-peer-nätverk [9]. 

På grund av detta utvecklade vi spelet genom att skapa en hybrid av peer-to-peer-strukturen 

och server-klientstrukturen. Vår hybridstruktur fungerar i grund och botten som en 

peer-to-peer-anslutning, men vi använder oss av ett serverobjekt och ett klientobjekt istället. 

Klienten kopplar upp sig med motspelaren som agerar server och spelarservern accepterar 

anslutningen. Allt detta sker i bakgrunden, spelaren behöver alltså inte interagera på något 

annorlunda sätt än om spelet skulle ha två peer-to-peer-objekt. 

 

1.6.5 Server-klient 

Server-klient är en nätverksmodell som innebär att klienter kommunicerar med en 

huvudserver, där huvudservern agerar som en slags mellanhand för klienterna. Huvudservern 

tar emot information från klienterna och vidarebefordrar den till korrekt destination. I vårt 

spel kan chattsystemet tas som exempel. Här skickas alla chattmeddelanden till huvudservern, 

som sedan kontrollerar destinationsadressen och därefter skickar meddelandet till korrekt 

destination [10]. 

 

Server-klientbaserade nätverk är oftast säkrare än peer-to-peer-nätverk. Detta är för att, i 

spelsammanhang, om all trafik går igenom en server och kontrolleras av servern kan fusk 

upptäckas lättare. Detta förutsätter dock att det finns en ordentlig fuskkontroll implementerad 

i huvudservern, vilket gör att trafiken som går genom huvudservern kan kontrolleras. Det 

positiva med att ha fuskkontroll på huvudservern är att den kan uppdateras av 

huvudserveradministratören utan uppdatering av klienterna. Om två användare istället 
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kommunicerar med enbart varandra via peer-to-peer, kan ena spelaren potentiellt modifiera 

sin version av spelet för att utföra saker som inte var tänkta. En lösning till att komma förbi 

detta skulle vara att implementera någon form av fuskkontroll hos klienterna som kontrollerar 

om motspelaren fuskar. Om däremot båda spelarna modifierar sina klienter på samma sätt kan 

de fortfarande fuska. 

 

1.6.6 Sammanfattning 

Om man ska jämföra med andra, större kommersiella spel, brukar dessa simulera sina 

spelomgångar på väldigt många servrar. Exempelvis spelet ”World Of Warcraft” [11], som är 

ett massivt rollspel online, simulerar en del av spelvärlden på sina servrar där klienter hämtar 

statusen av området de för tillfället befinner sig i. De kan interagera med världen till en viss 

del, men servern bestämmer om deras interaktion är laglig eller inte. På detta sätt kan servern 

lättare kontrollera om spelare fuskar och sätta upp regler som alla håller sig till. 

 

Sammanfattningsvis undersökte vi hur man kan skicka så små paket som möjligt till varandra. 

Vi kom fram till att det effektivaste sättet, att effektivisera bandbredden i spelsammanhang, 

var att skicka så små meddelanden som möjligt, alltså en byte eller möjligen en bit, och även 

att decentralisera matcherna för att servern ska få så lite trafik som möjligt. 
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2 Metoder och verktyg 

Detta kapitel visar på de metoder och verktyg som vi använde oss utav. Här finns även 

förklaring till varför vi just valde att arbeta med dessa metoder och verktyg samt hur vi gick 

tillväga för att använda dem. 

 

2.1 Metoder 

I utvecklingsprocessen använde vi oss utav extremprogrammering med objektorienterad 

programmering. Eftersom att det var ett helt fungerande nätverk till ett spel som vi skulle 

göra, för första gången på ett projekt av denna skala, var extremprogrammeringsmetodiken en 

självklarhet för oss. Vi har arbetet fram projektet genom att testa oss fram och att konstant 

iterera enligt extremprogrammeringens koncept. 

 

Vi har använt oss av versionshanteringsprogrammet TortoiseSVN för att lagra källkoden till 

vårt spel på sidan Assembla. Det här har hjälpt oss, som separata grupper som jobbar på 

samma projekt, att både kunna samarbeta och arbeta separat genom att alltid ha tillgång till 

varandras uppdaterade källkod. 

 

2.1.1 Extrem programmering 

Extrem programmering, även kallat XP, är en systemutvecklingsmetod som skapades av Kent 

Beck [12]. Vi valde att arbeta med denna metod då den passar väldigt bra till utvecklingen av 

spel. Med att planeringen, testningen och självaste utförandet görs samtidigt och kontinuerligt 

kan man på ett enkelt sätt fortsätta utvecklingsprocessen av spelet då man ofta får fram 

körbara iterationer av spelet. 

 

Grundaren till XP-metoden förklarar att den går ut på att ständigt skapa körbara versioner av 

det man utvecklar samt att ständigt testa det. Metoden bär på principen att man enbart 

implementerar det som stunden kräver. I stora drag går det ut på att man först efter en kort 

analys av systemet man ska utveckla påbörjar med designen. Därefter implementerar man 

designen och testar det man arbetat fram, allt detta görs i mindre iterationer och ofta. 

 

Motsatsen till XP-metoden är vattenfallsmodellen. Denna metod går ut på att man delar upp 

projektet in i fyra faser. Första fasen är att man med ytterlig precision ska analysera hela 

projektet. Därefter, i andra fasen, designar man helheten. I den tredje fasen implementerar 

man de klasser och funktioner man har fått fram i designen och helt enkelt gör hela 

programmet körbart. Fjärde och sista fasen är att testa det man arbetat fram. 

 

Vattenfallsmodellen är en sorts primitiv metod gällande utveckling av system då den inte 

lämnar rum för mycket modifikationer. Man kan gå tillbaka och modifiera saker men det kan 

ta längre tid än XP-metoden. Den kräver att utvecklarna redan från början vet hur 

slutprodukten kommer att bli. Systemutveckling och programmering ser väldigt annorlunda ut 

idag än vad det gjorde förr i tiden. XP-metoden är välanpassad för dagens systemutveckling 

där exempelvis beställare av program ofta kräver ändringar av programmet. En mer dynamisk 

utvecklingsprocess krävs i detta fall. 

 

Att använda oss av XP-metoden var en självklarhet då vi utvecklar ett spel och processen 

kräver många iterationer där man testar sig fram och korrigerar koden allt eftersom. Det man 

testar är bland annat hur spelets gameplay fungerar i praktiken. Det är en sak att definiera 

gameplay på papper i teorin, men i spelskapandet är det viktigt att känna efter att det 
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verkligen fungerar även när man spelar det. Det ger också utrymme att tidigt upptäcka 

uppenbara buggar och fixa dessa buggar tidigt i processen. Man ser även om de krav man har 

satt upp för projektet kan uppnås i praktiken. Spelskapande är även en kreativ process, till 

skillnad från annan mjukvaruutveckling som oftast fokuserar på att enbart få en produkt 

färdig och inte ett slags verk [13]. En annan viktig del ur extrem programmeringen för oss var 

just att parprogrammera. Eftersom att vi var två personer som arbetade på samma projekt 

kunde vi genom en regelbunden parprogrammering, på ett enkelt sätt, diskutera fram nya 

lösningar på problem som dök upp. 

 

En av nackdelarna däremot med detta arbetssätt kan vara att det blir svårare att skriva kontrakt 

med en kund, då man från början inte har en klar bild av slutprodukten. Detta beror 

naturligtvis även på kunden, och dennes kunskap om metoden, men i allmänhet innebär denna 

metod att kunden får nöja sig med en konceptuell bild av programmet. 

 

2.1.2 Versionshantering 

Eftersom att vi var flera personer som arbetade med samma projekt var det en bra idé att 

arbeta med ett versionshanteringsprogram. Med ett sådant program underlättas 

utvecklingsprocessen då man kan spara all historik av sitt projekt och därmed kunna backa i 

tidslinjen för projektet om det skulle behövas. 

 

Vi hade svårt med att hitta ett GIT-baserat versionshanteringsprogram som var gratis, därför 

valde vi en SVN-baserad lösning. Anledningen till att vi hittade tillbaka till SVN var att vi 

hade arbetat med det innan och kände oss hemma med den lösningen. Alla som medverkade i 

projektet registrerade sig för gratisversionen på sidan Assembla. Därefter installerade vi 

TortoiseSVN och kopplade oss samman via Assembla för projektet. 

 

2.1.2.1 TortoiseSVN 

Subversion är ett versionshanteringssystem som möjliggör att spara kod i ett bibliotek på en 

server, för att sedan ladda upp nya versioner av ens program [14]. Även all historik, alla 

föregående versioner av ens program, sparas och kan hämtas senare vid behov. Subversion 

skapades år 2000 av CollabNet Inc. 

 

TortoiseSVN [15] är ett versionshanteringsprogram som används för att ladda upp sin kod på 

sin SVN-server. Detta program, efter installation, integreras i Windows användargränssnitt för 

en enkel användning. Man länkar adressen till det SVN-system man använder sig utav, detta 

möjliggör en enkel uppdatering av koden genom en högerklickning av projektmappen i 

Windows. 

 

2.2 Verktyg 

Det vi behövde för att genomföra detta var självklart datorer, vilket alla i projektet redan hade. 

Vi använde oss av operativsystemet Windows 7. 

 

Applikationerna som var aktuella för oss var spelmotorn Unity och Visual Studio som IDE. 

För SVN-hanteringen använde vi programmet TortoiseSVN. Andra applikationer som vi 

använde oss utav var LMMS för musik samt Blender för 3D-modellering.  
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2.2.1 Unity 

Unity3D [16], som även i folkmun bara kallas Unity, är en spelmotor. En spelmotor är ett 

färdigt program som redan innehåller de grunder som behövs för att skapa ett spel. Dessa 

grunder inkluderar grafik, ljud, kontroll, fysik med mera. 

I Unity kan man programmera med tre programmeringsspråk; C#, Boo-script och Java-script.  

Man kan även kompilera det färdiga spelet till många olika plattformar, inklusive PC, Linux, 

Mac, Wii U, Playstation 3, Xbox 360, New 3DS och Android etc. 

 

En av säljpunkterna för Unity är just denna flexibilitet. Man kan ställa in olika inställningar 

för varje plattform man utvecklar spelet till, vilket gör motorn otroligt smidig. Unity är en av 

de största indie-spelmotorerna tack vare denna smidighet. 

 

I den senaste versionen har Unity Technologies valt att släppa spelmotorn gratis. Alla 

funktioner i spelmotorn finns i gratisversionen, förutom support och källkod till programmet. 

Unity stödjer även det senaste inom spelgrafik, inklusive global illumination, physically based 

shaders och HDR etc.  

 

Unity är en spelmotor som ger användaren många verktyg till förfogande [17]. Gränssnittet är 

uppbyggt av hierarkifönster, projektfönster, scenfönster samt menyer. Scenfönstret är 

huvudfönstret för spelmotorn. Det är där man bygger upp sin scen, genom att lägga in objekt 

som ska användas, i en oändlig 3D-värld. Det finns även ett 2D-läge, men detta läge är 

egentligen samma som 3D-läget fast med en kamera som är fastlåst på två axlar. På objekten 

kan man i sin tur lägga till komponenter, exempelvis ett skript. Dessa skript kan vara några av 

de inbyggda, som bland annat inkluderar kontrollskript och bildmanipuleringsskript, eller 

skript som man själv har skrivit. Genom dessa skript kan man modifiera objektens 

egenskaper, exempelvis objektets rotation och position. Man kan även lägga till variabler i 

dessa skript som kan modifieras på ett specifikt vis. Ett skript kan även referera till ett annat 

skript genom spelmotorns API, på så sätt kan variablerna i ett skript modifieras av ett annat. 

 

Det finns även ett inbyggt nätverks-API i Unity, men i detta spel har vi valt att inte använda 

oss utav det utan har istället använt oss utav Lidgrens nätverksbibliotek. En av anledningarna 

till att vi inte valde att använda Unitys inbyggda nätverkspaket var på grund av att det inte har 

lika många funktioner som Lidgren. Det finns exempelvis inget inbyggt sätt att verifiera att ett 

nätverksmeddelande faktiskt kommer från en av spelets klienter, istället för en modifierad 

version av en klient [18]. Unity Networking är inte heller optimerat för att hantera många 

användare [19]. Därför valde vi att använda oss utav Lidgrens nätverksbibliotek, för att inte 

bli bundna till dessa begränsningar. 

 

2.2.2 Lidgren 

Lidgren är ett nätverksbibliotek, skrivet i programmeringsspråket C# av Michael Lidgren. 

Lidgrens nätverksbibliotek gör det lättare att programmera en server och klient. När vårt 

projekt gjordes fanns version 3 av Lidgrens nätverksbibliotek tillgänglig på hemsidan [20]. 

 

Inom Lidgren kan man använda sig av både en TCP-anslutning och en UDP-anslutning för att 

skicka meddelanden mellan klienterna och servern. Lidgrens API innehåller funktioner för att 

ansluta en klient till en server, samt att skicka och ta emot meddelanden, som man kan bygga 

ut med sina egna funktioner. 

 

Lidgren använder sig av .NET-ramverkets inbyggda namespace för nätverket, System.Net, 
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och har byggt sina lösningar med dessa klasser. Istället för att exempelvis skriva tio kodrader i 

syfte till att starta en anslutning med System.Net, har Lidgren komprimerat dessa rader till 

enklare metoder som bland annat Server.Start-metoden. Exakt hur lösningarna ser ut vet vi 

inte, eftersom vårt arbete inte har varit att studera hur Lidgren är uppbyggt utan enbart hur det 

fungerar. 

 

Det fanns inte mycket dokumenterat kring Lidgrens nätverksbibliotek. Det som fanns var 

Michael Lidgrens egna kommentarer på hans hemsida som berörde olika klasser och hur 

dessa kan användas. Även kommentarerna var sparsamt publicerade. 

 

Vi lärde oss det mesta själva genom att titta på och studera vad andra personer som använde 

sig av Lidgren hade gjort för lösningar. 

 

Lidgrens inbyggda klasser som vi arbetade med var följande. 

 

 NetPeerConfiguration – Konfigurationsklassen som innehåller 

anslutningsinställningarna. 

 NetServer – Klassen som representerar en server. 

 NetClient – Klassen som representerar en klient. 

 NetIncomingMessage – Klassen som Lidgren använder för att hantera inkommande 

meddelanden. 

 NetOutgoingMessage – Klassen som Lidgren använder för att hantera utgående 

meddelanden. 

 

2.2.2.1 Klassdiagram 

På nästkommande sida (se figur 1) finns UML-diagrammet över de klasser vi arbetade med. 

 

Klassen MainMenuScript tar hand om själva menyscenen och skiftar mellan olika kanvas vi 

har för alla menyer. I klassen finns även instanser av alla kanvas vi använder oss utav. 

 

I fallet där användaren är en klient startas ett LobbyScript som i sin tur innehåller Lidgrens 

inbyggda klass NetClient. LobbyScript innehåller även en ConnectionManager som startas 

när man ansluter till en match. Klassen ConnectionManager sätts till antingen server eller 

klient beroende på vem som gör anslutningen. ConnectionManager innehåller även en 

referens till klassen GameManager som har hand om spellogiken. 

 

Om man istället startar upp huvudservern initieras ServerScript. Denna klass innehåller 

registrerade och inloggade användare samt funktioner för att skriva användarinformationen 

till fil. Här finns även funktioner för att läsa meddelanden från klienter. SaveData är klassen 

som hanterar den data som ska sparas till disk. 
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Figur 1: Klassdiagram 
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2.3 Övriga resurser 

Vi använde oss först och främst av sökmotorer för att komma åt väsentlig information till vårt 

projekt. I detta fall använde vi oss främst av sökmotorn Google. Även onlinevideotjänsten 

Youtube var ett bra ställe att hitta allmän information om spel samt hur andra personer hade 

löst nätverket i sina projekt.  
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3 Genomförande 

3.1 Planering 

De första veckorna gick åt till att planera arbetet. Vi hade många diskussioner med den andra 

gruppen, som arbetar med spellogiken, kring spelets utformning. Vi arbetade fram ett 

klassdiagram som beskriver hur nätverket skulle interagera med spellogiken. Det API som vi 

arbetade fram sammanfogar nätverkssidan med spellogiken på ett smidigt sätt. Målet med 

detta var att separera spellogiken från nätverket, där båda grupperna kunde arbeta med sina 

saker utan att gräva i den andra gruppens kod. 

 

3.2 Arbetsfördelning 

Vi arbetade mycket tillsammans genom parprogrammering, detta innebär att vi 

programmerade samtidigt på samma kod. Mycket av det individuella arbetet inom 

programmeringen var kring peer-to-peer-delen, efter att vi hade implementerat färdigt 

server-klientstrukturen.   

 

Rapporten skrev vi fortlöpande och alltid vid sidan av programmeringen. I det stora hela 

delade vi upp rapporten i sektioner och skrev en del var för att sedan korrekturläsa det 

partnern hade skrivit. 

 

3.3 Nätverk 

I spelsammanhang är det viktigt att tänka på latens, som är tiden det tar för ett meddelande att 

komma fram från en part till en annan. Detta är extremt viktigt i realtidsspel, då det direkt 

påverkar var spelarna befinner sig och hur spelarna interagerar med varandra. Om en spelare 

exempelvis ser sin motspelare på en position i spelet, interagerar spelaren med motspelaren på 

just denna position. Om motspelaren i verkligheten redan har flyttat på sig från positionen, 

men meddelandet inte har kommit fram till spelaren, betyder det att en felaktig interaktion 

förmodligen kommer att ingås. I vårt fall gör vi ett turbaserat spel, det leder till att vissa av 

problemen blir enklare att hantera i praktiken, även om logiken för att lösa de är liknande. 

 

3.3.1 Implementering av peer-to-peer 

Vi försökte till en början att skapa ett peer-to-peer-nätverk enbart mellan klienterna i vårt spel. 

Tanken var att det skulle underlätta för användarna eftersom att man inte behöver öppna några 

speciella portar i en peer-to-peer-anslutning. Dock fungerade inte peer-to-peer optimalt i 

Lidgrens nätverksbibliotek då det inte var helt implementerat när vi arbetade med spelet. 

Detta ledde till att vi istället byggde upp det med server och klientobjekt inom en 

peer-to-peer-struktur. Det innebar att användarna var tvungna att först öppna två portar, 

portarna 14242 och 14243, i routern för att nätverkskommunikationen i spelet skulle fungera. 

 

I vårt projekt finns både huvudservern och klienten i samma applikation. Det som händer när 

man startar applikationen är att man får välja om man vill starta en huvudserver eller om man 

vill spela som en klient. När man startar huvudservern startas ett NetServer-objekt. När man 

startar en klient startas istället ett NetClient-objekt. Dessa två objekt skiljer sig åt en aning. 

NetServer-objektet kan ta emot nya anslutningar från klienter och spara dessa i en lista. Ett 

NetClient-objekt kan däremot enbart ansluta sig till huvudservern och kommunicera med den. 

När en match påbörjas startas ConnectionManager-objektet som skapar antingen en server 

eller en klient, beroende på vem av spelarna som frågade om en anslutning. Den frågande 
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spelaren blir en klient och den svarande spelaren blir en server. Vår användning av dessa 

objekt skiljer sig inte från ett peer-to-peer-nätverk, då vi endast kopplar samman två 

användare som kommunicerar med varandra. Båda kan skicka och ta emot meddelanden. 

 

3.3.2 Implementering av server-klient 

Vi byggde upp ett chattsystem för att starta upp vår del av projektet. Chattsystemet är 

uppbyggt med två klasser, ServerScript-klassen och LobbyScript-klassen. 

ServerScript-klassen ärver från MonoBehaviour-klassen som är en av Unitys inbyggda 

klasser. Denna klass måste ärvas ifrån om skriptet ska kunna tillämpas på ett av objekten i 

Unity. En klass som ärver från MonoBehaviour-klassen kan innehålla en Update-metod som 

körs av Unity antalet gånger som skärmen uppdateras per sekund. I denna Update-metod 

använder vi vår CheckForNewMessages-metod. I den kontrolleras om något nytt meddelande 

har inkommit till huvudservern, detta sker genom att kalla på Server.ReadMessage-metoden. 

Om ett nytt meddelande inkommer läses det först in vilken typ av meddelande det är. Därefter 

görs en viss operation beroende på meddelandetypen. 

 

När ett meddelande skickas på nätverket för vårt spel, markeras meddelandet som någon av 

dessa enums. När meddelandet mottas kan mottagaren läsa vad det är för typ av meddelande 

och sedan utföra motsvarande handling. De meddelandetyper som finns i vår MessageTypes-

enumklass är följande. 

 

 LOGIN 

 CHAT 

 CURRENTLOBBY 

 REGISTER 

 REGISTERSUCCESS 

 REGISTERFAIL 

 LOGINFAIL 

 LOGOUT 

 CONNECTTOUSER 

 DOYOUWANTTOCONNECT 

 YESIWANTTOCONNECT 

 INCOMINGPEER 

 MOVECOMMAND 

 STARTINFO 

 CREATEUNIT 

 REQUESTSTARTINFO 

 YOUAREACCEPTED 

 ENDTURN 

 ATTACK 

 SURRENDER 

 PINGREQUEST 

 

I fallet där ett chattmeddelande kommer till huvudservern från klienten, har huvudservern 

som uppgift att endast vidarebefordra chattmeddelandet till de anslutna klienterna genom 

ForwardChatMessage-metoden. Huvudservern läser in meddelandet som en sträng och 

skickar det sedan till alla anslutna klienter. I Lidgren görs detta genom att först läsa in det 

mottagna meddelandet till en sträng. Därefter packas strängen ned till ett nytt 
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outgoingMessage-meddelande och används av serverobjektet med metoden 

Server.SendMessage(NetOutgoingMessage, Server.Connections, 

NetDeliveryMethod.ReliableOrdered, 0). Första parametern är meddelandet som skickas. 

Andra parametern är mottagaren, som i detta exempel är alla anslutna användare i 

huvudservern, därav Server.Connections-parametern. Tredje parametern är sändningsmetoden 

som meddelandet skickas med. Vi valde att använda oss av ReliableOrdered som 

NetDelivery-metod. Detta innebär att meddelandet skickas genom en TCP-anslutning och 

garanteras att alltid komma fram till mottagaren, även att meddelandena alltid kommer i rätt 

ordning. 

 

Hos klienten tas meddelandet emot av LobbyScript-klassen. Även detta script ärver från 

MonoBehaviour-klassen och har en Update-metod som körs. Denna Update-metod 

kontrollerar vilken typ av meddelande som har mottagits, i fallet med chattmeddelandet ser 

den att det just är ett chattmeddelande som inkommit. Klienten som mottar chattmeddelandet 

läser sedan in det som en sträng och skriver ut det till ett textfält. 

 

När ett chattmeddelande skickas via lobbyn från klienten görs detta genom 

SendChatMessage-metoden. Denna metod skapar först ett utgående 

NetOutgoingMessage-meddelande och sedan läser in det som användaren har skrivit i fönstret 

för chattmeddelandet. Därefter läggs CHAT som meddelandetyp för meddelandet och sedan 

skickas detta till huvudservern. Huvudservern hanterar sedan chatmeddelandet som tidigare 

beskrivet. 

 

3.3.3 Spelomgång 

Klienten har ett Unity-objekt som heter ConnectionManager. Detta objekt har ett 

ConnectionManager-skript tillämpat. Detta skript innehåller bland annat ett NetServer-objekt 

och ett NetClient-objekt, beroende på om användaren agerar server eller klient. Det är 

ConnectionManager-objektet som oavbrutet läser meddelanden från motspelaren i 

Update-funktionen. Det Update-funktionen först kontrollerar är om användaren agerar server 

eller klient under matchen. Sedan körs en funktion som läser meddelanden från respektive 

objekt. I fallet där servern läser meddelandet läses det från NetServer-objektet. I fallet där 

klienten läser meddelandet läses det från NetClient-objektet. Precis som med chattsystemet 

inläses först den mottagna meddelandetypen. Därefter körs respektive funktion beroende på 

meddelandetypen. 

 

Vid starten av en spelomgång genererar användaren, som agerar spelserver, ett spelplan. När 

spelplanet har genererats färdigt skrivs varje tile-objekt ner i en lista av TileToSend. 

TileToSend-klassen innehåller bland annat tile-objektets koordinater, typ av terräng och även 

tillgängligheten av rutan. Efter att listan är nedskriven skrivs den in i meddelandetypen 

STARTINFO och skickas sedan iväg till motspelaren. Motspelaren tar i sin tur emot det 

genererade spelplanet och läser in det till en lista och generar därefter samma spelplan, som 

spelserveranvändaren, på sin klient. 

 

I fallet av meddelandetypen MOVECOMMAND, som representerar en förflyttning av en 

enhet, körs ReceiveMove-funktionen. Denna funktion tar emot två positioner, som är fyra 

variabler, ursprungspositionerna för x och y samt målpositionerna för x och y. Efter att 

variablerna har mottagits körs ReceiveMoveFromOtherPlayer-funktionen som finns i 

GameManager-klassen. ReceiveMoveFromOtherPlayer-funktionen uppdaterar positionen hos 

den förflyttade enheten. I fallet där en förflyttning skickas, som görs direkt då en enhet 
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förflyttas i spelet, skickas detta meddelande i GameManager-klassen. SendMove-funktionen 

tar emot fyra koordinater i form av parametrar, som skrivs in i ett utgående meddelande, och 

skickar iväg dem till motspelaren som i sin tur läser in dem och flyttar på enhetens position. 

SendMove-funktionen används av GameManager-klassen i Move-funktionen, som dessutom 

förflyttar enheter hos klienten enbart om förflyttningen stämde överens med reglerna. 

 

I fallet där en spelare skapar en enhet kontrolleras, i GameManager-klassen, först om enheten 

kan skapas på spelrutan enligt reglerna. Om enheten får skapas på spelrutan använder 

GameManager-klassen SendCreateUnit-funktionen till att skicka enheten tillsammans med 

dess koordinater. Denna funktion tar en Unit som parameter. En Unit kan exempelvis vara en 

kung, pilbågsskytt eller trollkarl. Först kontrolleras det av SendCreateUnit-funktionen och 

därefter sätts job-strängvariabeln till korrekt jobbtitel. Denna variabel, tillsammans med 

koordinater för enheten, skickas sedan till motspelaren. Motspelaren kör i sin tur 

ReceiveCreateUnit-funktionen där denna först läser in jobbtiteln och sedan koordinaterna för 

enheten. ReceiveCreateUnit-funktionen kör sedan funktionen CreateUnit-funktionen från 

GameManager-klassen och skickar med job-strängvariabeln, koordinaterna samt vilken 

spelare som enheten tillhör. 

 

Gällande attacker liknar attackmetoden förflyttningskommandot väldigt mycket. 

SendAttack-funktionen skickar positionen av enheten som attackerar samt positionen på 

enheten som blir attackerad. Funktionen körs även i GameManager-klassen och reglerna 

kontrolleras innan de skickas iväg. Detta leder till att mottagaren redan vet att reglerna är 

kontrollerade och därmed endast behöver simulera attacken. ReceiveAttack-funktionen, som 

körs av den mottagande spelaren, läser först in koordinaterna och sedan simulerar attacken via 

GameManager-klassen. 

 

När spelaren är klar med sin omgång klickar denna på ”End Turn”-knappen för att avsluta 

omgången. I detta skede skickas ett ENDTURN-meddelande till motspelaren som i sin tur 

skiftar till aktiv spelare. Inga parametrar skickas i detta meddelande, utan endast en byte som 

innehåller en MessageType-enum av typen ENDTURN. Detta meddelande blir därmed 

väldigt litet och får på så sätt plats i endast ett nätverkspaket. Detta bidrar till att meddelandet 

skickas snabbare. 

 

När en av spelarna vill ge upp spelet klickar denna på ”Surrender”-knappen. I detta skede 

skickas ett SURRENDER-meddelande på samma sätt som ENDTURN-meddelandet 

skickades. När detta mottas av motspelaren går vinsten då till denna och ett meddelande, med 

vinnarens namn, kommer upp på skärmen. Spelaren som gav upp matchen får också upp 

meddelandet, med vinnarens namn, på skärmen. 
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3.3.3.1 Sekvensdiagram för en spelomgång 

 

Figur 2: Spelomgång 

 

Detta sekvensdiagram (se figur 2) visar hur det kan se ut under en väldigt kort match i spelet. 

 

1. Klient X skapar en enhet på sin klient och ett create unit meddelande skickas till klient 

Y. För detta används metoden SendCreateUnit hos klient X. Denna metod är skriven 

av oss. SendCreateUnit använder i sin tur Lidgrens SendMessage-metod för att skicka 

meddelandet vidare till klient Y. Klient X klickar sedan på End Turn knappen varpå ett 

end turn meddelande skickas till klient Y. Här körs metoden SendEndTurn hos klient 

X. Den använder sig av Lidgrens SendMessage-funktion för att skicka ett end turn 

meddelande. Klient X väntar sedan på att klient Y ska genomföra sin omgång. 

 

2. Klient Y mottar meddelanden från klient X och kör respektive metod för respektive 

meddelande. För mottagandet av skapade enheter körs ReceiveCreateUnit-metoden. 

Denna metod läser in informationen med Lidgrens ReadMessage-funktion. Klient Y 

upprepar sedan samma procedur, som klient X genomförde under det första steget, fast 

på sin klient. 

 

3. Klient X förflyttar en enhet på sin klient, varpå ett förflyttningsmeddelande skickas till 

klient Y. Detta görs genom metoden SendMove som är skriven av oss. Denna metod 

använder Lidgrens SendMessage-metod för att skicka meddelandet. Klient X klickar 

sedan på End Turn knappen varpå ett end turn meddelande skickas till klient Y. Klient 

X väntar sedan på att klient Y ska genomföra sin omgång. 
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4. Klient Y upprepar även här samma procedur som klient X genomförde under det tredje 

steget. 

 

5. Klient X klickar på Surrender-knappen för att ge upp. Här används metoden 

SendSurrender, som i sin tur använder Lidgrens SendMessage-metod för att skicka 

surrender-meddelandet. Ett surrender-meddelande skickas direkt till klient Y som inte 

behöver svara på detta, utan visar endast att klient X har gett upp och klient Y då har 

vunnit spelomgången. 

 

3.3.4 Systemöversikt 

Vi har en huvudserver som klienterna kopplar upp sig till vid inloggning (se figur 3). När en 

spelmatch startas kopplas anslutningen till huvudservern ned och båda klienterna blir istället 

direkt anslutna till varandra (se figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Huvudserver 

Vid uppstart utför huvudservern en kontroll över alla registrerade användare. Detta sker via en 

inläsning från en binärfil, som är en kodad textfil, där användare från föregående sessioner 

finns lagrade. Därefter väntar huvudservern konstant på inkommande meddelanden från 

klienterna. 

 

Användarna som registreras läggs i en lista i ServerScript-klassen. När en ny användare vill 

registrera sig kontrollerar huvudservern först om användaren redan finns registrerad. I fallet 

där användaren inte är registrerad sedan tidigare registreras denna och läggs i listan för 

registrerade användare. Därefter skrivs filen över med den nya listan av registrerade 

användare, detta gör att den nya användaren sparas i filen på hårddisken. En användare har ett 

användarnamn och ett lösenord, som i sin tur används för att jämföra användarna vid försök 

av inloggning till lobbyn. 

 

Huvudservern agerar som en slags vidarebefordrare vårt spel. Under tiden man är inloggad i 

lobbyn skickas varje meddelande från klienterna, genom huvudservern, till klienterna. Vid 

start av en match ansluts enbart spelarna som ska spela mot varandra, direkt genom en 

TCP-anslutning och skickar därefter meddelanden bara mellan varandra utan huvudserverns 

inblandning. 

Figur 3: Anslutning till huvudservern Figur 4: Uppkoppling till spelmatchen 

Huvudserver Klient X 

Klient Y 

Huvudserver 
Klient X / 

Spelarserver 

Klient Y 
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3.3.5.1 Sekvensdiagram för anslutning 

 

Figur 5: Anslutning 

 

Sekvensdiagrammet för anslutningen (se figur 5) visar hur det ser ut när två användare 

ansluter till varandra via huvudservern för en spelomgång. 

 

Huvudservern tar emot en spelförfrågan från klient X och vidarebefordrar spelförfrågan till 

klient Y. Klient Y svarar till huvudservern med att acceptera spelförfrågan och huvudservern 

vidarebefordrar svarsmeddelandet till Klient X. I svarsmeddelandet finns även nödvändig 

anslutningsinformation om klient Y. Med denna anslutningsinformation skickar sedan klient 

X ett anslutningsmeddelande direkt till klient Y, utan vidarebefordring via huvudservern. Till 

sist svarar klient Y med ett anslutningssvarsmeddelande till klient X och båda klienterna blir 

uppkopplade med varandra. 

 

3.3.6 Interface 

När vi designade menyerna använde vi oss av de inbyggda knapparna och fälten som finns 

färdiga i Unity. Det finns exempelvis knappar som man kan lägga till genom några klick i 

GameObject-menyn. Man kan sedan även lägga till funktionalitet på knapparna. Detta görs 

genom att länka ett Unity-objekt till knappen, ett objekt som i sin tur har ett skript. Detta 

skript kan man sedan köra, från en lista, när man klickar på knappen. 

 

För alla olika menyer i spelet har vi använt oss av Unitys inbyggda Canvas-objekt. Dessa 

Canvas-objekt kan liknas vid en bild som man kan göra synlig eller osynlig. Det vi gjorde var 

att skapa ett Canvas-objekt för varje meny som exempelvis inloggningsmenyn, 

registreringsmenyn eller lobbymenyn. Dessa menyer slås på och av när man klickar på olika 

knappar i programmet som gör att man kommer vidare. 

 

3.3.7 Inloggning och registrering 

Klienten kan registrera sig på huvudservern genom ”online”-läget där denna trycker på 

”register”-knappen. Här får användaren välja användarnamn och lösenord. Huvudservern tar 
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emot detta meddelande och registrerar sedan användaren på huvudservern. Därefter kan 

användaren logga in i lobbyn för att se vilka användare som finns tillgängliga. 

 

3.3.7.1 Sekvensdiagram för registrering 

 

Figur 6: Registrering 

 

Server i sekvensdiagrammet (se figur 6) är huvudservern som är ett Unity-objekt som kör 

ServerScript-klassen. Klient i sekvensdiagrammet är ett Unity-objekt som kör LobbyScript-

klassen. Detta objekt kör även ConnectionManager-klassen när två klienter ansluter till 

varandra. Användardatabas i sekvensdiagrammet är filen på hårddisken som innehåller 

användarinformationen. 
 

3.3.8 Integrationen med spellogiken 

När vi hade färdigställt vårt chattsystem integrerade vi nätverket med spellogiken, som den 

andra gruppen hade hand om. Integrationen finns förklarad i kapitlet spelomgång. I början av 

integrationen skickades startmeddelanden till motspelaren med den genererade banan, som 

tidigare förklarat. Efter att båda klienterna har startat spelomgången, och genererat spelplanet, 

inväntar den anslutna klienten på att spelserverklienten ska göra sitt första drag. Vår grupp 

skrev bland annat SendMove-funktionen och SendAttack-funktionen samt hjälpte den andra 

gruppen med självaste integrationen av nätverket på spellogiken. 
 

Först implementerades alla nödvändiga funktioner, inklusive alla meddelanden som skulle 

skickas eller mottas som exempelvis MOVECOMMAND-meddelandetypen och 

ATTACK-meddelandetypen. Därefter gick vi igenom koden för spellogiken, detta i syfte till 

att förstå vart i koden det var lämpligast att skicka spelmeddelandena. Vi fick skriva om vissa 

funktioner för att det skulle fungera både i ett offline-läge och i ett online-läge. Detta gjorde vi 
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genom att skapa en Boolean-variabel som vi kallade för ”server” i vår 

ConnectionManager-klass. I fallet där användaren är en server blir ”server”-variabeln satt till 

”true”. I fallet där användaren är en klient blir ”server”-variabeln satt till ”false”. Vi skapade 

även en Boolean-variabel som vi kallade för ”online”, detta för att kontrollera om spelet körs 

online eller offline. Därefter implementerade vi, med den andra gruppen, funktioner för att 

kontrollera om spelet körs online eller offline. Vi skapade även funktioner som kontrollerar 

turordningen av spelarna. 

Integrationen var naturligtvis inte helt problemfri att implementera. Redan i början dök 

problem upp, bland annat i form av att offline-läget inte fungerade. Detta löste vi dock med 

metoden enligt tidigare förklaring. 

 

3.3.8.1 Integrationsmetoder 

Gruppen som hade hand om spellogiken använde sig utav ett API som vi hade utformat. Vi 

implementerade funktionerna i ConnectionManager-klassen. Följande funktioner är 

beståndsdelar av vårt API. 

 

SendSurrender() 

Denna funktion skickar ett meddelande av typen SURRENDER till motspelaren. När detta 

meddelande tas emot körs en Surrender-funktion för att simulera att den andra spelaren har 

gett upp. 

 

SendAttack(int origX, int origY, int targetX, int targetY) 

Denna funktion används vid attack av en spelare. Man skickar med koordinaterna för enheten 

som attackerar samt koordinaterna för enheten som blir attackerad. 

 

ReceivedAttack(NetIncomingMessage incomingMessage) 

Denna funktion används till att ta emot en attack från motspelaren. Först läses spelarnas 

koordinater in, sedan simuleras attacken i GameManager-klassen hos den mottagande 

klienten. 

 

SendEndTurn() 

Denna funktion skickar ett meddelande av typen ENDTURN till motspelaren. Detta 

meddelande avslutar omgången för spelaren och påbörjar omgången för motspelaren. 

 

ReceivedEndTurn(NetIncomingMessage) 

Denna funktion körs när meddelandetypen ENDTURN tas emot. Funktionen kör en 

EndTurn-funktion från GameManager-klassen som i sin tur avslutar omgången för spelaren 

och påbörjar omgången för motspelaren. 

 

SendMove(int origX, int origY, int targetX, int targetY) 

Denna funktion skickar ett meddelande av typen MOVECOMMAND till motspelaren. Man 

skickar även med koordinater för förflyttningen. Denna funktion används hos den spelande 

klienten, detta efter att klienten har kontrollerat spelreglerna. 

 

RecieveMoves(NetIncomingMessage incomingMessage) 

Denna funktion körs när meddelandetypen MOVECOMMAND mottas. Funktionen läser först 

in koordinaterna för enheten som ska förflyttas och därefter koordinaterna för positionen dit 

enheten ska förflytta sig till. Sedan simuleras förflyttningen i GameManager-klassen med 

ReceiveMoveFromOtherPlayer-funktionen. 
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SendCreateUnit(Unit unit) 

Denna funktion skickar ett meddelande av typen CREATEUNIT till motspelaren. Funktionen 

är till för att skapa en enhet. Man skickar med ett enhetsobjekt som parameter, detta 

enhetsobjekt innehåller både koordinater och typen av enhet. 

 

ReceiveCreateUnit(NetIncomingMessage incomingMessage) 

Denna funktion körs när meddelandetypen CREATEUNIT tas emot. Funktionen läser in 

enheten som ska skapas och även koordinaterna för vart på spelplanet den ska skapas. Sedan 

körs CreateUnit-funktionen från GameManager-klassen för att simulera skapandet av en enhet 

på spelplanet. 
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4 Resultat 

4.1 Översikt 

Spelets färdiga version innehåller menyer, chattsystem och spelbar match som kan spelas 

både online och offline. För att påbörja en match måste man antingen koppla upp sig mot 

huvudservern, där man kan hitta en motspelare, eller starta en ”offline”-match. 

 

 
Figur 7: Huvudmeny 

 

I fallet där man vill spela online behöver man först starta en huvudserver, detta görs genom att 

trycka på ”Start Server”-knappen i huvudmenyn (se figur 7). Man måste notera huvudserverns 

IP-adress och sedan dela ut den till alla klienter som vill ansluta till den. När huvudservern 

körs kan klienterna ansluta till den. 

 

 
Figur 8: Huvudserverns logg 
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Ifall man kör en huvudserver och en klient på samma dator ansluter man sig genom att mata 

in ”localhost” i fältet för IP-adressen. När klienterna har IP-adressen till huvudservern skriver 

de in den i fältet för IP-adressen (se figur 9) och sedan registrerar sig på huvudservern med 

valfritt användarnamn och lösenord. Därefter kan klienterna logga in i lobbyn och se vilka 

användare som är inloggade. 

 

 

Figur 9: Inloggningsmeny 
 

Det är i lobbyn man kan utmana andra användare till en match (se figur 10). Man utmanar en 

användare till en match genom att skriva in namnet på den användaren och sedan klicka 

på ”ConnectToPlayer”-knappen. Efter att man har klickat på knappen, och därmed utmanat 

användaren, får denna då en förfrågan om att starta en match. Vid ett nej-svar händer 

ingenting. Vid ett ja-svar får denna upp en skärm med tre olika variabler att modifiera innan 

matchen startar (se figur 11). Dessa variabler är för storleken av spelplanet, variationen av 

storleken samt mängden krediter varje spelare börjar med. När denna sedan klickar 

på ”StartGame”-knappen genereras spelplanet och en spelarserver initieras på dennas dator. 

Spelarservern meddelar den andra klienten om att spelarservern är redo och sänder 

informationen om det genererade spelplanet samt mängden valda krediter till klienten. Detta 

leder till att klienten mottar informationen kring spelplanet och bygger upp det enligt tidigare 

förklaring. 
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Figur 10: Lobbymeny 
 
 

 

Figur 11: Valmeny 
 

4.2 Match 

När en match startas blir klienten som fick matchförfrågan en spelarserver, den andra spelaren 

blir en vanlig spelarklient. Inget speciellt hierarkisystem finns implementerat för detta, båda 

spelarna har samma rättigheter. Funktionaliteten är som för ett vanligt peer-to-peer-system 

även fast det rent tekniskt inte är två peer-objekt som interagerar. 
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Klienten som är spelarserver kommer alltid att vara den första spelaren i matchen. Denna 

börjar med att köpa enheter med sina krediter. Vid köp av en enhet skickas även 

ett ”skapa-enhet”-meddelande till motspelaren. Enheten visas därefter omedelbart på 

motspelarens spelplan. En omgång avslutas genom att trycka på ”End Turn”-knappen. Ett 

ENDTURN-meddelande skickas då till motspelaren och omgången skiftar då till denna. 

Enheterna kan börja förflyttas under spelarens andra omgång. 

 

Ifall man vill förflytta en enhet klickar man på enheten och sedan på en giltig målruta, dessa 

målrutor blir markerade per automatik. När man har klickat på en målruta kontrolleras först 

giltigheten av förflyttningen och sedan skickas ett MOVECOMMAND-meddelande till 

motspelaren. Därefter förflyttar motspelaren enheten på sin klient omedelbart. Man kan även 

attackera motspelarens enheter. Detta görs genom att först klicka på en egen enhet, den enhet 

man vill attackera med, och sedan klickar man på motspelarens enhet. Om attacken är giltig 

skickas ett ATTACK-meddelande till motspelaren och denna simulerar attacken på sin klient. 

 

 

Figur 12: Spelplan 
 

4.3 Nätverksstruktur 

Nätverksstrukturen vi skapade är en kombination av server-klientstrukturen och 

peer-to-peer-struktureren. Användarna kan antingen vara spelarklienter eller spelarservrar. 

Användaren som skickar en matchförfrågan, som tidigare förklarat, blir en spelarklient och 

motspelaranvändaren blir i sin tur en spelarserver. Användarna behöver öppna ett par portar, 
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som tidigare förklarat, för att anslutningen ska fungera. Likheten för peer-to-peer-strukturen 

ligger i att det inte finns någon sorts hierarki för spelarklienten och spelarservern. 

Spelreglerna finns implementerade hos båda användarna och meddelanden skickas endast 

efter att spelreglerna har blivit kontrollerade hos användarna och därmed är korrekta. 

 

Fördelen med denna nätverksstruktur är att det går snabbare att simulera ett drag. Detta 

eftersom att man endast skickar de redan kontrollerade dragen till motspelaren. Mottagaren 

behöver i sin tur inte kontrollera reglerna igen, utan endast uppdatera spelet enligt det 

mottagna meddelandet. Nackdelen däremot är att man ganska enkelt kan fuska genom att 

manipulera koden för klienterna. Vi är fullt medvetna om detta, men fusk var ingenting vi 

arbetade på för detta projekt. 

 

4.4 Chattsystem 

Vi började projektet med att skapa ett chattsystem. Detta system byggde vi upp, som tidigare 

förklarat, genom att använda oss utav Canvas-objekt i Unity. Eftersom att vi precis började 

med att koda för vårt projekt var vi fortfarande i en sorts inlärningsfas för Lidgren och nätverk 

i allmänhet. Det blev då mest naturligt att bygga upp ett simpelt chattsystem till en början. 

Anledningen till detta var även att nätverksdelen, vid slutfasen, fortfarande skulle bygga på 

samma logik. Vi skickar alltså meddelanden fram och tillbaka gällande saker som position, 

attack och annan data. 

 

4.5 Test 

Vi implementerade en funktion till lobbyn som mäter tiden det tar för ett meddelande att 

skickas från en klient och komma fram till huvudservern. För detta använde vi den inbyggda 

DateTime-klassen som finns I C#. Denna klass innehåller information om tid och datum. Det 

vi gjorde var att skicka meddelanden i form av en tidsstämpel. Det fungerar på så sätt att 

klienten först skickar ett meddelande i form av en tidsstämpel till huvudservern. Sedan tar 

huvudservern emot meddelandet och under samma ögonblick tar en egen tidsstämpel. Detta 

leder till att man får två olika tidsstämpelvärden som man subtraherar med varandra för att få 

fram skillnaden. Denna skillnad är i millisekunder och den representerar tiden det tog för 

meddelandet att komma fram. Denna funktion kan liknas vid en ping-funktion, men istället 

för att mäta tiden det tar för ett meddelande att skickas och komma tillbaka så valde vi att bara 

mäta tiden det tar för meddelandet att komma fram till huvudservern. Anledningen till detta 

var att vår funktion även gör andra processer på vägen, som att exempelvis skapa 

meddelanden och läsa in meddelanden. Detta bidrar till att några millisekunder adderas till 

tiden. På grund av detta tar vår funktion längre tid på sig än en ping-funktion. 

  

Vi genomförde även tester med denna funktion i syfte till att se om tiden det tar att skicka 

meddelanden påverkas av antalet inloggade klienter på huvudservern. Under testerna var vi 

inloggade med ett antal klienter på huvudservern och undersökte om det påverkade 

ping-hastigheten. 

 

I ett fall där vi var åtta klienter inloggade låg medelvärdet på 507 millisekunder för en 

användare och 516 millisekunder för en annan. I ett fall där vi var två klienter inloggade låg 

medelvärdet på 528 millisekunder för den ena användaren och 540 millisekunder för den 

andra. I ett fall där endast en klient var inloggad låg medelvärdet på 622 millisekunder. 

 

På moderna operativsystem, som detta spel är körbart på, uppdateras klockan med jämna 
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mellanrum mot en global server för att klockan ska vara lika mycket hos alla. Därför vet man 

att båda klienterna har samma tidinställningar. 

 

Slutsatsen av våra testresultat var att hastigheten för att skicka meddelanden inte förändras 

nämnvärt av antalet inloggade användare. Det skiljde cirka 100 millisekunder mellan att en 

användare var inloggad och att åtta användare var inloggade. Med andra ord såg det ut som att 

det gick snabbare när flera användare var inloggade. Dock berodde detta förmodligen på 

datorhastigheten hos användarna och inte på huvudserverns hastighet. Som vi förklarade utför 

klienten ett antal processer innan meddelandet blir ivägskickat och detta påverkar hastigheten 

mer än vad antalet inloggade användare gör. 

 

Chattmeddelanden testade vi inte hastigheten på. Vi antog att dessa meddelanden påverkas 

mer av hur många användare som är inloggade på huvudservern. Detta på grund av att 

huvudservern vidarebefordrar chattmeddelanden till alla inloggade klienter. Dessa klienter 

ligger i en lista, vilket betyder att ju fler klienter det är desto längre tid tar det att gå igenom 

listan. 
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5 Diskussion 

I det här kapitlet diskuterar vi bland annat resultatet. Vi går även igenom de krav vi ställde på 

oss och jämför de med det vi kom fram till. 

 

5.1 Uppfyllande av kursens mål 

Arbetet med projektet har gett oss en ökad förståelse för hur nätverksprogrammering fungerar 

inom skapandet av ett nätverksspel. Vi har även förstått hur viktigt det är att samarbeta och 

kommunicera med varandra för att öka effektiviteten i utvecklingsprocessen. Vissa delar av 

planeringen hann vi helt enkelt inte med, men vi känner att vi har uppfyllt de krav som 

ställdes på oss inom projektet. 

 

5.2 Uppfyllande av projektets krav 

I början av projektet ställde vi krav på oss själva. Dessa krav skulle, i slutet av projektet, ligga 

som grund för hur vi lyckades med arbetet i sin helhet. Dessa krav var uppdelade i egna krav 

samt krav från Swedish Game Awards. 

 

5.2.1 De egna kraven 

Av kraven som vi själva utformade lade vi självklart mest fokus på alla hårda krav. Vi 

arbetade mycket med att försöka färdigställa alla hårda kraven tills deadlinen för 

presentationen av projektet. Dock märkte vi, mot slutet, att det blev svårt att hinna med hela 

listan med de hårda kraven tills deadlinen. 

 

5.2.1.1 De hårda kraven 

Fungerande huvudserver skriven i C# till Unity. Detta krav var det första kravet vi 

färdigställde då den låg som bas för hela vårt projekt. Med en fungerande huvudserver kunde 

vi bygga vidare och ansluta klienter till den. 

  

Huvudserver som sparar användares användarnamn och lösenord. Detta krav blev också 

färdigställt. Huvudservern sparar användarens uppgifter när användaren registrerar sig. 

Uppgifterna sparas till en binärfil på huvudserverns hårddisk i en standard sökväg. 

 

I lobbyn ska man få upp en lista med nuvarande inloggade spelare. Detta krav blev också 

färdigställt. Huvudservern visar, helt enkelt, upp alla inloggade användare i ett textfält i 

lobbyn för spelet. 

 

Att spara användares rank och att huvudservern kan starta matcher beroende på spelares rank. 

Dessa krav hann vi inte färdigställa. Detta på grund av att vi inte ansåg det vara en viktig del 

för själva nätverket i sig. En annan anledning var att vi inte hade tiden till att implementera 

dessa krav.  

 

Huvudservern agerar som utdelare av IP-adresser till spelare. Detta krav blev också 

färdigställt. Till en början har endast huvudservern IP-adresserna till spelarna. När en spelare 

försöker ansluta till en annan spelare får spelaren som vill ansluta IP-adressen från den andra 

spelaren som i sin tur blir en spelarserver. 
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Huvudservern ska vidarebefordra matchförfrågningar från klienterna. Detta krav blev också 

färdigställt. När en spelare försöker ansluta till en annan spelare får spelaren som ska anslutas 

till en förfrågning av huvudservern om den vill spela med spelaren som försöker att ansluta. 

 

Man ska kunna utmana andra spelare direkt via IP-adress. Detta krav färdigställdes inte. 

Anledningen till detta var att vi inte hade tiden till att implementera kravet. 

 

5.2.1.2 De mjuka kraven 

En databas att spara användare i (med SQL-programmering). Detta krav färdigställdes inte. 

Anledningen till detta var att vi inte hade tiden till att implementera kravet samt att det var ett 

mjukt krav och därmed lågprioriterat. 

 

En funktionalitet där man kan se sin egen IP-adress direkt i spelet. Detta krav färdigställdes 

inte. Anledningen till detta var att vi inte hade tiden till att implementera kravet samt att det 

var ett mjukt krav och därmed lågprioriterat. 

 

Man ska kunna utmana andra spelare via vänlistan. Detta krav färdigställdes inte. 

Anledningen till detta var att vi inte hade tiden till att implementera kravet samt att det var ett 

mjukt krav och därmed lågprioriterat. 

 

En av spelarna agerar som server under matchen. Detta krav färdigställdes. När man 

accepterar en spelförfrågan från en annan spelare blir man automatiskt en selarserver. 

 

5.2.1.3 Anledningar till ofärdigställda krav 

Eftersom att kraven för projektet redan var satta i specifikationen valde vi att inte ändra på de 

i vår slutrapport. Hade vi gjort någon ändring hade vi flyttat kraven gällande rankningen till 

de mjuka kraven istället. 

 

Den största anledningen till att inte alla krav färdigställdes var just bristen på tid. Vi kom in 

ganska sent på kursen och började planera vårt projekt samtidigt som kursen startade. Detta 

bidrog till att den lilla tiden vi hade för att färdigställa projektet blev ännu mindre. En annan 

del från projektet som tog väldigt mycket tid var perioden då vi försökte implementera en 

strikt peer-to-peer-struktur. Efter problem kring implementationen kom vi, efter ett tag, fram 

till att det inte fungerade som vi hade tänkt oss och var därmed tvungna att kompromissa 

kring det.  

 

Andra anledningar till att vi inte hann färdigställa alla kraven var att vi prioriterade det som 

verkligen var nödvändigt för självaste nätverket och för spelet att fungera. 

 

5.2.2 SGA-kraven 

Kraven för Swedish Game Awards färdigställdes enligt deras kravmall. Vi skickade in vårt 

bidrag tills den angivna deadlinen men har sedan dess inte fått någon kommentar från deras 

organisation angående vårt spel. 

 

5.3 Inlärning 

I början fick vi lära oss nya saker för att sedan kunna implementera de i vårt arbete. En av 
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sakerna som tog längre tid att lära sig var hur Lidgrens nätverksbibliotek var uppbyggt samt 

hur man kunde använda det på ett bra sätt. Vi gick även in djupare i det system som Unity 

använder sig av, detta för att den senaste versionen har uppdaterat dess API en aning. 

 

Eftersom att vi först fick lära oss hur man ska tänka under uppbyggnaden av ett nätverksspel, 

gick mycket tid åt själva inlärningen. Dock känner vi oss ganska nöjda med slutresultatet, 

detta för att vi till en början inte visste hur strukturen för ett nätverksspel såg ut. Vi känner att 

vår förståelse för detta har utökats enormt. Vi känner även att vi har fått mer kunskap om 

vilka bibliotek som finns tillgängliga för dessa syften. 

 

5.4 Projektets utvecklingspotential 

Vårt projekt har en potential att vidareutvecklas. Nätverksstrukturen som vi byggt upp kan 

enkelt modifieras genom att lägga till nya meddelandetyper. Detta leder till att man kan utöka 

spelets funktioner relativt lätt. Man kan även bygga vidare på ett slags fuskskydd, detta 

genom att exempelvis låta båda spelarna tillsammans kontrollera spelreglerna och acceptera 

en förflyttning eller en attack såvida de stämmer överrens hos båda. 
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