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Abstrakt 
Denna uppsats behandlar frågeställningen “Hur underlättar man en parallell utveckling 

av en- samt flerspelar-funktionalitet i ett spel?”. Anledningen till frågeställningen är att 

en separation mellan de två lägena, tror vi, får en positiv inverkan på agilitet i 

mjukvaruutvecklingsprojekt inriktat mot spel, något som spelutvecklingsföretagen och 

utvecklare historiskt sett haft problem med. Samtidigt som en separation av 

funktionaliteten delar de olika kunskapsområden (spellogik och nätverk) så att rätt 

person kan arbeta med rätt sak. Målet med denna uppsats är att försöka bana väg för 

vidare forskning snarare än att helt lösa problemet. Problemet har studerats genom att 

applicera aktionsforskning vilket praktiskt har lett till en iterativ process som resulterat i 

en potentiell lösning vilket på veckovis basis reflekterats över samt förbättrats. I 

rapporten beskriver vi en lösning i form av en mjukvarudesign och regler att förhålla sig 

till, samt erfarenheter vi har erhållit under arbetets gång. 

 

Nyckelord: Separation of concern, nätverk, gameplay, spel, multiplayer, MVC, 

enspelarläge, flerspelarläge, design, mjukvaruutveckling 

 

 

Abstract 
This paper addresses the question formulation “How does one aid a parallel 

development of singleplayer and multiplayer in game development?” The reasoning 

behind is that we believe a separation between the two achieves a greater agility in 

software development minded towards games. Something that the industry and 

developers alike historically have struggled and had problems with. At the same time a 

separation of functionality divides the different areas of expertise (game logic and 

network) so that the right person can focus on the right thing in a development cycle. 

The contribution to the scarce research in the general area computer science more 

narrowly and specific, game development research is mainly to pave the way for further 

research. The problem has been tackled through Action Research, meaning the use of 

practical development iterated towards a potential solution, and on a weekly basis 

considered the solution and made improvements and adjustments on it. This paper 

describes a solution in form of a software design and a couple of rules to relate to as 

well as the experience we obtained throughout this project. 

 

Keywords: Separation of Concern, network, gameplay, game logic, game, multiplayer, 

MVC, singleplayer, design, software development 
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Förord 
Vi som studenter har hela tiden lutat åt utveckling av spel och har vid varje givet fritt 

tillfälle också försökt göra något inom det området. Därför var det inte så höga odds på 

att samma val skulle ske under examensarbetet. Det som dock var svårare i det här fallet 

var att hitta en lämplig infallsvinkel samt ett problem att gå hand i hand med det. Efter 

några möten med våra handledare kom vi fram till, och överens om att just nätverk i 

spel, och separationen av denna, var och är ett intressant problem. Inte minst för att vårt 

senaste spelprojekt innefattat just en nätverksdel där blandningen av en- och 

flerspelarläge gav problem ju längre projektet fortskred. Vår något naiva målbild från en 

början var att helt separera delarna, och att flerspelarläget skulle kunna appliceras på ett 

spel med enbart enspelarläge utan några som helst svårigheter. Visserligen landade vi 

inte fruktansvärt långt ifrån vårt ideal, men kan samtidigt se tillbaka på den 

oerfarenheten vi då hade och ställa den i kontrast till vad vi faktiskt lärt oss under 

projekttiden. 

Speciella tack går ut till vår handledare, Tobias Ohlsson, samt Daniel Toll som båda 

varit ett stort stöd. Personer från spelutvecklingsbranschen som varit vänliga nog att 

svara på våra frågor och andra inspirationskällor tackar vi också. 
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1 Introduktion  

I det här kapitlet går vi igenom utveckling av spel, begreppet spel och hur det 

definieras i litteraturen. Vi förklarar lite historia bakom spel i stort samt 

förklarar aspekter och termer som är specifika för spel. Vi går också igenom 

mer generella mjukvarubegrepp som design och mönster. Dessutom för vi en 

diskussion angående problemet och försök ges till att formulera det som en 

generell frågeställning och förklara dess syfte. Vi tar även upp eventuella 

begräsningar som varit aktuella och vilka typer av verktyg som använts. Vi 

belyser också tidigare forskning och vad den kommit fram till samt vilken 

målgrupp rapporten riktar sig mot och hur uppbyggnaden av den ser ut. 

1.1 Bakgrund 

Datorspelsutveckling är något som sträcker sig tillbaka till tidigt 1950-tal. 

Det är dock svårt att säkerställa vilket som var det första datorspelet, 

framförallt för att begreppen spel och datorspel är svårdefinierade. Newman 

[1] belyser Spacewar (1961) som det första datorspelet men för samtidigt en 

debatt att Tennis for Two (1958) skulle kunna ses som det första beroende på 

hur man tolkar begreppet.  Enligt Thorn [2] finns det ingen tydlig 

överenskommelse vad termen “spel” generellt innebär, eller vad det behöver 

bestå av för att kunna kallas ett spel. Vidare menar Thorn [2] att betydelsen 

av spel är en akademisk och filosofisk term, och därför inte har någon 

påverkan på utvecklingen av ett datorspel. Newman [1] menar att betydelsen 

av begreppet “datorspel” har förändrats över åren och från plats till plats. 

Författaren fortsätter genom att påpeka att förklaringen finns i begreppet, 

detta genom att separera dator och spel. Med detta menar Newman [1] att det 

består av en del dator, eller teknologi, samt dess status som ett spel. Detta 

menar författaren liknar vid att beskriva dess tillhörighet, såsom brädspel 

eller kortspel.  

Vad begreppet spel i sig betyder varierar menar Newman [1], men påpekar 

att det finns vissa element som man förväntar sig att hitta i ett spel. 

Författaren menar att spelet innehåller någon sorts konflikt, antingen i form 

av motståndare eller omständigheter. Vidare menar författaren att spel också 

innehåller regler som avgör vad som kan och inte kan göras. Newman [1] 

lyfter också fram att spel möjliggör ett sätt att interagera, antingen genom 

skicklighet, strategi eller tur, men också att det finns ett utfall t.ex. att vinna 

eller förlora. Thorn [2] lägger vikt vid är att datorspel är något mångsidigt, 

och att det inte bara finns en sida, utan datorspel lockar olika människor i 

olika skeden. Vissa datorspel utgörs av att utifrån en förstapersonsvy hos en 

huvudperson tillintetgöra fiender, ett så kallat FPS-spel (eng. First-Person 

Shooter). Andra spel kan sätta användaren i position med övergripande vy 

över ett slagfält, detta för att leda taktiska strider mot fiender. Dessa olika 

företeelser benämns vanligtvis vid att spelet tillhör en viss genre.  
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Thorn [2] går in på en mer detaljerad beskrivning av vad ett datorspel 

består av, detta på grund av att de ovanstående förklaringarna är något som 

användare och journalister använder sig av. Utvecklare däremot måste kunna 

förstå datorspel på ett djupare plan, detta genom att bryta ned det till mindre 

delar. Thorn [2] summerar att ett spel består av i huvudsak tre återkommande 

delar, en spelmotor, ett set av regler samt tillgångar (eng. Assets). Spelmotorn 

är enligt författaren en löst definierad term som inte direkt har en enig 

betydelse, men att den inte heller är något som är helt subjektivt. Enligt 

Thorn [2] är spelmotorn livskraften i ett spel, men motorn i sig är inte spelet, 

utan en infrastruktur som spelet kan byggas på genom regler och tillgångar. 

Tillgångar menar Thorn [2] består av olika typer av grafik, ljud, animationer 

med mera. Reglerna i spelet anser författaren är en synonym för spellogik i 

ett utvecklingssyfte. Reglerna, eller spellogiken, förklarar vad som händer i 

spelet vid olika skeden, t.ex. om en spelare blir träffad av en kula från ett 

skjutvapen, då ska denne ta skada. 

Thorn [2] påpekar att spelutveckling är synonymt med mjukvaru-

utveckling, med detta menar författaren att utvecklingsprojektet är uppdelat i 

abstrakta element. Författaren menar vidare att det ofta är en grupp 

människor med spetskompetens som arbetar med projektet, något även Bates 

[3] belyser. Thorn [2] förklarar att det också ligger ett koncept och en idé 

bakom projektet och denna finns till för att vägleda de inblandade till vad 

som ska framställas. Utifrån projektets koncept bygger sedan de inblandade 

människorna, med hjälp av verktyg, upp det som konceptet avser att forma. 

Författaren framlyfter även att projekten består av en tidsram som kan sträcka 

sig över flera månader, men också en budget som ska finansiera projektet och 

dess inblandade. Alla dessa element anser författaren kan räknas som 

tillgångar som ska fördelas optimalt över det tidsspann som projektet avser 

att löpa. Detta för att så ekonomiskt och praktiskt som möjligt omvandla en 

idé till en färdig produkt. Wolf [4] går mer på djupet och förklarar att 

spelutveckling kräver en form av strukturering för att öka produktiviteten då 

den innefattar många människor i arbete. Vidare förklarar Wolf [4] också att 

spel idag tillämpar avancerade tekniker för strukturering hämtade från andra 

delar av mjukvarubranschen.  

Ett sätt att nå struktur är genom objektorienterad analys och design 

(OOAD) enligt Larman [5]. OOAD delas upp i två faser. Första fasen är 

analysfasen, vilket framhäver vikten av att hitta, förklara och definiera objekt 

som finns i problemområdet. Larman [5] förklarar analysen som en 

undersökning av problemområdet och dess krav, snarare än en lösning. Den 

andra fasen är enligt Larman [5] designfasen, som handlar om hur objekt 

definieras och hur de samarbetar för att uppfylla ställda krav - en konceptuell 

lösning. Författaren menar att design ofta utelämnar lågnivå- och uppenbara 

detaljer, vilket betraktaren själv får tolka. Analys och design sammanfattas av 

Larman [5] som: gör rätt sak (analys), och gör saken rätt (design). 
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För att få en hållbar design menar Buschmann et al. [6] att mönster (eng. 

Pattern) kan appliceras. Författarna förklarar mönster som en abstraktion av 

gemensamma nämnare, extraherade ur flera lösningar av ett designproblem. 

Ett mönster är en beprövad plan som visar beståndsdelar i koden, hur dessa 

ska vara relaterad till andra delar, vilka åtagande de ska inneha samt hur de 

samarbetar. Dock menar författarna att mönster inte är en färdig beskrivning 

på hur man löser ett specifikt designproblem utan mer ett lösningsförslag som 

man får anpassa till ens egna projekt. Buschmann et al. [6] framhäver att 

användning av mönster kan nyttjas till att strukturera en arkitektur för 

mjukvaran, vilket då ger den specifika egenskaper. En arkitektur är enligt 

Bass et al. [7] samt Clements et al. [8] den sammansättning av strukturer som 

behövs för att på ett högre plan resonera om systemet, dess komponenter, 

deras relationer samt egenskaper. Buschmann et al. [6] förklarar en 

komponent som en inkapslad del av mjukvaran, ett byggblock för strukturen 

av ett system. Vidare jämför författarna en komponent med en klass, ett 

objekt eller ett set av relaterade funktioner. 

1.2 Problemdiskussion 

Som både Newman [1] och Thorn [2] belyser är datorspel väldigt svåra att 

generalisera, men vi väljer att i den här rapporten se det som en interaktiv 

simuleringsprocess mellan en användare och en applikation. Där användaren 

interagerar fysiskt med exempelvis en knapp vilket gör att en applikation 

reagerar, uppdaterar, och ritar ut sitt nya tillstånd. Uppdatering och utritning 

sker hela tiden, flera gånger i sekunden, för att det ska återges som en 

dynamisk upplevelse. 

Utöver att ett datorspel innehar en genre, vilket belystes av Thorn [2] i vår 

bakgrund, kan ett spel också innehålla olika lägen, dvs. att ett spel antingen 

körs i ett en- eller flerspelarläge. Ett enspelarläge är när man som ensam 

spelare upplever spelet utan andra individers påverkan på spelvärlden. Ett 

spel med fiender som försöker motverka din framgång i spelet är då 

kontrollerade av spelet i sig och inte av en annan spelare. Flerspelarläge 

däremot förklarar Stagner [9] som en illusion av att flera spelare befinner sig 

i samma spel. Vidare menar författaren att de egentligen spelar separata spel 

med ett tillstånd som uppdateras för att efterlikna de andras. Enligt författaren 

sker detta genom en så kallad synkronisering, något Buschmann et al. [6] 

förklarar som en uppdatering mellan olika komponenter för att hålla samma 

tillstånd. För att en synkronisering ska ske mellan olika applikationer behövs 

en transport av dessa förändrade tillstånd, något man använder nätverks-

protokoll till. Buschmann et al. [5] förklarar protokollet som ett set av regler 

och konventioner som förklarar hur datorer kommunicerar utanför sin egen 

hårdvara. Stagner [9] hävdar att spel mestadels är byggda kring en arkitektur 

kallad klient-server, där klienter kopplar upp sig mot en server. Vidare 

förklarar författaren att en server är en medelpunkt som oftast sköter 

tillståndshanteringen, men att den också bara kan vara en mellanhand för 
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meddelandeöverföring mellan olika klienter. En klient är en dator som kör en 

instans av spelet och kopplar upp sig mot servern [9].  

1.3 Problemformulering 

Grossman [10] tar i sin bok upp flertalet projekt där olika spelutvecklare i 

detalj förklarar vad som lyckats bra och vad som lyckats mindre bra. I de spel 

där det har utvecklats flerspelarlägen, har komplikationer ofta uppkommit 

och hämmat den iterativa utvecklingen. Utvecklarna förklarar att tidsramen 

fått skjutas fram och svårigheter med att lägga till funktionalitet uppkommit. 

Andra förklarar att flerspelarläget har lagts till sent i utvecklingen p.g.a. att 

funktionalitet i enspelarläget tillkommit sent och att det funnits svårigheter 

med att parallellt utveckla en- och flerspelarläge. 

I och med att vi båda alltid har varit intresserade av spel och spel-

utveckling föll det sig naturligt att vi ville försöka hitta ett problem inom 

ämnet. Vi har sedan innan utvecklat spel individuellt och tillsammans. Vid 

det senare tillfället skapade vi ett datorspel där vi själva upplevde ett problem 

med att parallellt utveckla en- och flerspelarläge. Detta är något som både 

Grossman [10] belyser samt forum på Internet med relation till spel-

utveckling, t.ex. gamedev.stackexchange.com. Detta leder oss till vår 

problemformulering; 

 

 Hur underlättar man en parallell utveckling av en- och flerspelar-

funktionalitet i ett spel? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet att försöka ta fram en mjukvarudesign som underlättar 

arbetet med att parallellt utveckla en- och flerspelar-funktionalitet. Vi vill 

även lyfta saker som är viktiga att tänka på vid olika situationer. Detta genom 

att undersöka komplikationer som uppkommer vid utvecklingen av ett spel 

med en- och flerspelar-funktionalitet. 

1.5 Avgränsning/Begränsning 

Först och främst har all kod som producerats skrivits i Java, ett beslut som 

togs tidigt, då det är språket där vi som utvecklare känner mest trygghet och 

därigenom kan förlita oss mer på våra kunskaper än om utvecklingen skulle 

ske i ett annat språk. Detta val påverkar också till hög grad vår kapacitet som 

utvecklare att kunna hitta problem och se lösningar - något som är essentiellt 

när det kommer till Action Research och Design Science, mer om det i 

teoriavsnittet. Dessutom är Java det näst populäraste språket [11] vilket gör 

koden tillgänglig till en stor skara (de flesta med kunskap i C-orienterade 

språk, vågar vi påstå) som på så sätt kan ta till sig koden och följa vad som 

skett i de olika iterationerna då kodbasen är helt öppen. 
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Ramverket och spelmotorn för spelet har tilldelats till LibGDX och det i 

sig inför några mindre designparadigmer som bör efterföljas men eftersom 

dessa lutar mot en MVC (Model-View-Controller förklaras i teoriavsnittet) 

arkitektur, så känner vi oss väl hemmastadda. Detta då det är den arkitektur 

som vi brukar tillämpa vid utveckling av spel och i vårt fall inte kommer 

medföra några hinder under utvecklingen. 

Dessutom har det redan från börjat varit klart att begränsningar med 

utgångspunkt inom spelgenres varit tvungna att genomföras, eftersom vi 

anser det orimligt att försöka lösa ett problem eller ge förslag på lösningar för 

alla typer av spel, då de kan vara konceptuellt olika i sina utföranden. Valet 

föll på FPS (First-Person-Shooter) eftersom att det dels är ett koncept som 

funnits med ett bra tag inom spelbranschen, eller åtminstone så länge 3D-spel 

varit aktuella (sedan Wolfenstein 3D, 1992), och dels innehållet i just sådana 

spel. De innehåller nämligen oftast väldigt mycket aktion och element som är 

intressanta att undersöka ur ett nätverksperspektiv (rörelse, hopp, att skjuta 

med vapen etc.), det vill säga specifika händelser som sker relativt ofta och 

som det finns andra intressanta nätverksrelaterade problem kopplade till. 

Exempelvis när en användare (klient) får dålig svarstid från servern vilket 

leder till att användaren upplever en simulering som inte flyter, utan hackar 

fram, oftast refererat som “lagg”. Vi har även valt att endast vända oss mot 

klient-server arkitektur, då detta går väl hand i hand med vald spelgenre, mer 

om detta finns att läsa i teoriavsnittet.  

1.6 Tidigare forskning 

Albiin et al. [12] har i sin rapport tagit fram information som påvisar att 

forskning inom spelbranschen är något som ständigt bedrivs hos flertalet 

företag, dock är det långt ifrån alla som använder sig av de akademiska 

metoderna och språkbruket. Författarna menar att det istället bedrivs en mer 

tillämpad forskning där test och utvärdering utgör resultatet, och vilket inte 

alltid utmynnar i vetenskapliga rapporter som tillgängliggörs för allmänheten. 

 Till vår kännedom finns det i dagsläget inga vetenskapliga artiklar som 

berör ämnet om hur man bör utföra en parallell utveckling av en- och 

flerspelar-funktionalitet. Det har emellertid skrivits rapporter från diverse 

universitet vilket visar på att ett intresse för problemet finns.  

Doherty [13] presenterar en arkitektur som enligt författaren går att 

applicera för både en- och flerspelar-spel. Han förtydligar att det inte är 

någon unik lösning utan framhäver istället att dokumentationen är ett första 

steg till mer noggranna undersökningar inom ramen för spelutveckling. 

Arkitekturen är uppbyggd med fokus kring ett centralt objekt-system som 

innehåller all data systemet innehar. Runt detta system ska man sedan bygga 

upp spelet genom olika komponenter som med hjälp av objekt-systemet kan 

utföra simuleringar. Ett problem med författarens rapport är att han teoretiskt 

försöker påvisa en arkitektur som enligt honom själv bör fungera men som 

han inte har något stöd för rent praktiskt.  
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Kabus & Buchmann [14] redogör för ett ramverk de framställt som enligt 

dem själva är totalt separerat från nätverksrelaterade problem. Ett ramverk 

menar Buschmann et al. [6] är en delvis färdig programvara bestående av 

abstrakta och konkreta klasser, dessa finns till för att komponera nya 

komponenter samt ärva från. Ramverket Kabus & Buchmann [14] tagit fram 

är uppdelat i tre lager, spellagret, objektlagret och nätverkslagret. Dessa lager 

kommunicerar via gränssnitt emellan sig. Spellagret tillhandahåller 

komponenter för interaktion och presentation av spelet samt spelets motor. 

Detta lager binds samman mot ett objektlager via ett objektgränssnitt. 

Objektlagrets funktionalitet är att upprätthålla en fasad om att alla objekt i ett 

flerspelarläge är lokala, detta genom att själv ta hand om synkronisering. 

Objektlagret kopplas sedan samman med nätverkslagret via ett nätverks-

kommunikationsgränssnitt. Nätverkslagrets uppgift är överföring av data som 

behöver skickas i ramverket via nätverk. Författarna framhäver också att 

målet med ramverket är att fokus ska kunna läggas på att utforma spelet 

istället för att skriva specialiserad kod. 

1.7 Målgrupp  

Uppsatsen riktar sig mot spelutvecklare i allmänhet och spelutvecklare med 

flerspelarläge invävda i sina projekt i synnerhet. Den ska dessutom försöka 

bidra rent kunskapsmässigt till den förhållandevis tunna kunskapsbanken 

inom datavetenskap inriktad mot spelutveckling. Samtidigt har vi tro på att 

informationen i den här rapporten är läsbar av de flesta som någon gång varit 

i kontakt med digital utveckling och programmering. Förhoppningen ligger i 

att vi gjort tillräckligt för att den ska vara tillgänglig till en så stor massa som 

möjligt, utan att för den skull utelämnat aspekter som kan anses vara 

specifika till spelutveckling.  

1.8 Disposition 

I kapitel 2 avser vi att ta upp bakomliggande teori till både problemet och till 

vår metodansats. Detta leder till att vi i kapitel 3 förklarar vårt tillväga-

gångssätt och användning av metoden vi valt, men även hur data har samlats 

in och hanterats. Vidare i kapitel 4 presenterar vi resultatet av vårt arbete följt 

av kapitel 5 där vi analyserar resultatet. Slutligen för vi en slutdiskussion i 

kapitel 6. 
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2 Teori 

I det här kapitlet tar vi upp teorin som ligger bakom projektet, mestadels 

vilken typ av metod och vad den innebär. Vi går igenom aktionsforskning 

utförligt och förklarar begrepp som anses av vikt för projektet, grundpelarna 

om man så vill (Separation of Concerns, Model View Controller etc.) Vi går i 

kapitlet även igenom lite bakgrund och teori kring nätverk i spel samt hur 

uppbyggnaden av nätverkskommunikation ser ut. 

2.1 Design Science, Design-Based Research och Action Research 

Design Science paradigmen strävar efter att pressa människor och 

organisationer till sina yttersta gränser för att skapa nya och innovativa 

artefakter eller lösningar på problem [15]. Fundamentalt är det ett 

problemlösande synsätt [16] som förlitar sig på nuvarande teorier och 

tekniker och genom att applicera samt modifiera dessa och tillsammans, 

genom erfarenheten och kreativiteten hos personerna utvinna nya kreationer. 

Närmare bestämt strävar det efter att skapa och evaluera IT-artefakter 

avsedda att lösa ett problem. Andriessen [15] förklarar att fördelen med 

design-baserad forskning är att den kan finna viktiga variabler och relationer 

som teoretiska modeller missat och därför ge extra validitet till ämnet. Även 

fast design science och aktionsforskning är skilda metoder har Järvinen [17] 

gjort en studie där han visar på stora likheter dem emellan. 

2.2 Aktionsforskning 

Termen “aktionsforskning” introducerades först 1946 av Kurt Lewin för att 

belysa och uppmärksamma en banbrytande metod av forskning [18]. Det är 

dock Robert N. Rapoports definition av termen som är den mest citerade i 

litteraturen. Rapoport förklarar att aktionsforskning strävar efter att tillgodose 

både praktiska tillämpningar åt personer som befinner sig i eller i direkt 

anslutning till, problematiska situationer samt att uppfylla samhälls-

vetenskapliga mål genom ett övergripande samarbete inom en överens-

kommen ram [18]. McDermott et al. [19] menar att aktionsforskning 

fokuserar på forskning genom handling, snarare än forskning om handling. 

Författarna menar att det centrala i aktionsforskning är att cykliskt lösa 

viktiga frågor. Vidare menar författarna att aktionsforskningen är uppbyggd 

av fyra steg:  

 

 Planering 

 Utföra handling 

 Utvärdera utförd handling 

 Ytterligare planering 
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McDermott et al. [19] påpekar att de önskade resultaten av forskningen inte 

bara är en lösning på det omedelbara problemet, utan också viktig kunskap, 

oavsiktlig som avsiktlig, vilket ger ett bidrag till den vetenskapliga teorin.  

 Davison et al. [20] lyfter aktionsforskning och menar att den tillgodoser ett 

verkligt värde för industrin, men påpekar också att metoden är kritiserad 

eftersom den saknar strikthet. Strikthet förklarar Benbasat [21] som det 

korrekta användandet av metoder och analyser som är ändamålsenliga med 

nuvarande uppgift. Davison et al. [20] menar att relevans och strikthet är två 

återkommande termer eftersom all forskning bör eftersträva att uppfylla dem.  

2.2.1 Canonical Action Research 

Davison et al. [20] förklarar Canonical Action Research (CAR) som en 

förbättring av traditionell aktionsforskning. Vidare menar författarna att CAR 

är unik i sitt slag, detta genom att den är iterativ, strikt och samarbets-

orienterad i sin natur. Davison et al. [20] menar att striktheten i CAR består 

av två huvudkomponenter, först genom en iteration över noggrant planerade 

cykler av aktiviteter, t.ex. implementation, kan forskarna dels utveckla en 

mer detaljerad bild av problemet och dels komma närmare en eventuell 

lösning. Den andra delen består av att engagera personerna i projektet till att 

aktivt delta i en kontinuerlig process av diagnostisering samt reflektion över 

problemet. Detta för att nästkommande cykel och dess planerade aktiviteter 

ska hållas relevanta till problemet. Davison et al. [20] förklarar att CAR syftar 

till att ta itu med organisatoriska problem men samtidigt bidra till en 

vetenskaplig kunskap. För att främja relevansen och striktheten av CAR 

presenterar författarna fem principer som har utvecklats sedan slutet av 1940-

talet: 

 

 Principen om överenskommelse mellan forskare och klient 

 Principen om en modell för cyklisk process  

 Principen om teori 

 Principen om förändring genom handling 

 Principen om lärande genom reflektion 

 

Principerna innebär i praktiken först och främst att forskarna ska ha en 

överenskommelse med klientelen som projektet riktar sig mot och en ständig 

kommunikation parterna emellan. Detta för att främja en anda av gemensam 

utredning av problemet enligt Davison et al. [20]. Det ska också finnas en 

cyklisk, iterativ process där problemet först analyseras, sen framkommer en 

planering av vad som ska göras (action planning). Efter det sker det som ska 

göras (action taking), varefter en utvärdering sker och till sist reflektion och 

lärande. Det ska dessutom finnas inslag av teori, detta för att forskaren ska 

undvika att utreda ett irrelevant ämne. Med detta menar Davison et al. [20] att 

en klient övertalar forskare att utföra en studie på något som ses som 

obetydligt av forskningssamhället, men som är av intresse för klienten. 
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Förändring genom handling menar Davison et al. [20] är kärnan i CAR, detta 

genom att vidta åtgärder för att förändra de missförhållanden som situationen 

avser. Principen om reflektion menar Davison et al. [20] innebär att forskare 

och klient kontinuerligt reflekterar över resultatet efter varje handling för att 

avgöra om projektet ska fortsätta. 

2.2.2 Technical Action Research 

Wieringa & Morali [22] framlyfter en annan form av aktionsforskning. 

Technical Action Research (TAR) bygger på ett omvänt tänk jämfört med 

traditionell aktionsforskning. Wieringa & Morali [22] menar att genom att 

börja med artefakten, kan man utveckla och utvärdera den i laborativa 

miljöer, för att sedan applicera den på ett verkligt problem när den är 

tillräckligt mogen. Författarna gör jämförelse med hur mediciner testas, först 

i en optimal miljö för att sedan övergå till tester på hälsosamma personer, till 

att slutligen ges till patienter. Wieringa & Morali [22] menar också att 

forskarna i TAR får ta ett större ansvar då de måste anta sig tre separata 

roller, artefaktutvecklare, artefaktutredare och klient. TAR uppfyller dess-

utom principerna hos CAR enligt författarna men de förklarar att TAR är en 

artefaktdriven metod jämfört med CAR som är en problemdriven metod.  

Vidare lyfter författarna generaliseringsproblem som ett stort hot mot 

valideringen i TAR. Det författarna menar är att utvecklaren av artefakten 

kan använda den på ett sådant sätt som bara han, eller hon, kan. För att 

undvika detta menar författarna att kunskapen måste föras vidare genom att 

lära andra att använda artefakten. 

2.3 Separation of Concerns 

Separation of concerns är en söndra och härska-strategi som används frekvent 

av mjukvaruutvecklare [23]. Strategin baseras på Parnas koncept av att dölja 

information genom att kapsla in funktionalitet där förändringsrisken är hög i 

komponenter [23-25]. Dessa komponenter använder sig sedan av gränssnitt 

(eng. Interface) för att nå ut med den information andra komponenter kan 

tänkas behöva [23]. Kod som utför olika saker eller är orelaterad bör 

separeras till olika komponenter. Komponenter som i sin tur samarbetar för 

en specifik funktionalitet bör separeras från andra komponenter som inte 

riktar sig mot samma ändamål. Detta leder till att komplexa applikationer blir 

lättare att implementera då man delar upp ansvaret i mindre bitar, snarare än 

att bygga ett monolitiskt block [6]. Laplante [23] talar om att det finns olika 

typer av separation. Författaren lyfter komponentseparation som en, men 

menar också att man kan separera på arkitekturella kvalitéer såsom t.ex. 

feltolerans. Laplante [23] påpekar dock att även fast man delar upp ansvar är 

många delar relaterade till varandra på ett eller annat sätt. Det är näst intill 

omöjligt att enskilt påverka en del av koden utan att andra delar påverkas. 
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2.4 Model View Controller 

När applikationer är i ständig förändring är det främst ett användargränssnitt 

som är den representativa och stora, visuella, förändringen. Detta eftersom 

data och objekten (modeller, regler) som representerar det visuella tenderar 

att vara statiskt, det vill säga, de förändras sällan eller rent av aldrig. 

Förändringar uppstår i stället i form av att gå från exempelvis en textbaserad 

konsolapplikation till en applikation med visuellt användargränssnitt för att 

förhöja användarupplevelsen och göra den mer intuitiv. Eftersom man såg en 

sådan separation rent teoretiskt försökte Smalltalk på 70-talet introducera ett 

praktiskt tillämpningsmönster [eller arkitektur eller idiom] som försökte 

uppnå den separationen [26]. Precis som det låter på namnet är syftet att dela 

upp en godtycklig applikation i tre sammanlänkade delar. 

 Krasner & Pope [26] tar upp modellen och menar att den består av 

domänspecifika klasser och regler, vilka strävar efter att lösa ett problem. 

Deacon [27] förklarar att så länge problemet är stabilt och uppnått en lösning 

i koden, så länge kommer också klasserna och reglerna i dem att vara stabila 

och inte förmodade att förändras. Vidare menar författaren att modellen inte 

får känna till något om omvärlden och dess sammankopplingar [Controller, 

View]. Vyn menar Gamma et al [28] har som uppgift att presentera 

modellens data till slutanvändare genom ett ändra sitt utseende till att 

reflektera modellens tillstånd. Deacon [27] påpekar att vyer ofta är grafiska 

men att de absolut inte behöver vara. Vidare menar författaren att vyn måste 

känna till något om modellen, så att de givna data kan presenteras och 

uppdateras. Deacon [27] anser att likväl som modellen, bör vyn inte känna till 

kontrollern, men givetvis finns det vissa undantag. Gamma et al. [28] 

beskriver exempelvis vyn så att den känner till instanser av kontrollern för att 

kunna ändra beteendet på responsen av indata. Deacon [27] lyfter kontrollern 

som den del av MVC som är mest varierande. Författaren förklarar att i vissa 

fall kombineras vy och kontroller till ett, men för det mesta innebär 

kontrollern dels att den tar input från användaren, och dels att den agerar som 

en sluss mellan modellen och vyn. Detta har gett upphov till att MVC ibland 

kallas för MV* där * är fri att tolka. 

2.5 Komposition framför arv 

I objektorienterade system finns det olika typer av kodåteranvändning, men 

de vanligaste är arv och komposition [28]. Arv innebär att en klass bygger 

utifrån en annan, vilket låter klassen som ärver utnyttja funktionalitet som 

finns hos föräldern. Detta kallas ofta vit-box återanvändning (eng. white-box 

reuse) [28]. Komposition är ett alternativt sätt att återanvända kod. Detta 

genom att bygga ihop olika objekt för att uppnå mer komplex funktionalitet. 

Man talar då om så kallad svart-box återanvändning (eng. black-box reuse), 

detta genom att objektet inte direkt visar den inre strukturen [28].  
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Båda tillvägagångssätten har för- och nackdelar, Gamma et al. [28] 

förklarar att arv blir bestämda vid kompilering av koden och att de 

underlättar förändring av implementationen som återanvänds. Detta genom 

att barnklasser kan överskrida funktionalitet från sin förälder. Författarna 

påpekar att det också finns nackdelar med arv, som exempel går det inte att 

ändra arv under körtid. Det som är ännu värre är att föräldraklasser ofta 

definierar minst en del av sina barnklasser, detta genom att arv exponerar 

uppgifter om förälderns genomförande. Med detta menar Gamma et al. [28] 

gör barnklassen beroende av genomförandet av föräldraklassen och att varje 

förändring i en föräldraklass kan komma att tvinga barnklassen till att ändras. 

Än värre blir det om barnklasser ärvs utifrån, detta leder till att föräldra-

klasser kan behöva omformuleras eller bytas ut om någon aspekt av 

arvshierarkin inte löser det specifika problemområdet. 

Objektkomposition å andra sidan definieras under körtid genom att objekt 

ges referenser till andra objekt. Detta ställer höga krav på gränssnitten 

objekten talar via, och att dessa respekteras [28]. Gamma et al. [28] förklarar 

att objektkomposition hjälper objekt att bli mer fokuserade på en specifik 

uppgift. Dock leder en design byggd på objektkomposition till fler objekt 

samt att systemet blir beroende av objektens inre relationer istället för att allt 

definieras i en klass. Gamma et al. [28] menar att utvecklare överanvänder 

arv och att många designer skulle bli mer återanvändningsbara och enklare 

om de istället använde objektkomposition i större grad. 

2.6 Distributed Computing 

Distributed computing, eller distribuerade system, beskrivs oftast som ett 

system av flera mjukvarukomponenter som finns på multipla fysiska datorer, 

men som körs och används som ett enat system. Målet är att få ett sådant 

nätverk att agera och jobba som en dator. [29] Skillnaden mellan exempelvis 

när flera processorer används för att exekvera en applikation (parallell 

exekvering) är att processorerna är åtskilda rent geografiskt. Coulouris et al. 

[30] förklarar distribuerade system som hårdvaru- eller mjukvaru-

komponenter som via nätverk koordineras genom små meddelanden. 

Coulouris et al. [30] menar också att distribuerade system idag finns 

överallt eftersom tillgången till nätverk och Internet är så påtagliga. Med det 

menar författarna att tillgången till Internet ger applikationer större möjlighet 

till att nyttja resurser från någon annan geografisk plats, för att sedan 

uppdateras via meddelanden. Även nätverksspel faller under distribuerade 

system och här ställs även höga krav på systemet ifråga. Coulouris et al. [30] 

menar att spel är ett tydligt exempel på utmaningen dagens distribuerade 

system framhäver. Att i realtid kunna skicka ut respons till flera spelare för 

att upprätthålla en enad illusion av spelets värld är något som enligt 

författarna utmanar dagens designers. 

 Utöver att Coulouris et al. [30] beskriver distribuerade system som en stor 

helhet utspridd mellan olika geografiska platser, menar författarna att alla 
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inblandade i systemet innehar olika roller, vilket är fundamentalt för den 

övergripande arkitekturen. Vidare menar författarna att det finns olika 

arkitekturella stilar att tillgå såsom peer-to-peer och klient-server, där den 

senare är den mest nämnda i sammanhanget. 

2.7 Klient-Server över Peer-to-Peer i FPS 

När det kommer till val av nätverksarkitektur finns det mer eller mindre två 

vägar att gå, antingen väljer man klient-server eller också peer-to-peer [30], 

där klient-server vanligen uppfattas och tolkas så att det går väl ihop med 

FPS-spel [31]. Detta märkte man redan under nätverksspelens begynnelse, 

Doom-eran om man så vill (ett av de mest kända och ett av de första FPS-

spelen med nätverk). Doom visade sig nämligen vara i princip ospelbart när 

det väl skulle spelas över Internet [31, 32]. Problemet var att spelet var 

designat för nätverksspel över LAN (Local Area Network) endast, och 

använde då en peer-to-peer uppdatering som var tvungen att vänta på varje 

spelare innan en faktisk uppdatering på skärmen kunde hända, vilket 

fungerade bra lokalt men väldigt mycket sämre när svarstiderna mellan 

klienterna blev sämre. I praktiken innebar det att innan du som spelare kunde 

röra på dig eller skjuta eller utföra någonting överhuvudtaget var du tvungen 

att först vänta på den spelaren med sämst uppkoppling [31]. 

Lösningen på problemet kom John Carmack med 1996 då företaget han 

ledde, id Software, släppte spelet Quake som använde sig av klient-server 

[31]. Istället för att varje spelare körde samma kod och kommunicerade 

direkt med varandra var varje spelare istället en klient som kommunicerade 

med en och endast en dator, kallad server. Spelet existerade bara på servern 

och varje klient agerade som en emulator som visade en uppskattning om vad 

som hände på servern. Detta var inte en komplett lösning utan har med åren 

växt fram till en stabil grund med diverse knep för att lösa olika problem, 

som oftast uppkommer i samband med dåliga svarstider.  

Enligt Fiedler [31] var man i första Quake tvungen att vänta tiden det tog 

att skicka ett paket och få svar från servern, innan händelsen faktiskt utfördes. 

Detta resulterade i en liten fördröjning i spelet som gjorde att det inte kändes 

responsivt. Detta löstes i två delar enligt författaren, dels genom att införa en 

förutsägelse på klientsidan, något John Carmack utvecklade i QuakeWorld, 

och senare införde som en del av Unreal’s nätverksmodell. Men även 

svarstidskompensation som utvecklades av Yahn Bernier för Counter-Strike, 

vilket rent praktiskt och utan att gå in på detaljer innebär att mer kod körs på 

klienten än tidigare. I och med att mer kod istället börjar exekveras på 

klienterna medförde det en ökad risk och utsatthet för fusk. Fiedler [31] 

menar att lösningen är att servern får agera överordnad, dvs. den som styr 

över all information. Med detta menar författaren att är server och klient inte 

överens om en spelares position, måste klienten alltid rätta sig efter servern. 
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2.8 TCP och UDP 

Att skicka och ta emot data över nätverk är den mest grundläggande delen i 

nätverksprogrammering och också det fundamentala som nätverk handlar om. 

Utan en dialog två parter emellan, där data och information utbyts, inget 

nätverk. Därför blir det intressant hur data skickas. Det man brukar tala om är 

olika “sockets” som det finns två olika huvudtyper av [31] TCP och UDP. 

 Coulouris et al. [30] beskriver huvudsärdragen för TCP/IP samt UDP och 

diskuterar dess fördelar samt begränsningar när det används i distribuerade 

system. TCP står för “Transmission Control Protocol”, IP för “Internet 

Protocol” och UDP för “User Datagram Protocol”. Över Internet brukar man 

tala om främst två transportprotokoll, och precis som nämnt tidigare handlar 

det om TCP och UDP. Där TCP är tillförlitlig och säker samt anslutnings-

orienterad [30] medan UDP är ett datagramprotokoll som inte garanterar en 

tillförlitlig transmission. I praktiken innebär det att TCP är ett lager över IP 

som skapar en anslutning mellan två datorer (enheter) och därefter skickar 

data mellan dem, en snarlik jämförelse är att skriva till en fil på ena sidan och 

läsa från en fil på den andra. Dessutom, eftersom anslutningen är säker och 

också ordnad betyder det att data som skickas är garanterad att mottas exakt 

som den skickades. TCP tar också hand om att dela upp data i mindre paket 

för att skicka dessa över nätverket [31]. 

 För att förstå UDP behöver man vara medveten om IP, lagret som finns 

under både TCP och UDP. Internetprotokollet (IP) är det underliggande 

nätverksprotokollet för Internets virtuella nätverk [30] och dess datagram är 

vad som tillgodoser den mest grundläggande transmissionsmekaniken för 

Internet. Till skillnad mot det rena och enkla i TCP står IP i stark kontrast i 

och med att det genast blir väldigt lågnivå. I IP finns det inget koncept av 

anslutningar, istället slussas datan med paket från en dator till nästa, tills 

datan eventuellt når datorn dit den var ämnad. Det finns inte heller någon 

garanti i att data faktiskt når sin slutdestination [31]. IP är vad som kallas en 

“bästa ansträngningsservice” [33] och skulle något gå fel längs med vägen 

används en väldigt simpel felhanteringsalgoritm som i princip bara kastar 

iväg datagrammet och försöker skicka tillbaka ett meddelande till källan. 

Dessutom, eftersom det inte finns något koncept av anslutning, kan 

informationen bli överlämnad i oordning. 

 UDP å sin sida är bara ett tunt lager över IP och är snarlikt i dess 

utförande. UDP är väldigt simpelt där varje utgående operation producerar 

exakt ett [33] UDP-datagram som i sin tur representeras och blir skickat som 

ett IP-datagram. I praktiken skickas ett paket till en viss adress och på 

mottagarsidan lyssnar enheten på en specifik port och när ett paket kommer 

fram, från vilken sändare som helst (i och med att UDP saknar någon form av 

anslutning), tas det emot och paketen kan öppnas. UDP är till skillnad från 

TCP otillförlitligt, de flesta paket bör nå sin slutdestination, men det är inte 

garanterat och i praktiken innebär det en paketförlust på 1-5% [31]. Den enda 
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garantin som UDP har är att antingen kommer paketet fram helt eller så 

kommer det inte fram alls. 

 Just förlusten av paket blir intressant när utvecklaren ska välja vilket 

protokoll, eller mix av protokoll den ska använda i sin applikation. Vid en 

första anblick verkar det som att TCP är det självklara valet eftersom det dels 

hanterar anslutningar, garanterar att data kommer fram samt att det är enkelt 

att använda, och i vissa applikationer stämmer det. För att göra en koppling 

och vara mer specifik så fungerar TCP dåligt i “upptempo”-spel (exempelvis 

FPS) med flerspelarläge över nätverk. Detta dels för att TCP väntar på 

tillräckligt med data i en kö innan den verkligen skickar iväg paketen [31] 

vilket kan vara ett problem när data ska skickas iväg så snabbt som möjligt, 

och dels för hur TCP hanterar förlorade paket och paket som kommer i 

oordning. Enkelt talat blir det fördröjningar i all dessa led som kraftigt 

påverkar svarstiden. Däremot kan TCP vara användbart, även i FPS, att 

skicka paket som måste komma fram. 

 Det man bör ha i åtanke vid en mix av TCP och UDP är att när de delar 

bandbredd så orsakar närvaron av den ena eller den andra en negativ inverkan 

på prestandan [34]. Inte minst ökar paketförlusten i UDP vid en närvaro av 

samtida TCP-trafik. Detta för att de båda protokollen är lager över IP. Därför 

rekommenderas i vissa fall, främst nätverk i spel, att bara använda UDP och 

istället skriva funktionalitet för TCP över UDP [31], ofta kallat “Reliable 

UDP (RUDP)”. 
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3 Metod 

Vi beskriver i kapitlet kortfattat den vetenskapliga ansatsen och hur 

datainsamlingen fungerat i praktiken samt vilket urval som genomförts. Stor 

vikt läggs vid hur metoden har gått tillväga, det vill säga hur den fungerat i 

praktiken och vilka förutsättningar (inre och yttre) projektet vilat på. 

Dessutom beskriver vi genomgående på iterativ och nära nivå hur arbetet 

fungerat på ett praktiskt plan och där man då kan följa arbetets gång. Vi 

försöker dessutom beskriva och formulera vad målbilden har varit. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

I vårt arbete har vi valt att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod. 

Detta då vi iterationsvis mäter koden på olika vis för att få fram numerisk 

data som i slutet kan ge vårt arbete någon slags trovärdig grund. Då det i vår 

vetskap inte tidigare finns någon forskning om frågeställning valde vi att 

försöka ta fram data själv som skulle kunna stödja vår teori. 

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen kan man dela upp i olika faser. Första fasen av arbetet var 

att ta reda på om vår frågeställning kunde relateras till något verkligt 

problem. Då vi inte kunde finna några vetenskapliga artiklar som tar upp 

frågan explicit, valde vi att skicka ut en öppen fråga till utvecklingsföretag 

via e-post. Vi valde att rikta in oss mot den svenska spelindustrin och 

utskicket gick ut till sex stycken individuella spelutvecklingsstudiors. Vi 

valde även att utföra observation genom att läsa post-mortem. Detta är ett sätt 

för spelutvecklingsföretag att samla kunskap i litteratur. Utöver det gjordes 

även observationer på forum relaterade till det huvudsakliga ämnet spel-

utveckling där diskussioner kring utveckling av nätverksspel låg i fokus. 

Den andra fasen påbörjades när vi började implementera funktionalitet för 

att undersöka om vår design underlättade det parallella arbetet. Detta för att 

kunna avgöra om de förändringar vi gjorde i vår design kunde avspeglas i de 

mätvärden vi valde att tillgodose. 

3.2.1 Urval 

Sett till urvalet av vårt öppna brev till spelindustrin var det ett enkelt urval, 

detta då svarsfrekvensen var väldigt låg. Därför valde vi inte heller att lägga 

någon större tyngd på det svaret, även fast det styrker vår tes. Ur de 

informanter vi fick fram genom observation av forum, handplockade vi de 

med högst relevans i vår mening. Detta genom att ta de som tidsenligt var 

nyast och hade mest respons. Med mest respons avser vi de forumtrådar där 

det förts en bra och tydlig diskussion inom ämnet. Av de observationer vi 

gjorde av så kallade post-mortem valde vi att titta på de företag som hade 

utvecklat nätverksbaserade spel. 
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Den data som producerades fram genom kontinuerlig observation och 

mätning av vår kod har smalnats ned till att fokusera på hur stor del av koden 

som förändrades från en- till flerspelarläget inom samma iteration. Detta för 

framlyfta hur stor del av koden som påverkades i de olika grupperingarna när 

flerspelarfunktionalitet lades på befintlig enspelarfunktionalitet. 

3.3 Metodgenomförande 

Vår metod grundar sig i användandet av aktionsforskning och då 

huvudsakligen inriktningarna Canonical Action Research samt Technical 

Action Research tillsammans med paradigmen Design Science. Detta 

eftersom det till stor del saknats tidigare forskning kring problemet vi ämnar 

lösa och har därför varit tvungna att luta oss mot metoder där innovation, 

kreation och design har varit i fokus, samtidigt utan att förlora relevans och 

återkoppling mot forskning och teori. Därför blev aktionsforskning ett 

naturligt val. Kortfattat innebär det att vi sett ett problem, fastställt att det är 

ett verkligt och nuvarande problem och utgått från det. Därefter designat och 

applicerat en artefakt på problemet för att lösa delar eller idealt, hela 

problemet. Detta har utförts iterativt och i slutskedet av varje cykel har 

reflektioner över fasen gjorts samt mätningar för att kunna göra små 

förändringar och förbättringar till nästa iteration. 

 Ur en praktisk ståndpunkt har det fungerat som följer, en artefakt har fått 

agera som en slags laborationsmiljö och utgöra ett grundkoncept där 

problemet kan, så pass idealt som möjligt, husera. I det här fallet har 

artefakten inneburit ett spel i 3D-Miljö med de vanliga FPS-elementen, vilket 

i sin tur innebär: gå och röra sig i en miljö, hoppa samt se andra spelare. 

Redan här har en avgränsning till en specifik genre gjorts, varför finns att läsa 

om tidigare i rapporten under avgränsningar. Nästa steg har varit att applicera 

en design, eller förslag på design (lösning) som strävar efter att separera 

enspelarläge med flerspelarläge (problemet).  

 Därefter har arbetsflödet på iterationsbasis fungerat på följande vis; en 

“feature” (krav från klient/stakeholder som i praktiken skulle kunna innebära 

“en spelare ska kunna skjuta andra spelare”) har implementerats i den 

nuvarande designen i enspelarläget. Därefter har samma funktionalitet förts 

över och implementerats i flerspelarläget. När allt fungerar som det ska har 

mätningar och jämförelser gjorts mellan de två olika implementationerna för 

att på så sätt kunna identifiera kritiska punkter samt om separationen fungerat 

väl, eller för den delen, inte alls väl. Till sist försöker vi ta lärdom av 

kunskapen vi anammat i iterationen och reflektera över vad som kan 

förbättras i designen och om det är några nuvarande problem som måste tas i 

beaktning. Allt testas i vår egen miljö där vi är fria att göra begränsningar 

men målbilden är en lyckad och mogen design som kan appliceras på ett 

verkligt problem (ex. ett spel som utvecklats med bara enspelarläge i åtanke), 

även om den strävan kan ses som orealistisk.  

För att sammanfatta förloppet: 
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 Ta fram ett krav som ska implementeras 

 Implementera kravet i enspelarläge 

 Fortsätt implementation av samma krav i flerspelarläge 

 Utvärdera förändringen som gjordes och vart i koden denna 

förändring ägde rum 

 Omarbeta designen för att underlätta implementation av liknande krav 

i framtiden 

3.3.1 Förutsättningar 

Eftersom det rör sig om en praktisk studie finns det vissa givna 

förutsättningar och eventuella begränsningar i hur laborationsmiljön samt de 

fysiska aspekterna och miljön omkring ser ut och beter sig. Två personer har 

[rent] utvecklingsmässigt varit engagerade i projektet. Artefakterna i form av 

kod har versionshanterats via GitHub för att så enkelt som möjligt kunna dela 

och sammanföra kod, samt för att gå tillbaka i tiden till tidigare releaser för 

att göra ommätningar på dessa. Utvecklingen har dels skett i Windows-miljö 

och dels Mac OSX-miljö. De absoluta förutsättningarna har dock vilat på 

våra individuella kreativa och kunskapsbaserade jag, då processen i sig 

kräver av aktörerna att de dels kan reflektera och agera över problem som de 

uppfattas och dels kunna ta fram nya lösningar, eller åtminstone, förslag till 

lösningar. Detta även om vi kontinuerligt fått hjälp och återkoppling under 

våra handledarmöten och därigenom kunna tillgodose lite av våra 

handledares kunskap också. 

3.3.2 Praktisk tillämpning av nätverk 

Begränsningar i själva nätverksimplementationen gjordes i ett tidigt skede, då 

det var den del av koden som var tvungen att fungera så snabbt som möjligt. 

Valet baserades på en relativt smal efterforskning, men så här i efterhand 

anser vi att valet var rätt för vårt ändamål. Första valet var egentligen vilket 

av Javas egna APIer för nätverk som skulle nyttjas, IO (Input/Output) eller 

NIO (Non-blocking IO eller New IO). Skillnaden dem emellan är kanske, 

inte allt för stor, men får ändå vissa betydande konsekvenser. IO är 

strömmingsorienterad samt blockerar sina trådar, medan NIO är buffert-

orienterad, oblockerande samt använder sig av “Selectors”. Kodmässigt 

påverkade valet givetvis relativt mycket, och lite tanke lades ändå på beslutet, 

som till sist blev att använda det äldre, IO. 

 En annan väg som var tvungen att väljas i uppstarten var hur paket skulle 

skickas över nätverket. Via TCP och UDP eller bara genom det mer osäkra 

UDP. Egentligen var tanken från början att helt ignorera TCP och skriva 

funktioner över UDP för att få samma funktionalitet. Men när arbetet framför 

oss var så pass stort och ibland överväldigande valde vi ändå att 

implementera funktionalitet för TCP, så att vår klient och server kan skicka 

viktiga meddelanden mellan varandra. Detta visade tyvärr ge oss vissa 

problem i framtiden, problemet uppkom dessutom i ett sent skede, något vi 
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inte kunde förutspå och än mer allvarligt, något vi inte utan stora förändringar 

kunde göra något åt. Problemet var givetvis vårt val att använda TCP. När 

anslutningarna blev många (runt 16) i samband med implementationen av 

datorstyrda med- och motspelare samt artificiell intelligens, stakade sig vissa 

meddelanden och kom inte fram, eller snarare, de skickades aldrig ut 

eftersom andelen av “användare” som skickade paket då hade ökat markant. 

Det i sin tur orsakade att servern ville skicka för många paket samtidigt vilket 

låste trådarna. Vissa klienter fick därför inte viktiga meddelanden om att 

exempelvis en annan spelare hade dött vilket skapade en osynkronisering rent 

visuellt på klienterna – servern i sin tur naivt ovetande om klienternas 

felaktiga tillstånd, kunde därför inte korrigera felet. Problemet hade kunnat 

undvikas genom att istället implementera funktionaliteten för TCP över UDP, 

men när vi stod inför det valet kändes det rimligt att använda TCP eftersom 

det uppfyllde de krav som vi hade. Kanske kom det inte som en direkt 

överraskning heller då vi på något plan ändå var medvetna om att liknande 

situationer skulle kunna uppstå men samtidigt var det en svår situation att 

förutspå givet vår erfarenhet. Så här i efterhand hade det förmodligen varit 

smidigare att direkt implementerat vår egna “säkra” UDP, så kallad RUDP, 

för att på så sätt slippa liknande problem. 

3.3.3 Kategorisering av klasser 

Kategorisering av klasser gjordes för att på ett enhetligt sätt kunna mäta hur 

tätt sammansatt flerspelarläget är med enspelarläget. För att få fram vilken 

kategori en klass tillhör, arbetades en mall fram för att utomstående personer 

skulle kunna tillämpa samma mall och få ut likartat resultat. Klasserna kom 

att tilldelas en av två olika kategorier, en- eller flerspelarläge. 

Klasser som kom att få kategoriseringen flerspelarläge innehöll kod som 

har hand om nätverksdata. Denna kategori tillföll klasser som har hand om 

världens tillstånd på server och klient, men även paket som en användare 

skickar. Enspelarläget tilldelades primärt klasser som hade med spelets regler 

och funktion att göra. Exempel på klasser som tillföll denna kategori var 

spelvärlden i enspelarläge, spelaren man styr och objekt man kan interagera 

med. Vi valde att endast låta klasser tillfalla en kategori, i de fall där det vi 

var osäkra valde vi att ge dem kategoriseringen flerspelarläge. För att en klass 

skulle få tillämpa en specifik kategori skulle den uppfylla kraven i en av 

nedanstående rubriker: 

 

Flerspelarläge: 

 Logik som riktar sig mot nätverk 

 Kod som tillför hjälp och/eller förbättring för nätverkets funktionalitet 

Enspelarläge: 

 Logik som berör spelets regler och utformning 

 Kod som hanterar utritning av spelet samt felsökningsinformation 
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3.3.4 Målbild 

Det är viktigt att poängtera att även om huvudsysslan och artefakten är ren 

kod och mjukvaruutveckling är det på intet sätt det resultat som förväntas. 

Just därför saknar spelet (laborationsmiljön) delvis krav. De enda kraven 

aktiva är att det ska tillhöra genren FPS, och med de mest basala 

funktionerna, flytta spelare, hoppa och skjuta, vilka går att rent visuellt se att 

de uppfylls. Därefter fylls laborationsmiljön på med fler features (krav) 

efterhand och blir då på så vis, till viss del åtminstone, kravbelagd. 

 När det kommer till målbilden av resultat är förhoppningarna att 

ansträngningarna ska mynna ut i en design som gör den parallella utveckling 

av en- och flerspelar-funktionalitet så smärtfri som möjligt, helst ska de inte 

påverka varandra någonting alls, men en sådan design tenderar att luta åt det 

orealistiska hållet, i alla fall för vissa typer av krav. Tillsammansmed 

designen vill vi ta fram ett par regler att förhålla sig till eller åtminstone 

eftersträva, och därigenom kunna leverera ett paket om hur man som 

utvecklare ska gå tillväga för en parallell utveckling. 

 Figur 3.1 är tagen från ett tidigare projekt och visar på hur ett 

misslyckande av separation kan se ut. Metoden “tryThrowBourbon” ligger i 

en klass som heter Player.java, en modellklass med andra ord som har hand 

om logiken och reglerna för en spelare. En sådan klass ska vara helt 

ovetandes när det kommer till nätverk. Dessvärre har ett argument, 

“isFromLocal” letat sig in i detta fall och borde egentligen inte alls vara där. 

Även om “isFromLocal” är ganska harmlös i sig, då den bara berättar om 

huruvida anropet kommer från en lokal spelare eller inte bryter ändå dess 

existens mot det vi strävar efter. 

 

 
Figur 3.1: Kodstycke som visar på en dålig separation där flerspelar-funktionalitet letat sig 

in i en enspelar-klass. 

3.3.5 Det iterativa arbetet 

Det iterativa arbetet har till stor del bestått av att utifrån vår kunskap försöka 

utveckla ett spel där en design vars strävan är att underlätta den parallella 

utvecklingen av en- och flerspelarläge. Det vill säga att de två lägena ska vara 

oberoende av varandra som möjligt medan (fast) de simulerar samma spel.  
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 På veckovis basis har en funktion i spelet dels implementerats i enspelare-

läget och dels i flerspelar-läget, problem som uppkommit längs med vägen 

har utvärderats och sedan lösts på ett, utifrån vår kunskapsbasis, för-

hoppningsvis bra sätt. Utgångspunkten var tidigare erfarenheter inom spel-

programmering och vi påbörjade därför att arbeta utifrån det. En Model-

View-Controller arkitektur för att separera ut regler och vy, detta eftersom 

det känns relevant att separera det mest basala, lika väl som nätverket. 

 Innan själva spelet implementerades var vi tvungna att utveckla en 

nätverksdel, detta så att vi dels kunde vara helt insatta i den delen av projektet 

men också för att styra över varje liten aspekt på nätverkssidan som skulle 

kunna påverka eventuella aspekter av vår applikation i ett senare skede. 

Nätverkspaketet blev implementerat med Java IO, Server-Klient samt 

TCP/UDP. Figur 3.2 visar ett klassdiagram över just nätverkspaketet och dess 

övergripande och förenklade uppbyggnad. Snaek är ingångspunkten och 

namnet som blev tilldelat biblioteket. Därifrån kan man antingen begära en 

klient eller en server, bådadera innehåller varsin UDP- och TCP-anslutning 

och de pratar med varandra genom att skicka paket. 

 

 
Figur 3.2: En förenklad representation av Nätverkspaketet 

 

Därefter gällde det att få själva spelet (laborationsmiljön) på plats och där 

tog vi gemensamt beslutet att använda färdiga bibliotek för att snabbt komma 

igång med den delen eftersom fokus egentligen inte vilar på själva spelet. 

Dels använde vi LibGDX som spelramverk och dels använde vi en port av 

fysikmotorn Bullet för att hantera just fysiken. Sedan gick det relativt snabbt 

att implementera ett spel, eller beroende på definitionen av spel, en 

simulering av en first person shooter, där en spelare kunde gå runt i en värld. 

Eftersom vår tidigare kunskap enbart gällde spel i en 2D-miljö var det en 

liten omställning att istället hantera tre dimensioner och det är något som 

samtidigt bör påpekas, att vår kunskap inom 3D är relativt knapp. Det var till 
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sist ändå en relativt enkel transaktion från 2D till 3D och ett första utkast av 

spelet var snabbt på plats. Figur 3.3 visar spelet i en mellanrelease. 

 

 
Figur 3.3: Spelet i ett tidigt skede 

 

Första iterationen var till stor del en uppstartsiteration, därför var vissa 

funktioner redan implementerade till viss del eftersom det skulle vara 

svårtestat annars – en simulering som är statisk fungerar dåligt. Så dels att 

röra på en spelare och vissa mindre tester med att starta server samt klient var 

implementerade i första skedet och avspeglas därför i klassdiagrammet. 

 Vi har valt i det här läget att inte visa automatgenererade klassdiagram då 

det inte är någon större mening. Visserligen visar de verkligheten på ett 

abrupt sätt som utelämnar subjektiva tolkningar men samtidigt säger de inte 

speciellt mycket om uppbyggnaden av designen eftersom det saknas en viss 

form av abstraktion. Med det menas egentligen att de underliggande 

principerna är oviktiga för att förstå helhetsbilden. Därför har vi valt att 

modellera på egen hand, med UML-standard för att få en enklare bild över 

projektet och kunna diskutera mer kritiska delar i designen.   

 Det man kan se i första iterationen är att redan då ansåg vi att en 

separation av klienten och serverns klasser både är nödvändig och ett första 

steg mot en helskalig separation. Eftersom de två parterna är logiskt olika och 

har hand om arkitekturellt vitt skilda saker, en har hand om klientinformation 

och den andra serverinformation. Vi ansåg då, och för den delen, anser att, 

för att kunna genomföra en separation mellan nätverk och icke nätverk måste 

en separation där det är möjligt och rimligt, genomföras. Som exempelvis i 

tidigare nämnda klient-server fallet och i model-view-controller arkitekturen. 

Överblicken mellan de olika delarna blir då enklare och du som utvecklare 

kan utan större ansträngning flytta runt på delar av helheten. Givetvis får det 

inte gå till överdrift, utan svårigheten ligger snarare i att hitta en slags balans. 
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Filosofin blir lite då “en separation är inte, eller sällan, självständig” – utan 

utförs snarare i flera led och spänner över flera olika områden. Något som 

också Laplante [23] belyser genom att många delar är relaterade till varandra. 

 Det man kan utläsa är de två olika ingångspunkter GameScreen.java-

klassen och NetworkGameScreen.java-klassen, som agerar som start för 

enspelare respektive flerspelare in i själva spelet. Separationen i det här läget 

är fortfarande ganska oklar, kanske inte så mycket över vart någonstans 

respektive logik ligger, utan snarare namnkonvention och pakethantering, 

men helt klart pekar det på någon brist då GameScreen i det här fallet explicit 

använder sig av ClientWorldModel. Figur 3.4 visar hur vissa av de essentiella 

delarna såg ut under den iterationen. 

 

 
Figur 3.4: Klassdiagram 2014-03-11 

 

I nästkommande iteration har fortfarande inte problemområdet där 

klienten ser ut att vara enspelarläget lösts (i form av ClientWorldModel), utan 

det som huvudfokus låg på var att dels bryta ut användarhändelser (fysisk 

interaktion med tangentbord eller mus) till vyn och rent generellt slipa till 

MVC-förfarandet, och dels var det paketen som skickades mellan klient och 

server. Därför är klassdiagrammet i Figur 3.5 relativt likt det tidigare. Just 

pakethanteringen kanske inte är av vikt vid vad arbetets generella syfte 

behagar, men det är också ett problem som uppkommit och därför varit 

tvunget att lösas. Paket i vårt fall innebär meddelanden med information som 

skickas mellan klient och server, något som är typiskt för distribuerade 

system. Detta för att servern ska kunna avgöra vad en spelare på en viss 

klient har gjort eller vad en spelare vill göra, exempelvis att skjuta eller röra 

på sig. 
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 I första skedet användes enkla enums (eng. Enumerated types, används 

ofta som identifierare) för pakethantering, vilket snabbt blev ohållbart 

eftersom det var alldeles för krångligt samt inte kändes intuitivt. Detta skulle 

dels innebära merarbete för oss i framtiden men också för potentiella 

användare av vårt nätverksbibliotek, två anledningar som vägde tungt när det 

kom till att försöka arbeta fram en bättre lösning. Sökandet efter nya 

lösningar inleddes och vi sneglade på andra nätverksbiblioteks lösningar. Det 

vi såg där var att paket är faktiska klasser som användaren själv får registrera 

och som sedan automatiskt serialiseras och deserialiseras. Det var också där 

någonstans som vi tillslut landade, med en lösning som eventuellt skulle 

kunna förbättras men fungerar bra i sammanhanget. I samma iteration 

implementerades även flerspelar-delen i att flytta och röra på en spelare. 

 

 
Figur 3.5: Klassdiagram 2014-03-19 

 

Nya koncept i nästkommande iteration innebar bland annat att klasser för 

att ta skada lades till, eftersom att skjuta med ett vapen var kravet som skulle 

till både i en- och flerspelarläget. Dessutom har ServerWorldModel samt 

ClientWorldModel fått ytterligare en syskon-klass i form av WorldModel för 

att på så sätt kunna särskilja ännu mer på nätverk och spellogik. Samtidigt 

tillkom det klasser som blev svåra att specificera under mätningarna eftersom 

de innehöll både spellogik och nätverk, nätverks-spellogik, exempel i den här 

iterationen, ExternalPlayer som representerade en extern spelare på nätverket, 

vilket skulle fortsätta att vara ett problem fram tills dess att vi helt rationellt 

sållade bort tänket gällande spellogik och nätverk och ersatte begreppen med 

det mer generöst klingande enspelarläge och flerspelarläge.  
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I Figur 3.6 kan man se att WorldModel ännu inte nyttjas till dess fulla 

kapacitet, något som åtgärdas i ett senare skede. 

 

 
Figur 3.6: Klassdiagram 2014-03-25 

 

I Figur 3.7 har WorldModel genomgått ytterligare en transformation, 

genom att ärva från den abstrakta basklassen BaseWorldModel har logik som 

simuleras både på multiplayer-sidan och singleplayer-sidan kunnat delas 

sinsemellan, dessutom har synkronisering varit ett problem som dykt upp i 

och med att simuleringen körs i olika trådar och därför måste synkroniseras 

på något ställe, därav klasserna Client- och Server-SynchronizedUpdate. Den 

tredje stora förändringen ligger i att allt mer kod blivit händelsebaserad, både 

vy, modell och nätverk ger ifrån sig event (händelse eller företeelse) som 

klasser får lyssna på för att kunna agera korrekt därefter, detta för att försöka 

uppnå en högre grad av separation, inte minst för att viss vy-kod residerade i 

modellen, där den inte borde vara, men också i ett att försök att bryta ut 

nätverket ännu mer. En av de större nackdelarna med att ha det mesta 

händelsebaserat är att det blir relativt svårt att felsöka eftersom det är svårt att 

veta vartifrån ett visst event avfyrades. En bra motivering för just event är att 

det till sin natur är likt mönstret Observer som beskrivs i boken Design 

Patterns [28], där det förklaras att det är att föredra för att öka åter-

användandet av klasser genom att minska kopplingen dem emellan. Det 

passar vår design väl eftersom exempelvis modellen inte bryr sig om vem 
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som lyssnar på dess event, var det sig är Controller, Klient eller Server 

uppfyller det en så god som någon separation.  

 Det som man nu även ganska tydligt kan se är uppdelningen i tre logiskt 

olika delar med sina gemensamma nämnare. Till vänster är själva enspelare-

läget, med GameScreen och WorldModel, till höger flerspelarläget med 

NetworkGameScreen, i flerspelarlägets övre del ligger klienten som delar 

WorldView med enspelarläget och i den undre delen finns servern. Alla 

WorldModels i sin tur delar den abstrakta klassen BaseWorldModel, medan 

mer specifik logik ligger i respektive värld. 

 

 
Figur 3.7: Klassdiagram 2014-04-18 

 

Designen är vid det här laget ganska mogen och statisk i den mån att det är 

relativt svårt att göra några större förändringar. Det är oftast mindre 

essentiella aspekter som är levande och öppna för förändring. Dock har ändå 

en hel del arbete lags ner på att försöka bevisa dess hållbarhet genom att 

implementera flera krav och följa förändringarna i koden. De krav som lades 

till var i form av att dels låta granaterna helt styras av servern, detta ledde till 

upptäckten av att paketen skickades lite för ofta och vi var därför tvungna att 

fundera ut ett sätt att interpolera granaternas positioner. Artificiell intelligens 

och datorstyrda med- och mot-spelare har lagts till både i en- och fler-

spelarläget, som också utnyttjar interpoleringen. Interpolering sker på 

klientsidan eftersom uppdateringarna från servern kommer med låg frekvens. 



 

d 

26 

 En av de större förändringarna som genomfördes var att införa 

komposition-baserat system i våra spelobjekt över det föregående arv-

systemet. Detta för att det känns bättre med “har-en” än “är-en” beroende, då 

arv oftast blir långa kedjor där det är relativt svårt att hålla reda på vad som 

sker vart. Detta resulterade samtidigt i att vi kunde släppa nätverksberoendet i 

GameObject-klassen och istället injicera en nätverkskomponent på de klasser 

som behöver det. 

3.4 Etik 

Problemet som vi uppfattar det har inga moraliska dilemman eller någon 

inverkan på samhället i stort. Det går givetvis spekulera i att våldet i 

datorspel är ett aktuellt problem som får ständig medial uppmärksamhet men 

vi menar att den diskussionen inte är applicerbar eller åtminstone att den går 

att förbise i vårt fall. Debatten är givetvis viktigt och bör fortskrida men den 

rör sig i ett spektrum och på en nivå som är betydligt större än vårt 

problemområde som mer är inriktat på människorna bakom spelen och inte 

spelen i sig. Samtidigt går det inte att förneka att utvecklarna av spelen sitter 

på det absoluta ansvaret gentemot sina konsumenter och det är upp till dem 

och utvecklingsföretagen att följa respektive lands lagar när det kommer till 

åldersgräns och etiska förhållningsregler. Vi strävar efter att hjälpa 

utvecklarna i processen att skapa ett spel genom att separera kunskap-

sområden och på så sätt belasta rätt person med rätt arbete vilket i sin tur 

skulle kunna innebära en mindre arbetsbörda på individen och då i slutändan 

en bättre arbetsmiljö. 

Det mail som vi skickat ut samt de svar som erhållits har utelämnats ur 

rapporten och nämns bara, detsamma gäller efterforskningarna på forum. 

Detta för att skydda den personliga integriteten hos de som inte är medvetna 

om en medverkan samt att svaren har garanterats anonymitet. 
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4 Resultat/Empiri 

Kapitlet presenterar grafiskt de olika mätningar som genomförts i 

diagramform tillsammans med förklaringar av dem. Tar även upp mer 

specifika delar av designen och gör en djupdykning i deras utförande med 

avancerade förklaringar av deras användningsområde och försöker förklara 

varför. 

4.1 Mätdata 

Det som extraherats från våra mätvärden presenteras i diagrammet nedan 

(Figur 4.1) som visar antalet rader kod som lades till när en fler-

spelarfunktionalitet implementerades på en befintligt enspelarfunktionalitet. 

 

 
Figur 4.1: Diagram som visar hur många rader kod som lades till för en- respektive 

flerspelar-funktionalitet vid en flerspelar-iteration. 

 

 Under iteration 1 som behandlade den basala funktionaliteten att kunna 

röra på sig i flerspelarläge, ser vi att 78 rader lades till i gruppen 

flerspelarläge. Samtidigt lades 10 rader kod till i enspelarläget. Under 

iteration 2 behandlades möjligheten till att skjuta och blir träffad. Här ser vi 

ett större tillägg till flerspelarläget på 156 rader, men att även enspelarläget 

har ett, för att vara flerspelar-implementation, stort tillägg med 46 rader. 

Möjlighet att kasta granater och vad som händer inom en radie när dessa 

exploderar behandlas i iteration 3 och här ser vi ett avvikande resultat. 
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Flerspelargruppen fick ett tillägg av 63 rader medan enspelargruppen ökade 

med 137 rader kod. Nästkommande iteration implementerade funktionalitet 

för en spelare att explodera och utgöra skada till andra i dess närhet. Detta ser 

vi var en mindre funktion då flerspelargruppen behövde 15 rader för att få 

funktionaliteten att fungera, samtidigt behövdes 5 rader i enspelarläget. 

Slutligen implementerades en enklare form av artificiell intelligens i iteration 

5. Denna medförde ett tillägg för flerspelargruppen på 35 rader och 2 rader 

för enspelargruppen. 

4.2 Design 

Vår artefakt som hela tiden förbättrats har utmynnat i en design förklarad i 

det här avsnittet. Designen är uppdelad för att enklare gå igenom del för del. 
 

 
Figur 4.2: UML diagram som visar hur enspelardelen av koden är uppbyggd 
 

 UML diagrammet ovan (Figur 4.2) visar enspelardelen av artefakten. Här 

ser vi GameController som en ingång till programmet och denna ärver från 

BaseGameController. BaseGameController ses som en central hub och 

instansierar en WorldModel och en WorldView, och innehåller i sig aspekter 

som kan delas med klientens controller, vilket tas upp längre ned i detta 

avsnitt. BaseGameController realiserar två gränssnitt ViewListener och 

ModelListener. Dessa gränssnitt används för att lyssna på event som sker i 

WorldView respektive WorldModel. WorldModel i sig innehåller kod som 

för spelet framåt och ärver från BaseWorldModel. BaseWorldModel är en 

generalisering av WorldModel och innehåller regler som delas mellan både 

en- och flerspelarläge. WorldView känner till WorldModel för att kunna rita 

ut dess tillstånd till skärmen. 
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Figur 4.3: UML diagram som visar uppbyggnaden av serversidan på flerspelardelen 

 

 Diagrammet ovan (Figur 4.3) visar serversidans uppbyggnad i 

flerspelarläget. Det som urskiljs här är att NetworkGameScreen kan ses som 

en ingång då det är en kontroller för själva nätverksförfarandet. Denna i sin 

tur innehåller olika nätverkskontroller såsom i det här fallet ServerController 

men kommer även att innehålla en ClientController om klient och server 

samkörs. ServerController uppfyller gränssnittet ServerModelListener som 

lyssnar på event från ServerWorldModel. ServerController instansierar 

ServerWorldModel och ServerSynchronizedUpdate, samt innehåller ett 

Server-objekt. ServerWorldModel kör regler som är specifika för 

servervärlden och ärver gemensam funktionalitet från BaseWorldModel. 

ServerSynchronziedUpdate känner till ServerWorldModel samt Server-

objektet och uppfyller gränssnittet ServerListener. ServerSynchronized-

Updates uppgift är att lyssna på event som servern skickar ut då den tar emot 

meddelande från klienter, och synkronisera dessa då eventen kommer från en 

annan tråd än vad spelet körs på. Server-objektet ägs av NetworkGameScreen 

men används av ServerController för att skicka meddelanden till klienterna. 
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Figur 4.4:UML diagram beskrivande klienten av flerspelardelen 
 

 Klientstrukturen ser ut som ovan (Figur 4.4). Här återkommer 

NetworkGameScreen som i de fall då en användare bara vill köra en klient 

instansierar en ClientController. ClientController ärver från basklassen 

BaseGameController, detta medför att ClientController kan ta emot event 

som utfärdas av ClientWorldModel och WorldView, samt ger tillgång till 

dessa. ClientController instantierar en ClientSynchronizedUpdate som i sin 

tur har hand om att synkronisera meddelande som kommer från servern då 

dessa ligger i en annan tråd. Övrigt känner ClientController till en Client för 

att kunna skicka meddelande till servern. 

 

 
Figur 4.5: Visar förhållanden för ett vanligt GameObject och hur den använder komposition 

 

 Genom att gå närmre på designen ser man hur ett vanligt förekommande 

objekt i spelet är uppbyggt (Figur 4.5). Object ärver av GameObject som är 

föräldraobjekt för alla objekt av betydelse i spelet. GameObject instansierar 

och innehåller en eller flera instanser av klassen Component, detta genom 

anrop från barnklasser som sätter samman olika konstellationer av 

komponenter för ett mer komplext resultat.  
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5 Analys 

Detta kapitel förklarar mer ingående diagrammen tidigare presenterade 

under resultat och förklarar varför de ser ut som de gör. Det vill säga vilka 

omständigheter som har gjort att vissa mätningar kanske avviker eller verkar 

konstiga, detsamma gäller designen som också den förklaras mer ingående. 

5.1 Diagramanalys 

Analyserat ur diagrammet (Figur 4.1) ser man en tydlig spridning på 

förändring mellan iterationerna, detta då olika krav innebär olika komplexitet, 

samt att varje iteration har lett till en reflektion över designen. Något som 

McDermott [19], Davison et al. [20] samt Wieringa & Morali [22] 

förespråkar i och med aktionsforskning som metodval. Det går att tyda att det 

är svårt att helt särskilja en- och flerspelar-implementering. Detta då 

diagrammet visar någon form av påverkan av enspelarkod efter en 

implementation av flerspelarfunktionalitet. Laplante [23] förklarar i teorin att 

även fast man delar upp ansvar i koden är den på ett eller annat sätt relaterad, 

och kan därför vara svår att påverka enskilt. 

5.2 Designanalys 

Genom att utvärdera designen som visas i resultatet (Figur 4.2, 4.3, 4.4) kan 

man urskilja att alla tre delar applicerar MVC-mönstret. Detta genom en 

tydlig uppdelning av vad modell, vy och kontroller känner till likt vad 

Krasner & Pope [26], Deacon [27] och Gamma et al. [28] påvisar i teorin. I 

och med användning av MVC-mönstret följer vi också vad Laplante [23] 

talar om i teorin att dela upp komplexiteten mellan olika komponenter istället 

för att bygga ett monolitiskt block. Uppdelningen och beskrivningen av 

klient- och serverförfarandet visar på hur de fungerar i en större kontext likt 

vad Coulouris et al. [30] beskriver om distribuerade system, och hur de 

befinner sig geografiskt på olika platser men arbetar som en helhet. Detta 

genom att skicka meddelanden som server och klient tar hand om i designen 

ovan. Användandet av klient-server relateras tillbaka till vad Fiedler [32] 

förklarar i teorin där han styrker dess status över andra nätverksarkitekturer i 

liknande sammanhang. 

Designen visar även på vilka arv (grå bakgrund) som är framtagna, dessa 

faller på specifika klasser för att främja kodåteranvändning, som Gamma et 

al. [28] tar upp i teorin. Dessa med fokus på återanvändbarhet mellan en- och 

flerspelarläget. Designen av ett objekts uppbyggnad (Figur 4.5) förklarar hur 

dessa fungerar och det man kan se är att ett objekt innehåller en eller flera 

komponenter. Dessa tillsammans skapar en sammansättning av vad ett objekt 

får för attribut. Detta är något Gamma et al. [28] förklarar som komposition 

framför arv i teorin, med detta menar författaren att ett objekt byggs av inre 

relationer snarare än på arvshierarkier. Något som också leder till att objektet 

blir mer fokuserat på en specifik uppgift [28]. 
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6 Diskussion  

Detta kapitel för en diskussion om resultatet i stort, mer konkret om vissa 

delar i resultatet som kan vara tvetydiga och svåra att förstå. Samtidigt som 

vi för en reflektion över validiteten i projektet där vi försöker vara så 

objektiva som möjligt. 

6.1 Resultatdiskussion 

Även om diagrammet i vårt resultat är svåranalyserat med hjälp av teori så 

finns det i vår mening en bakgrund till hur siffrorna differentierar sig från det 

ideala målet. Det som framförallt är intressant att diskutera kring är 

mätvärdet under iteration 2 och 3, detta då de skiljer sig gentemot, både de 

andra iterationerna, men också från vårt mål. Anledningen till den höjning vi 

ser i iteration 2 anser vi betyder på en planeringsmiss. Med detta menar vi att 

under flerspelarimplementation av detta krav insåg vi att viss funktionalitet 

såsom att ta skada av ett skott, borde ligga under funktionaliteten att också 

kunna skjuta. Detta ledde till en del omskrivningar och tillägg av kod under 

flerspelariterationen vilket då påverkar enspelarsiffran negativt i vår 

bemärkelse. Iteration 3 är den som står ut mest ifrån de andra, men har å 

andra sidan också en förklaring i vår mening. Efter att enspelar-

funktionaliteten hade blivit implementerad såg vi orimliga förhållanden i vår 

kod som skulle försvåra eventuell vidareutveckling om dessa inte 

omstrukturerades omedelbart. En av många missar var att vi från början 

eftersträvade att följa en strikt MVC-struktur, men denna hade kommit till att 

överskridas och var därför tvungen att åtgärdas. Det vi kan se är att 

omstruktureringen i stort missgynnar validiteten på den iterations mätvärden. 

Även om vårt slutresultat inte helt uppfyller vår eftersträvan av en total 

separation så har det iterativa arbetet som utförts lett till vissa 

kunskapshöjande faktorer värda att nämna. Till en början kan man ta upp 

användandet av basklasser för att dela på funktionalitet mellan en- och 

flerspelarläge. Resultatet visar på att vissa klasser har fått agera 

föräldraklasser där vi upplevt ett behov av att kunna dela funktionalitet 

mellan en- och flerspelarläget. Det som inte riktigt framkommer varken i 

resultat eller analys är att det är svårt att helt dela på funktionalitet då det kan 

komma att skilja viktiga aspekter mellan de två lägena. Ett tydligt exempel vi 

märkte var när vi hade implementerat explosion och då vi behövde ha 

funktionalitet för att se vilka som blivit träffade. Detta ledde till att vi insåg 

att detta var funktionalitet som skulle behöva delas mellan en- och fler-

spelarläge, men samtidigt hade de olika event för hantering av detta. 

Slutresultatet blev att vi istället för att ta hand om skadehantering i en 

basklass, lät denna bara returnera vilka som blivit skadade, detta för att 

respektive läge skulle ta hand om det specifika förfarandet. Lärdomen av 

detta var att vi inte ville ha klasser som lyfte event djupt ned i hierarkier.  
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Från början byggde vi hela designen på arvshierarkier, något som snabbt 

blev svårhanterligt då vi kontinuerligt var tvungna att försöka underhålla flera 

lager av dessa. Detta ledde också till att vi i vårt mål med att försöka 

synkronisera spelare och objekt över nätverket var tvungna att lägga till 

representationsklasser, dvs. klasser vars egentliga funktion var att innehålla 

någon form av identifikation, för att sedan ärva från specifik föräldraklass. I 

resultatet visar vi på en design över hur ett objekt i spelet ser ut, denna design 

visar då på hur vi tillslut valde att hantera problemet. Genom att använda 

komposition över arv ledde detta till att vi minskade våra arvshierarkier, men 

också att vi enkelt kunde lägga in komponenter i våra objekt vilket då 

påverkar dess attribut. I och med detta kunde vi lägga in en specifik 

nätverkskomponent som i sin tur kunde delas mellan alla objekt som behövde 

synkroniseras på nätverket. 

6.2 Design, Arkitektur och vad är bra design? 

Att särskilja på arkitektur och design är inte helt enkelt. I sina gränsvärden 

ser man en relativt tydlig skillnad dem emellan men gränsen blir allt mer 

suddig ju mer mot mitten man rör sig. Detta är för att skillnaden mellan dem 

egentligen ligger i abstraktionsnivå. Ju längre ifrån den faktiska koden vi 

befinner oss när vi försöker rita en struktur på programmet, desto troligare är 

det att det rör sig om arkitektur. Samma gäller motsatsen, ju närmare vi är 

koden, det kan till och med röra sig om variabler och metoder, desto troligare 

är det att det är design. Konceptuellt är det ganska tydliga skillnader. I vårt 

resonemang har vi velat vara så specifika som möjligt och inte allt för 

abstrakta, dels för att det verkligen ska vara applicerbart på verkliga problem, 

och dels för att det är mer relevant. Just därför har vi valt att tala om design, 

när andra kanske skulle mena att det rör sig om arkitektur. Kanske skulle det 

gå att tolka som en paradigm, i och med de (fåtal) regler som vi anser att man 

bör hålla sig till – men det är att hårdra det. 

 Bra design är i sin tur är lite mer flytande, men ett nyckelkoncept är att bra 

design handlar om förändring. Man skulle till och med kunna säga att 

designen är rent av irrelevant om det inte finns någon som gör ändringar i 

koden, även om kod med tiden tenderar att bli sämre utan att någon förändrar 

den, så är det ändå först när någon just ska göra en förändring som en dålig 

design kan uppenbara sig. Därför skulle man kunna säga att design mäts i hur 

enkelt koden omfamnar förändring – vilket det inte finns något rättvist 

mätvärde på, utan är snarare något som utvecklarna får försöka argumentera 

för med hjälp av sina erfarenheter. 

6.3 MVC som arkitekturval 

Valet av MVC är tvådelat, dels genom att vi som utvecklare är starkt 

influerade av tidigare utbildning och erfarenhet inom spelprogrammering. 

Detta då arkitekturen är den som vi är mest vana samt tryggast i, och dels är 

MVC en separation på en abstrakt och hög nivå som agerar hjälpmedel i 
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vidare separation på mindre specifika delar. Vi anser att MVC är en så god 

utgångspunkt som någon när det gäller att utveckla spel och design och så 

länge arkitekturen inte hämmar någon del i utvecklingen finns det ingen 

anledning att helt förkasta den. Dessutom har vi på vissa ställen, där det 

kändes mer intuitivt valt att istället gå mot komposition utan att för den delen 

få någon negativ inverkan på MVC-arkitekturen.  

6.4 Metodreflektion och dess validitet 

Metoden aktionsforskning känns både aktuell och välstrukturerad. Eftersom 

vårt problem inte bygger på någon tidigare vetenskaplig grund har vi varit 

tvungna att försöka bygga upp egen teori genom att använda metoden. Det 

som dock har varit tvivelaktigt är om vi lyckats följa den till punkt och pricka 

då inriktningarna CAR och TAR bygger på aktionsforskning, men samtidigt 

innehar specifika punkter som särskiljer dem. Vi har här varit tvungna att 

kika på båda och detta kan ha gjort att vi missat någon avgörande punkt som 

skulle kunnat minska validiteten av vårt projekt.  

 En stor svårighet är hur man strukturerat ska mäta att en förbättring av ens 

artefakt skett. Att vi genom projektet har mätt en separation på ett sätt till en 

början, för att senare inse att denna inte ger något i långa loppet, och varit 

tvungna att mäta om på nya sätt kan ha påverkat vår reliabilitet negativt. Vi 

anser dock att den slutgiltiga mätningen ändå försöker återge lösningen ur en 

så pass objektiv synvinkel som möjligt, då vi innan hade diagram som för oss 

skulle visa bättre värden. 

 Problemområdet kom att verka under laborationslika förhållanden under 

iterationerna, där vi som utvecklare var fria att manipulera både ramverk och 

plattform för att passa ett specifikt syfte. Detta var en del av själva processen 

och därför oundvikligt, även om vi alltid strävade efter att vara objektiva kan 

detta ha kommit till att påverka resultatet i slutändan. Även om målet var att 

öppet utveckla en, för oss nytänkande design, måste de medges att vi var 

starkt influerade av vår tidigare kunskap i grunden. Att vi dessutom påtog oss 

flera roller såsom utvecklare, klient, innovatörer samt testare, och att dessa är 

svåra att separera, kan ha lett till att vi möjligen påverkat resultatet därefter. 

Det vi också ser är att inramningen av problemet är snävt, detta genom valet 

av språk, genre och generella mönster, vilket leder det till att relevansen i 

stort bara existerar i kärnan av vårt projekt. 

 Att den design som växt fram känns som mogen i vår mening behöver inte 

betyda att den funkar i verkligheten. Att den inte fått möjlighet till att 

utvärderas och testas av industrifolk ser vi som ett valideringsproblem, 

samtidigt som att den funkar bra i vår instängda laborationsmiljö. 

Teoriavsnittet om aktionsforskning och TAR specifikt lyfter detta som ett 

valideringsproblem, och problemet ligger i att utvecklarna ses som experter 

av artefakten, vilket leder till ett genrealiseringsproblem om inte kunskapen 

av- och hur man använder- artefakten förs vidare. 
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7 Avslutning 

Avslutningsvis förklarar vi kortfattat vad vi anser slutsatsen vara, hur vi 

tolkar den och ger samtidigt förslag till vidare forskning inom området 

7.1 Slutsats 

Arbetet inleddes med en frågeställning som löd “Hur underlättar man en 

parallell utveckling av en- och flerspelar-funktionalitet i ett spel?”, något 

som efter fem iterationer av kravimplementering och testning lett fram till en 

slutgiltig design (Bilaga 1). Målet med designen har varit att underlätta en 

samtidig utveckling av funktionalitet för ett spel med en- och flera- spelare. 

Något vi kommit fram till genom att separera upp designen i två egentliga 

delar, en enspelardel samt en flerspelardel.  

 Under framtagandet av designen har vi även testat denna på ett problem i 

laborationslika förhållanden, där vi kunnat extrahera problemområden som vi 

ser dem och gjort en mindre sammanfattning vad man bör tänka på vid en 

samtidigt implementation av de två lägena. 

 

 Arv leder till en bra återanvändning av funktionalitet som delas 

mellan en- och flerspelarläge. 

 För långa led av arv leder till komplikation, och hantering av specifik 

funktionalitet ska inte ligga långt ned i dessa arvshierarkier. 

 Komposition framför arv är att föredra när det kommer till att ta fram 

klasser som ska representeras över nätverk, men även för att fokusera 

kunskapen klassens sammansättning ska inneha. 

 Separation är en nyckelaktivitet och bör göras i så många led som 

möjlig. I vårt fall Model-View-Controller, Klient-Server samt en- och 

flerspelarkod. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Rent genremässigt har begränsningen varit snäv, det vill säga, all 

datainsamling har skett i ett spel som är väldigt specifikt för just den här 

laborationsmiljön – ett FPS-spel, med förstapersonsvy och skjutelement och 

inte mycket mer. Nära inpå så avskalat det bara går och med en praktisk 

begränsning på 16 samtida spelare, teoretiskt många fler. Därför hade det 

varit intressant att se hur designen är applicerbar i andra genres, möjligen där 

nätverksdelen antingen är uppskalad eller också nerskalad och där spelets 

element ser helt annorlunda ut, 2D kontra 3D, förspapersonsvy kontra 

tredjepersonsvy och så vidare. 

 Vidare hade det varit intressant att se hur pass väl designen och reglerna 

skulle passa in i ett spel som endast utvecklats med enspelarläge i åtanke, det 

vill säga, att utföra verklig testning och på så sätt kunna antingen stärka 

designen eller helt enkelt förkasta den eller mer realistiskt, plocka ut delar ur 
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den som fungerade väl. Dessutom är designen i sin nuvarande form helt eller 

delvis beroende av arkitekturen Model-View-Controller och tyvärr är inte de 

flesta spel utvecklade med samma filosofi i åtanke utan är snarare 

komponentbaserade. Därför skulle vidare forskning kunna försöka anamma 

ett annat synsätt som är mer industrinära. 
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