
TBSK 03
Teknik för Advancerade 

Datorspel



 Fleranvänderspel på webben (framför allt MMPORG) 
populärare än lokala nätverk- eller en-person-spel

 Roligare att spelar med / mot andra, enklare än att 
organisera LAN Party

 Dock: tillägga synkroniseringsproblem

 Internet: ingen garanti när en meddelande nå till 
mottagare, inte ens att den kommer dit överhuvudtaget

Problemdefinition
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Problemdefinition
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 Latens:
Tid en meddelande behöver för att kommer fram

 Typiska maximala latens (efter Fraunhofer Heinrich-Hertz 
Institutet):
 Förstaperson actionspel, rallyspel:<0.1s
 Tredjeperson sportspel:<0.5s
 Strategispel, rollspel: <2s

 Generell: je mer action, desto mindre måste latensen vara



The Internet
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The Internet
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 Paket-orienterat, “Best Effort”

 Ingen bandbred eller latens garanterat

 Bandbredden förbättras alltid, fast latensen stannar 
(nästan) samma

 Vägen genom webben kan varierar från paket till paket

 Typiskt: 10 – 25 hopp

 Paketer måste inte komma fram i rätt ordning

 Mobilkommunikation (WLAN, 3G): oftast värre



Internetprotokoll
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UDP

 Paket-protokoll

 Ingen garanterat 
leverans

 Paket kan kommer i fel 
ordning

 Paket överlämnas till 
applikation när den 
kommer

TCP

 Ström-protokoll

 Leverans garanterat 
medels ack-
meddelande och 
omsändningar

 Paket bli sorterat och 
kommer i rätt ordning

 Paket kan fördröjas om 
den är inte förväntat 
nästa paketet



Internetbaserat Spel
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 Olika spel har olika krav på kommunikationen

 Olika lösningar för kommunikationen



Actionspel
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 Inte så många spelare

 Hårda realtidskrav (låg latens)

 Många meddelande

 Variant: själva simuleringen körs på en server
 Som säger klientdatorer vad spelaren kan se
 Klientdatorer skicker spelkommandona till serveren
 Klienter kan kommer och går som de vill
 Fusk bli (nästan) omöjlig



Strategispel
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 Rätt synkronisering väldig viktig

 Inte så många uppdateringar som Actionspel

 Många objekt, kanske många spelare

 Inte så hårda realtidskrav (framför allt om rundbaserat)

 Istället att skickar information om varje objekt kan 
spelarens inmatningen skickas



MMPORG
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 Många spelare, oftast också många objekt

 Realtidskrav oftast inte så hård, fast beror på spelet

 Oftast en eller fler serverkluster

 Världen uppdelat i områden

 Alla spelare i ett område är på samma server, om det bli 
många kan en mer dynamiskt uppdelande vara nödvändig

 Inte så många meddelande nödvändig
 

 Istället att skicka meddelande om varje objekt: skickar bara 
ändringar



MMPORG
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 Variant: Massively Multiplayer Online Worlds (MMOW)
 e.g. Second Life, Minecraft?

 Spelare skapar egen värld

 Många objekt, alla kan förändras av spelaren
 Många meddelande

 Intuitiv lösning: skickar bara meddelande om objekt som 
spelaren kan se
 Och om allt som hände sedan senaste gången spelaren besökte 

området



P2P
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 Varje speldator ansvarig för del av simulation och deras 
tillståndet

 Alla ändringar ska meddelas omedelbart, bra respons

 Måste dock skickas till alla andra => många meddelande

 därför ingen bra skalering



Client-Server
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 Alla klienter skicka sina meddelande till en centralt server 
el. server kluster

 Server håller tillstånd av hela simulationen

 och skickas meddelande till klienter efter behovet

 På konflikter kan server fungerar som domare

 Skalering bara möglig genom att tillägga server

 Minskar piratkopior

 Säkerhet?



Hantering av fördröjning 
(netlag)
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 Utan hantering av fördröjning:
 Klient skickar spelare-input till serveren

 Väntar på svar, och alla meddelande om vad de andra spelare gjorde

 Sen renderar klienten nästa bild

 Kan fungerar i LAN (eventuellt)

 Framerate:n dröjs kraftig dock när spelas i webben 

 Netlag: tid mellan spelare-input tills effekten av det ses



Hantering av fördröjning

14/38

 Istället:
 Använd interpolation och extrapolation



Interpolation
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 Två (el. fler) tillstånd av en objekt är känt

 Räknar ut mellan-tillstånd för att få en slät animation



Extrapolation
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 Försök att prediktera vad kommer att händer

 Spelare input:
 Använd fysikmodellen för att förutsäga vad borde hända
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Extrapolation
 Andra spelare: försök att prediktera handlingar ifrån de 

handlingar de har gjort tidigare
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Extrapolation
 När korrekt informationen kommer från serveren måste 

uppdateras tillståndet, även om det betyder att ta tillbaka 
en ändring!

 Försök då att göra en slät ändring, ingen hopp! (Fast det 
kan vara omöjlig)

 Notera att vissa grejar kan göras flera gånger, fast vissa 
(t.ex. ljudeffekt) bara en gång



Hantering av fördröjning
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 Responsiveness vs Consistency

 Responsiveness: Hur mycket lag bli upptäckt av spelaren?

 Consistency: Hur bra stämmer lokala tillstånd överens med 
den på serveren (och andra klienter)?

 Hitta en bra kompromiss mellan de två, vilken beror helt på 
situationen!



Tidssynkronisering
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 För att kunna gör synkroniseringen måste man 
synkroniserar klockorna av klienter först

 Internetprotokoll för tidssynkronisering (t.ex. SNTP och NTP) 
inte tillämplig

 Synkroniseringsprotokoll för fördelat realtidssystem kan 
fungerar dock

 Fast oftast måste man skriver en egen algoritm
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Tidssynkronisering
 Enkelt exempel:

 Gör flera mätningar (t.ex. roundtriptime)

 Kastar alla värden som är större än 1,5*medianen

 Bilda medelvärdet av resten
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Synkroniseringsalgoritmer
 Pessimistisk: väntar till alla relevanta meddelanden har 

kommit (e.g. locking algoritmer)

 Optimistisk: processa alla händelser som kommer, 
reparerar om konflikt dyka upp (om möjlig) (e.g. time 
bucket, time warp)



Frame-locking
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 Varje klient skickar en uppdatering varje frame

 Spelet “fryser” till alla uppdateringar har kommit
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Frame-locking
 Längden av frame:t kan anpassas dynamiskt

 Prestanda är dock begränsat av långsammaste klienten

 Rendering görs oftare än de uppdateringar

 Evt. måstes tar hand om fördröjning



Event-locking
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 Klient skickar en händelse till servern

 Händelse i den har fallet har inte hänt än (t.ex. spelare vill 
flytta en figur till en annan position; händelse kan då även 
innehåller precisa vägen)

 Server bedöma om händelse få sker, fast kan även ändra 
den delvis (t.ex. ändra vägen som figuren skulle tar)

 Server meddelar händelse till alla klienter



Time bucket
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 Sammla alla händelse för en visst tid, ordna dem

 Processa de händelse som har kommit i rätt ordning

 Ingen återfinnande om en meddelande kommer inte fram I 
rätt tid

 Viktig att välja rätt tid för samlingen

 Tiden kan vara dynamisk



Timewarp
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Timewarp
 Processa händelse när de kommer

 Spara information om händelse som skickas och tillstånden 
så att det går att ta bort vad de har ändrat

 3 köer:
 Input: alla händelse som kommer in, båda de som är redan 

processcerat och de som fortfarande väntar

 History (el. Output): en “negativ” kopia av varje meddelande som 
datoren skickades

 State: aktuellt tillstånd

 Om gammal meddelande kommer:
gå tillbaka till tillståndet innan den borde har kommit, skickar ut negativa 
meddelande



Minimera trafik
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 Försök att minskar nätverkstrafiken så mycket som möjlig

=> mindre lag!

=> mindre meddelande som inte kommer fram!

Men större problem om en meddelande inte kommer fram
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Minimera trafik
 Message culling:

 Skickar bara de informationen till klienten som den verkligen behöver!
 T.ex.: om den kan inte ser en annan spelare måste den inte veta var 

den är!
 Kan dock i vissa fall leder till problem om extrapolation användas!

 Delta compression
 Skickar bara ändringar, inte hela tillstånd!
 T.ex.: om en spelare inte rör sig måstes inte skickar det!
 Kan dock i vissa fall leder till problem om extrapolation eller message 

culling användas!
 “Key frames” behövs evt. för felkorrektur

 Vanliga komprimeringsalgoritmer
 Akta dock att de inte ta för mycket tid!



Cloud Computing – 
datorspelen's framtid?
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"Dedicated games devices i.e. consoles (and handhelds) will die 
out in the next 5 to 10 years."

/Sandy Duncan, ex-vice-president för European XBOX bussiness



Cloud Computing
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 Hela spelet körs på serveren

 Input från spelaren skickas till serveren

 Output från serveren (video) skickas till spelaren

 Brandbred, båda stationär och mobil, växer kraftig

 Settopboxar, smartphones mm har mer och mer 
beräkningskraft

 Några projekten finns redan
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Cloud Computing
 Nackdel: synkroniseringen och kommunikation bli mycket 

viktigare, få inte vara en enda fel!
 Högre bandbredd, fler paket nödvändig

 Vanliga metoder från videoströmming är tyvärr olämplig!
 Buffrar: dålig för latens
 Vanliga video-codecs: svart att en- och avkoda i realtid

 Latens:
skicka spelarens inmatning till serveren + spelberäkning + video-
enkodning + skicka video till klienten + video-avkodning

 Lite lika med video kommunikation
 Men dataspel har högre krav på båda latens och bandbredd
 och beräkningen är mer tidsödande
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Cloud Computing
 Fördel: Klientdator kan vara jätte-enkelt

 Måste bara ta emot spelarens input och avkodar video:n
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Cloud Computing
 Applikationsområde 1:

 “Riktiga” datorspel kan köras på portabla enheter som mobiltelefoner, 
netbooks, pads mm

 Hur löser man problemet med olika in-/output hårdvara?
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Cloud Computing
 Applikationsområde 2:

 Low-end spelkonsol

 Bara tillräcklig beräkningskraft för att kunna ta emot spelinput och 
rendera videorna

 Fördel kunder:
 Mindre konsolpris
 Enkel tillgång till alla spel, enklare än att köper dem själv
 Spel kan bli billigare

 Fördel företag:
 Minskar piratkopior
 Tillgång till lågpris marknad
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Cloud Computing
 Båda applikationer har gemensam:

 Videokvalitet få vara sämre än om man kör spelet på hemdator

=> minskar nätverkstrafik
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Cloud Computing
 Exempel: OnLive

 Strömmar PC-spel till Windows-, Mac-datorer eller settop-box (t.ex. 
Deus Ex: Human Revolution, Batman: Arkham City, DiRT 3 mm)

 Upplösning 1280x720, 35 till 40 bilder / sekund

 ~0.7 Mbytes / s

 Latens: <80 ms, varav 20 ms för nätverket



 

Tack så mycket!

www.icg.isy.liu.se
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