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Abstract

Many old games that were played on old consoles and computers were run on the 
same machine with two or more players connected with individual controllers. The 
internet is well-spread today, and many games offer multiplayer gaming functionality 
over the internet. This was of course impossible on the old computers and consoles, 
but with the help of emulators for the old platforms, you can create the opportunity to 
play over the internet by sending every action the player makes between the 
computers. That way you can emulate existing multiplayer modes in old games. 

The Kaillera protocol, which is based on the Client-server architecture, is a protocol 
designed for the purpose of playing old games over network. It has currently been 
implemented in a number of popular emulators, and works by synchronizing the 
players inputs for each frame in the game. The Kaillera protocol have a couple of 
flaws however, most importantly:

• You are locked to the client-server architecture
• The protocol is closed and not documented.
• The protocol uses UDP for all  transmissions,  which makes sending critical 

data difficult.
• The kaillera programmer interface is very limited, and does not the give the 

emulator programmer much freedom while developing with it.

This report describes a new open implementation of the Kaillera protocol and an new 
protocol with the same purpose that is peer-to-peer-based. This reports mostly 
describes a new software library that is open source (LGPL), Platform independent 
and with a more flexible programmer interface than the original Kaillera 
implementation. It also presents an experiment which goal is to test the new Kaillera 
implementation against the new peer-to-peer implementation with focus on 
performance. The experiment shows that the server in the the Kaillera implementation 
can be a performance problem.
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Sammanfattning

Många gamla spel som spelades på gamla konsoler och datorer kördes på samma 
maskin med två eller flera spelare anslutna med egna individuella kontroller. Idag är 
internet väl utspritt och många spel erbjuder multiplayer-spel via internet. Detta var 
förstås inte möjligt på de gamla konsolerna och datorerna, men med hjälp av de 
emulatorer som finns för många gamla plattformar idag kan man skapa möjligheten 
att spela över internet i de gamla spelen genom att skicka varje knapptryckning en 
spelare utför mellan spelarnas datorer och på det sättet emulera det existerande 
flerspelarläget i spelet. 

Kaillera-protokollet, som är baserat Client-server-arkitekturen, är ett protokoll 
designat för att spela gamla spel genom emulatorer över nätverk. Det har 
implementerats i ett antal populära emulatorer med hjälp av ett tredjepartsbibliotek 
med samma namn. Kaillera fungerar genom att synkronisera spelarnas input for each 
bild som visas i spelet. Kaillera-protokollet har ett antal tillkortakommanden, till 
exempel:

• Protokollet är enbart Client-server, och det finns ingen peer-to-peer-variant.
• Protokollet är stängt och inte dokumenterat.
• Protokollet använder UDP för alla överföringar, vilket gör det svårt att föra 

över kritisk data.
• Programmerargränssnittet som tillhör Kaillera-biblioteket är mycket begränsat 

och ger inte emulatorutvecklaren mycket utrymme närKkaillera ska 
implementeras.

Den här rapporten beskrver en ny öppen implementation av Kaillera-protokollet och 
en ny variant av Kaillera-protokollet som är peer-to-peer-baserat. Rapporten består till 
största del av en teknisk beskrivning av ett nytt mjukvarubibliotek som är öppen 
källkod (LGPL), Plattformsoberoende och med ett mer flexibelt utvecklargränssnitt 
jämfört med den officiella implementationen av Kaillera-protokollet. Slutligen 
beskrivs också ett experiment för att testa hur den nya Kaillera-implementationen står 
sig emot det nya peer-to-peer-protokollet med avseende på prestanda, där man kunde 
visa att den mellanliggande servern kan vara ett prestandaproblem.

Nyckelord:  Nätverk, Emulator, Spel, Programstruktur, Kaillera



Förord

Den här studien hade tagit betydligt längre tid om det inte hade funnits någon 
dokumentation att utgå ifrån. Vi vill därför tacka de individer som tagit sig tid att 
analysera Kaillera-protokollet från början, vars arbete vi baserat vår analys av 
protokollet på. 

Vi vill även passa på att tacka aktiva medlemmar i öppen källkodsprojekten 
Wireshark och Valgrind, utan dessa verktyg hade det varit nästan omöjligt att 
genomföra studien.

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Håkan Sundell, som bidragit med idéer till 
det nya gränssnittet, och hjälpt till att belysa problematiken med den gamla Kaillera-
implementationen.

Fabian Sörqvist    Emil Nordén
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Många gamla spel som spelades på gamla konsoler och datorer kördes på samma maskin 
med två eller flera spelare anslutna med egna individuella kontroller. Idag är internet väl 
utspritt och många spel erbjuder multiplayer-spel via internet. Detta var förstås inte 
möjligt på de gamla konsolerna och datorerna, men med hjälp av de emulatorer som finns 
för många gamla plattformar idag kan man skapa möjligheten att spela över internet 
genom att emulera flerspelar-läget i de gamla spelen genom att skicka varje 
knapptryckning en spelare utför mellan spelarnas datorer. 
Idag finns redan middleware-produkten kaillera som kan användas av olika emulatorer 
för att skicka data mellan varandra. Kaillera är en så kallad middleware-produkt som ger 
spelarna möjlighet att ansluta till en server och därefter hitta andra som spelar samma 
spel med samma emulator och sedan låter dem ansluta till varandra och spela mot 
varandra. 

Kaillera slutade utvecklas 2003 och har en del tillkortakommanden, bland annat finns det 
inte möjlighet att låta användare direkt ansluta till varandra för att spela utan server och 
utvecklargränssnittet som emulatorerna använder är väldigt enkelt och medger egentligen 
bara skickande av data mellan klienterna. Emulatorn själv har ingen kontroll över t.ex. 
anslutning mellan klienterna utan det sköts helt av Kaillera. 
(Kaillera 2010a) 

Den här uppsatsen kommer att handla om hur man bäst bygger en middleware-produkt 
för nätverkskommunikation som passar olika typer av emulatorer som fungerar olika 
internt, behåller plattformsoberoende och möjliggör nätverkskommunikation enligt olika 
kommunikationsmodeller, t.ex. client-server och peer-to-peer och hur dessa 
implementationer skiljer sig åt. 
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1.2 Problemdefinition

Huvudproblem
Hur bygger man en ersättare till det existerande Kaillera-protokollet som löser dess 
tillkortakommanden?

Delproblem
• Hur är det befintliga Kaillera-protokollet strukturerat?

◦ Kaillera är en stängd produkt, och någon officiell dokumentation om hur 
protokollet är strukturerat finns inte.

• Hur skapar man ett API som kan användas av emulatorer vars interna struktur 
fungerar på olika sätt? 
◦ Emulatorer är uppbyggda på olika sätt. Många använder sig av en enda stor 

loop, andra har delat upp arbetet på olika trådar. Hur skriver man ett API för 
nätverksspel som fungerar i båda modellerna? 

• Vad behöver ingå i ett nätverks-API som medger spel via emulatorer?  
◦ Spelemulatorer har särskilda behov som måste tillgodoses för att nätverksspel 

ska fungera tillfredsställande. Vilka är dessa behov och hur uppfyller man 
dem? 

• Hur skriver man ett plattformsoberoende nätverks-API som enkelt kan integreras 
med plattformsberoende versioner av emulatorer? 
◦ För att ett bibliotek ska få stor spridning måste det vara möjligt att kompilera 

det på de vanligaste plattformarna (Linux och Windows). Vad krävs för att det 
här ska gå så smidigt som möjligt? 

• Hur gör man biblioteket kompatibelt med olika kommunikationsmodeller, t.ex. 
client-server och peer-to-peer? 
◦ Client-server och peer-to-peer är de vanligaste modellerna för kommunikation 

mellan datorer. Hur får man biblioteket att var kompatibelt med båda 
modellerna, och hur gör man det enkelt att integrera biblioteket med olika 
protokoll, som t.ex. Kaillera server-protokollet? 

• Hur strukturerar man ett peer-to-peer-nätverk där alla medlemmar av nätverket 
känner till varandra och vilka spel som körs, men inte nödvändigtvis har en 
anslutning till varandra? 
◦ I Ett peer-to-peer-nätverk finns ingen huvudansvarig som har hand om alla 

anslutna klienter. Hur överkommer man detta problem för att få fullständig 
information om alla klienter som både direkt och indirekt är anslutna till 
varandra? 

• Hur förhåller sig det nya peer-to-peer-protokollet mot originalprotokollet med 
avseende på prestanda? 
◦ Det är intressant att mäta hur mycket man vinner på att inte ha en part emellan 

spelarna. Hur mycket skiljer det sig prestandamässigt?
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1.3 Forskingsbidrag

I den här rapporten beskrivs implementationen av ett protokoll för nätverksspelande i spel 
som från början inte är gjorda för att spelas över nätverk. Som grund används ett 
protokoll med samma syfte, Kaillera.

Rapporten beskriver hur man bygger återanvändbara moduler ovanpå vilka man sedan 
kan implementera Kaillera. Som utökning till Kaillera-protokollet beskriver rapporten 
även hur en peer-to-peer-variant av protokollet kan implementeras med samma grund 
som Kaillera-protokollet byggdes på.

En nackdel med peer-to-peer är att det är svårt att få fullständig information om 
nätverket, det vill säga vilka som är anslutna och vad som händer. Rapporten beskriver en 
approach för hur detta kan lösas inom ramen för spel med emulatorer.

Rapporten utreder även hur man på ett enkelt sätt kan abstrahera bort plattformsberoende 
delar av sin applikation för att ge möjlighet till att skapa en implementation som är 
relativt enkelt att kompilera på fler plattformar än bara en. Som målplattformar användes 
Linux och Windows, med kompilatorerna GCC respektive Visual C++.

Det utvecklargränssnitt som finns i den officiella versionen av Kaillera är väldigt 
begränsat. Detta ger fördelen att det är enkelt att implementera men också svårt att utöka. 
I rapporten utreds hur detta utvecklargränssnitt bör utökas för att ge mer flexibilitet till 
utvecklare. Rapporten beskriver även hur emulatorer som är uppbyggda på olika sätt kan 
stödjas genom att skapa både synkrona och asynkrona varianter av anrop som utför 
operationer över nätverket.

Slutligen utförs även ett experiment för att undersöka hur den nya protokoll-
implementationen, implementerad med peer-to-peer, står sig mot den gamla client-server-
implementationen. Rapporten beskriver prestandaskillnaderna mellan de båda 
modellerna.
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1.4 Upplägg

Rapporten börjar gå igenom relevant teori och går därefter över i ett forskningskapitel 
som först beskriver den metod som använts i studien. Rapporten fortsätter därefter med 
ett resultat-kapitel där svaren på forskningsfrågorna presenteras. Nedan följer en lista på 
de resultatkapitel som framställts och vilken forskningsfråga varje kapitel svarar på:

• Plattformsoberoende 
o Svarar på forskningsfrågan: “Hur skapar man ett API som kan användas 

av emulatorer vars interna struktur fungerar på olika sätt? " 
• Hantering av peer-to-peer och client-server-modellen 

o Svarar på forskningsfrågan: "Hur gör man biblioteket kompatibelt med 
olika kommunikationsmodeller, t.ex. client-server och peer-to-peer?" 

• Peer-to-peer - utbyggnad av nät 
o Svarar på forskningsfrågan: "Hur strukturerar man ett peer-to-peer-nätverk 

där alla medlemmar av nätverket känner till varandra och vilka spel som 
körs, men inte nödvändigtvis har en anslutning till varandra?" 

• Beskrivning av utvecklargränssnitt 
o Svarar på forskningsfrågan: "Vad behöver ingå i ett nätverks-API som 

medger spel via emulatorer? " 
• Asynkrona och synkrona anrop 

o Svarar på forskningsfrågan: "Hur skapar man ett API som kan användas 
av emulatorer vars interna struktur fungerar på olika sätt?"

• Experiment: Peer-to-peer mot Kaillera client-server – Resultat
o Svarar  på  forskningsfrågan:  ”Hur  förhåller  sig  det  nya  peer-to-peer-

protokollet mot originalprotokollet med avseende på prestanda?”

Rapporten avslutar därefter med en sammanfattande slutsats och ett kapitel om framtida 
forskning och författarnas analys av de funna resultaten.
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2 Teori

2.1 Nätverk 

Vad är ett datornätverk? 

Ett datornätverk är en grupp datorer och annan utrustning, sammankopplade i ett nätverk 
av routrar och switchar.
En grov indelning av datornätverk kan göras genom Wide Area Network, WAN, och 
Local Area Network, LAN. Ett LAN karaktäriseras av att själva nätverket är begränsat till 
ett mindre område, såsom ett hem eller ett kontor, medan ett WAN
är ett nätverk som täcker ett större område och kopplar samman flera LAN-nätverk. 
Internet i sig är ett globalt WAN.

TCP/IP-modellen 

TCP/IP-modellen består av fyra separata lager. Dessa lager finns för att strukturera de 
protokoll som en dator behöver implementera för att kunna kommunicera över ett 
nätverk.

Nedan följer de lager som återfinns i TCP/IP-modellen, samt en beskrivning till de två 
översta lagren då dessa är de som berörs av denna rapport.

• Applikationslagret 
o I applikationslagret finner vi applikationsprotokollet, det vill säga det 

protokoll som applikationen i fråga använder för att kommunicera över 
nätverket. Exempel på protokoll är HTTP, vilket används av webbläsare 
och webbservrar. 

• Transportlagret 
o Transportlagrets uppgift är att på en logisk nivå flytta data mellan två 

ändpunkter. Här återfinns de två transportprotokollen som används idag på 
Internet; TCP och UDP.  Dessa två protokoll beskrivs mer utförligt under 
rubriken "Transportprotokoll på Internet" nedan. 

• Nätverkslagret 
• Länklagret. 

(RFC #1122, 1989)
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Delay och dataförlust i nätverk 

Delay och dataförlust är två oundvikliga fenomen som förekommer i datornätverk, men 
viktiga att ta hänsyn till när man designar och utvecklar programvara för 
realtidskommunikation. 

Delay 

Delay innebär en fördröjning i tid som betyder att ett paket som skickas genom nätverket 
kommer fram till mottagaren senare än förväntat. Man talar om flera typer utav delay i ett 
datornätverk: 

• Processing delay 
o Denna typen av delay sker i routrar, där varje router behöver utvärdera 

varje enskilt paket för att avgöra vem mottagaren är, och därefter skicka 
det vidare genom korrekt länk. 

• Queuing delay 
o Efter att en router har utvärderat mottagaren av ett paket, så skickar 

routern paketet vidare genom korrekt länk. Om det redan finns paket som 
väntar på att bli skickade genom denna länk, så placeras paketet i en kö 
där den får vänta på att bli skickad. 

• Transmission delay 
o När paket skickas ut i nätverket, från en router eller annan enhet, så 

begränsas hastigheten i vilken paket kan skickas ut i nätverket av en 
bandbreddsgräns. Exempelvis så kan en enhet med en bandbreddsgräns på 
100 Mbps endast sända 100 Mb per sekund. 

• Propagation delay. 
o När ett paket färdas på en länk mellan två noder i ett nätverk så begränsas 

den utav maxhastigheten för mediumet i vilket den färdas. Medium som 
paketet kan färdas genom är exempelvis fiberoptiska kablar, partvinnad 
koppartråd eller genom radiovågor. Man kan grovt säga att hastigheten 
ligger inom spannet 2*10^8 till 3*10^8 meter per sekund.
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I realtids-kommunikation såsom vid multiplayer-spel över internet, så är delay något man 
i högsta grad vill minimera för att ge spelaren en bättre spelupplevelse. (Kurose & Ross 
2007) 

Dataförlust 

Dataförlust innebär att paket förloras på vägen till mottagaren. Detta har sin grund i det 
faktum att för varje router som ett paket traverserar genom, så riskerar paketet att 
placeras på en kö där den får vänta på att sändas vidare. Om ett paket anländer till en 
router vars interna paket-kö är full, så kommer routern i fråga helt enkelt att göra sig av 
med det nyligen anlända paketet.

Liksom med delay, så är en minimerad dataförlust att föredra, då man ger spelaren en 
bättre spelupplevelse. Dock så är realtidskommunikation inte lika känslig för dataförlust 
jämfört med icke-realtidskommunikation såsom e-post eller filöverföringar, då hastighet 
är att föredra. 

Transportprotokoll på Internet 

För att transportera data på internet behövs ett så kallat transportprotokoll. Detta 
protokoll är ansvarigt för att på en logisk nivå flytta data mellan två ändpunkter. 
Transportprotokollet används i transportlagret (Transport layer) i IP-modellen. 
Transportprotokollet är ansvarigt för följande: 

• Etablera en direkt virtuell anslutning mellan ändpunkterna. 
• Bryta ner data som kommer från applikationer till dataenheter som är lämpliga att 

skicka över nätverket. 
• Sända data från en ändpunkt till en annan. 

För att hantera adressering av data implementerar transportprotokollet Multiplexing och 
Demultiplexing. Demultiplexing och multiplexing handlar om att leverera data från en 
process på en dator till rätt process på den andra datorn. Demultiplexing sker alltså när 
den mottagande änden tar emot data från nätverkslagret och skickar datan vidare till den 
process som datan var riktad. Multiplexing är i sin tur när data ska skickas och datan 
delas upp i segment som kan skickas vidare till nätverkslagret. (Kurose & Ross 2007) 
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På internet används uteslutande två transportprotokoll: TCP och UDP. Den största 
skillnaden mellan de båda är att TCP erbjuder pålitlig transportservice, det vill säga att 
man kan vara säker på att paket man skickar kommer att levereras sålänge anslutningen 
fortfarande är aktiv, medan UDP helt saknar denna funktionalitet och inte garanterar att 
något man skickar kommer fram. De båda protokollen beskrivs i större detalj nedan. 

TCP 

TCP har följande egenskaper: 

• Anslutningsorienterat 
• Hanterar fel vid borttappade paket. 
• Återsänder vid timeout. 
• Pålitlig transportservice. 

TCP är alltså en pålitlig transportservice som kan användas när man vill vara säker på att 
den data som skickas når ändpunkten. En pålitlig transportservice innebär att inga 
överflyttade bitar blir korrupta eller förlorade och man kan alltid vara säker på att den 
data som skickas alltid når ändpunkten i samma ordning som man skickade den. Det som 
gör det komplext att implementera en sådan tjänst är att inget av detta kan garanteras när 
data skickas genom de underliggande lagren i nätverksarkitekturen. Allt måste således 
implementeras i transportprotokollet. 

Att kunna försäkra sig om att data kommer fram som den ska är förstås väldigt praktiskt, 
men det kostar i prestanda, då en pålitlig transportservice hela tiden måste försäkra sig 
om att all data kommer fram och inte kan skicka ny data förrän det är säkert att den data 
som skickades tidigare kommit fram till ändpunkten. Det är därför ofta olämpligt att 
använda sig av TCP-protokollet i applikationer där prestanda är viktigare än korrekta 
datatransaktioner, som till exempel i spel. 

(Kurose & Ross 2007)
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UDP 

UDP är ett mycket lättviktigt protokoll som har följande egenskaper: 

• Anslutningslöst 
• Ingen felhantering 
• Ingen återsändning 
• Ingen pålitlig transportservice. 

UDP sköter multiplexing och demultiplexing genom att paketera datan i så kallade 
datagram och ge dessa datagram en mottagare (Ett IP-nummer) och en port på vilken den 
mottagande processen förväntas lyssna. UDP behöver inte etablera en anslutning utan 
skickar bara iväg datagram mot en viss adress och om ingen tjänst lyssnar så tas bara 
paketet bort hos mottagaren. UDP erbjuder inga möjligheter till säker dataöverföring och 
sätter inte heller några begränsningar på hur datan ska skickas och i vilken ordning. Detta 
gör att data kan skyfflas ut i den hastighet som bandbredden tillåter.  

UDP har stöd för viss felhantering, då den i varje datagram som skickas skickar med en 
checksumma. Denna checksumma används för att validera att den data som är tänkt att 
ingå i datagrammet verkligen är den data som kommit fram.

(Kurose & Ross 2007)

bits 0-15 16-31 

0 Källport Destinationsport 

32 Längd Checksumma 

64 Data Data 
Tabell 1. Ett UDP-segements struktur. 

(Wikipedia 2010b) 
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Applikationslager-arkitekturer för hantering av nätverk 

Det finns olika modeller för hur man hanterar kommunikation mellan en samling klienter 
i olika applikationer. Modellen behöver beskriva hur de olika klienterna ska gå tillväga 
för att nå varandra. Två populära nätverksarkitekturer, peer-to-peer och client-server, 
beskrivs nedan. Beskrivningarna är tagna från (Kurose & Ross 2007)

Client-server-arkitektur 

I  en  Client-Server-arkitektur  finns  det  en  dator  som  alltid  är  på  (Always-on)  som 
tjänstgör som server. Serverns roll är att ta emot anslutningar från en eller flera klienter 
som  efterfrågar  de  tjänster  servern  tillhandahåller.  Klienter  som ansluter  till  servern 
behöver inte nödvändigtvis alltid vara på, utan kan vanligen koppla från anslutningen till 
servern och sedan komma tillbaka när de behöver serverns tjänster igen.  

I en client-server-arkitektur ansluter aldrig två klienter till varandra, utan all 
kommunikation måste ske via den centrala servern. Det betyder att en klient som behöver 
data som från början finns hos en annan klient måste vänta på att den klienten först 
skickar datan till den centrala servern som i sin tur kan tillgodose den första klientens 
behov. 

Client-server-arkitekturer är mycket utbredda och används i stor utsträckning av många 
tjänster på nätet. Ett exempel är hur webbsidor skickas till den klient som begär dem. 
Klienten upprättar först en anslutning mot en webbserver som innehåller den data som 
klienten är ute efter. Därefter begär klienten den specifika webbsida den är intresserad av, 
och webbservern svarar genom att skicka informationen till klienten. Klienten kopplar 
därefter från anslutningen. 
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Det ställs vanligen relativt höga krav på serverns hård- och mjukvara i en client-server-
baserad arkitektur, då den måste klara av att hantera förfrågningar från många klienter 
samtidigt. En webbserver kan till exempel behöva serva flera hundra förfrågningar per 
sekund. 

 

Figur 1. Client-server arkitektur 

Dessa är några av de fördelar man kan förvänta sig hos en client-server-arkitektur:
• Enkelt  bibehålla  komplett  information  om  klienterna  inom  nätverket  när  en 

central server finns att tillgå.
• Enkelt att hålla nätverket säkert då servern hanterar alla medlemmar och data som 

skickas.
• Då alla  anslutningar  sker  genom  att  en  klient  skickar  anslutningsbegäran  till 

servern undviker  man NAT-relaterade  problem hos klienten,  vilket  underlättar 
mycket för användaren.

Client-server-arkitekturen medför även ett antal nackdelar, nedan följer några av dessa:
• Låg skalbarhet.  För att  öka prestandan i  nätverket  så krävs uppgradering eller 

inköp av servrar, vilket kan bli kostsamt.
• Den centrala  servern gör nätverket  sårbart.  Skulle  servern av någon anledning 

krascha eller förlora sin koppling till nätverket så ligger hela nätverket nere.
• På grund av att all data som skickas mellan klienterna måste passera genom en 

server, minskar med största sannolikhet prestandan, då datan tar en omväg till sitt 
slutmål.
 (Kurose & Ross 2007)
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Peer-to-peer-arkitektur 

I en peer-to-peer-arkitektur ansluter en klient genom att ansluta till en annan klient som i 
sin tur kan vara ansluten till en eller flera klienter. Data kan sedan skickas mellan dessa 
klienter, men även till klienter som man inte har någon direkt anslutning till genom att 
skicka datan via mellanliggande klienter. (Kurose & Ross 2007)

Peer-to-peer har blivit populärt på grund av möjligheten att dela filer mellan olika 
klienter. Idag är Bittorrent det vanligaste protokollet för filöverföring, men det finns 
också andra nätverk, som till exempel det Gnutella och Direct Connect. (Wikipedia 
2010c) 

Dessa är några av de fördelar man kan förvänta sig hos en peer-to-peer-arkitektur:
• Litet eller inget beroende utav servrar som måste vara igång (Always-on).

• Mycket skalbart till sin natur. I ett peer-to-peer nätverk finns som bekant inga 
centrala servrar, istället fördelas ansvaret för anslutningar till klienter och 
hantering av den data som sänds över alla klienter i nätverket. Nya klienter som 
ansluter till peer-to-peer-nätverket bidrar på så vis till att bibehålla prestandan i 
nätverket.

• Möjliggör bättre prestanda i nätverket då data inte måste passera en central server 
på vägen till sin destination, och då inte påverkas av den extra delay detta medför.

Peer-to-peer-arkitekturen medför även ett antal nackdelar, nedan följer några av dessa:
• Många datorer idag befinner sig på lokala nätverk och har tillgång till internet 

genom en router. Routrar använder sig utav så kallad NAT, vilket förhindrar 
datorer bakom routern att acceptera inkommande anslutningar, såvida de inte 
konfigurerar routern att tillåta detta,. Att ändra konfigurationer i routern är dock 
inte alltid möjligt för användaren. Detta kan dock lösas med att man låter en tredje 
klient i nätverket agera som en relä mellan de två klienterna.

• På grund av sin decentraliserade natur är ett peer-to-peer-nätverk relativt svårt att 
hålla säkert. Då ingen nod har huvudansvaret för att hantera nätverkets 
medlemmar så gör det att det är svårare att hantera säkerheten

• Det finns en komplexitet i att bibehålla komplett information om klienterna i ett 
nätverk som saknar en central server.

 (Kurose & Ross 2007)
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Figur 2. Peer-to-peer-arkitektur 
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2.2 Existerande socket-implementationer.

Då arbetet presenterar ett antal moduler för socket-kommunikation beskrivs här två 
liknande implementationer i .NET framework och Java Platform.

.NET 

Microsofts .NET ramverk tillhandahåller en uppsättning klasser för 
socketkommunikation. Först och främst hittar vi klassen Socket som ansvarar för den 
grundläggande socketfunktionaliteten (Msdn 2010d). Utöver denna klass finns 3 
huvudsakliga klasser som ärver från Socket-klassen:

• TcpListener
◦ Används på serversidan för att lyssna efter och acceptera inkommande TCP-

anslutningar. (Msdn 2010e)
• TcpClient.

◦ Representerar en upprättad TCP-anslutning, används för att skicka och ta 
emot data över anslutningen. (Msdn 2010f)

• UdpClient
◦ Används för att skicka och ta emot data med UDP. (Msdn 2010b)

Java

Suns Java platform tillhandahåller en uppsättning klasser som liknar de som finns i .NET:
• ServerSocket

◦ Används på serversidan för att lyssna efter och acceptera inkommande TCP-
anslutningar. (Java 2010c)

• Socket
◦ Representerar en upprättad TCP-anslutning, används för att skicka och ta 

emot data över anslutningen. (Java 2010d)
• DatagramSocket

◦ Används för att skicka och ta emot data med UDP. (Java 2010b)
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2.3 Emulatorer 

Beskrivningarna nedan är hämtade från (Hellström 2009)

Vad är en emulator? 

En emulator är ett program som medger körning av program som egentligen är gjorda för 
att köras på en annan plattform. En emulator simulerar hårdvaran programmet var lämpat 
att köra på och översätter den kod som finns i binärer för en annan plattform till kod som 
är gjord för att köras på den maskin emulatorn körs på. 

Emulatoruppbyggnad 

Emulatorer fungerar genom att emulera den okompatibla plattformens processor. Detta 
kan ske på olika sätt, nedan följer några vanliga exempel.

Interpretativ CPU-emulering 

Interpretativ CPU-emulering betyder att emulatorn använder sig av en interpretator som 
tolkar de instruktioner som finns i programmet som ska emuleras. En emulator som 
arbetar interpretativt skapar en abstraktion av den processorarkitektur på vilken 
programmet som ska emuleras är tänkt att köras på. Denna emulering består vanligen av 
en oändlig loop som betar av de instruktioner som kommer från det emulerade 
programmet i den ordning de kommer in.

Statisk översättning 

Statisk översättning går ut på att analysera den maskinkod som finns i binären för 
programmet som ska emuleras, och översätta programmet till kod som kan köras på 
maskinen där emulatorn körs. Statisk översättning sker innan programmet körs och kan 
därför vara snabbare än dynamisk interpretering av ett program, men är vanligen svårare 
att uppnå, särskilt då koden är självmodifierande, det vill säga innehåller dynamiska 
element som ändrar hur koden ska exekveras.

Dynamisk översättning 

Dynamisk översättning handlar om att översätta delar av den kod som ska exekveras när 
den koden behövs. Den kod som exekveras hamnar i en cache och återanvänds då den 
koden exekveras igen. Då programmet kompilerar koden dynamiskt så behöver inte hela 
programmet nödvändigtvis kompileras, och emulatorn kan potentiellt hantera 
självmodifierande kod. 
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2.4 Nätverkshantering i emulatorer 

Hur Kaillera fungerar ihop med en emulator.

Kaillera integreras i en emulator genom att emulatorn länkar till Kailleras DLL-fil.
När ett nätverksspel har startat anropar emulatorn en metod som Kaillera exponerar och 
skickar in information om vilka knappar som spelaren just nu trycker ned. Denna 
funktion returnerar sedan knapptryckningarna för alla spelarna i spelet, inklusive den 
lokala spelaren, så att emulatorn kan simulera dessa knapptryckningar precis som om alla 
spelare spelade lokalt.
Detta beskriver i korthet interaktionen mellan Kaillera och en emulator. För mer 
detaljerad information, se Appendix B.

Kaillera-protokollet 

Nedan beskrivs Kaillera-protokollet översiktligt. Mer ingående information finns i 
Appendix B, vilket också är den primära källan till informationen.

Kaillera-protokollet är ett client-server-protokoll som låter användare ansluta till en 
server och spela spel via emulatorer tillsammans som om de hade spelats på samma 
konsol/speldator med två kontroller inkopplade. Protokollets utformning liknar IRC-
protokollet, ett protokoll för chat mellan många användare. Klienten och servern 
kommunicerar genom att skicka serialiserade kommandon, förfrågningar, instruktioner, 
meddelanden och notifikationer i datagram. 

Kaillera-protokollet är uppdelat i tre lager, Communication layer, Transportation layer 
och Application layer. Nedan beskrivs de olika lagren i mer detalj.

Communication layer 

I kommunikationslagret sköter servern all kommunikation med potentiella klienter innan 
de upprättat en anslutning. I lagret skickas endast ASCII-enkodade instruktioner fram och 
tillbaka. Här finns instruktioner för att pinga servern, fråga vilken version servern 
använder och upprätta anslutningar.

Transportation layer 

I transportlagret paketeras och distribueras meddelanden mellan klient och server. 
Transportlagret har till uppgift att serialisera meddelanden och sedan skicka iväg dem till 
mottagaren samt att deserialisera meddelanden som kommer in från klienter. 
Transportlagret skickar UDP-datagram som följer följande regler:
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• Minst en instruktion måste skickas. Vanligen skickas mer än en instruktion. 
• Instruktioner läggs till i den ordningen de kom in till transportlagret i 

datagrammet (Först in, först ut). 

Ett Kaillera-paket har följande struktur:

• Serial 
o Ett id-nummer som identifierar paketinstruktionen i ett specifikt paket.  

• Size 
o Storlek på instruktionen. 

• Body 
o Bodyn är en paketerad applikationsinstruktion. 

Application layer 
I Kaillera paketeras all information som skickas i instruktioner. 
Applikationsinstruktionerna är den data som applikationen behandlar. En 
applikationsinstruktion innehåller alltid följande information:

• ID 
o Ett instruktions-id som används för att identifiera instruktionen. ID:t är 

inte unikt för varje instruktion som skickas utan beskriver bara 
instruktionens typ så att applikationen vet hur den ska behandla den. 

• Username 
o Används av Kaillera-protokollet. Innehåller användarens namn i vissa 

instruktioner. 
• Body 

o Innehåller datan som skickas med instruktionen. Varje instruktionstyp 
behöver en särskild parser för att läsa av datan och spara i lämplig 
datastruktur. 

Det finns en mängd instruktioner som kan användas, mer information finns i Appendix B.
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2.5 Tillkortakommanden i Kaillera 

• Då Kaillera-protokollet är ett client-server-protokoll innebär det att all trafik 
måste gå via en server innan den kan nå den berörda klienten. Detta har fördelen 
att det blir enklare att synkronisera spelet då en part alltid har fullständig 
information, men det gör också att kommunikation måste ske via servern (Klient 
till server till mottagarklient) för varje instruktion. 

• Kaillera-protokollet använder sig enbart av UDP, även för instruktioner där inte 
prestanda är viktig. Detta gör att instruktioner sänds om och om igen för att man 
ska försäkra sig om att datan kommer fram. 

• Kaillera-protokollet är stängt, och det finns ingen officiell dokumentation av 
protokollet. 

• Emulatorer kan inte bygga sitt eget gränssnitt mot Kaillera och måste använda sig 
av Kailleras inbyggda gränssnitt. 

• Kaillera fungerar enbart på Windows vilket förhindrar integration för emulatorer 
med stöd för andra plattformar än Windows. 
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2.6 Plattformsoberoende nätverksapplikationer 

Implementationen för nätverkshantering skiljer sig mellan olika operativsystem. För att 
lösa detta behövs ett ramverk med ett stabilt gränssnitt mot vilket man kan utveckla. För 
att sedan kompilera applikationen på olika plattformar behöver man sedan bara kompilera 
programmet med den version av ramverket som finns för den plattformen. Nedan följer 
ett antal populära ramverksalternativ för C/C++. 

ACE (Adaptive Communication Environment) 

ACE (Adaptive Communication Environment) är ett kross-plattformbibliotek skrivet i 
C++ som fokuserar på nätverkshantering. ACE implementerar Reactor och Proactor 
Pattern, vilket innebär att programmeraren implementerar lyssnare som blir notifierade 
när händelser inträffar, som till exempel att paket tas emot.
(Shmidt & Huston 2002) 

Boost 

Boost är en stor samling plattformsoberoende bibliotek för C++ som löser många 
frekvent förekommande problem inom programmering. Det finns bland annat stöd för ett 
antal datastrukturer, nätverkshantering, filhantering, trådning med mera, men också andra 
mindre använda bibliotek som bibliotek för Regular Expressions och Lambda. Boost 
finns tillgänglig under sin egen licens, Boost license, som mer eller mindre tillåter 
användning hursomhelst. 

Primärt innehåller boost bibliotek som kan hantera följande komponenter:

• Sträng- och textprocessering 
• Datastrukturer, Containers, Iteratorer och algoritmer 
• Funktionsobjekt och High order programming (Möjlighet att använda 

funktioner som värden) 
• Generisk programmering och metaprogrammering 
• Matematik Numeriska funktioner 
• Input och Output. 
• Det finns även bibliotek utanför detta som kan användas för bland annat 

nätverkshantering.

(Karlsson 2005)
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Apache Portable Runtime (APR) 

Apache Portable Runtime är ett bibliotek skrivet i C avsett för att abstrahera vanliga delar 
av olika operativsystems plattformsspecifika implementationer, till exempel Filhantering 
och hantering av nätverk. Apache Portable Runtime erbjuder ett stabilt interface som kan 
användas på alla plattformar som den har stöd för och förenklar därmed arbetet att skapa 
kod som kompilerar på olika plattformar i C/C++.

Den mest framstående mjukvaran som använder APR är Apache HTTPD, den mest 
använda webbservern på nätet. (Apache APR 2010)

Apache Portable Runtime innehåller implementationer för följande operativsystemnära 
funktioner:

• Minnesallokering och minnespoolfunktionalitet 
• Atomära operationer 
• Hantering av dynamiska bibliotek 
• Filoperationer (I/O) 
• Passering av kommandoargument 
• Låsningar 
• Hashtabeller och Arrayer 
• MMap-funktionalitet 
• Nätverkssocket, med mutexfunktionalitet 
• Funktionalitet för delat minne. 
• Tidsrutiner 
• Användar- och grupp-id-tjänster 

(Wikipedia 2010c)

Qt 
Qt är ett plattformsoberoende ramverk skrivet i C++ som främst används av GUI-
applikationer men innehåller hantering av de flesta operativsystemnära funktionerna 
såsom trådning, filhantering, nätverk och datastrukturer. Qt utvecklas av Nokia, och 
används i populära applikationer som Google Earth, Opera, VLC och Skype. Qt är 
dubbellicensierad, under GNU Lesser public license och en kommersiell licens.
(Wikipedia 2010d)
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3 Relaterade arbeten

3.1 Kaillera 

Programvaran där Kaillera-protokollet från början definierades. Kaillera möjliggör 
nätverksspel mellan olika spel spelade i emulatorer. Kaillera är en så kallad middleware-
produkt. Middlewares möjliggör integration av funktionalitet i applikationer som inte 
själva har inbyggt stöd för den funktionaliteten. (Kaillera 2003)

Kaillera erbjuder ett väldigt enkelt utvecklargränssnitt som mer eller mindre bara ger 
utvecklaren möjlighet att skicka data mellan två klienter. Kaillera hanterar helt anslutning 
mellan de två klienterna via ett GUI-gränssnitt, och det finns ingen möjlighet för 
utvecklaren att integrera detta gränssnitt direkt i emulatorn. Det finns inte heller något bra 
sätt att kontrollera att båda parter spelar likadana spel.

Kaillera är en middleware-produkt som används i ett antal välkända emulatorer som t.ex. 
ePSXe och snes9k (Wikipedia 2010e)

3.2 Emulinker 

Emulinker är ett öppenkällkodsprojekt som implementerar en Kaillera-server. Projektet är 
skrivet i Java och ämnar skapa en stabilare och säkrare produkt än den officiella Kaillera-
servern. 

3.3 OpenKaillera 

OpenKaillera är ett öppenkällkodsprojekt med målet att ersätta kaillera med en öppen 
variant och dessutom utöka protokollet med peer-to-peer-stöd. Projektet är skrivet i C++, 
och återfinns på Sourceforge. Man har valt att separera sina releaser så att man har peer-
to-peer-projektet för sig, utanför Kaillera-implementationen. I dagsläget är det oklart hur 
väl produkten presterar då den inte är implementerad i någon emulator, i varje fall inte 
officiellt. (Sourceforge 2010a)

3.4 GGPO 

GGPO är ett bibliotek som ger utvecklare möjlighet att integrera nätverksmöjligheter i 
arkadspel som inte från början är strukturerade för detta. GGPO är peer-to-peer-baserat 
och använder en särskild metod för varje spel för att hantera lagg. GGPO är särskilt 
strukturerat för gamla fightingspel. (GGPO 2010a) 
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4 Metod

4.1 Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att skapa en middleware-applikation som medger nätverksstöd för 
olika emulatorer. Fokus kommer att ligga på API:t och kommer att vara uppdelat i 
delmål, som nedan beskrivs i mer detalj:

• Plattformsoberoende nätverksapi 
• Implementation av olika nätverksarkitekturer 
• API för spelemulatorer. 
• Stöd för emulatorer som är uppbyggda på olika sätt 
• Support för peer-to-peer-nätverk där alla datorer känner till varandra och kan 

starta spel med varandra. 

4.2 Delmål

Arbetet kan delas in i olika delmål som är helt eller delvis oberoende av varandra. Nedan 
följer en beskrivning av dessa komponenter. 

Plattformsoberoende API för nätverk, trådar och andra 
plattformsnära operationer 

Hör samman med forskningsfrågan: "Hur skapar man ett API som kan användas av  
emulatorer vars interna struktur fungerar på olika sätt?" 

För att kunna komma vidare skapades ett ramverk för hantering av nätverk, trådar och 
andra operationer på olika plattformar. Detta API fungerar som en wrapper runt de olika 
operativsystemspecifika nätverksgränssnitten. Detta sätts samman till ett bibliotek för 
varje supportad plattform som sedan läggs till i den fullständiga applikationen där övrig 
kod ska baseras på biblioteket och på det viset vara plattformsoberoende.
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Implementation av olika nätverksarkitekturer 

Hör samman med forskningsfrågorna "Hur gör man biblioteket kompatibelt med olika  
kommunikationsmodeller, t.ex. client-server och peer-to-peer?" och "Hur strukturerar  
man ett peer-to-peer-nätverk där alla medlemmar av nätverket känner till varandra och  
vilka spel som körs, men inte nödvändigtvis har en anslutning till varandra?"

Ovanpå det plattformsberoende lagret är det sedan vara möjligt att implementera ett 
högnivåprotokoll som ska kunna baseras på mer eller mindre vilken nätverksarkitektur 
som helst. Som exempel implementerades Kaillera-protokollet  som är ett client-server-
protokoll, och ett peer-to-peer-protokoll baserat på Kaillera-protokollet som exempel på 
ett peer-to-peer-protokoll. I peer-to-peer-implementationen gjordes det möjligt för alla 
användare att känna till vilka övriga användare som existerar och vilka spel man har 
möjlighet att gå med i.

Reverse engineering av Kaillera-protokollet

Hör samman med forskningsfrågan: ”Hur är det befintliga Kaillera-protokollet  
strukturerat?”

Kaillera-protokollet är ett stängt protokoll, vilket betyder att man för att kunna 
implementera det måste det man först ta reda på hur det fungerar. För att göra detta 
behöver man inspektera hur strukturen på de paket som skickas ser ut. Till hjälp fanns 
inofficiella källor med relativt kompletta beskrivningar av protokollet, vilket man kunde 
utgå ifrån. Vidare fanns även en öppen implementation av kaillera-servern, Emulinker, 
vars källkod går att studera för att se vad som förväntas. Instruktionerna inspekterades 
med programvaran wireshark.

API för spelemulatorer 

Hör samman med forskningsfrågorna "Hur skapar man ett API som kan användas av  
emulatorer vars interna struktur fungerar på olika sätt?" och "Vad behöver ingå i ett  
nätverks-API som medger spel via emulatorer? " 

Kaillera använder idag ett separat användargränssnitt som startar för att användaren ska 
kunna välja server och hitta en motspelare. Det finns ingen möjlighet att kringgå detta 
gränssnitt utan alla emulatorer som använder Kaillera måste använda sig av det. I den 
implementation som ska skapas måste det vara möjligt för emulatorn själv att skapa ett 
eget gränssnitt för att hitta servers och spel. För att åstakomma detta implementerades ett 
API för spel över Kaillera-protokollet, med liknande funktioner som de som existerar i 
Kaillera-implementationen. 
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Experiment: Peer-to-peer mot Kaillera client-server 

Hör samman med forskningsfrågan: "Hur förhåller sig det nya peer-to-peer-protokollet  
mot originalprotokollet med avseende på prestanda?" 

Syfte 

Experimentets syfte är att kontrollera hur mycket snabbare det nya protokollet, NetEmu 
peer-to-peer är jämfört med det gamla, Kaillera, samt identifiera vad det är som gör det 
nya protokollet snabbare än det gamla.
God prestanda i detta test definieras med en så låg total tid som möjligt.

Material 

Hårdvara
CPU: Intel Pentium 4 2.6 ghz, 1 CPU-kärna med hyperthreading.
RAM: 512 mb

Mjukvara
Ubuntu 10.04 LTS
tshark (Wireshark i terminalen)
EmuLinker
testemu (en testemulator som implementerar NetEmu-gränssnitten) Koden är kompilerad 
med gcc. Följande kommando användes:

gcc -D_NIX  -O0 -g3 -pg -p -pedantic

Förfarande 

2. Kompilera källkoden för netemu med medföljande make-fil. 
3. Starta en EmuLinker-server som en daemon 
4. Starta tshark som en daemon 
5. Starta testemu-applikationen med flaggorna kaillera creator send=1000, detta 

kommer att starta en testemu som skapar ett spel som kommer skicka 1000 
instruktioner. 

6. Starta testemu-applikationen med flaggorna kaillera joiner send=1000, detta 
kommer att starta en testemu som går med i det spel creator skapade och kommer  
sedan skicka 1000 instruktioner. 

7. Resultaten från testet finns sedan i den loggfil som tshark skapade. 
8. Upprepa punkt 5 och 6, men ange flaggorna p2p creator send=1000 

connection=2 respektive p2p joiner send=1000 connection=2. 
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Testerna på Kaillera och NetEmu peer-to-peer gjordes två gånger vardera, med send-
flaggan satt till 1000 respektive 100 000, för att kunna jämföra hur protokollen presterade 
vid mindre respektive större belastning.
Notera att då varje test innefattar att två noder skickar data mellan varandra så blir det 
totala antalet instruktioner dubblerat. 

4.3 Tester på olika plattformar 
De målplattformar som biblioteket är riktat mot är Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7 och Linux (Ubuntu som testplattform).

För att testa dessa sattes följande testmiljö upp:

Dell Studio 1555 med Ubuntu Linux (9.10 och 10.04) och Windows 7 (ubuntu 2010a)
Sony Vaio F11M1E med Windows 7  
Windows XP kördes virtuellt i programvaran VirtualBox. (Virtualbox 2010a) 

En virtuell Ubuntu 9.10 användes också i viss utsträckning.

För att kompilera programvaran användes Visual C++ på Windows-plattformarna, och 
GNU gcc på Linux. För att kompilera till 32- och 64-bitarsplattformarna användes 
flaggan -m64 och -m32 i gcc. (gcc 2010a) 

4.4 Testverktyg 

För att underlätta utvecklandet av applikationen användes följande verktyg: 

Wireshark 

Wireshark är ett verktyg som bland annat kan användas för analys av datatrafik på 
nätverk. Det fångar upp packet som passerar genom datorns nätverkskort och presenterar 
dessa i ett överskådligt format. För att komplettera den något bristande dokumentation 
som fanns om Kaillera-protokollets olika instruktioner, så satte vi upp en Kaillera-server 
och en Kaillera-klient på två olika datorer i samma subnät och analyserade datan som 
skickades mellan dessa genom att köra Wireshark på samma dator som även körde 
Kaillera-klienten. 
Detta gav oss en större förståelse både för hur enskilda instruktioner är sammansatta, och 
för hur dessa förhåller sig till varandra. (Wireshark 2010a) 
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Valgrind 

Valgrind är ett verktyg som bland annat kan testa program efter potentiella minnesfel. De 
flesta implementationer av malloc och free har ingen inbyggd kontroll över att data som 
skrivs till en viss minnesadress ryms inom det utrymme som allokerats. Valgrind kör hela 
programmet i en virtuell minnesrymd och håller koll på att inga felaktiga läsningar eller 
skrivningar till och från minnet utförs. 
Valgrind  kan  också  testa  för  bland  annat  minnesläckor  och  potentiella  problem  i 
multitrådade program. 

Genom  arbetets  gång  användes  valgrind  för  att  kontrollera  att  inga  felaktiga 
minnesoperationer utförs, då det är lätt att göra fel. (Valgrind 2010a) 

4.5 Kodtester 

I början av utvecklingen skapades tester för att testa Kaillera-protokollet. Dessa tester 
kunde köras för att testa att alla instruktioner blev formaterade och interpreterade korrekt. 

När applikationen blev mer mogen skapades en testemulator som implementerade det 
externa gränssnittet. Testemulatorn gör semiautomatiska tester på olika aspekter av 
programmet där det kan tänkas bli fel. När ny kod skrivs är det vanligen bara att köra 
testerna och se om programmet brakar ihop någonstans. Det är därefter oftast ganska 
enkelt att identifiera felet. Kodtesterna kan med fördel kombineras med valgrind för att 
enkelt hitta t.ex. minnesfel i någon del av programmet. 
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5 Resultat

5.1 Övergripande arkitektur
För att det ska bli lättare att sätta sig in i hur applikationen är uppbyggd ges här en 
övergripande bild av applikationen och hur den är strukturerad. 

Systembeskrivning 
NetEmu är ett bibliotek som implementerar två protokoll, Kaillera-protokollet och ett 
eget protokoll, NetEmu peer-to-peer, som är en ett modifierat Kaillera-protokoll som är 
helt serverlöst. NetEmu möjliggör kommunikation mellan emulatorer och gör det möjligt 
att spela gamla spel gjorda för spel på samma dator över nätverket istället. 

Figur 3. NetEmu peer-to-peer och Kaillera utifrån ett fågelperspektiv. 
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Applikationsbeskrivning 
NetEmu använder i stor utsträckning så kallade moduler. En NetEmu-modul består av 
följande komponenter: 

• En struct med ett beskrivande namn. Denna struct innehåller publika fält som 
användaren av modulen kan sätta fritt. 

• Vid behov finns även en intern struct vars innehåll döljs för användaren av 
modulen. 

• Till modulen hör även ett antal funktioner, som prefixas med namnet på structen. 
• Varje modul har en create- och en destroy-funktion. Dessa funktioner skapar 

objektet respektive frigör det utrymme modulen använt sig av. En modul som 
blivit frigjort (någon har kallat på destroy) är att betrakta som förverkad, och man 
måste därefter kalla på create-funktionen igen för att få en ny instans av modulen. 

5.2 Modulexempel 

user.h:

typedef struct _user_internal* user_internal; 

/* Struct-definition with public values */ 
struct user { 
  char *name; 
  int id; 
  user_internal _internal; 
} 

struct user* user_create(int id, char* username); 
void user_add_alias(struct user* user, char* alias);
void user_destroy(struct user* user); 

user.c:

struct _user_internal { 
char** aliases 

} 

== Function Definition == 
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Motivering till modul-arkitektur
Att strukturera upp applikationen i moduler med strukturen ovan har fördelen att det är 
lätt att se vilken kod som tillhör vad. Man får också ett enkelt sätt att skapa nya instanser 
av modulen och frigöra minne för moduler som inte längre behövs. Strukturen har 
dessutom likheter med objektorienterad programmering vilket gör det relativt enkelt för 
programmerare med erfarenhet av objektorienterad programvara att sätta sig in i koden. 
Att använda sig av den här modul-arkitekturen gör också applikationen enhetlig, då all 
kod tillhör olika moduler som är skrivna enligt samma standard.

Översiktlig vy av netemu-biblioteket 

 

Figur 4. Komponenter i NetEmu-biblioteket. 
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5.3 Plattformsoberoende
Svarar på forskningsfrågan "Hur skriver man ett plattformsoberoende nätverks-API som 
enkelt kan integreras med plattformsberoende versioner av emulatorer?" 

Program skrivna i programmeringsspråket C har endast ett mycket grundläggande 
standardbibliotek gemensamt, C Standard Library. C Standard Library innehåller bara 
funktioner för hantera det mest grundläggande i moderna program, såsom 
minneshantering och stränghantering. (utas.edu.adu 2010)

För att utöka den funktionalitet som finns i C exponerar olika operativsystem egna 
bibliotek för hantering av funktioner som till exempel nätverk, trådar och filhantering. 
Dessa gränssnitt skiljer sig vanligen från varandra, särskilt på helt olika typer av 
operativsystem, till exempel Windows och Unix-liknande system. 

För att det ska vara möjligt att köra samma applikation på olika operativsystem så 
behöver man etablera ett gemensamt gränssnitt för de delar av applikationen som är 
specifika för operativsystemet och därefter implementera detta gränssnitt på olika sätt för 
de olika plattformar som man ämnar stödja. I det bibliotek som utvecklats i den här 
uppsatsen behövdes specifikt plattformsoberoende tråd- och nätverkshantering.

Det finns idag flera bibliotek som ämnar lösa dessa problem redan färdiga. Dessa 
bibliotek är vanligtvis ganska kompletta, vilket innebär att de innehåller en ganska stor 
uppsättning funktioner. Detta resulterar i att dessa bibliotek vanligen är relativt stora, och 
utökar alltså storleken på den applikation man utvecklar. 

För den här applikationen fattades beslutet att skapa ett eget bibliotek vars enda innehåll 
är de operativsystemnära funktioner som biblioteket behöver.
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Uppbyggnad av biblioteket 

För att det ska vara så enkelt som möjligt att identifiera vad som är plattformsberoende 
kod i applikationen separerades de delar av applikationen som behövde 
plattformsoberoende implementationer till ett eget bibliotek, netlib. Detta bibliotek 
innehåller ett antal header-filer som utgör det gränssnitt som resten av applikationen 
använder sig av. Varje plattform har sedan sin egen variant av detta gränssnitt.

Figurr 5. Övergripande struktur av netlib. 
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Komponenter i netlib 

netlib_socket.h

Här finns ett gränssnitt för att hantera sockets. Både Windows och Unix-systemen 
använder ett väldigt liknande gränssnitt (Berkeley) så det är endast några små skillnader 
mellan plattformarna.

netlib_thread.h

Här finns ett gränssnitt för att hantera trådar. Funktionaliteten är begränsad, och 
innehåller bara skapande av trådar, frigörande av trådar, hantering av mutex-objekt och 
hantering av events.

netlib_util.h

I netlib_util finns ett antal funktioner som hanteras olika i Windows och andra 
operativsystem men som inte har med några av de andra funktionerna att göra.

netlib_error.h 

Här finns funktioner för att hantera plattformsspecifik felhantering. Applikationsspecifika 
fel kan också hanteras här.

Felhantering 
Något som skiljer sig en aning mellan plattformarna är hur de hanterar fel. Specifikt 
skiljer sig de felkoder som finns. De flesta felkoder som existerar har motsvarigheter 
mellan de olika systemen, men de har ibland olika namn. För att lösa detta problem har 
netlib en lång rad egna felkoder, som helt enkelt är mappade till de felkoder som finns i 
den underliggande implementationen. 
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Skillnader mellan netlib och existerande lösningar 
Netlib är designat för att täcka endast de behov NetEmu-biblioteket har, och försöker inte 
på något vis vara heltäckande. En annan designfilosofi är att gränssnitten ska vara så lika 
de underliggande plattformsberoende gränssnitten som möjligt. För trådar och nätverk 
skiljer sig egentligen inte implementationerna så mycket åt, och därför är netlib designat 
för att vara ett så tunt lager som möjligt runt den underliggande implementationen. Detta 
har ett antal fördelar:

• Prestandaförlusten blir minimal, då man inte försöker introducera några nya 
designmönster som ligger mellan utvecklaren och den underliggande 
implementationen. 

• Det blir enkelt för utvecklare som känner till det underliggande gränssnittet att 
sätta sig in i hur biblioteket fungerar. 

• Implementationen av biblioteket är oftast väldigt simpel och enkel att förstå. 

• Genom att ha ett eget bibliotek behöver man inte behöver ha några övriga 
tredjeparts-bibliotek installerade för att kunna använda sig av mjukvaran. Detta 
håller också nere storleken för biblioteket och gör den enkel att kompilera.

Andra implementationer, till exempel Boost (boost 2010b) och Q (qt 2010c), försöker 
göra det enklare för programmeraren genom att introducera ny funktionalitet byggd 
ovanpå det underliggande gränssnittet. Man får alltså inte bara plattformsoberoende utan 
även ny funktionalitet som man kanske behöver, och kanske inte. 
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5.4 Hantering av peer-to-peer och client-server-modellen 
Svarar på forskningsfrågan "Hur gör man biblioteket kompatibelt med olika  
kommunikationsmodeller, t.ex. client-server och peer-to-peer?" 

Generella nätverksmoduler 

För att enkelt kunna hantera olika typer av datatrafik och anslutningar behöver man enkla 
gränssnitt med vilka man kan arbeta för att bygga protokollet på. Det underliggande 
gränssnittet i netlib ger en väldigt enkel funktionalitet som gör att väldigt mycket kod 
behöver repeteras varje gång en anslutning ska upprättas och data skickas. Man behöver 
dessutom kunna separera funktionalitet så att komponenter inte korrelerar för starkt med 
varandra. Nedan följer en beskrivning av ett antal moduler som möjliggör 
datakommunikation på ett relativt enkelt sätt i applikationen. 

Beskrivning av nätverksmodulerna 

Nedan följer en kort beskrivning av de generella moduler som implementerats i NetEmu. 
Dessa moduler är inte specifika för varken Kaillera eller NetEmu peer-to-peer-
protokollen, utan använder enbart TCP eller UDP. 

• netemu_tcp_connection 
o Den här modulen innehåller möjligheter att både skicka och ta emot data 

via TCP. Mottagande av data sker enbart om modulen blir ombedd att 
lyssna efter inkommande data, användaren av modulen skickar då med en 
pekare till en funktion som har till uppgift att hämta ut datan från 
mottagarbuffern. När detta sker startas en ny tråd för att hantera 
mottagandet traverseringen av datan. Mottagande av data med 
netemu_tcp_connection-modulen fungerar endast asynkront. 

• netemu_tcp_listener 
o Modulen ger möjligheten att lyssna efter nya anslutningar på en viss 

adress. Modulen kan sättas i avlyssningsläge där varje ny anslutning som 
inkommer blir en ny instans av netemu_tcp_connection-modulen. 
Användare av modulen kan registrera lyssnare som inväntar inkommande 
anslutningar. Lyssnandet är asynkront och sköts i en egen tråd. 

• netemu_sender_udp 
o Modulen ger möjlighet att binda till en viss UDP-address till vilken man 

sedan kan skicka UDP-data. Varje instans av modulen har sin egen adress. 

42



• netemu_receiver_udp 
o Modulen ger möjligheten att ta emot data från en viss adress. Modulen är i 

sin struktur väldigt lik netemu_tcp_connection, men den ger enbart 
möjlighet att inhämta nya paket. Precis som netemu_tcp_connection-
modulen måste användaren sätta igång mottagandet av data, och skickar 
med en funktion som kan användas för att traversera data som kommer in. 
Inhämtandet av data sköts sedan i en egen tråd. Mottagande av data 
fungerar enbart asynkront. 

• netemu_sender_collection 
o Den här modulen är en kollektion av instanser av netemu_tcp_connection- 

och netemu_sender_udp-modulerna. Modulen används för att enkelt 
kunna skicka data till multipla mottagare, som dessutom kan kommunicera 
med helt olika protokoll. 

 

Figur 6. En överblick över de olika nätverks-modulerna och hur de korrelerar. 
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Jämförelser mellan netemu och andra högnivå-implementationer 

Den struktur som används i UDP-modulerna liknar till ganska stor del den struktur Java- 
 och .NET-ramverken använder. (Java 2010a), (Msdn 2010a). En betydande skillnad är 
dock att den ovan beskrivna lösningen separerar UDP-hanteringen i två delar, en sender 
och en receiver. Detta beslut togs då en UDP-mottagare visserligen även kan skicka data, 
men det är vanligtvis bättre att sköta skickandet på en annan adress. Det gör det också 
enkelt att skilja på sändar- och mottagarmoduler. För detaljerad beskrivning av UDP-
hantering i .NET se (Msdn 2010b). För beskrivning av UDP-hantering i java se (Java 
2010b) 

TCP-hanteringen är också ganska lik både .NET och Java. I .NET har man dock valt, 
precis som i vår implementation, att separera lyssnare från anslutning, medan java har allt 
i ett. (Msdn 2010c), (Java 2010c) 

Hantering av datatrafik i client-server-modellen

Client-server-modellen bygger på att alla klienter enbart kommunicerar med en server 
och all kommunikation går via den servern. Detta betyder att man på klientsidan 
vanligtvis enbart behöver upprätta en anslutning mot servern. Då data enbart behöver 
hanteras genom en anslutning är det ganska enkelt att sätta upp ett fungerande ramverk 
för hantering av datatrafiken.

I NetEmu etableras en anslutning via UDP-protokollet till en Kaillera-server. Denna 
server kräver enbart kommunikation via UDP. 

Hantering av datatrafik i peer-to-peer-modellen

Peer-to-peer-modellen är till sin arkitektur mer komplex än client-server-modellen, då 
varje ansluten nod både kan vara server (tar emot anslutningar) och klient. För att kunna 
hantera inkommande TCP-anslutningar används i applikationen en modul för att lyssna 
efter inkommande TCP-anslutningar. När en ny anslutning kommer in skapas en ny TCP-
anslutning som sedan kan hanteras på samma sätt som de andra TCP-anslutningarna.

I Peer-to-peer har man vanligen flera anslutningar till andra noder i nätverket. Det måste 
därför vara enkelt att skicka till flera anslutna datorer. För att hantera detta har 
applikationen en modul, netemu_sender_collection. Som namnet antyder är detta en 
kollektion av sändare, där en sändare kan vara antingen en TCP-anslutning eller en UDP-
sändare. Kollektionen har en funktion send som går igenom listan av tillagda anslutningar 
och skickar datan till alla mottagare.
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Mottagande av data 

Netemu_tcp_connection- och netemu_receiver_connection-modulen innehåller en lista av 
funktionspekare som de kallar på när ny data har inkommit. För att mottaga data lägger 
man alltså till en pekare till en mottagarfunktion i en länkad lista som finns i modulen. 
När modulen sedan mottager data kommer den att kalla på den funktionen. Detta ger ett 
asynkront beteende för mottagande av data, och är i dagsläget det enda stödda läget. Det 
finns i winsock direkt stöd för asynkront skickande och mottagande av data, men dessa 
används inte då stödet för liknande funktioner fortfarande är aningen skakigt för Linux-
kärnan (ibm 2010a). 

Moduler för hantering av Kaillera- och NetEmu peer-to-peer-protokollen 
För att hantera de instruktioner som kommer in på ett effektivt sätt behövs moduler som 
kan hantera bland annat översättning av instruktioner till datastrukturer och notifieringar 
av objekt som väntar på en viss instruktion. Modulerna nedan utför dessa uppgifter. 

• netemu_sender_buffer 
o Netemu_sender_buffer-modulen tar in applikations-instruktioner och 

lagrar dem. Modulen har sedan en egen tråd som behandlar dessa 
instruktioner och omvandlar dem till paket. Buffern skickar slutligen 
datan. Detta gör att paketering av data hanteras helt parallellt med andra 
operationer, och blockerar ingenting. 

• netemu_packet_buffer 
o Packet-buffer-modulen lagrar alla inkommande paket och omvandlar dem 

till applikationsinstruktioner. Till den här modulen kan man registrera 
funktioner som tar emot en viss typ av instruktioner. Man kan även be 
modulen att sätta igång en händelse (ett event) när en viss instruktion 
inkommit. packet_buffer-modulen använder en egen tråd för att behandla 
paketen och hanteringen av data sköts parallellt med andra operationer i 
andra trådar. 

• netemu_transport 
o Transport-modulen hanterar paketering av applikationsinstruktioner till 

paketinstruktioner samt paketering av paketinstruktioner till paket. Varje 
instruktion paketeras ner i ett block i minnet, beskrivet som en char-
pekare. Ett paket består helt enkelt av en lista av sådana minnesadresser. 

• netemu_application 
o Applikationsmodulen representerar en applikationsinstruktion och 

innehåller funktioner för att hantera alla instruktioner som finns i både 
NetEmu peer-to-peer och Kaillera-protokollen. 
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Figur 7. Beskrivning av moduler som hanterar NetEmu peer-to-peer och Kaillera-
protokollen.
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5.5 Peer-to-peer - utbyggnad av nät 
Svarar på forskningsfrågan: "Hur strukturerar man ett peer-to-peer-nätverk där alla  
medlemmar av nätverket känner till varandra och vilka spel som körs, men inte  
nödvändigtvis har en anslutning till varandra?" 

Översikt 
NetEmu peer-to-peer är ett protokoll delvis byggt utifrån Kaillera-protokollet. Protokollet 
delar samma instruktions-arkitektur som Kaillera, men de flesta instruktionerna skiljer sig 
från de som skickas mellan en Kaillera-server och klient. De största skillnaderna mellan 
peer-to-peer-protokollet och Kaillera-protokollet är: 

• Protokollet är helt serverlöst 
• Protokollet använder TCP för alla ej prestanda-avgörande instruktioner. 

Då NetEmu peer-to-peer är helt serverlöst används istället termen "moln". Ett moln är en 
samling datorer som är direkt eller indirekt är anslutna till varandra. Mellan dessa datorer 
delas information om spel och användare. När en ny klient ansluter sig till någon annan 
klient och ber om att logga in i molnet skickar datorn klienten anslutit sig till information 
om vilka användare och vilka spel som finns tillgängliga i molnet. Datorn till vilken 
klienten anslutit sig skickar därefter en instruktion till alla klienter den har en direkt 
anslutning till som berättar om den nya användaren som anslutit sig. Datorerna som tar 
emot instruktionen lägger till användaren i sin lista och skickar sedan vidare 
informationen till alla datorer de är anslutna till. 
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Figur 8. Anslutning och replikering av data i NetEmu peer-to-peer 
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Datastrukturer 
NetEmu peer-to-peer-protokollet är primärt uppbyggt kring två datastrukturer. Nedan 
följer en beskrivning av spel- och användardatastrukturerna. 

Användare
Användarstrukturen innehåller följande information: 

1. Namn på spelaren. 
2. Namn på applikationen 
3. Adress till användaren 
4. Längd på adressen 

Internt  upprätthåller  programmet  information  om  det  finns  en  direkt  anslutning  till 
användaren eller inte, och om det finns en UDP-adress till vilken man kan skicka data.

Spel
Spelstrukturen innehåller följande information: 

• Spelets namn 
• Spelets skapare (I form av en användarstruktur) 
• Spelets medlemmar (I form av en lista av användarstrukturer) 
• Om spelet startats eller inte. 

Internt upprätthåller programmet en kollektion av TCP- och UDP-anslutningar som 
används för att skicka spelspecifika instruktioner.  

Att skapa och starta spel 
När en användare vill skapa ett spel skickas en instruktion, "Create game", som skickas 
till alla i molnet. Denna instruktion når alla klienter genom flooding, det vill säga att 
varje klient skickar vidare instruktionen till alla klienter den har en direkt anslutning den 
har tills alla klienter har datan. Andra användare i  molnet sedan välja att gå med i spelet 
(Join game). Detta sker genom att spelaren öppnar en direkt anslutning till den som 
skapade spelet. Skaparen skickar sedan vidare denna instruktion till övriga användare 
som gått med i spelet.

När skaparen sedan vill starta sitt spel skickar denne instruktionen "Start Game". 
Instruktionen innehåller en adress till en UDP-socket som skaparen upprättat. Klienterna 
kan efter att de mottagit game start-instruktionen skicka instruktionen "Player Join", som 
innehåller samma sak som "Game Start". När alla användare är redo har alla möjlighet att 
skicka data till varandra via UDP, och spelet startar. 
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Figur 9. Skapande av spel och spelande i NetEmu peer-to-peer.

Skickande av UDP-data mellan spelare 
Principen för data som skickas är densamma som för Kaillera-protokollet, men klienten 
får här själv göra jobbet med att baka ihop värdena, då det inte finns någon central server. 
Varje klient arbetar med sin egna lokala data och det är i protokollet omöjligt att 
synkronisera datan mellan spelare. Mer information om exakt hur algoritmen arbetar 
finns beskrivet i NetEmu peer-to-peer-dokumentation i appendix.
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5.6 Reverse engineering av Kaillera-protokollet

I samband med utvecklandet av biblioteket sammanställdes ett dokument som beskriver 
Kaillera-protokollet. En fullständig genomgång av protokollet står att finna i Appendix B.
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5.7 Beskrivning av utvecklargränssnitt 
Svarar på forskningsfrågan "Vad behöver ingå i ett nätverks-API som medger spel via  
emulatorer?"

Kaillera 
Som utgångspunkt för innehållet i utvecklargränssnittet användes instruktionerna i 
Kaillera-protokollet. Nästan varje instruktion motsvarar en funktion i 
utvecklargränssnittet. Vidare användes även det användargränssnitt som fanns inkluderat 
i den officiella Kaillera-klienten. All funktionalitet som finns i användargränssnittet 
måste göras tillgängligt för programmeraren om det ska vara mögligt att utnyttja alla 
funktioner som finns i Kaillera. 

Applikationen tillhandahåller ett utvecklargränssnitt för kommunikation med Kaillera-
servrar. Nedan följer en beskrivning av den funktionalitet som utvecklargränssnittet 
tillhandahåller. 

• Ansluta till en Kaillera server. 
• Skicka chat-meddelanden. 

o Separata funktioner finns för att skicka meddelande till samtliga 
användare på servern, och för att skicka meddelande till spelare som deltar 
i samma spel som användaren. 

• Spela spel 
o Gränssnittet tillhandahåller funktioner för att skapa spel, och gå med i 

andras spel, på Kaillera-servern man är ansluten till.
Vidare finns även funktioner för att signalera att man är redo att börja 
spela, samt att starta spelet när alla spelare är redo. 

o När ett spel väl spelas så kan man genom gränssnittet enkelt skicka och ta 
emot play values.  

• Möjlighet finns för att registrera callbacks för följande händelser: 
o Ett inkommande chat-meddelande. 
o En användare ansluter till servern. 
o En användare lämnar servern. 
o Ett spel skapas på servern. 

• Kommunikation med en Kaillera master-server. 
o Funktioner finns för att skicka en förfrågan till en given så kallad master-

server, och få en lista över de Kaillera-servrar som är registrerade på 
denna samt de spel som väntar på spelare. 

• Hämta listor med spelare och spel som finns på servern. 
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Skillnader mellan det nya gränssnittet och det officiella gränssnittet 

I kontrast till den officiella klientens utvecklargränssnittet så tillhandahåller gränssnittet 
alla funktioner som behövs för att möjliggöra för emulatorutvecklare att i större 
utsträckning integrera nätverksstöd i sin emulator, och på så vis 

kunna undvika att använda det externa användargränssnittet som applikationen också 
tillhandahåller. 

Den officiella klientens utvecklargränssnitt tillhandahåller inga separata funktioner för att 
ansluta till och integrera med Kaillera-servrar, förutom följande: 

• Skicka chat-meddelanden under spel. 
• Avsluta ett spel som användaren spelar. 

Utöver detta hanteras allt annat av Kailleras egna användargränssnitt som kan anropas 
genom utvecklargränssnittet.
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Peer-to-peer 

Applikationslagret i peer-to-peer protokollet är designat mer eller mindre från grunden, 
men samma princip gäller för utvecklargränssnittet som implementationen av Kaillera, 
det vill säga en funktion för varje instruktion.

NetEmu tillhandahåller ett utvecklargränssnitt för kommunikation mellan klienter i ett 
peer-to-peer-nätverk. Nedan följer en beskrivning av den funktionalitet som 
utvecklargränssnittet tillhandahåller.

• Ansluta till en klient som redan tillhör ett moln och erhålla adresser till alla 
klienter i molnet samt spel som skapats i molnet från denna klient. 

• Spela spel 
o Skapa ett spel vilket alla användare i molnet blir notifierade om. Vidare 

finns även funktioner för att signalera att man är redo att spela samt att 
starta ett spel när alla spelare är redo. 

o När ett spel väl spelas så kan man genom gränssnittet enkelt skicka och ta 
emot play values.  

• Möjlighet finns för att registrera callbacks för följande händelser: 
o När en användare gå med i molnet. 
o När en användare skapar ett spel. 
o När en användare startar ett spel. 
o När en användare är redo att börja spela. 
o När en användare indikerar att denne är redo att spela. 
o När en ny spelare går med i det spelet du gått med i. 
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5.8 Asynkrona och synkrona anrop 

Svarar på forskningsfrågan "Hur skapar man ett API som kan användas av emulatorer  
vars interna struktur fungerar på olika sätt?"

Ett problem i den officiella Kaillera-klientens utvecklargränssnitt är att det endast 
tillhandahåller funktioner som exekveras synkront, det vill säga att de exekverar på 
samma tråd som den anropande metoden, och blockerar därmed programflödet. 

Detta kan skapa komplikationer för emulatorer vid integrering med Kaillera, exempelvis 
om emulatorns interna struktur förlitar sig på parallell multitrådning, då den tvingas 
blockera en tråds exekvering bara för att anropa en metod i Kailleras utvecklargränssnitt. 

NetEmu löser detta genom att tillhandahålla både synkrona och asynkrona funktioner i 
sitt utvecklargränssnitt. 

En asynkron funktion ser i stort sett identisk ut som sin synkrona motpart, men tar in två 
extra argument: en callback, som pekar på den metod som ska anropas när den asynkrona 
metoden är färdig, och en pekare som pekar på data som kommer att skickas till 
callbacken när den väl anropas. 

Ett exempel på en synkron funktion och dess asynkrona motpart är de funktioner som 
används för att ansluta till en Kaillera-server: 

/* Synkron funktion */ 
kaillera_communication_connect(netemu_sockaddr_in  *addr,  int  addr_size, 
char *emulator_name, char *username); 

/* Asynkron funktion */ 
kaillera_communication_connect(netemu_sockaddr_in  *addr,  int  addr_size, 
char  *emulator_name,  char  *username,  void  (*ConnectionReceivedFn)(int 
status, struct netemu_info* info, void *arg), void *user_data); 

Genom att tillhandahålla både synkrona och asynkrona funktioner så kommer NetEmu att 
lättare integreras i olika slags emulatorer vars interna struktur kan skilja sig väsentligt.
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5.9 Experiment: Peer-to-peer mot Kaillera client-server - 
Resultat 

Svarar på forskningsfrågan: ”Hur förhåller sig det nya peer-to-peer-protokollet mot  
originalprotokollet med avseende på prestanda?”

Nedan följer de resultat som togs fram under testningen. Antalet paket som skickas är 
inte detsamma som antalet instruktioner, då vår lösning i den mån den kan försöker 
skicka så många instruktioner som möjligt i samma paket. Vi ansåg därför att det var 
relevant att inkludera antalet skickade paket i vårt resultat. 

Kaillera client-server 

Antal instruktioner 
skickade Total tid i sekunder Antal paket skickade Paket/sekund 

2000 0.050489 409 8100.774426 

200 000 8.921583 116666 13076.827285 
Tabell 2. Resultat vid test av Kaillera-kommunikation

NetEmu peer-to-peer 

Antal instruktioner 
skickade Total tid i sekunder Antal paket skickade Paket/sekund 

2000 0.067788 1000 14751.873487 

200 000 6.831667 99999 14637.567282 
Tabell 3. Resultat vid test av Kaillera-kommunikation

Analys

Resultatet visar att prestandan hos NetEmus peer-to-peer protokoll är något bättre än den 
hos Kailleras client-server protokoll, då den totala tiden överlag är lägre hos NetEmu 
peer-to-peer. Antalet paket per sekund hos NetEmu är också högre, och kanske ännu 
viktigare, ligger på en stabil nivå. 

Anledningen till den dåligare prestandan hos Kailleras client-server protokoll beror till 
största sannolikhet på att servern är en flaskhals i kommunikationen. 
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Nedan följer ett utdrag ur den paketdata som testen utav Kaillera resulterade i. 

Paketnummer. Tid i sekunder sedan testets start. 
339 2.802726 

340 2.802777 

341 2.802821 

342 2.802924 

343 2.803045 

344 2.803091 

345 2.803143 

346 2.803229 

347 2.803351 
Tabell 4. De vita raderna betecknar paket som skickas från en utav de två klienterna. 
De röda raderna raderna betecknar svar från servern tillbaka till klienten.

Som synes på paketen 339-341 så skickas paketen till servern kontinuerligt med cirka 
0.000050 sekunders intervaller, men när klienten sedan tvingas vänta på svar från 
servern, så dröjer det hela 0.000224 sekunder innan klienten kan skicka sitt nästa paket 
(paket 343). 

Detta pekar på att servern är den stora flaskhalsen i Kailleras client-server protokoll. 

Man ska då även ha i åtanke att servern i detta test kördes på samma lokala dator som de 
två klienterna, vilket betyder att testresultatet inte påverkats av de olika typer av delay 
som existerar på internet. 
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6 Slutsats 

6.1 Plattformsoberoende 

Svarar på forskningsfrågan "Hur skriver man ett plattformsoberoende nätverks-API som 
enkelt kan integreras med plattformsberoende versioner av emulatorer?" 

För att det ska vara så enkelt som möjligt att identifiera vad som är plattformsberoende 
kod i applikationen separerades de delar av applikationen som behövde 
plattformsberoende implementationer till ett eget bibliotek, netlib. Detta bibliotek 
innehåller ett antal header-filer som utgör det gränssnitt som resten av applikationen 
använder sig av. Varje plattform har sedan sin egen variant av detta gränssnitt.

Genom att bygga ett eget gränssnitt med fokus på att skapa det tunnaste mellanlagret 
mellan plattformsberoende och plattformsoberoende kod tycker vi att man kan försäkra 
sig om att prestandaproblem oftast sker i det plattformsoberoende skiktet av 
applikationen.. Med ett eget abstraktionslager blir man inte heller intvingad i några 
designmönster som man annars vanligen blir vid användande av andra ramverk. 

6.2 Hantering av peer-to-peer och client-server 

Svarar på forskningsfrågan "Hur gör man biblioteket kompatibelt med olika  
kommunikationsmodeller, t.ex. client-server och peer-to-peer?" 

För att enkelt kunna hantera olika typer av datatrafik och anslutningar behöver man enkla 
gränssnitt med vilka man kan arbeta för att bygga protokollet på. Det underliggande 
gränssnittet i netlib ger en väldigt enkel funktionalitet som gör att väldigt mycket kod 
behöver repeteras varje gång en anslutning ska upprättas och data skickas. 

Med hjälp av ett antal generella moduler för nätverkshantering byggt ovanpå netlib har vi 
skapat ett antal återanvändbara komponenter som kan hantera både TCP och UDP. 
Vidare finns även komponenter för att kunna skicka till multipla mottagare samtidigt, 
dessa mottagare kan dessutom vara växelvis UDP- och TCP-mottagare. 

För att kunna hantera flera anslutningar hanteras allt mottagande asynkront, vilket gör att 
resten av applikationen kan köra vidare utan att störas. 
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6.3 Implementation av Peer-to-peer-variant av kaillera-protokollet 

Svarar på forskningsfrågan: "Hur strukturerar man ett peer-to-peer-nätverk där alla  
medlemmar av nätverket känner till varandra och vilka spel som körs, men inte  
nödvändigtvis har en anslutning till varandra?" 

Då det inte fanns något stöd alls för peer-to-peer i Kaillera, behövde man här starta från 
början. Många av de instruktioner som skickades över UDP skickas nu över TCP istället 
vilket reducerar antalet instruktioner och därmed protokollets komplexitet. 

Det nya protokollet är ett helt serverlöst protokoll som fortfarande bibehåller vissa 
fördelar som vanligtvis återfinns i client-server-implementationer, som till exempel en 
fullständig lista av användare och spel i ett moln av datorer. 

Det som fortfarande är till client-server-modellens fördel är att det är lättare att veta vart 
man ska ansluta till, då det i peer-to-peer-protokollet inte finns någon central nod att 
ansluta till. Detta gör att man själv måste känna till adressen till någon i det NetEmu 
peer-to-peer-moln man vill ansluta till.  I övrigt är den gamla client-server-modellen mer 
eller mindre helt onödig, då den inte egentligen tillför något som inte fungerar i Peer-to-
peer-protokollet.

6.4 Det nya utvecklargränssnittet 

Svarar på forskningsfrågan: "Vad behöver ingå i ett nätverks-API som medger spel via  
emulatorer?" 

I den officiella Kaillera-klienten finns det inte många sätt att implementera protokollet på 
för klienterna. Man är låst till att använda Windows, använda det inkluderade 
användargränssnittet och använda blockerande funktionsanrop. I det nya gränssnittet 
finns möjlighet för programmerare att bygga sitt eget användargränssnitt. Man är därmed 
inte låst till att använda en viss typ av UI.

Peer-to-peer-varianten av gränssnittet ger utvecklaren möjlighet att komma loss från det 
officiella Kaillera-nätverket och låta sina användare bygga sina communities själva. Då 
infrastrukturen inte är låst till en viss leverantör ger det nätverksspelandet helt nya 
möjligheter att växa för den emulator som implementerar gränssnittet. 
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6.5 Synkrona och asynkrona anrop 

Svarar på forskningsfrågan: "Hur skapar man ett API som kan användas av emulatorer  
vars interna struktur fungerar på olika sätt?"

Ett problem som finns med den officiella Kaillera-klientens utvecklargränssnitt är att det 
endast tillhandahåller funktioner som exekverar synkront, det vill säga att de exekverar 
på samma tråd som den anropande metoden, och blockerar därmed programflödet. 

I det nya gränssnittet finns synkrona och asynkrona varianter av relevanta 
funktionsanrop. På det viset kan applikationen köra vidare och blir istället notifierad när 
uppgiften är färdig. 

6.6 Prestandatest mellan NetEmu Peer-to-peer och NetEmu 
Kaillera-protokollet 

Svarar på forskingsfrågan: "Hur förhåller sig det nya peer-to-peer-protokollet mot  
originalprotokollet med avseende på prestanda?" 

Tester utfördes på en maskin, och fokuserades på att testa hur mycket servernoden i 
nätverket påverkade spelprestandan och resultatet. Testerna visade att NetEmus peer-to-
peer-protokoll hanterade paket mer stabilt än NetEmus implementation av Kaillera-
protokollet, och mellanhanteringen av servern orsakade tidsförluster. Man fann även att 
den tid det tog för Kaillera-servern att hantera paket och synkronisera spelet skiftade 
ganska mycket.
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7 Diskussion och förslag till vidare forskning 

Reliabilitet 

Det experiment som utfördes kördes enbart med hjälp av den klient som utvecklades i 
samband med rapportens skrivande. Vidare användes server-programvaran EmuLinker, 
vilket inte är den officiella servern, men vars källkod är öppet tillgänglig och i allmänhet 
betraktas som stabilare. Vidare gjordes tester enbart på en plattform.

En viktig sak som behöver göras är ett riktigt test över nätverk med varierande delay. 
Specifikt behöver man testa hur stor respektive liten delay påverkar spelbarheten, både i 
Kaillera och NetEmu peer-to-peer.

För att bygga vidare på studien skulle man kunna utöka experimentet för att inkludera:

• Experiment där den officiella Kaillera-servern används. 
• Experiment där den officiella Kaillera-klienten jämförs med den nya 

implementationen av Kaillera-protokollet som byggdes i studien. 
• Experiment där man utför samma experiment på Windows-plattformen. 
• Experiment där man utför samma experiment på en plattform med fler 

hårdvarutrådar, då både den nya klienten och EmuLinker-servern till sin 
arkitektur är multitrådade. 

• Experiment där man testar hur delay påverkar dataöverföringen. 

Man kan även tänka sig att man vidare tittar på soliditeten hos det nya peer-to-peer-
protokollet. Idag är inte protokollet testat med många klienter. Det skulle vara högst 
intressant att se vad ett experiment där man testar protokollets soliditet och skalbarhet.

Validitet 
De resultat som presenteras i studien är i stor del förslag till hur man kan lösa de problem 
som presenterats. Att problemen faktiskt har lösts stärks utav den applikation som 
utvecklats i samband med studien, där dessa lösningar testas i praktiken. En tänkbar 
vidareutveckling är att använda sig av de komponenter som tagits fram i samband med 
studien för att implementera stöd för nätverksspel i någon tillgänglig emulator. En sådan 
studie skulle i så fall slutligt verifiera resultaten.

Upprepningsbarhet 

Då den applikation som utvecklades i samband med studien är helt öppen kan de resultat 
som tagits fram reproduceras med hjälp applikationen. Kodexempel på hur de moduler 
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som beskrivs i studien är uppbyggda i praktiken finns också tillgängliga i applikationen 
och det finns även kod-dokumentation för att beskriva dessa. Testerna kan utföras nästan 
helt automatiskt med hjälp av den framtagna test-applikationen vars källkod också är 
öppen.

8 Ordlista

Ord Beskrivning
Deserialisering Deserialisering innebär att skapa en instans 

av en fördefinierad datastruktur givet en 
sekvens av bytes.

DLL Dynamic-link library. Ett programbibliotek 
som tillhandahåller viss funktionalitet och 
exponerar ett antal funktioner.

NAT Network Address Translation. En teknik 
som  tillämpas i de flesta routrar idag. I 
korthet hanterar NAT uppgiften att 
delegera vidare inkommande paket till  rätt 
dator på det lokala subnätet.

Serialisering Serialisering innebär att konvertera ett 
datastruktur till en sekvens av bytes, som 
sedan kan användas för att återskapa 
samma datastruktur.
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10 Appendix A - NetEmu peer-to-peer documentation

This document describes the NetEmu peer-to-peer protocol and the instructions in it.

Overview
The protocol consists of two parts. The first part is concerned with communication of 
important data about games and users. This part of the protocol will be referenced to as  
the Architectural protocol in the rest of the text. The second part of the protocol is 
concerned with sending and receiving game data while playing. This part of the protocol 
will be referenced to as the Game data protocol in the rest of the text.

All communication between clients is described in a so called instruction. an instruction 
has two formats, a packed instruction (also called a packet instruction) and an application 
instruction. The application instruction is generally the unserialized form of the data in 
the instruction. Packet instructions are normally packed together into a instruction packet, 
which contains one or more instructions. 

10.1Packet anatomy 

A Kaillera packet is a package of one or more packed instructions. This what is being 
sent and received over the network. 

Name Data Size (in bytes) Description 

count 1 The number of packet instructions 
in the packet. 

packed instructions[count] sizeof(packed_instruction) * 
count 

An array containing the 
packed instructions in this 
packet. 
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A packed instruction is an instruction that is ready to be included in a packet. It contains 
an application instruction, a serial which is unique for the packet and the size of the 
application instruction. 

Name Data Size (in bytes) Description 

serial 2 

This is just a unique 
identifier for the instruction. 
It is unique for this packet 
only. 

instruction size 2 This is the size of the rest of 
the instruction. 

application instruction instruction size the size of the application 
instruction. 

An application instruction contains the actual instruction that is going to be interpreted 
and acted upon by the application.  

Name Data Size (in bytes) Description 

instruction id 1 

The application instruction 
id identifies the instruction. 
This is used by the program 
to distinct instructions from 
one another. 

user variable size. look for \0 
terminator. 

This is sometimes contains 
the username of the user 
who sent the instruction. 
This is not really used and 
just something left from the 
kaillera protocol. 

application body instruction size - 1 - size 
of(user) 

The application body 
contains the data payload of 
the instruction. Each 
instruction have different 
bodies, and some have no 
body at all. Description of 
what each instruction body 
contains is defined below. 
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10.2Architectural protocol 

The architectural protocol consists of all instructions that describes games and users. All 
instructions sent in the architectural protocol is sent over a TCP connection to ensure that 
they are being delivered. 

Description of how the peer-to-peer communication works 

Netemu is a serverless protocol. That means it has no central server which keeps track of 
all users and games, and which users are playing which games. Instead of a server, the 
netemu p2p protocol uses the term NetEmu cloud. A netemu cloud consists one or more 
computers connected to each other directly or indirectly. A computer that is connected 
directly is a computer that has a direct link to the other computer. Each computer in the 
cloud has a listening port which other computers can connect to.

When a new computer connects to a computer in the cloud, the computer it connected to 
transmits the list of all users and games it knows about to the user, and then sends a 
notification to all computers it is connected to about the new user. The receiving 
computers relays this message to all computers they are connected to and so on. 
Eventually all computers will have received the notification and all computers will have 
an updated list of all users. The same thing happens when a user creates a game. By using 
this method, all clients will always get perfect information about games and users without 
the need for a server. More information about how the instructions are structured is found 
below.

Hosting a cloud 

In order to host a cloud you must create a listening socket, and bind to address and port 
that is accessible to the public. When a computer connect to you, send a p2p ready 
instruction. After that, the computer will send you either a login request or a p2p join 
host instruction. If it sends you a login request instruction, then send it a login success in 
response. You should also notify all other peers connected to you about your new 
connection. Send a p2p user join instruction to all connected peers.
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Connecting to a cloud 

In order to connect to a cloud you must connect to one of the connected computers. In 
order to do so you must know the IP address (ipv4 currently) and the designated port the 
computer listens on. You then establish a connection. When the computer is ready to 
receive instructions, it will send a p2p ready instruction to you. When you receive this 
instruction, send a login request instruction to the computer. It will respond with a login 
success instruction, containing a list of games and users in the cloud.

An interaction diagram-like figure explaining how connecting to a host is done. 

Creating a game 

To create a game, you send a create game instruction to all peers connected to you. The 
peers that receives this instruction will relay the instruction to all peers connected to 
them.

An interaction diagram-like figure explaining how creating a game works. 
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Joining a game 

To join a game, you send a Join game instruction to the creator of that game. In 
response, you will receive the total list of players. Establish a direct connection to those 
players, then after the sent a p2p ready instruction, send them a p2p join host 
instruction. You're all set.

Starting a game 

To start a game, bind to a UDP address and port send a Start game instruction containing 
that information to all players. The players will send a player ready instruction to you 
and all players, containing information about which UDP port you can connect to.

Communicate that you are ready 

After you received a game started instruction, you have to tell the server that you are 
ready to play. You do this by binding to a UDP address and port and send a Player 
Ready instruction containing that information to all other players. You must also be 
ready to handle the player ready instructions from other users, so that you can catch their 
addresses in order to send game data to them.

After all players are ready, the game begins. Note that the player who sent the start game 
instruction does not need to specifically send a Player ready instruction, since it's 
already implied that he is ready.

An interaction diagram-like figure explaining how a game starts. 
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10.3Architectural instructions 

Here is a complete list of architectural instructions. Each table describes the data that is 
transferred in each instruction. The order in which it is written in is the order you should 
send the data in.

P2P User 

Name Data Size (in bytes) Description 

addr 8 The user address. 

port 4 The user port. 

connection 1 the connection quality. 

name variable size, look for \0 
terminator. This is the name of the user. 

appname variable size look for \0 
terminator. 

The name of the application 
the user is using. 

ping 8 The user ping.

Description 

P2P user is not really an instruction, but it is used a part of many of the instructions 
below. When an instruction is said to contain one or more p2p users, it contains one or 
more sets of data in the order above. 
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P2P game 

Name Data Size (in bytes) Description 

name variable size, look for \0 
terminator. The user name. 

app_name variable size, look for \0 
terminator. The application name. 

user_count 4 the number of players. 

play_value_size 4 The size of a play value sent over 
the network. 

connection_quality 1 The connection quality the game 
will use. 

creator size of p2p user (see above) 
The creator of the game. The 
creator counts as one player in the 
user count value.

players[user count-1] size of p2p user * user 
count-1 

This array contains the rest 
of the players in the game. 

Description 

P2P game is not really an instruction, but it is used a part of many of the instructions 
below. When an instruction is said to contain one or more p2p games, it contains one or 
more sets of data in the order above. 
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Login success 

ID: 34 

Structure 

Name Data Size (in bytes) Description 

user_count 4 The number of users in this 
cloud. 

game_count 4 The number of games in 
this cloud. 

p2p_users[user_count] size of p2p user (see above) * user_count This is an array of all users 
in the cloud. 

p2p_games[game_count] (size of p2p game - size of 
p2p_user*user_count)*game_count 

This si an array of all the 
games in the cloud. The 
players array in every 
game is empty. 

Description
This instruction is sent to a user after logging into a cloud. It contains all the information 
the host computer has about the cloud. 

Login request 

ID: 35 

Structure

Name Data Size (in bytes) Description 

p2p_user size of p2p user (see above) 
This instruction contains one 
p2p_user, for more details about 
the order and size of the fields, see 
the p2p user description above. 

Description

The login request is sent from a client that want to join a cloud. 
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P2P ready 
ID: 36 

Structure 

The instruction has no body. 

Description 

The P2P ready instruction is sent by the host after a client connects to it to indicate that it 
is ready to receive further instructions. 

Player join 

ID: 37 

Structure 

Name Data Size (in bytes) Description 

p2p_user size of p2p user (see above) 

This instruction contains one 
p2p_user, for more details about 
the order and size of the fields, see 
the p2p user description above.

Description 

This instruction is sent to all peers connected to a peer when a new computer joins the 
cloud. It is then relayed by the receivers to all their peers and so on. 
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P2P Join Host 

ID: 38 

Structure 

The instruction has no body. 

Description
When a client joins a new host, and it's already in the same cloud (for instance after 
connecting to a player of a game), it sends this instruction in order to identify itself. The 
host will discard any instructions from this server if this instruction is not received before 
them (Or if the client sends a login request instruction).

Player Ready 

ID: 39 

Structure 

Name Data Size (in bytes) Description 
port 4 The port in network byte order. 

address 8 The address in network byte 
order. 

Description 

This instruction is sent to indicate that a player is ready. It contains a port and an address 
to which the other players can connect to. This instruction is sent to all players of a game. 
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Game Start 

ID: 40 

Structure 

Name Data Size (in bytes) Description 
port 4 The port in network byte order. 

address 8 The address in network byte 
order. 

Description 

This instruction is sent from the creator to all players to indicate that the game is about to 
start. It contains a port and an address of the creator to which the other players can 
connect to. This instruction is sent to all players of a game. Note that the creator does not 
have to send a player ready instruction (described below), just sending this instruction is 
sufficient. 

Game data protocol 
The game data protocol sends and receives game data from all players. All transmissions 
are sent and received with UDP for optimal performance. The data sent and received are 
called play values. 
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Sending and receiving play values 
In order to keep the game synchronized, a special algorithm is used. The algorithm can be 
described by the following pseduocode: 

struct player { 
player_cache[256]; 
cache_count; 
current_index; 
value_received; 
}; 

// Variable declarations 
buffered_play_values[connection_quality]; // This array holds values buffered 
for sending. 
received_play_values[connection_quality]; // This array holds values that have 
been received. 
no_buffered_values = 0; // the number of buffered values. 
received_values_index = 0; // The current index of the received values. 
players[]; //An array of all the players in the game. 

function send_buffered_play_values(char *data) { 
  buffered_play_values[no_buffered_play_values] = data; 
  no_buffered_play_values++; 
  if(no_buffered_play_values > connection_quality) { 
    if(cache_index = data_in_cache(yourplayer, buffered_play_values)) { 
      send_cached_play_values(cache_index); 
    } 
    else { 
        send_buffered_play_values(buffered_play_values); 
        add_data_to_cache(buffered_play_values); 
     } 
     received_play_values = wait_for_other_values(); 
     received_values_index = 0; 
     no_buffered_play_values = 0; 
   } 
   received_value = received_play_values[received_values_index] 
   received_values_index++; 
   return received_value; 
} 
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/** 
 * This function receives play values. 
 */ 
function receive_play_values(player_id, values) { 
  if(cache_count < 256) { 
    players[player_id].cache[player.cache_count] = values; 
    players[player_id].current_index = cache_count; 
    players[player_id].cache_count++; 
  } 
  else { 
    //  We remove the first  item in the array,  shifting  all  values  down one 
position. 
    array_pop(player[player_id].cache[player.cache_count]); 
    // We add the new value at the last position. 
    player[player_id].cache[255] = values; 
   } 
   player[player_id].values_received = TRUE; 
  if(all_values_received(players)) 
    all_values_received = TRUE; 
} 
function receive_cached_values(player_id, index) { 
  players[player_id].current_index = index; 
  players[player_id].values_received = TRUE; 
  if(all_values_received(players)) 
    all_values_received = TRUE; 
} 
/** 
 * Wait for all values to be received. 
 */ 
function wait_for_other_values() { 
  while(!all_values_received); 
  foreach(player in players) { 
    received_play_values[] = player.cache[current_index]; 
    player.value_received = FALSE; 
  } 
  all_values_received = FALSE; 
  return received_play_values; 
} 
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Textual explanation

in order to keep the game synchronized, the game gets blocked until the necessary values 
have been received from the other players. Example: 

• You have a game with connection quality 2. This means that you will send 2 
values, then the third time the send_values function is called, it will send the data 
to the other players and then wait until all other players have sent you the data you 
need. 

• You call the send function for every frame in the game. This will be stored in a 
buffer until the number of buffered values equals the number of values you want 
to send. The game will not block until the number of values have been reached. 

Cached values 

Every time you receive a value from a player, the protocol stores the value away in the 
cache of that player. Each player have a cache that holds 256 items. Every time you call 
the send function, it will check your cache after the value you entered as data. If that 
value already exists in your cache, it means it is stored in the other players caches as well. 
The protocol will only send the index of that value, instead of the actual data. This takes 
up less space and is faster to send. 

Game data instructions 

The game data instructions share the same packet anatomy as architectural instructions. 
These are the game data instructions available: 
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Buffered Player values 

ID: 41 

Structure 

Name Data Size (in bytes) Description 
player number 1 The number of the player. 
size 4 The size of the data received. 

data size 

The data. This data contains 
all play values that has been 
collected since the last 
synchronization. The 
number of values in this data 
is determined by the game 
connection quality. 

Description 

This instruction is sent with a payload of data from one player to all other players. When 
the data is received, it is stored in the player cache.  
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Cached Player values 

ID: 42 

Structure 

Name Data Size (in bytes) Description 
player number 1 The number of the player. 

index 1 
This is the index we refer to in the 
players cache. The value stored 
under that index is the value that 
was used. 

Description 

This instruction is sent with an index indicating where in the cache the data was stored.

Missing features 
There is a couple of very important features in the works that hasn't been implemented 
yet. Specifically:

9. Instruction for leaving a cloud 
10. Instruction for leaving a game 
11. The protocol doesn't check from which address an instruction comes from right 

now, which is needed for the game data protocols in order to at least have some 
safety. 

12. The protocol needs a resending feature if it discovers that it gets stuck in a 
deadlock while sending game data. (This might be the result of lost packets). 
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11 Appendix B – Kaillera protocol documentation
Overview

All communication between clients is described in a so called instruction. An instruction 
has two formats, a packed instruction and an application instruction. The application 
instruction is generally the unserialized form of the data in the instruction. Packet 
instructions are normally packed together into an instruction packet, which contains one 
or more instructions. 

Packet anatomy 
A Kaillera packet is a package of one or more packed instructions. This what is being 
sent and received over the network. 

Field Data Size (in bytes) Description 

count 1 The number of packed 
instructions in the packet. 

packed instructions[count] sizeof(packed_instruction) * 
count 

An array containing the 
packed instructions in this 
packet. 

A packed instruction is an instruction that is ready to be included in a packet. It contains 
an application instruction, a serial which is unique for the packet and the size of the 
application instruction. 

Field Data Size (in bytes) Description 

serial 2 

This is just a unique 
identifier for the instruction. 
It is unique for this packet 
only. 

instruction size 2 This is the size of the rest of 
the instruction. 

application instruction instruction size The size of the application 
instruction. 
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An application instruction contains the actual instruction that is going to be interpreted 
and acted upon by the application.  

Field Data Size (in bytes) Description 

instruction id 1 

The application instruction 
id identifies the instruction. 
This is used by the program 
to distinct instructions from 
one another. 

user variable size. look for \0 
terminator. 

This field will sometimes 
contain a username. What 
username it is and why 
depends on the context. 

application body instruction size - 1 - size 
of(user) 

The application body 
contains the data payload of 
the instruction. Each 
instruction have different 
bodies, and some have no 
body at all. Description of 
what each instruction body 
contains is defined below. 

Description of how the Kaillera communication works 
Kaillera uses a client-server architecture, which means that all clients send and receive 
data from the server only, no data is ever sent directly from one client to another.
Kaillera uses UDP exclusively for communication.

When a client wishes to connect to a server, it sends a "hello"-message to the server, who 
will then reply with a new port number that the client should send all its subsequent 
instructions to. More detailed information on this connection process is described below. 
Most instructions sent between a client and the Kaillera server are responses to various 
inputs, such as an automatic reply to another received instruction or as a response to user 
input.

There is one type of instruction however which is not sent as a response to any input, the 
(9) Client Timeout Reset instruction is sent approximately once every minute to prevent 
the server from kicking the client. 
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Connecting to a server 
In order to connect to a server, you must first send it a "Hello"-message using UDP. The 
message structure is simply an ASCII encoded string containing "HELLO" followed by 
the version of the protocol that the client supports. The string should be null-terminated. 

Example: 

"HELLO0.9" 

The server will return any of these responses: 

• HELLOD00D 
o Connection was accepted. The message is an ASCII encoded string 

containing "HELLOD00D" followed by a port number that should be used 
for all subsequent instructions. Example: "HELLOD00D27905" 

• VER 
o Connection was rejected. The protocol version is not supported. 

• TOO 
o Connection was rejected. The server is full. 

If the connection was accepted, using the new port number you should now send a (3) 
User Login Request instruction. In response to this, the server will send you a number of 
(5) Ping instructions. Keep replying to these with a (6) Pong instruction for each Ping, 
until you receive either the (4) User Login Success instruction, in which case the login 
was successful, or the (22) User Login Rejected, in which case the login was 
unsuccessful and the instruction body should contain a message telling you why. 

The reason for this Ping-Pong instruction exchange is to measure the latency between the 
client and the server. 

To stay connected to the server, smply send a (9) Client Timeout Reset instruction every 
minute, or you'll get kicked out.

Creating a game 
To create a game, send a (10) Game Create/Created instruction. Only the 'game_name' field is relevant 
when sending this instruction to the server. In response to this, the server will send a Game Create/Created 
instruction filled with all relevant information to all other connected clients, notifying them that a game has 
been created.
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Joining a game 
To join a game, send a (12) Player Join/Joined instruction. Only the 'gameId' field is 
relevant when sending this instruction to the server. In response to this, the server will 
send a Player Join/Joined instruction filled with all relevant information to all other 
clients in the game, notifying them that you've joined.

Starting a game 
If you are the game creator, you must first send a (17) Game Start/Started instruction to 
the server. No field is relevant to set when sending this instruction to the server. In 
response to this, the server will send a Game Start/Started instruction filled with all 
relevant information to all other clients in the game, notifying them that the game is soon 
about to start. 

All players in the game (including the game creator) should now signal that they are 
ready to start playing by sending the (21) Player Ready instruction. When all players 
have sent this instruction to the server, the server will send another Player Ready 
instruction back to all clients, and the game should start. 

11.1 Instructions

(1) User Leave/Left 

This instruction is sent by the server whenever a user leaves, and by the client whenever 
it wants to leave the server. 

Field Data Size (in bytes) Description 

userId 2 

The ID of the user that has 
left.
This field is only relevant 
when sent from server to 
clients. 

message variable size, look for \0 
terminator. 

A message from the server.
This field is only relevant 
when sent from server to 
clients. 
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(2) User Joined 

This instruction is sent by the server whenever a user joins. 

Field Data Size (in bytes) Description 

id 2 The ID of the user that has joined. 

ping 4 
The users ping in milliseconds.

connection 1 

A value ranging from 1 to 6 
denoting the users 
connection quality, 1 being 
the best and 6 the worst. 

(3) Login Request 

This instruction is sent by the client whenever it wants to login to a server. 

Field Data Size (in bytes) Description 

user variable size, look for \0 
terminator. The users nickname. 

name variable size, look for \0 
terminator. 

The name of the client (Emulator 
name). 

connection 1 

A value ranging from 1 to 6 
denoting the users connection 
quality, 1 being the best and 6 the 
worst.
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(4) Login Success 

This instruction is sent by the server in response to a successful login after a client has 
sent a (3) Login Request. 

Field Data Size (in bytes) Description 

users_count 4 The number of users on the 
server. 

games_count 4 The number of games on the 
server. 

users user_count * sizeof(user) 

An array of users.
The length of the array is 
equal to the users_count 
field.
The user struct is described 
below. 

games games_count * sizeof(game) 

An array of games.
The length of the array is 
equal to the games_count 
field.
The game struct is described 
below. 

User 

Field Data Size (in bytes) Description 

username variable size, look for \0 
terminator. The users name. 

ping 4 The users ping, in 
milliseconds. 

status 1 
Can be either 1 or 2.
1: Idle.
2: Playing. 

id 2 The users ID.
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Game 

Field Data Size (in bytes) Description 

name variable size, look for \0 
terminator. The name of the game. 

id 4 The games ID. 

app_name variable size, look for \0 
terminator. The name of the emulator. 

game_owner variable size, look for \0 
terminator. 

The name of the game 
owner. 

user_count variable size, look for \0 
terminator. 

The number of users in the 
game, and the maximum 
number of users.
Example: 1/2. 

status 1 

Can be either 0, 1 or 2.
0: Waiting.
1: Playing.
2: NetSync. 

(5) Ping 

The Ping instruction is sent by the server during the connection phase, after the client has sent the Hello-
message. The body of this instruction consists of 4 dwords with values 0, 1, 2 and 3. These values have no 
particular meaning. 

Field Data Size (in bytes) Description 

value1 4 Should be equal to 0. 

value2 4 Should be equal to 1. 

value3 4 Should be equal to 2. 

value4 4 Should be equal to 3. 
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(6) Pong 

The Pong instruction is sent by the client as a response to the servers Ping instruction. 

Each Ping from the server must be replied to with a Pong instruction. The contents of the 
body is identical to that of the Ping instruction. It is important that the body contains the 
values exactly as shown below, or some strict servers might drop the client. 

Field Data Size (in bytes) Description 

value1 4 Should be equal to 0. 

value2 4 Should be equal to 1. 

value3 4 Should be equal to 2. 

value4 4 Should be equal to 3. 

(7) Partyline Chat 

This instruction is sent from the server whenever someone has written something in the 
partyline chat, and sent from the client whenever it wants to send a chat message to the 
partyline. 

The partyline chat is the servers main chat. 

When sent from the server, the sending users name can be retrieved from the application 
instructions user field. 

Field Data Size (in bytes) Description 

message variable size, look for \0 
terminator. The chat message. 
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(8) Game Chat 

When in a game, this instruction is sent from the server whenever someone as written 
something in the game chat. 

A client sends this whenever it wants to send a chat message to the other players in the 
game. 

When sent from the server, the sending users name can be retrieved from the application 
instructions user field. 

Field Data Size (in bytes) Description 

message variable size, look for \0 
terminator. The chat message. 

(9) Client Timeout 

This instruction is sent by the client every minute to keep the server from disconnecting 
it. 

This instruction has no body. 

Field Data Size (in bytes) Description 

- 
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(10) Game Create/Created 

This instruction is sent from the server whenever a game has been created on it, and from 
the client whenever it wants to create a game. 

When sent to the server, only the game_name field should be filled in, and the other 
fields should contain their default values. 

Field Data Size (in bytes) Description 

game_name variable size, look for \0 
terminator. The name of the game. 

app_name variable size, look for \0 
terminator. The name of the emulator. 

id 4 The game ID. 

value1 4 

This is a dummy value.
Must be set to either 
0xFFFFFFFF or 
0x00000000.
There is no apparent reason 
as to why this field exists. 

(10) Player Leave/Left 

This instruction is sent from the server whenever a player leaves a game, and from a 
client whenever the client wants to leave a game. 

When sent to the server, just set user_id to its default value. 

Field Data Size (in bytes) Description 

user_id 4 
The users ID.
Only relevant when sent from the 
server. 

91



(12) Player Join/Joined 

When in a game, this instruction is sent from the server whenever a player joins the 
game. 

A client sends this instruction to the server whenever it wants to join a game. 

When sent to the server, only the game_id field should be filled in, and the other fields 
should contain their default values. 

When sent from the server, all fields are filled in but the game_id field. 

Field Data Size (in bytes) Description 

game_id 4 
The games ID.
Only relevant when sent to 
the server. 

username variable size, look for \0 
terminator. The name of the user. 

ping 4 The users ping, in 
milliseconds. 

user_id 2 The users ID. 

connection 1 

A value ranging from 1 to 6 
denoting the users 
connection quality, 1 being 
the best and 6 the worst.
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(13) Existing Players List 

When a client joins a game, the server sends this instruction to it. It contains all the 
players already in the game, excluding the receiving client. 

Field Data Size (in bytes) Description 

players_count 4 The number of players in the 
game. 

players players_count * 
sizeof(player) 

An array of players.
The length of the array is 
equal to the players_count 
field.
The player struct is 
described below. 

Player

Field Data Size (in bytes) Description 

username variable size, look for \0 
terminator. The users name. 

ping 4 The users ping, in 
milliseconds. 

id 2 The players ID. 

connection 1 

A value ranging from 1 to 6 
denoting the users 
connection quality, 1 being 
the best and 6 the worst. 

(14) Game Status Update 

When in a game, the client receives this instruction whenever the games status changes. 

Field Data Size (in bytes) Description 

id 4 The games ID. 

status 1 
Can be either 0, 1 or 2.
0: Waiting.
1: Playing.
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2: NetSync. 

num_players 1 The number of players in the 
game. 

max_players 1 The maximum number of 
players. 

(15) Kick Player 

This instruction is sent from client to server. 

Only the game owner is allowed to send this instruction, whenever he wants to kick a 
player from his game. 

Field Data Size (in bytes) Description 

id 2 The players ID. 
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(16) Game Closed 

This instruction is sent from the server to everyone in the server, whenever a game 
closes. 

Field Data Size (in bytes) Description 

id 4 The games ID. 

(17) Game Start/Started 

When a game owner wants to start the game, it send this instruction to the server. No field is relevant when 
sending this instruction to the server, and should be assigned its default values. 

Upon receiving this instruction, the server fills in all relevant details and sends it to all other players in the 
game. 

After sending/receiving the instruction, the client should load the game. 

Field Data Size (in bytes) Description 

time_band 2 
A players timeband.
Timebands are in detail in 
section XXX 

player_no 1 The players number. 

max_players 1 The maximum number of 
players. 

(18) Buffered Play Values 

This instruction is sent and received by each client while a game is in progress.
More info about sending/receiving buffered play values can be found under (19) Cached 
Buffered Play Values.

Field Data Size (in bytes) Description 

size 2 

The size of the data.
This field is equal to the 
value_size * no_players.
Value_size is the size of a 
block of data containing the 
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keypresses of one player, in 
other words, it is emulator-
specific. 

values ...... 
(19) Cached Buffered Play Values. 

This instruction is sent and received by each client while a game is in progress.

Field Data Size (in bytes) Description 

index 1 The index of the cached 
buffered play values. 

The algorithm for handling buffered play values is a bit complex here is a pseudocode 
explanation: 

function send_values(data) { 
  values_to_send += data; 
  if(cached_count != 0) { 
   data += cached_values[frame_index] 
  } 
  frame_index++; 
  values_buffered++; 
  if(values_buffered == connection_quality) { 
    if(sent_values == time_band) { 
      cache_index = receive_play_values(); 
       frame_index = 0; 
       sent_values = 0; 
    } 
    if((index = value_in_cache(data)) != -1) { 
      send_cached_values(index); 
    } 
    else { 
     send_buffered_play_values(data); 
    } 
    values_buffered = 0; 
    sent_values++; 
  } 
  return 0; 
} 
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(20) Player Drop/Dropped. 

This instruction is sent by a client that wishes to drop from a game. Upon receiving it, the 
server will send it to everyone else as a notification.

Field Data Size (in bytes) Description 

player_number 1 
The number of the player.
NOTE: This is not the same 
as the player ID. 

(21) Player/Players Ready. 

When the emulator has passed its first play values to the client, the client will send this 
instruction to the server denoting that the player is ready. 

Once the server has received this instruction from all players in a game, it will echo it 
back to everyone in the game.
This instruction has no body. 

Field Data Size (in bytes) Description 

- 

(22) User Login Rejected 

This instruction is sent from the server, if a clients (3) Login Request was rejected.

Field Data Size (in bytes) Description 

id 2 The users ID 

message variable size, look for \0 
terminator. 

The message from the 
server. 
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(23) MOTD 

When a client joins a server, the server may send it a variable amount of MOTD 
(Message Of The Day) messages.

Field Data Size (in bytes) Description 

message variable size, look for \0 
terminator. 

The message from the 
server. 

11.2Kaillera Master Server Protocol 

Querying a master server 

Kaillera master servers are servers that keeps track of Kaillera servers and "waiting 
games" on said servers. A waiting game is a game that hasn't started yet, and is waiting 
for players. 

These master servers are queried for their information using normal HTTP requests. 

The official Kaillera master server are queried by sending a HTTP request to 
http://www.kaillera.com for the page /raw_server_list2.php. 

It is possible to filter the response using parameters. 

Parameter Description 

wg Set this to 1 to include waiting games in the 
response, and 0 otherwise. 

version Use this parameter to filter the servers and 
games by the minimum supported version. 
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Here is an example of a HTTP request that will return all servers running atleast version 
0.86 and include their waiting games. 

GET /raw_server_list2.php?wg=1&version=0.86 HTTP/1.0<Line  
Break><Line Feed>
Host:kaillera.com<Line Break><Line Feed>
<Line Break><Line Feed> 

Parsing the master server response 

List of waiting games. 

If the server was queried with the wg parameter set to 1, the body of the HTTP response 
will begin with the list of waiting games.

Each waiting game consists of 7 fields terminated by the pipe character | (0x7C). These 
fields are: 

• Game name 
• Address (could be either a hostname or an IP, and should always include a port 

number)
Example: 85.16.32.2:27888 or myhostname:27888. 

• Name of the game creator. 
• Emulator name. 
• Number of players in the game. 
• Server name. 
• Server location. 

The end of the waiting game list is signaled by a line feed. 
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List of servers. 

The list of servers is structured differently than the list of waiting games. 

The following pattern is repeated for each server in the list: 

ServerName<Line Feed> 
ServerAddress;Users;NoGames;ProtocolVersion;Location<Line Feed> The 
ServerAddress field could contain either a hostname of an IP, and should 
include a port number. 

Example response 

This example of a HTTP response from a master server includes 3 waiting games and 3 
servers. 

HTTP/1.1 200 OK 
Date: Wed, 26 May 2010 14:48:58 GMT 
Server:  Apache/2.2.9  (Debian)  DAV/2  SVN/1.5.1  PHP/5.2.6-1+lenny4  with  
Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.0 
X-Powered-By: PHP/5.2.6-1+lenny4 
Vary: Accept-Encoding 
Connection: close 
Content-Type: text/html 
Pacman!|myhostname:27888|Emil|CCS64|1|Emils magic server|Mongolia|
Othello|74.63.4.90:27800|Fabian|JNES|2|Fabians crazy server|Mars|<Line  
Feed> 
Emils magic server<Line Feed> 
myhostname:27888;4/50;2;0.86;Mongolia<Line Feed> 
Fabians crazy server<Line Feed> 
74.63.4.90:27800;5/100;1;0.86;Mars<Line Feed> 
Christophes domain<Line Feed> 
somerandomhostname:27888;0/50;0;0.86;Unkown location<Line Feed> 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.

På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration,  
helhet och sammanhang är  andra viktiga begrepp.  På institutionen råder en närhet,  såväl  mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning.

Våra  ekonomiutbildningar ger  studenterna  möjlighet  att  lära  sig  mer  om  olika  företag  och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers  information  för  att  designa  deras  innehållsstrukturer,  bedriva  integrerad  IT-  och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer.

Forskningsverksamheten vid  institutionen  är  såväl  professions-  som  design-  och 
utvecklingsinriktad.  Den  övergripande  forskningsprofilen  för  institutionen  är  handels-  och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör  viktiga  grundstenar.  Forskningen  är  välrenommerad  och  fokuserar  på  inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga  organisationer  på  lokal,  nationell  och  internationell  arena.  Forskningens  design  och 
professionsinriktning  manifesteras  också  i  InnovationLab,  som är  institutionens  och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling.

BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 · POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS
TFN: 033-435 40 00 · E-POST: INST.IDA@HB.SE · WEBB: WWW.HB.SE/IDA
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