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Abstract 

In this study we examine how much latency is required in an RTS-game (Real-
Time Strategy) before the player quits the game. In the study latency is simulated 
in the games Age of Mythology and Starcraft: Brood War with the program 
WANem, and then the testplayers are asked “Do you want to quit because of 
latency?”. This data is then gathered and compiled into graphs to show the 
results. These results show that the limit for when players want to quit differs 
between the two games and that there are two factors that play into this. These 
factors are mainly the games mechanic, how the game is played, and how the 
game itself handles the latency. The results show that the limit for when players 
want to quit in Age of Mythology lies around 1000 ms, while in Starcraft: Brood 
War the limit is around 600 ms.  
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Sammanfattning 

I denna studie undersöks det hur hög latency som krävs i ett RTS-spel 
(RealtidsStrategi) innan spelaren avslutar spelet. I studien simuleras latency i 
spelen Age of Mythology och Starcraft: Brood War med hjälp av programmet 
WANem, därefter får testpersonerna följande fråga ställda till sig: “Vill du sluta 
spela på grund av latency?”, denna data samlas sedan in och kompileras till 
grafer för att kunna visa resultaten. Resultaten som studien får fram är att 
gränsen skiljer sig mellan spelen och att det finns två faktorer som bidrar till 
detta, faktorerna är Spelets mekanik och Hur spelet hanterar latency. De siffror 
som studien har fått fram är att gränsen i Age of Mythology ligger på cirka 1000 
ms medan gränsen i Starcraft: Brood War ligger på cirka 600 ms. 

 

Nyckelord: 

Fördröjning, Nätverk, Spelande, Flerspelare, Realtidsstrategi 
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1 Introduktion 

Idag är internet en mycket stor del av vår vardag då det används för att göra 
nästan allting, t.ex. som ett kommunikationsmedel mellan personer. Det har 
också blivit en mycket viktig del för spelvärlden då man genom detta kan koppla 
ihop flera datorer och låta människor spela mot varandra genom att låta 
datorerna prata med varandra om vad som händer i spelet. Det kan dock uppstå 
problem ifall spelarnas datorer är väldigt långt rent fysiskt ifrån varandra, då 
detta kan ge upphov till en oväntad fördröjning i spelet eftersom det tar längre 
tid för information att ta sig från en dator till en annan ju längre ifrån datorerna 
är från varandra. Denna fördröjning kallas för “latency”, och det är ordet vi 
kommer att använda oss av i fortsättningen av denna studie när vi refererar till 
fördröjningar över nätverk. 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur mycket latency det krävs räknat i 
millisekunder (ms), för en spelare innan denne inte tolererar mer och vill stänga 
av spelet. Studien kommer att undersöka detta inom genren “Realtidsstrategi” 
(RTS, “Real-Time Strategy” på engelska)  eftersom att i vår förstudie utförde 
tester på “Förstapersonsskjutare” (FPS, ”First Person Shooter” på engelska)  
genren med givande resultat. 

1.2 Disposition 

Strukturen på denna studie är upplagd på följande sätt: I kapitel 1 Introduktion 
finner man en kort introduktion och syftet med denna studie. Kapitel 2 Bakgrund 
innehåller tidigare forskning, information om de spel och program som vi valt att 
använda oss av och resultatet av vår förstudie. Kapitel 3 Frågeställning handlar 
om problemformuleringen och frågeställningen. Kapitel 4 Metod handlar om 
metoden och hur den blev utförd. I kapitel 5 Resultat redovisas resultaten av 
studien och i kapitel 6 Diskussion analyserar vi resultaten och diskuterar 
felkällor. Kapitel 7 Slutsats handlar om den slutsats vi dragit av studien. 
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2 Bakgrund 

I denna del går vi igenom viss bakgrund om ämnena i denna studie som kan vara 
viktiga att veta. Främst går vi igenom fakta om spelen, hur nätverk fungerar och 
tidigare forskning kring ämnet i fråga.  Vi går även igenom hur programmet vi 
använder för att simulera latency på fungerar. 

2.1 Tidigare Forskning 

Det har gjorts en del tidigare forskning om kringliggande ämnen, såsom hur 
mycket latency över nätverk påverkar spelbarheten i olika spel. En sådan studie 
har gjorts för spelet Warcraft III (Blizzard Entertainment 2002) och heter The 
Effect of Latency on User Performance in Warcraft III (Sheldon et al. 2003). 
Texten handlar om en studie som utförs på spelet Warcraft III där man testar hur 
mycket latency påverkar spelbarheten i de olika delarna i spelet, såsom att bygga 
byggnader, slåss mot fiender eller att bara undersöka kartan. Deras slutsats är 
att latency påverkar resultatet väldigt lite, och man var tvungen att gå upp i 
nästan flera sekunders fördröjning för att påverka resultaten märkbart. Deras 
resultat har grovt påverkat vårt omdöme av vår studie och vi kommer att basera 
valen av latency som vi komme testa mycket på deras resultat. 

En studie som handlar om precis vårt ämne dock, och inte något kringliggande, 
är en studie som heter Networked games — a QoS-sensitive application for QoS-
insensitive users (Henderson & Bhatti 2003). Det denna studie undersöker är hur 
mycket latency som krävs innan spelare på en server inte vill spela det spelet 
längre. Spelet de valt att använda sig av är spelet Half-Life (Valve Corporation 
1998) eftersom att det var enkelt för dem att sätta upp en egen server där och 
sedan manuellt simulera latency på den servern och på så sätt kunna föra 
statistik om vid vilka latencys spelarna började lämna servern. Det vi tycker 
denna studie saknar som vi försöker lägga till är att de endast testade med ett 
FPS-spel och inte med RTS-spel som vi kommer göra. Det är också en ganska 
gammal studie, 15 år vid skrivandet av detta, och området kan behövas 
uppdateras något då mycket har hänt med internet sedan dess. Det är snabbare 
och effektivare, samtidigt som det även är stabilare. I relation till spel innebär 
detta snabbare uppkoppling och mindre latency överlag, vilket vi tror kommer 
göra att folks uppfattning om hur mycket latency som är okej ändrats en del över 
dessa 15 år, vilket gör att det är värt att undersöka området på nytt.  

Vi har dessutom gjort en förstudie till denna studie för att ta reda på en 
fungerande metod samt att få ett resultat från FPS-spelet Counter Strike: Source 
(Valve Corporation 2004) gällande förhållandet mellan att vilja sluta spela och 
latency. I förstudien tar vi även fram en bra metod över hur man simulerar 
latency över ett lokalt nätverk vilket vi har replikerat i denna studie. Vi fick också 
fram en gräns när testpersonerna ville sluta spela Counter Strike: Source vilket 
var mellan 100-150 ms latency beroende på individen. Vi går även in mer i 
resultaten från denna studie under kapitel 6 Diskussion där vi även jämför 
förstudiens resultat med denna studies.  
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2.2 Realtidsstrategi (RTS)  

Spel inom genren realtidsstrategi är spel som, som namnet antyder, spelas med 
hjälp av strategi i realtid. Som spelare kontrollerar man vanligtvis en armé av 
något slag och syftet är oftast att försöka slå ut motståndarens armé eller 
motståndarens byggnader. Man brukar spela denna sortens spel genom att 
samla in resurser från olika källor i spelet för att kunna bygga byggnader, som 
sedan används till att bygga arméer och andra byggnader för att få ett övertag 
över den andra spelaren. Denna sortens spel är otroligt populära som e-sport 
(“electronic sport”) då det är svårbemästrat och underhållande att titta på. Några 
av de populäraste strategispelen är Age of Mythology (Ensemble Studios 2002), 
Starcraft (Blizzard Entertainment 1998a) och Warcraft III: Reign of Chaos 
(Blizzard Entertainment 2002).  

RTS-spel generellt sett är oftast även väldigt enkla att modifiera. Spelare kan 
göra egna banor och spelsätt och ur dessa har nya genrer och spelstilar 
tillkommit, något som även ökat spelgenrens popularitet och ökat de individuella 
spelens livslängd. Spelgenren ”Massive Online Battle Arenas”, förkortat MOBA, är 
en sådan genre och är även det väldigt populärt i dagens spelscen.  

2.3 Nätverk 

När man kopplar ihop olika datorer med varandra så bygger man ett nätverk av 
datorer. Det finns olika sätt att koppla samman dessa, antingen kan man koppla 
en nätverkskabel mellan de datorer som man vill använda sig av eller så kan man 
använda sig av en switch, vilket är en kopplingsplint för olika nätverkskablar. 
Det vanligaste sättet att bygga ett större nätverk är att koppla samman flera 
switchar men man kan också koppla samman andra enheter som är mer 
avancerade men har samma grundfunktion. Det största nätverket som har 
skapats och fortfarande finns kvar kallas Internet, vilket innefattar väldigt många 
miljoner datorer och andra enheter. 

Över nätverket i fråga kommunicerar datorerna med varandra genom att skicka 
information genom små strömpulser. Det finns antingen svaga eller starka pulser 
vilka kommer att tolkas genom ett binärt schema där svag puls är en nolla och 
stark puls är en etta. Dessa pulser är det som kallas för “paket” och dessa paket 
kan innehålla all möjlig sorts information. Detta paket innehåller all information 
om var paketet är på väg, var den kom ifrån, hur länge paketet ska leva och 
annan viktig information om hur paketet skall tolkas av mottagaren. Det kan 
hända att dessa paket försvinner på vägen till den andra datorn dock vilket kan 
sluta med tappad information eller information som kommer till den andra 
datorn mycket senare än beräknat. De flesta mjukvaror idag brukar kunna 
hantera detta helt acceptabelt ändå, däremot om det handlar om spel, ett 
medium där allting måste gå snabbt och felfritt för att ge en så bra 
spelupplevelse som möjligt. Därför är detta problem inte något att ta lätt på då 
det kan förstöra spelupplevelsen helt.  

Hur kommer det sig då att vissa paket kan komma att försvinna på vägen eller bli 
försenade till destinationen om informationen om var de ska redan finna i 
paketen i sig? Likt en person som är på väg till en adress den inte varit vid 
tidigare, brukar paketet stanna till ibland för att “fråga om vägen”. Paketet gör 
detta eftersom att den får en destination att åka till i form av en IP-adress. När 
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paketet är på väg ut ifrån den lokala switchen stannar den till för att se ifall 
adressen ligger inom detta nätverk, och om inte fortsätter den ut i världen. 
Paketet kan göra detta ett antal gånger beroende på var i världen informationen 
ska ta vägen. Att ett paket går från en switch till en annan kallas för ett “hopp”, 
och desto fler hopp ett paket har gjort innan det når fram till destinationen desto 
längre tid tar det för paketet att komma fram. Denna tid är det som kallas för 
latency och mäts oftast i millisekunder men det kan även komma upp i flera 
sekunder om man har otur.  

Inom nätverksbaserade multiplayerspel mäts ofta hur lång tid det tar för paket 
att nå servern som spelet är uppkopplad emot. Detta kallas i spel för “ping” och 
är uppkallat efter kommandot som man kan köra på nästan alla operativsystem 
för att få reda på om en adress går att komma åt eller inte, hur lång tid det tar för 
information att färdas mellan datorerna och ifall det finns någon störning som 
skulle kunna få paketen att tappas bort. Ifall paket tappas bort i spel så resulterar 
detta i att all information inte kommer fram till klienten, och hur detta mottas 
kan ske på olika sett beroende på vilket spel det är. I de flesta fall där man vill 
prioritera prestanda och effektivitet istället för precision, reagerar spelet med att 
bara invänta de förlorade paketen under en mycket kort tid, och ifall de aldrig 
kommer brukar spelet bara ta in nästa paket den får istället och agera därifrån. 
Detta leder oftast till att karaktärer kan börja teleportera sig och/eller hoppar 
fram eller tillbaka om paketen aldrig kommer, ett beteende som kallas 
“rubberbanding”. Ifall spelet är ett långsammare spel så kan spelet bara skicka 
tillbaka ett meddelande om att den vill ha informationen igen och på så sätt lösa 
problemet.  

2.4 WANem (Wide Area Network EMulator)  

Den programvaran som vi valde att använda oss av för att simulera 
kommunikation över ett dåligt eller långsamt nätverk heter WANem (TATA 
Consultancy Services 2013) och står för ”Wide Area Network EMulator”. WANem 
är en gratis programvara som ligger under en ”Open Source” licens, vilket 
betyder att man har tillgång till källkoden och att man kan distribuera 
programvaran som man vill för att kunna sprida den till massorna. Emulatorn 
drivs av en speciell version av linux som heter Knoppix (Knopper.net 2013), som 
är en linux version byggd för att man ska kunna starta den från flyttbara enheter 
så som USB-enheter eller CD-skivor. Knoppix innehåller en samling drivrutiner 
vilket gör att den kan köras från nästan vilken dator som helst bara den klarar 
minimumkraven, och WANem är ett grafiskt gränsnitt som öppnas i webbläsaren 
som finns med i Knoppix och därför är det lätt att navigera genom de olika 
alternativ som finns vilket gör den perfekt att använda inom detta experiment. 
Genom det grafiska gränsnittet kan man ändra många olika parametrar men den 
som vi har använt oss av heter ”Delay”, vilket är en parameter som bestämmer 
hur lång tid i millisekunder en fördröjning ska skapas på varje paket som tar sig 
genom emulatordatorn. Det i sig ger en illusion av att paketet har tagit fler hopp 
än vad som egentligen skulle ha hänt och det ökar tiden som paketen har funnits 
i omlopp. 
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2.4.1 Hur har vi använt WANem? 

Vi har använt WANem genom att dirigera all nätverkstrafik från klientera genom 
en dedikerad WANem-dator till servern, som figuren nedan visar. 

 
Figur 1 illustrerar  hur vi har ändrat nätverksflödet med WANem (TATA Consultancy Services 2007). 

Eftersom att vi har använt av oss windowsdatorer för experimentet har vi använt 
oss av det system som finns inbyggt för att omdirigera trafiken. Metoden går ut 
på att man använder sig av konsolkommandot ”route” för att ändra hur datorn 
ska tolka destinations adressen genom att säga var den först skall ta sig och 
sedan bestämma var den vill utifrån den punkten. Ett exempel är att man har tre 
datorer, dator nummer 1 är en server, dator nummer 2 är en klient och dator 
nummer 3 är en WAN emulator. Tanken är att man vill testa hur en ostabil 
koppling mellan server och klient försämrar prestanda eller upplevelse. Det man 
gör är att man omdirigerar hur informationen ska färdas, det vill säga att istället 
för att klienten ska skicka informationen till servern så säger man till datorn att 
om man försöker skicka information till en specifik IP-adress, som i detta fall är 
servern, ska den istället skicka informationen till WAN emulatorn där den sedan 
skickas vidare. En visuell representation av hur det nya flödet ser ut syns i 
figuren ovan där den omdirigerade vägen för informationen att färdas är blå 
streckad medan den ursprungliga vägen är röd streckad. När vi har sagt till alla 
datorer att omdirigera paketen som skickas mot servern via datorn med WANem 
installerat kan testandet börja. Genom att ändra variabler på WANem maskinen 
så ser man redan skillnader om man skriver in kommandot "ping" i 
kommandotolken, till exempel att paket har börjat försvinna eller att det tar 
längre tid för paketen att komma fram. 
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3 Frågeställning 

Vår frågeställning är: ”Hur mycket latency i millisekunder (ms) över nätverk kan 
man som spelare tolerera innan man inte vill spela ett givet RTS-spel längre?”.  
Denna frågeställning finner vi svar till genom att vi samlar in data från våra 
testpersoner som får spela Age of Mythology och Starcraft för att sedan jämföra 
dessa resultat. Vi jämför senare även resultaten från vår tidigare förstudie där vi 
undersökte samma sak fast med FPS-spel istället med resultaten från denna 
studie för att se ifall dessa skiljer sig åt.  
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4 Metod 

Det här kapitlet kommer att handla om hur vi byggde upp allting, hur vi utförde 
experimenten och sedan hur vi sammanställde resultaten.  

4.1 Val av spel 

I denna studie så har vi valt att använda oss av spelen Age of Mythology 
(hädanefter förkortat “AoM”) och Starcraft: Brood War (hädanefter förkortat 
”Starcraft”) för att testa med latency på. Anledningarna till varför vi valde just 
dessa spel är för att vi ville ha spel som var så pass gamla att de inte använde sig 
av egna servrar som vi i sådana fall hade varit tvungna att koppla upp oss till, 
men ändå så pass nya och populära att studien fortfarande skulle kännas 
relevant. Anledningen till varför vi inte vill koppla upp oss mot spelets egna 
servrar är för att då hade en extra, oväntad latency lagts till den redan nuvarande 
simulerade latencyn, och detta skulle då kunna skada resultaten och ge en extra 
felkälla. 

4.2 Genomförande 

I denna del går vi igenom hur vi tänkt genomföra undersökningen på de olika 
spelen, och sedan hur vi faktiskt gjorde. Anledningen till att vi delade upp det är 
för att vi gjorde en del ändringar under själva utförandet som vi inte hade 
planerat med.  

4.2.1 Planerat Genomförande 

Planen är att vi ska koppla ihop flera datorer över ett lokalt nätverk och sedan 
simulera latency med hjälp av programmet WANem. Vi tänker basera vårt val av 
latency från texten The Effect of Latency on User Performance in Warcraft III, så vi 
testar latencys från 0 – 2000 ms med 200 ms avstånd mellan varje, så totalt 
testar vi tio olika latencys, eller elva om man räknar med ingen latency alls. 
Sedan låter vi ett antal testpersoner spela Age of Mythology först och ställer då 
frågan: “Vill du fortsätta spela på grund av latency?” till alla försökpersoner, och 
därefter sammanställer vi alla resultat i en tabell. Sen tänker vi låta samma antal 
personer spela Starcraft och även sammanställa dessa resultat i samma tabell. I 
bästa fall är dessa personer även samma personer som testspelade Age of 
Mythology för då kan vi se bättre om toleransen för latency skiljer sig mellan 
spelen på ett annat sätt än om det skulle vara olika personer i varje 
undersökning. Vi tänker oss att ungefär tio testpersoner per spel är ett rimligt 
nummer och kan lätt uppnås med tanke på utbildningen vi går på. Detta innebär 
runt fem matcher per spel. Till sist sätter vi ihop samtliga resultat i ett diagram 
som vi enkelt kan jämföra med resultaten från vår förstudie. 

4.2.2 WANem Implementation 

Vi använde WANem för att kunna styra över hur lång fördröjning som vi skulle 
emulera men det var inte det enda vi behövde göra för att det skulle fungera bra. 
Vi var tvungna att säga specifikt till de datorer som var inblandade i testet hur de 
skulle kommunicera. Detta problem löste vi med att skriva in en funktion som 
kallas för “route” in i datorns kommandotolk. Det “route” gör är att man kan 
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specificera vilken väg som informationen ska skickas först. Därför använder vi 
detta för att dirigera trafiken igenom emulatorn så att man får den fördröjning 
som man vill ha. 

4.2.3 Utförande 

För båda spelen krävde vi två testspelare per match. Vi hittade dessa spelare 
genom att fråga personer på vår utbildning där alla är kunniga inom spel ifall de 
ville testspela, och att hitta personer som både spelat och inte spelat AoM 
och/eller Starcraft fast ändå var kunniga inom spel generellt visade sig inte vara 
utmanande. På båda spelen var dock även en tredje spelare tvungen att vara med 
för att kunna starta upp spelet med denne spelare som värd. Detta innebär att all 
nätverkstrafik går genom denne spelare och inte någon av de andra, vilket hade 
varit ett problem då den spelaren isåfall hade fått information om spelet 
snabbare till sig än den andra, och då hade inte latency betett sig lika på båda 
klienterna och vi hade fått varierande resultat. Dock saknade både AoM och 
Starcraft versionerna som vi testade på ett åskådarläge, det vill säga ett läge där 
man kan se på matchen men inte vara delaktig i den, så den tredje spelaren var 
även tvungen att delta i testmatchen som en riktig spelare, något som verkligen 
inte var optimalt för denna undersökning. Den tredje spelaren fick dock inte 
involvera sig med de andra spelarna på något sätt och i varje match på AoM 
förstörde denne sina egna hus för att så snabbt som möjligt döda sig själv och för 
att kunna åka runt med en fri kamera och istället åskåda allt som händer i spelet. 
I Starcraft var det dock inte lika enkelt att döda sig själv, så vi informerade 
istället testspelarna om vilken färg värdspelaren hade så att de skulle kunna 
lämna denne spelare ensam och på så sätt låta värden påverka resultatet så lite 
som möjligt.  

Innan en match skulle starta så frågades spelarna ut om deras tidigare 
spelerfarenheter för att vi ska kunna analysera resultaten bättre, och under tiden 
spelarna spelade så ändrades latencyn ungefär var fjärde minut och därefter 
ställde vi frågan “Vill du sluta spela på grund av latency?” till spelarna. Svaren 
dokumenterades sedan ned i en tabell så att det skulle vara enkelt att, när alla 
resultat var insamlade, skapa grafer av dem. Totalt spelades fem matcher på 
båda spelen med olika spelare varje match. Vissa spelare var dock med och 
deltog på båda spelen, något som vi tar upp senare i kapitel 6 Diskussion.  

4.3 Sammanställning av Resultaten 

För att skapa en visuell representation av resultaten från våra testsessioner av 
både Starcraft och AoM så använde vi oss av programmet RStudio (RStudio, Inc. 
2012) som är en interaktiv utvecklarmiljö till statistikspråket R (Team 2013). 
Med detta program så ritade vi en graf till varje spel genom att använda oss av 
det normala grafritarkommandot “curve()”, tillsammans med en 
beräkningsmodell som vi skapade genom att utföra binom logistisk regression 
på den insamlade datan genom kommandot “glm()” från tilläggspaketet 
Lme4(Bates et al. 2013) version 1.0-4. Detta gav oss en graf per spel över hur 
stor chansen är att man slutar spela beroende på hur hög latencyn är, och dessa 
grafer kan ses i kapitlel 5 Resultat.  
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5 Resultat 

I denna del går vi igenom resultaten av de olika försöken. Vi presenterar även 
resultaten av hur många av försökspersonerna som hade spelat RTS-spel tidigare 
och ifall de spelat något annat spel i samma spelserie.  

5.1 Bakgrundsfakta om Försökspersonerna 

Här kommer vi presentera resultaten från frågorna vi ställde innan 
undersökningarna startade, som var ”Hur mycket online-spel spelar du 
generellt?”, ”Hur mycket RTS-spel spelar du generellt?” och ”Har du spelat detta 
spel förut?”. 

 

 

 
 

  

Diagram 1 visar fördelningen av svaren på frågorna “Hur mycket online-spel spelar du generellt?”och “Hur mycket RTS-spel spelar du 
generellt?” 
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5.2 Latency 

Här visar vi upp de grafer som vi sammanställt av den insamlade datan. Vi 
analyserar datan mer ingående under kapitel 6 Diskussion.  

Diagram 2 visar hur många av testpersonerna som spelat dessa spel tidigare. 
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Graf 1 visar hur stor chansen är för en spelare att sluta spela i förhållande till latency i spelet Age of 
Mythology. 

 

Denna graf visar resultaten från vår insamlade data från testerna med spelet Age 
of Mythology, där man på X-axeln ser hur hög fördröjning som vi gett spelarna 
medan Y-axeln visar hur stor chansen att man slutar är.  

 

Tabell 1 är en tabell over P-värden till Graf 1 

Tabell 1 

 Estimate CI P-value 

(intercept) -3.523 -5.238 -- -2.208 0.000 *** 

Latency 0.002 0.005 – 0.003 0.003 *** 
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Graf 2 visar hur stor chansen är för en spelare att sluta spela är i förhållande till latency i spelet 
Starcraft: Brood War. 

 

Graf 2 visar hur stor chansen att man slutar spela i Starcraft beroende på 
fördröjning i testerna som vi utfört, som tidigare har vi fördröjningen på X-axeln 
och chansen att man slutar spela på Y-axeln. 

 

 

 

  

Tabell 2 är en tabell over P-värden till Graf 2 

Tabell 2 

 Estimate CI P-value 

(intercept) -4.0804 -6.1883 -- -2.5373 0.000 *** 

Latency 0.0062 0.0041 --  0.0092 0.000 *** 
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6 Diskussion 

I denna del av studien så diskuterar och analyserar vi resultaten, går igenom 
vissa felkällor och vad vi hade kunnat göra bättre ifall vi skulle göra om denna 
studie. 

6.1 Analys om Resultatet 

Vi valde dessa två spel för att vi ville ha ett långsammare RTS (AoM) och ett lite 
snabbare (Starcraft) för att kunna jämföra ifall latency hade olika effekt på dessa 
två spel, och det kan man nog säkert säga att det har haft. Till skillnad från 
Starcraft, vars gräns enligt våra resultat går vid runt 600-800 ms, så är det fullt 
möjligt att spela AoM med en fördröjning på över 2000 ms, också enligt våra 
egna resultat. Detta kan bero på två saker, det första är att det kan vara så att 
Starcraft är, som sagt, ett snabbare RTS än vad AoM är, och lider därför värre av 
latency och blir svårare att spela med fördröjningar. Men det kan också bero på 
att spelen hanterade latency på helt olika sätt. 

Det enda som fördröjdes i AoM när man lade till latency var att det tog extra lång 
tid för spelarens inputs att registreras, vilket oftast inte ens märktes då spelaren 
redan hade gått vidare till en annan sak i spelet då allting hände och därför 
påverkade inte latency spelandet så mycket. I Starcraft däremot saktades hela 
spelet ner, och på latencys på 800 ms och uppåt så var spelet tvunget att ladda 
ungefär varje sekund för att komma ikapp och synkronisera allting, vilket 
resulterade att hela spelet stod still under denna tid och gjorde det nästan 
ospelbart. Detta påverkade definitivt resultaten och tas upp mer under delkapitel 
6.3.1 Felkällor. Men även om detta inte hade varit fallet, och båda spelen hade 
hanterat latency på exakt samma sätt, så är det fortfarande en mycket stor risk 
för att Starcraft hade lidit mer av latency än vad AoM gjorde, och därför gett 
liknande resultat till vad vi nu fått. 

Det är även värt att påpeka att resultaten mellan spelen kan skilja sig så mycket 
åt även för att hälften av spelarna som spelade AoM aldrig hade spelat spelet 
innan. Därför kan deras syn på latency vara lite annorlunda än personers syn 
som spelar spelet ofta då de inte vet riktigt vad man kan göra i spelet och/eller 
hur man spelar ett RTS-spel överhuvudtaget. 
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Graf  3  visar en kombinerad graf där resultaten från spelen i studien visas på samma graf. Grön linje 
är Age of Mythology och röd är Starcraft: Brood War.   
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6.2 Jämförelse med Förstudie 

Vår förstudie handlade om ett liknande ämne, nämligen hur mycket latency över 
nätverk som krävs innan man som spelare inte skulle vilja spela ett FPS-spel 
över nätverk längre. Anledningen till varför vi valde FPS-spel före RTS-spel i den 
studien var för att det kändes enkelt att testa och därför kändes det bra som en 
förstudie. Dessa resultat kan ses i denna graf:  

 
 
 

Värt att notera är att denna studie fungerade lite annorlunda. 
Försökspersonerna fick ge ett nummer mellan ett och tio för att beskriva deras 
spelupplevelse istället för bara ett ja eller nej om huruvida man ville sluta spela 
eller inte. Detta kom att ändras till denna studie för att det var svårt att exakt 
veta var en spelare ville sluta spela och inte då samma nummer kan betyda olika 
saker för olika personer. Enklare, konkreta svar är enklare att tyda och enklare 
att få fram, så därför förenklade vi frågan som ställdes.  

 

 

  

Graf 4 visar hur latency i spelet Counter Strike: Source påverkar viljan att sluta spela det. Där 10 på y-skalan är att man 
vill stänga av det omedelbart 
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Det man kan få ut från denna graf är att runt 100 ms till 150 ms är då grafen 
stiger som mest, vilket troligen betyder att det är runt då spelare börjar vilja 
sluta spela. Detta är en stor skillnad jämfört med resultaten i denna studie då det 
kunde vara helt acceptabelt att spela AoM över 2000 ms till exempel. Detta beror 
troligast på att de olika spelen spelas på helt olika sätt. I FPS-spel, Counter Strike: 
Source i detta fall, så är det mycket viktigt att ha snabba reflexer med bra 
precision, något som fördröjningar över nätverk kan förstöra totalt. I RTS-spel 
däremot, även fast det spelas i realtid till skillnad från många andra spel, så är 
det inte lika viktigt att göra snabba, reflexiva saker lika ofta, utan det är viktigare 
att kunna spelet och att göra viktiga strategiska drag vid ungefär rätt tidpunkt. 
Därför är RTS-genren mer tolerant mot latency än vad FPS är.  
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6.3 Metodkritik 

6.3.1 Felkällor  

Eftersom att en spelares uppfattning av hur mycket latency det är beror väldigt 
mycket på vad spelaren gör i spelet vid just den tidpunkten så är det möjligt att 
vissa latencys har egentligen varit för mycket men att spelaren sade att det inte 
var det. Detta hade kunnat motverkas genom att vi delade upp spelandet i flera 
delar, såsom författarna av texten The Effect of Latency on User Performance in 
Warcraft III gjorde, och testat latency på varje del av spelmekaniken såsom att 
bygga byggnader, slåss, eller att bara utforska kartan. Detta tyckte vi dock skulle 
ta för lång tid, och det hade det med all säkerhet även gjort, men om vi hade gjort 
det så hade resultaten även varit mycket mer trovärdiga.  

Det är också möjligt att eftersom vi endast testade varje spel med tio olika 
personer per spel, varav några aldrig hade spelat spelet i fråga förut, att deras 
åsikter om vad som är acceptabelt eller inte grovt skiljer sig från resten av 
mänsklighetens. Det enda sättet att motverka en sådan felkälla är att undersöka 
på flera personer, men även i detta fall så är tid en faktor som sätter käppar i 
hjulen. Med tiden vi hade att göra undersökningarna på i åtanke så fick vi ändå 
väldigt många undersökningar gjorda, men för ett ännu säkrare resultat så hade 
det varit bättre med fler personer och mer tid.  

Värt att säga är också att spelen hanterade latency på helt olika sätt. AoM 
hanterade latency så att det tog extra lång tid för kommandoerna som spelaren 
gav olika karaktärer att utföras, medans allt i spelet annars var som vanligt. 
Spelarens karaktärer gick som vanligt, byggnader byggdes som vanligt och spelet 
tog hand om inputs som vanligt. I Starcraft däremot så saktades hela spelet ned 
när det var latency, och om man gav spelet en input under tiden spelet stod stilla 
och laddade så fanns det en chans att denna inte togs upp av spelet. Så generellt 
sett drabbade latency Starcraft mycket värre än för AoM, vilket definitivt 
påverkade resultatet för det spelet.   

Anledningen till varför vi valde lite äldre spel var ju för att vi inte ville koppla 
upp oss emot spelens egna servrar för att spela lokalt då detta skulle innebära en 
extra, oväntad latency. Dock skulle det kunnat ha varit bättre ifall vi valde lite 
nyare spel ändå så att resultaten skulle ge en mer korrekt bild av hur spelscenen 
ser ut idag, och då även kanske fler spelare skulle ha spelat spelen tidigare vilket 
även det nog skulle gett lite bättre resultat. De nyare spelen har även bättre sätt 
att hantera latency på, så det skulle ge en helt annan bild av hur latency 
uppfattas och hanteras av spelet.  
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6.3.2 Vad kunde ha gjorts bättre? 

En av de saker som vi kunde ha gjort bättre är att samla ihop testpersonerna 
innan vi började låta dem spela så att vi kunde ha strukturerat spelschemat 
bättre. Detta kunde ha gett oss fler testspelare som skulle kunna vara med och 
testa båda spelen. Genom att vi inte har haft ordentliga spelgrupper som kunnat 
medverka på ett effektivt sätt har vi i denna studie fått en väldigt liten 
svarsdatabas som är på minimumgränsen för att vara accepterad enligt oss. 
Detta har lett till att vi ibland inte fått ett tillräckligt generellt svar. 

Vi trodde även i början att, baserat på resultatet från vår tidigare förstudie, att 
det skulle räcka med en latency på högst 1000 ms för att få spelarna att vilja 
sluta spela. Men efter att ha läst texten The Effect of Latency on User Performance 
in Warcraft III så kände vi att vi var tvungna att drastiskt öka antalet 
millisekunder som spelaren skulle få uppleva. 2000 ms i latency som tak kändes 
ändå som väldigt mycket och vi trodde i ärlighetens namn att ingen skulle vilja 
fortsätta spela vid en sådan grad, oavsett spel. Därför så använde vi oss av tio 
olika latencys från 0 till 2000 med jämna mellanrum för att testa spelen. Vi 
gjorde detta för att vi inte riktigt visste heller var gränsen skulle gå och för att vi 
även trodde att vi skulle testa detta på både RTS-spel och MOBA-spel då vår 
studie såg annorlunda ut från början. Men som det visade sig så blev det inte så i 
slutändan och det vi hade kunnat göra var att om vi visste hur resultaten skulle 
skilja sig så spelen emellanåt, specialisera latencys beroende på vilket spel som 
skulle testas. Eftersom resultaten för AoM visade att gränsen för när man vill 
sluta spela kan ibland ligga över 2000 ms fördröjning så hade det kunnat vara 
nödvändigt att vi gick över denna gräns för just detta spel för att se var den 
högsta gränsen gick, men inte gå över 2000 ms för Starcraft då detta spelet 
skadades mycket mer av latency än vad vi hade trott.  

Det vi också hade kunnat göra var att se ungefär när våra testpersoner började 
vilja sluta spela, och runt den fördröjningen gå in mer på djupet och testa mindre 
skillnader i fördröjningen för att se mer exakt var det är dessa personer drar sin 
gräns. Detta hade dock krävt ytterligare testningar med flera personer och det 
hade tagit mer tid än vad vi hade, så därför så gjorde vi inte detta. Men om vi 
hade haft mer tid och personer till vårt förfogande så hade vi definitivt gjort 
detta för att få bättre resultat.  

Vi valde även att ändra frågeställningen mitt i studien och därför är det klart att 
vissa aspekter hade kunnat vara bättre om vi valt att göra studien mer inriktad 
på RTS-spel från första början. Vi hade snabbare kunnat få in testpersoner för att 
spela Starcraft till exempel, eftersom att från början hade vi inte tänkt testa 
latency på Starcraft utan på MOBA-spel istället, och vi hade snabbare kunnat 
fokusera på mer relevanta saker för denna studie. 

  



 23 

7 Slutsats 

Den slutsats som vi kommit fram till om vår frågeställning, som för påminnelsens 
skulle var när man som spelare inte vill spela ett givet RTS-spel längre på grund 
av latency, är att viljan av att sluta spela finns, men den beror på många olika 
faktorer.  

Vi kommer nämna två stycken som vi kommit fram till, och den första av dessa 
faktorer är spelets mekanik, det vill säga hur man spelar spelet. Ett FPS-spel som 
Counter Strike: Source har en lägre tolerans till latency än ett RTS-spel som 
Starcraft har då man i ett FPS-Spel vill ha en snabb reaktionstid eftersom att 
mycket viktiga saker händer samtidigt. Men samma problem finns även inom 
samma genre. Starcraft har lägre tolerans mot latency än vad AoM har, eftersom 
att man spelar spelen i olika hastigheter. AoM är ett långsammare spel än 
Starcraft då man i AoM sköter ett större samhälle, har fler resurser att tänka på 
samt större armeér överlag och därför sänks spelets hastighet och tolererar 
därför latency på ett bättre sätt. 

Den andra faktorn är hur spelet i sig tar hand om latency när man spelar. Om 
man tar AoM till exempel så verkar det som att man inte riktigt bryr sig om hur 
mycket latency som spelaren har i relation till spelvärlden om man inte kommer 
upp i riktigt höga siffror eftersom att spelet bara registrerar kommandon. Om 
man då jämför med Starcraft, som istället ligger och samlar ihop alla 
kommandon och sedan utför dem samtidigt, så är detta sätt klart sämre. Om man 
höjer latencyn tillräckligt mycket börjar spelet att hacka och bete sig underligt, 
och med det kan man med säkerhet säga att AoM behandlar latency på ett 
mycket bättre sätt. 

Om vi då återkopplar till vår frågeställning kan man nog med säkerhet säga att 
när det gäller Starcraft, enligt våra egna resultat, så går gränsen runt 600 ms. När 
det gäller AoM dock är det inte lika säkert att säga, men med tanke på att många 
testspelare var oerfarna och att vid runt 1000 ms började det bli svårt att utföra 
avancerade taktiska manövrar i strid i spelet, tycker vi att det är ungefär då som 
gränsen går för mer erfarna spelare. Men det är även fullt möjligt att gå långt 
över denna gräns och fortfarande spela, både som erfaren och nybörjare. 

Med tanke på att vi endast testade två spel och att många spel i RTS-genren 
spelas på helt olika sätt också, är det omöjligt att för oss med dessa resultat sätta 
ett generellt medelvärde om när man vill sluta spela för RTS-genren i helhet. 
Därför har vi ingen slutsats på den aspekten av studien med endast dessa 
resultat. 
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