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Abstrakt  

Syftet med arbetet är att undersöka huruvida det går det att utveckla ett spel 
som kan spelas både i verkligheten såväl som bakom en dator samtidigt. Hur 
kan ett spel som kombinerar virtuella och reella element utformas. Arbetet tar 
upp vilken teknik som kan användas samt hur en teknisk lösning kan se ut. 
All teknik som krävs för att realisera ett fungerande spel av denna typ finns 
tillgängligt och i detta arbete presenteras all bakgrund samt förarbete. 
Nyckelord: speldesign, gps, virtuell, gameplay
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1 Inledning 

 
Spelutvecklingen har ökat stadigt den senaste tiden. Reella och virtuella 

spelelement tillsammans är ett område som få spelutvecklare tagit sig an. 
Utrustningen har tidigare varit otillräcklig då trådlös kommunikation varit 
dyr och långsam samt GPS-utrustning (Global Positioning System) otymplig. 
Nu finns emellertid positioneringstjänster i stort sett vilken mobiltelefon som 
helst. Detta öppnar för möjligheten att göra spel som kombinerar virtuella 
och reella element. Detta arbete försöker definiera hur de olika elementen 
skulle kunna utformas samt vilken teknik som lämpar sig för detta ändamål. 
Tanken är alltså att skapa en mötesplats där virtuella och reella spelare möts. 
En spelare i exempelvis Tokyo ska kunna delta i samma spel som en spelare i 
Sverige. Förusättningen är dock att den ena spelaren sitter framför en dator 
medan den andra befinner sig på den plats där spelet fysiskt utspelar sig.     
 
 
 
 
 

Figur 1.  Spelare 1. sitter hemma vid sin dator och deltar med en 
virtuell karaktär medans spelare 2. befinner sig fysiskt på plats och 
deltar med GPS-utrustning. 
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1.1 Problem 
 

Problem som kan uppstå vid användandet av GPS är att exaktheten varierar 
samt att hinder såsom höga hus blockerar signalerna. Att balansera spelet kan 
vara ett problem i sig då den fysiska spelaren rimligtvis kommer att stöta på 
hinder som datorspelaren inte påverkas av, exempelvis dåligt väder, trafik, 
uppförsbackar. Ytterligare ett problem kan ligga i utformningen av GUI 
(Graphical User Interface) på en mobiltelefon med tanke på displayens 
begränsningar (upplösningen, skärmstorlek). Det finns rimligtvis en risk för 
att det blir alltför grötigt på displayen, särskilt om många spelare deltar samt 
om det finns objekt som powerups som förstås också måste visas. 
 
 
 

1.2 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka huruvida det går det att utveckla ett 
spel som kan spelas både i verkligheten såväl som bakom en dator samtidigt. 
Spelet ska bjuda spelaren på ungefär samma spelupplevelse oavsett hur det 
spelas. Detta kan rimligtvis innebära vissa problem, trots allt så finns det 
tydliga skillnader mellan att utföra något i en virtuell miljö jämfört med att 
utföra samma sak i en verklig miljö. Vi har ej för avsikt att utveckla ett 
färdigt spel då detta överskrider ramen för arbetet, målet är snarare att lägga 
grunden för spelet. I samband med detta så ska det även undersökas vilken 
teknik som lämpar sig bäst för ett spel av den här typen. 
 
 
 

1.3 Frågeställningar 
 
 

• Hur skulle spelet kunna designas gameplaymässigt 
 
• Hur balanserar man de reella och virtuella spelelementen 
 
• Finns det handhållen utrustning med GPS med nog kapacitet för att 

klara av detta. 
 

 
• Hur skulle man kunna implementera powerups i spelkonceptet 
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2 Teoretisk Bakgrund 

 
Här presenteras en sammanfattning som belyser såväl positioneringsteknik 
som speldesign. 
 

2.1 Positioneringsteknik 
 

En genomgång av de positioneringstekniker som lämpar sig bäst för detta 
arbete. I dagsläget, år 2006, är GPS det dominerande systemet. Galileo [6] 
planerar man ta i bruk 2008 och kommer då att ge ännu bättre precision och 
funktionalitet. 
 

2.1.1 Global Positioning System 
 

Global Positioning System (GPS) är det största och mest använda 
navigationssystemet idag. Det utvecklades av Department of defense (DoD) 
[3] i USA under 70-talet och togs i full drift 1983. Det består av ett nätverk 
av 24 stycken satelliter i omloppsbana runt jorden. Varje satellit har en 
omloppsbana på ca 12h (11h 57m 58.3s) och de roterar i 6 olika banor. Det 
finns alltid minst 4 satelliter tillgängliga överallt på jorden, vanligtvis dubbelt 
så många eller fler. När så är fallet väljer mottagaren de satelliter som ger 
mest exakt position. Var tionde år byts varje satellit ut och det sker därmed 
ett byte med jämna mellanrum för att alltid ha systemet i drift. De 
huvudsakliga användningsområdena för GPS-tekniken är att bestämma 
position, räkna ut rutter/navigera, följa rörelser, skapa kartor samt att ge 
exakta tidsangivelser. 
 

Till skillnad från t.ex. tv-satelliter är inte GPS-satelliterna geostationära, 
dvs. de rör sig ständigt. En satellit som är geostationär befinner sig ständigt 
över samma position på jorden genom att den roterar med exakt samma 
hastighet som jorden runt ekvatorn på en höjd av ca 35 000 km över havet 
[11]. Det underlättar genom att en antenn då endast behövs riktas in en gång. 
GPS-satelliterna däremot rör sig ständigt, 2 varv runt jorden per dygn. 
 

Positionsbestämningen går till på så sätt att mottagaren utför en 
avståndsmätning till de tillgängliga satelliterna och med hjälp av 
triangulering så fastställs en position då varje satellit hela tiden befinner sig 
på en känd plats.[4] Avståndet mäts genom att mäta tiden det tar för en signal 
från mottagaren att nå satelliten, för att bestämma en position i longitud och 
latitud behövs kontakt med minst 3 satelliter, för att även få en altitud behövs 
minst 4. 
Signalen färdas med ljusets hastighet och det minsta tidsfel får därför väldigt 
stor påverkan, därför finns ombord på varje satellit fyra stycken atomur som 
används för att garantera exakt tid vid varje positionering. Det finns en 
mängd faktorer som påverkar exaktheten i resultatet, som missvisande 
position för satelliterna, störningar i atmosfär/jonosfär/troposfär, 
signalavbrott och signalreflektioner pga byggnader/skog/tunnlar, tidsfel och 
störningar från andra sändare eller kommunikationsutrustning etc. 
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Figur 2. Tre satelliter behövs för att fastställa en position på jorden i latitud 
och longitud 
 
 

Antag att vi vet att avståndet till satellit nummer ett är 25 000 km, då 
befinner vi oss på en punkt någonstans på en sfär med radien 25 000 km med 
dess centrum i satelliten. Sedan mäter vi avståndet till fler satelliter och får då 
fram fler möjliga positioner. Då kan vi se närmare på de olika 
skärningspunkter av sfärerna som uppkommer och på så sätt få fram vår 
exakta position [2]. Tre satelliter är nog för att bestämma longitud och 
latitud, fyra för att även få med altitud, sedan ökar exaktheten om vi har ännu 
fler satelliter tillgängliga. 
 

Det har hela tiden varit fritt fram att använda GPS för civil verksamhet, 
dock la DoD till en felkälla, Selective Availability, för att förhindra att 
systemet användes mot USA i konfliktområden. Detta medförde att systemet 
fick en noggrannhet på upp till 100 meter. På grund av SA började det 
utvecklas system för att korrigera felet, t.ex. Differentiell GPS.   
 

DGPS [5] går ut på att en GPS-mottagare placeras ut på en exakt utmätt 
plats, GPS-signalen för den positionen jämförs med de kända, exakta, 
koordinaterna och en korrigeringssignal fås fram och skickas vidare med 
VHS-radio. Med denna korrigeringssignal kan andra GPS-signaler korrigera 
missvisningen, en exakthet på 0.5 - 5 meter kan då uppnås.  
Eftersom SA till stor del tappade sin effekt när nya system dök upp stängdes 
det av den 2:a Maj 2000, dock kan det fortfarande aktiveras inom specifika 
områden när DoD så behagar. 
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2.1.2 Galileo 
 
 Galileo är ett europeiskt satellitbaserat radionavigationssystem [6], detta 
kommer att bli ett civilt projekt till skillnad från GPS som är militärt 
kontrollerat. År 2008 beräknas systemet vara i full drift, det skall då ge större 
noggrannhet är GPS gör idag. Det utvecklas av European Space Agency 
tillsammans med EU. Systemet fungerar precis så som det amerikanska GPS, 
det kommer bestå av 30 satelliter varan 3 är reserver. Detta system kommer 
även att ha möjligheten att ge feedback till användarna vilket inte går med 
GPS, detta genom en SAR-funktion (search and rescue) när en användare 
anropar dels kan påbörja en sökoperation och dessutom ge användaren 
uppdateringar under tiden. Samma utrustning som används med GPS 
kommer att fungera med Galileo. 
 
 
2.1.3 National Marine Electronics Association 
 
 National Marine Electronics Association, förkortas NMEA [7].  De 
har utvecklat protokollet, NMEA 0183 [8], som används för 
kommunikationen med GPS-mottagarna. 
Det finns två huvudsakliga protokoll. NMEA0183 använder sig av 4800 bps 
medans det nyare, men mindre använda, NMEA-HS kan använda sig av 
38400 bps. Fullständig dokumentation köpes direkt av NMEA, dock går det 
att hitta allt som kan behövas på nätet eller i div. böcker om GPS-utrustning. 
Dock bör man tänka på att man riskerar, som NMEA är mycket noggranna 
med att påpeka, att råka ut för gammal information. 
 

Det en GPS-mottagare får från satelliterna är en ständig ström av strängar 
som skiljs åt av ”nyrad”-tecken. Varje sträng börjar med $ och sedan följer 6 
tecken, de två första är en form av ID, GP för GPS-mottagare och LC för 
Loran-C mottagare t.ex. Följande tre tecknen talar om vad informationen i 
strängen innehåller. Det finns 85 olika sorters strängar i NMEA 0183 v 3.0. 
Till exempel $GPGGA talar om att den följande informationen är ”Global 
Positioning System Fix Data”. En sådan sträng kan t.ex. se ut som följande: 
 
$GPGGA,170834,4124.8963,N,08151.6838,W,1,05,1.5,280.2,M,-
34.0,M,,,*75 
 
Varje datatyp skiljs i strängen åt av kommatecken, det en $GPGGA-sträng 
innehåller är följande data: 
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Namn Exempeldata Beskrivning 

Sentence Identifier $GPGGA Global Positioning System 
Fix Data 

Time 170834 17:08:34 UTC 
(Coordinate d Universal 
Time) 

Latitude 4124.8963,N 41d  
24.8963´ N 

Longitude 08151.6838,W 81d 
51.6838´ W 

 
Fix Quality 
0 = Invalid 
1 = GPS fix 
2 = DGPS fix 

 
 
 
1 

 
 
Datan är från en GPS fix 

Number of satellites 05 5 satelliter tillgängliga 

Horizontal Dilution of Precision 
(HDOP) 

1.5 Relativa precisionen av 
horisontella positionen 

Altitud 280.2, M 280.2 meter over havet 

Height of geoid above WGS84 
ellipsoid  

-34.0, M -34 meter 

Time since last DGPS update Blank Ingen senaste tid för 
uppdatering 

DGPS reference station ID Blank Inget stations ID 

Checksum *75 Används för att 
kontrollera data 

 
Tabell 1- Förklaring av de olika delarna i en NMEA-sträng av GPGGA-typ (GPS FIX), varje datatyp 
är skiljd åt av kommatecken och avslutas med ”radbyte-tecken”. 
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2.2 Speldesign 
 
Här presenteras en rad olika områden som rör området speldesign. 

Även gruppen Blast Theory vars arbete inom ämnet är relevant för 
rapporten tas upp. 
 
 
2.2.1 Gameplay 
 

Ett spel som blandar virtuella och reella element kan framstå som väldigt 
olikt de spel vi är mer vana vid att se. Men vad alla spel trots detta har 
gemensamt är gameplay. 
 

Gameplay är till stor del beroende av diverse regler och gränser. Dessa 
måste följas av samtliga spelare för att spelet inte ska spåra ur. Här dyker ett 
potentiellt problem upp. I ett elektroniskt spel som endast spelas med hjälp av 
en dator/spelkonsol kan dessa faktorer kontrolleras väldigt effektivt iochmed 
att reglerna och begräsningarna finns kodade i respektive spel. Detta innebär 
att det inte går att bryta mot reglerna såvida inte spelaren lyckas utnyttja en 
eventuell bugg som kan finnas i spelet. 
 

Ser vi däremot på ett spel som spelas på såväl en dator som i fysiska 
miljöer så blir det genast mer komplicerat. Spelaren bakom datorn kan 
fortfarande kontrolleras effektivt, men vad är det som hindrar spelaren ute på 
stan från att fuska? Ett tänkbart scenario vore att spelaren ute på stan har som 
uppgift att jaga samt fånga den virtuella spelkaraktären som kontrolleras av 
spelaren bakom datorn. Vad är det så som skulle hindra spelaren ute på stan 
från att helt enkelt skaffa sig ett annat fortskaffningsmedel såsom en cykel, 
varpå den virtuella spelkaraktären lätt kan fångas in iochmed 
hastighetsskillnaden. En tänkbar lösning vore att ha en opartisk domare som 
övervakar spelaren ute på gatan. Ett problem med detta vore förstås att denna 
spelform utan problem skulle kunna spelas när som helst samt av vem som 
helst. Även om både spelaren på gatan och spelaren bakom datorn båda höll 
sig till reglerna till sin bästa förmåga så finns det fler faktorer som skulle 
kunna bidraga till att spelets gameplay blir obalanserat. Rörelsehastigheten 
för personen på gatan skulle förstås variera beroende på vem som åtar sig 
denna roll. Ett problem blir då hur man går tillväga för att bestämma 
hastigheten för den virtuella spelkaraktären som kontrolleras av spelaren 
bakom datorn. En tänkbar lösning vore att ge den virtuella karaktären en 
rörelsehastighet baserat på genomsnittet. Men i en situation där spelaren ute 
på gatan av en ren händelse råkade vara en löpare eller liknande och således 
ligga högt över snittet så skulle spelets gameplay sannolikt bli väldigt 
obalanserat och upplevas som frustrerande för den person som kontrollerar 
den virtuella karaktären. För att motverka detta så vore en lösning att ge 
datorspelaren möjligheten att justera fysiken hos den virtuella spelkaraktären.  
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2.2.2 Powerups 
 

Ytterligare en sak som skulle kunna rubba balansen i spelets gameplay är 
om så kallade powerups skulle implementeras i spelet – Anledning till detta 
är att powerups skulle behöva ge olika effekter beroende på spelartyp. 
Powerups i sig skulle endast existera på en datanivå snarare än att vara 
fysiska objekt. Således kan personen ute på gatan inte påverkas lika påtagligt 
som den virtuella spelkaraktären. Ett scenario vore att datorspelaren tog en 
powerup som temporärt ökade den virtuella spelkaraktärens hastighet. Detta 
vore sannolikt lätt att implementera. Men om personen på gatan däremot tog 
samma powerup så skulle förstås inte hastigheten hos denna person plötsligt 
ändras. Vad man däremot skulle kunna tänka sig är att powerups ger olika 
effekt beroende på vem som tar dom. Även om den ovan nämnda powerup ej 
skulle kunna påverka spelaren på gatan på samma vis så kan en liknande 
effekt uppnås på annat vis – nämligen att låta en powerup, om tagen av 
spelaren på stan sänker den virtuella spelkaraktärens hastighet. Iochmed detta 
så uppnår man samma resultat som om spelaren på gatan plötsligt hade blivit 
snabbare. 
 

Trots att spelaren på gatan inte kan påverkas lika lätt av powerups då 
han/hon är en fysisk spelare så kan powerups påverka spelaren indirekt 
genom utrustningen som används för att hålla reda på den virtuella 
spelkaraktären. En powerup-effekt för den virtuella spelkaraktären vore att 
påverka GPS-utrustning negativt hos spelaren på gatan. Symbolen på kartan 
som ger information om den virtuella spelkaraktärens position skulle 
exempelvis kunna försvinna temporärt. Spelaren på gatan är i en sådan 
situation oförmögen att fortsätta jakten, medan spelaren som kontrollerar den 
virtuella spelkaraktären kan passa på att öka avståndet mellan sig själv och 
den andra spelaren. Det finns en påtaglig risk i att samma powerup skulle ge 
olika effekt beroende på vem som tar den. Förvisso så är syftet med 
powerups att temporärt rubba balansen och skapa lite mer spänning i spelets 
gameplay, men trots detta så framstår det som viktigt att balansera effekterna 
av dessa powerups för att undvika att någon utav spelartyperna får ett 
orättvist övertag [1]. 
 

Istället för den tidigare nämnda effekten där spelaren på gatan helt enkelt 
inte längre fick se den virtuella spelkaraktärens position så skulle spelet lika 
gärna kunna skicka falsk information om vilket håll den virtuella 
spelkaraktären faktiskt rör sig i. Spelaren på gatan skulle då kunna jaga vad 
han tror sig vara den virtuella spelkaraktären in i en återvändsgränd varpå 
powerup-effekten avtar och spelaren på stan inser att han/hon blivit lurad. En 
powerup som denna vore särskilt intressant för spelets gameplay eftersom det 
skulle ge spelet ett ökat mått av taktik. Spelaren på gatan skulle inte 
nödvändigtvis kunna lita på sin GPS-karta till 100% utan istället tvingas 
fråga sig själv saker som varför den virtuella spelkaraktären skulle springa in 
i en återvändsgränd. På samma vis skulle datorspelaren som styr den virtuella 
spelkaraktären kunna bluffa genom att springa in i just en återvändsgränd och 
sedan hoppas på att spelaren på gatan tolkar det som effekten av en powerup 
snarare än att den virtuella spelkaraktären faktiskt befinner sig i gränden. 



     
 

  12
  
  

 
 

2.2.3 Designfällor 
 
Det finns diverse designfällor när man skapar ett spel. Detta framstår som 
särskilt viktigt när det gäller ett så pass outforskat område som att 
sammanföra det virtuella och reella. 
 
En sådan designfälla skulle kunna tänkas vara storleken på spelplanen. 
Att ha ett spel var spelplan är en hel storstad kan möjligtvis framstå som 
lockande sett ur ett utvecklar-perspektiv, men i praktiken så skulle detta 
sannolikt innebära problem för spelarna. Detta skulle nämligen resultera i 
att interaktionen mellan spelarna blire mindre frekvent motför om 
spelplanen skulle göras mindre. Detta i sin tur kan leda till att spelarna 
går vilse, blir uttråkade samt förvirrade. Slutresultatet blir att spelarna 
inte upplever någon motivation att fortsätta spela. En möjlig lösning på 
ett problem av den typen vore att låta spelplanens storlek baseras på 
antalet spelare som deltar i spelomgången. 
 
En annan potentiell fälla vid designandet av spelet vore att bli för lyrisk 
över de nya möjligheterna och därför försöka göra för mycket på en och 
samma gång – med andra ord ett spel som har många funktioner men 
som samtidigt riskerar att inte kännas särskilt genomarbetade och i sin tur 
får spelet i helhet att upplevas som ofokuserat. 
 
Ytterligare än fälla vore att inte vara fullt medveten om vad som faktiskt 
går att göra med utrustningen som finns tillgänglig. Att exempelvis 
påbörja skapandet av ett spelläge i spelet där ett stort antal spelare deltar 
samtidigt kan visa sig vara ett misstag om det sedan visar sig att tekniken 
inte är tillräckligt för att hantera det. Med anledning av detta så vore det 
sannolikt en god ide att åtminstonde till en början fokusera på design av 
enklare speltyper som ej är lika krävande.  
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2.2.4 Speltyper 
 

Utöver det spelupplägg som beskrevs tidigare så finns det fler upplägg som 
skulle kunna tänkas fungera i ett spel som blandar reella och virtuella 
spelelement.  
 

2.2.4.1 Tag 

 
‘Tag’ är en rätt simpel spelform. En person har som mål att hinna ifatt och 

peta på någon utav de andra deltagarna varpå den personen tar över rollen 
som jagaren. Det finns emellertid några potentiella problem med denna 
speltyp. Traditionellt sett så spelas ’Tag’ i grupper på åtminstone 3 personer, 
således är det sannolikt svårare att organisera en spelrunda motför om endast 
2 spelaren deltar. 
 
 

2.2.4.2 Capture the Flag 

 
‘Capture the Flag’ är en speltyp som länge figurerat i FPS-genren (First 

Person Shooter). Det fungerar på så vis att deltagarna delas upp på två lag 
med en flagga vardera. Målet är sedan att ta sig till motståndarlaget och stjäla 
deras flagga. Det här spelsättet vore sannolikt ett av de svårare att realisera. 
Först och främst så kräver spelsättet minst 4 spelare för att uppnå ett 
acceptabelt ’flow’. Anledning till detta är att åtminstone en spelare bör stanna 
kvar hos sitt eget lags flagga och vakta den medan det även behövs någon 
som försöker sig på att ta motståndarflaggan. Det är emellertid möjligt att det 
behövs så mycket som 8 spelare totalt för att spelet ska kunna upplevas som 
givande för spelarna. Ett intressant sätt att variera denna speltyp på vore 
genom lagindelningen. En möjlighet vore att respektive lag består av såväl 
folk ute på gatan som virtuella karaktärer kontrollerade av datorspelare. En 
annan möjlighet vore att ha samtliga folk ute på gatan i ett lag tävlandes mot 
det andra laget som i sin tur endast består av virtuella karaktärer. På detta vis 
så skulle det bli en slags tävling mellan de två olika spelsätten. 
 
 

2.2.4.3 Co-op (mellan reella och virtuella) 

 
Co-op (Co-operation) mellan reella och virtuella spelare vore ett spelsätt 

som inte nödvändigtvis behöver grunda sig lika mycket i fysisk ansträngning 
som många andra spelsätt. Det kanske mest väsentliga i detta upplägg vore 
just samarbetet mellan de olika spelartyperna för att klara av ett uppdrag. Ett 
tänkbart scenario vore att spelaren på stan får i uppdrag att söka upp en 
uppdragsgivare som också befinner sig på stan i fysisk form. När spelaren på 
stan väl kommer fram så ställer uppdragsgivaren en svår faktafråga som 
spelaren på stan sannolikt inte kan besvara alls på egen hand, istället blir det 
upp till datorspelaren att med hjälp av sin dator leta efter svaret. 
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2.3 Blast Theory 

 
Blast Theory [10] är en grupp som under några års tid har sysslat med att 

försöka föra samman de virtuella och reella världarna. Gruppen leds av Matt 
Adams, Ju Row Farr och Nick Tandavantij. Totalt sett så består gruppen av 
sju personer och är baserad i Brighton, England. Blast Theory har blandannat 
arbetat med projekt som ’Can You See Me Now?’,  ’Uncle Roy All Around 
You’ och  ’I Like Frank’. Med hjälp av dessa projekt så har gruppen strävat 
efter att utforska interaktiviteten och förhållandet mellan det reella och 
virtuella.  
 

Trots dessa projekt som utforskar förhållandet mellan det reella och 
virtuella i spelväg så anser sig Blast Theory själva främst vara konstnärer 
snarare än spelutvecklare. Projekten har uppmärksammats på en rad olika 
mässor och utställningar världen runt såsom: Festival Escena 
Contemporanea, Madrid the Dutch Electronic Arts Festival, Rotterdam m.fl. 
 
2.3.1 Can You See Me Now? 
 

Projektet ’Can You See Me Now’ är särskilt relevant för denna rapport då 
det bygger på att en datorspelare styr sin spelkaraktär genom en virtuell stad 
samtidigt som en annan spelare befinner sig på plats i den fysiska staden och 
har som mål att jaga den virtuella karaktären med hjälp av GPS-utrustning. 
Upp till 20 personer åt gången kan delta i spelet. 
 
2.3.2 Uncle Roy All Around You 
 

Precis som I ‘Can You See Me Now?’ så spelas detta spel både på nätet i 
en virtuell stad och på gatorna i den faktiska staden. ’Uncle Roy All Around 
You’ går ut på att onlinespelare och folket ute på gatorna samarbetar i hopp 
om att hitta Uncle Roys kontor.  
 
2.3.3 I Like Frank 
 

I spelet ’I Like Frank’ så kommunicerar spelarna i den riktiga staden med 
spelarna i den virtuella staden i ett försök att hitta Frank. Datorspelarna rör 
sig genom den virtuella staden och öppnar då upp foton över staden. Ett utav 
dessa foton innehåller i sin tur var ett hemligt objekt befinner sig. 
Datorspelarna måste sedan anlita en spelare ute i den riktiga staden som går 
och hämtar det specificerade objektet, vilket i sin tur leder vidare till något 
nytt. På så vis fortsätter samarbetet mellan datorspelarna och spelarna i den 
riktiga staden. 
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3 Metod 

 
En rad olika metoder har använts; litteraturstudier, intervjuer och 

testförsök. Inledningsvis tog vi reda på vilken teknik som fanns tillgänglig 
och vore passande för detta ändamål. Detta gjordes med hjälp av intervjuer 
och studier av vad som fanns tillgängligt på marknaden. Därefter valde vi ut 
den mest lämpade efter de specifikationer vi tidigare kommit fram till. 
Slutligen påbörjade vi tester för att se hur detta skulle gå att lösa praktiskt 
samt fortsatta intervjuer för att ta reda på lämpliga tekniska lösningar. 
 

4 Genomförande 

 
Efter det inledande informationssamlandet påbörjade vi parallellt en 

undersökning om vilken utrustning som skulle lämpa sig för detta samt 
deltog i ett seminarium som Blast Theory tillsammans med Svenska 
Datorspelsintitutet [12] ordnade. Vi intervjuade Per Liljegren på FPX [9] om 
den utrusning de hade tillgång till och vilka erfarenheter de kunde dela med 
sig av. Detta ledde fram till en mer detaljerad specifikation på 
telefon/handdator/PDA och hur kommunikationen skulle behöva se ut mellan 
de olika klienterna/server/GPS:er.  
 
 
 

4.1 Val av utrustning 
 
Under vår intervju kom vi fram till följande specifikation: 
 
• Handhållen enhet 
• Inbyggd GPS 
• Kraftfull processor 
• Bra minneskapacitet 
• Windowsbaserat operativsystem 
• Stor skärm 
 

Tillsammans med Per och hans tekniska kunnande och vårat koncept växte 
en mer klar bild fram. En handhållen enhet, telefon eller handdator, var 
nödvändig då en bärbar dator inte är praktiskt lämpligt. Därtill skulle det 
behövas en inbyggd GPS då det blir mindre utrustning och komplikationer. 
En processor nog kraftfull för att hantera mängden data och visning av kartor 
och dyl, bra minneskapacitet av samma anledning. Ett windowsbaserat 
operativsystem då det avsevärt underlättar programmering och hantering av 
kommunikation då mängden information och tidigare utvecklade program till 
största delen finns till sådana. Slutligen behövs en stor och tydlig skärm då 
det måste vara möjligt att få en snabb och överskådlig uppfattning av 
information. 

Direkt kunde vi konstatera att det inte skulle bli många val då utbudet av 
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handhållna enheter med kombinationen av inbyggd GPS samt 
windowsbaserat OS inte är allt för vanligt förekommande. 
 
Följande handhållna enheter har undersökts: 
 

 
Tabell 2 - Genomgång av undersökt utrustning inför inköp. Alla specifikationer är 
hämtade från tillverkarnas hemsidor. 
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Efter grundligare genomgång så kvarstod två telefoner, specifikationer 

finns på bilaga 1, och valet föll slutligen på HPs iPAQ HW6515 då den var 
något billigare än konkurrenten. Tydligare specifikationer på produkterna 
hade varit uppskattat från tillverkarna, Siemens t.ex. var väldigt dåliga på att 
redogöra mer exakt för sina modeller. Viss information gick att hitta på 
recensioner av vissa modeller men känns inte helt pålitlig och när vi redan 
hade ett flertal telefoner att välja på så nöjde vi oss med detta urval även om 
det mycket möjligt kan finnas fler modeller som kunde ha passat. 
 
 

4.2 Teknisk lösning 
 

På den inköpta telefonen (HP iPAQ HW6515) opererar GPS:en på den 
virtuella COM-porten nr. 7. Det innebär att de primära data vi vill läsa ut, 
dvs. alla NMEA-strängar måste läsas av därifrån. Det behövs då en så kallad 
parser för att dela upp NMEA-strängen så att de olika delarna kan användas 
var för sig. Det finns en uppsjö av färdiga packet att köpa och även mycket 
diskussioner på diverse forum på nätet, men en av de lättaste att följa är 
”edhez’s WebLog” [14]. Den går igenom alla steg för att börja arbeta med 
GPS. I hans exempel användes precis som i vårat fall Visual Studio .Net. 
 

En sak att tänka på vid arbete med GPS:er och applikationer i Sverige (och  
överallt där något annat referenssystem används) är att de koordinater som 
fås av GPS:en är i WGS84 ( World Geodetic System 1984 ) eller ITRF  
( International Terrestrial Reference System ). Det kan därför behövas en 
transformation av koordinaterna till t.ex. RT 90 ( Rikets Koordinatsystem 
1990 ). För att transformera koordinater mellan de olika svenska systemen 
har Lantmäteriet en färdig funktion på nätet [15], mer information om hur 
man transformerar finns även att hitta i t.ex. Lantmäteriverkets utgivna 
böcker inom ämnet [13]. 
 

För att få en bra sammanfattning på de olika vanligaste systemen, samt de 
som är specifika för Sverige rekommenderas kapitel 5. i ”Real Time 
positioning; Construction and implementation of a GPS-Communicator.” av 
Christian Darnell och Christian Wilczoch vid Linköpings Universitet. [16]. 
Där finns även alla beräkningar för att transformera koordinater mellan 
systemen. 
 

Den informationen som är relevant när det kommer till spelidén blir 
positionen för telefonen. Det finns mycket annan information som ev. skulle 
kunna användas, att t.ex. ha med någon form av rutt-planenering och 
liknande. Men i ett första försök räcker x och y gott och väl. Genom att 
använda sig av minimal mängd data ökar även hastigheten och kostnaden 
minskar för trafiken då man vanligtvis betalar per skickad data när det 
kommer till mobiltelefoni. Alltså är det av stor vikt för ev. slutanvändare att 
hålla kostnaderna (datamängden) nere. 
Därefter skall datan skickas till servern (eller server/klient i det fall att det 
endast gäller ett försök med 1 datoranvändare), detta löses smidigast genom 
att använda sig av TCP/IP. Vid ett mindre test behöver inte en server 
användas utan det går att lösa så att användaren av den mobila klienten 
(telefonen, spelaren som fysiskt byter position) skriver in den fasta klientens 
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(datorn, spelaren som endast virtuellt deltar i spelet) IP. Den fasta klienten 
lyssnar på förutbestämd port och läser där av avsändarens IP och en 
anslutning öppnas mellan de två. Den fasta klienten behöver vid ett sådant 
test även den enbart skicka en x-koordinat och en y-koordinat till den mobila 
klienten. Det är all data som behöver skickas fram och tillbaka för ett första 
test. I en senare version behövs dock även data så som poäng, powerups, 
olika ”uppnådda mål” etc skickas precis i vilket annat spel som helst. 

 

5 Resultat 

 
Hur skulle spelet kunna designas gameplaymässigt 
 
Speldesign är en rätt öppen fråga och därför också svår att ge ett konkret 

svar på. Vad som står klart är att spelet bör vara välbalanserat mellan de olika 
spelartyperna. Just denna balans mellan spelarna framstår som särskilt viktigt 
just för att spel som blandar reella och virtuella element på det här viset är ett 
relativt outforskat område jämfört med de mer traditionella datorspelen. Sett 
till tekniska begränsningar samt det faktum att spelet är tänkt att kunna spelas 
när som helst och av vem som helst så framstår det som en bra ide att 
fokusera på enklare speltyper som inte kräver mer än två spelare åt gången.  

 
 
Hur balanserar man de reella och virtuella spelelementen 
 
För spelaren som spelar spelet med hjälp av en dator så är det viktigt att 

mycket händer för att behålla spelarens intresse. För spelaren som däremot 
befinner sig ute på gatan med gps-utrustning är det sannolikt viktigare att det 
händer så pass lite som möjligt för att spelaren ska kunna koncentrera sig på 
uppgiften i spelet - Detta för att spelaren ute på gatan sannolikt har fler 
störningsmoment än vad datorspelaren har, såsom trafik/väder m.m  

 
 
 
Finns det handhållen utrustning med GPS med nog kapacitet för att klara 

av detta 
 
Det finns idag, maj 2006, ett flertal telefoner/handdatorer med GPS som 

kan användas till denna typ av spel. Problemet är att de inte är så vanliga än 
och dyra i jämförelse med en vanlig telefon. För att få genomslag på ett 
virtuellt/reelt spel så måste en kritisk massa av spelare uppnås och det 
försvåras om nödvändig utrustning inte finns tillgänglig. Det kunde lösas 
t.ex. genom att spelet anordnas precis som t.ex. Lasergame. D.v.s. att man 
hyr utrustningen under tiden man spelar. Annars är det bara att vänta på de 
första 3G-telefonerna med riktig GPS och inte bara den enklare typen av 
positioneringstjänster som idag finns, eller att GPS blir standard i alla 
mobiltelefoner. Då skulle den enda kostnaden för att spela vara trafikavgiften 
för de data som skickas och tas emot. 
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Hur skulle man kunna implementera powerups i spelkonceptet  
 
 
Powerups existerar endast på en datanivå snarare än att vara fysiska 

objekt.  Då det är tydliga skillnader mellan en spelare med gps-utrustning och 
en virtuell spelkaraktär så står det klart att eventuella powerups skulle behöva 
ge olika effekt beroende på vilken spelartyp som använder sig utav dem. Den 
största utmaningen tycks ligga i att implementera powerups för just spelaren 
med gps-utrustningen då denna person till skillnad från den virtuella 
spelkaraktären ej består av data och således bara kan påverkas indirekt 
genom utrustningen. 
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6 Diskussion 

 
6.1 Av resultatet 

 
 
Resultatet av forskningen tyder på att det i dagsläget finns ett flertal 

telefoner/handdatorer med GPS som kan användas till denna typ av spel som 
blandar det virtuella och reella. Eventuellt så borde mer arbete ha lagts ner på 
gameplay-aspekten av arbetet då detta också är en viktig del. Istället för en 
undersökning av gameplay som främst bygger på litteraturstudier så hade det 
rimligtvis varit en god ide att utöver detta även utforska området med hjälp 
av andra metoder såsom enkätundersökningar. Det vore också en tanke att 
utveckla ett enkelt demo för att sedan låta testgrupper försöka sig på och 
uttala sig om spelets gameplay. Detta är emellertid något som överskrider 
ramen för arbetet. Vidare så visade det sig svårt att samla pålitlig information 
rörande ämnet då det tycks som om inte alltför mycket forskning har skett 
inom området. I jämförelse så var det betydligt lättare att hitta information 
om de mer tekniska delarna. 

 
Den största svårigheten vi stötte på var nätverksprogrammeringen, att 

kontrollera data från den virtuella COM-porten gjordes först genom en enkel 
terminalanslutning, och att sedan läsa av den finns det en uppsjö av tutorials 
och information om både på nätet och i böcker, som är lätta att sätta sig in i. 
Däremot var det svårare att utan tidigare erfarenhet ge sig på uppgiften att 
skriva klient/server för mobil/dator. Så för vidareutveckling bör antingen 
någon som arbetat med TCP/IP tidigare vara involverad alternativt en färdig 
lösning köpas. 

 
Vi valde att arbeta i Visual studio .NET då det är det enda verktyget vi 

tidigare använt i skolan för programmering så vi kände oss hemma med det. 
Då föll det sig även naturligt att välja ett platform med windows, men det 
finns inget som på något sätt hindrar att man bygger denna applikation till 
t.ex. Symbian som används i ett stort antal telefoner/handdatorer. 

 
 
6.2 Av metoden 

 
 
En rad olika metoder användes; litteraturstudier, intervjuer och testförsök.  
Att intervjua en sakkunnig person är ett effektivt sätt att snabbt sätta sig in i 
ett område och få hjälp med problemet. Vidare så fungerade 
litteraturstudierna som ett komplement till intervjuerna. Det tester som vi 
utförde på t.ex telefonens virtuella com-port, nmea-strängar, och parser är ett 
bra sätt att kontrollera att det man kommit fram till fungerar i praktiken. Ett 
spelbart demo hade förstås varit att föredra men   
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7 Slutsats 

 
 
 
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

En självklar fortsättning på detta arbete vore ett spelbart demo, allt 
förgrundsarbete och information som kan behövas finns att tillgå i denna 
rapport och de referenser som hänvisas till. Därtill behövs kunskaper i 
nätverksprogrammering, först och främst då TCP/IP.  

 
Andra områden som kan vara svårare men mycket intressanta är forskning 

inom speldesign och gameplay i denna kombinerade värld. Det finns 
oändliga möjligheter och då inget tidigare spel finns som begränsar eller satt 
någon form av standard är det endast fantasin som sätter de initiala gränserna. 
 

Teknikutvecklingen går snabbt framåt och inom de närmaste åren kommer 
Galileo förhoppningsvis att ta positioneringstekniken ett steg längre (planeras 
vara i full drift år 2008). Det kan då vara ännu ett intressant område för 
fortsatt forskning, skillnader, nya funktioner, förbättrad precision etc. 

 
7.2 Tack 

 
Vi vill framföra ett tack till några av de som bidragit med hjälp och 

synpunkter till vårat arbete: 
Vår handledare Goran Milutinovic. 
FPX i allmänhet och Per Liljegren i synnerhet. 
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9 Ordförklaringar 

 
Altitud – Höjden över en viss nivå. (vanligtvis meter över havet, eller fot 
över havet). 
 
Capture the Flag (CTF) – En speltyp där spelare tävlar om att ta 
motståndarlagets flagga.  
 
Co-Operation (CO-OP) – Samarbete mellan två eller flera spelare. 
Differential Global Position System (Dgps) – En mer exakt version av GPS. 
 
Coordinated Universal Time (UTC/CUT) – Officiella världstidsskalan, 
infördes 1972 istället för GMT (Greenwich Mean Time). 
 
First Person Shooter (FPS) - en datorspelsgenre där bildskärmen motsvarar 
spelfigurens synfält. 
 
Global Positioning System (GPS) – Världsomspännande nätverk av sateliter 
för navigering och positionering  
 
Graphical User Interface (GUI) - Grafiskt gränssnitt 
Latitud – Antal grader från ekvatorn, polerna är 90 grader. 
 
Latitud – Även kallad breddgrad. Avståndet till ekvatorn. 
 
Longitud – Även kallad längdgrad. Antal grader från nollmeridianen i 
England. 
 
Parsers – En Parser är ett datorprogram eller en algoritm som 
tolkar en text enligt en viss grammatik 
 
Powerup – Ett objekt I ett datorspel som ger spelaren extra krafter när han 
tar den 
 
National Marine Electronics Association (NMEA) - Organisation vars 
medlemar är verksamma inom marinelektronik, de har som mål att 
skapa en standard för all marin elektronik. 
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10 Bilaga 1 

 


