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Sammanfattning
Detta projekts huvudsakliga syfte är att skapa ett frågespel där användare samti-
digt kan spela mot andra genom att använda en mobil applikation. Den som 
startar en spelomgång får välja vilken kategori av frågor som ska ställas och ger
därefter ut erhållen kod till vänner som i sin tur kan ansluta till spelet. Därefter 
exekveras spelomgång varpå resultat erhålls och vinnare utses.

Teknisk lösning för detta projekt använder Unity3D för presentation av spelet 
på de mobila enheterna vilka sedan kommunicerar med en server som exekverar
på plattform utvecklad med Microsoft .NET Core och SQL Server.

För att administrera de kategorier och frågor som spelarna ställs inför används 
ASP.NET MVC på samma plattform.

Nyckelord: Unity 3D, ASP.NET Core, MVC, WebSockets, SQL Server.
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Abstract
The main purpose of this project is to create a quiz game where users are able to
simultaneously play against others using a mobile application. Anyone who 
starts a game session can choose which category of questions to ask and then 
send out received code to friends who in their turn joins the game. A round is 
then started where players will answer questions, after which they obtain results
and a winner is selected. Technical solution for this project uses Unity3D for 
presentation of the game on the mobile devices which then communicates with 
a server that executes on a platform developed with Microsoft .NET Core and 
SQL Server. ASP.NET MVC is used on the same platform to manage the cate-
gories and questions faced by the players.

Keywords: Unity 3D, ASP.NET Core, WebSockets, HTML, CSS, SQL Server.
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1 Inledning
Målet med detta självständiga examensarbete är att utveckla ett frågespel till ett 
fiktivt företag. En uppgift som spelets frågor har är att vara folkbildande för 
dess användare och sprida allmänbildande kunskap.

Trots att projektet drivs fristående kommer personal från konsultfirman CGI i 
Örnsköldsvik finns tillgängliga vid eventuella frågeställningar som uppkommer 
under arbetets gång. Lösningen som tas fram är tänkt att kunna användas som 
grund för att senare kunna produktifieras och lanseras på de större mobila platt-
formarna.

1.1 Bakgrund

Användandet av mobila enheter och applikationer har historiskt sett ökat under 
lång tid. De två största marknaderna för mobila applikationer är i skrivande 
stund Google Play för Android och App Store för Apples iOS [1]. Det fiktiva 
företaget vill därför utveckla och släppa applikationer på nämnda marknader, 
därav arbetet att införskaffa sig nödvändig teknik och kunskap för ändamålet.

1.2 Övergripande syfte

Projektets övergripande syfte är att resultera i en plattform som innehåller tek-
nik för att kunna exekvera på mobila enheter där pålitlig kommunikation till en 
server finns tillgänglig. Detta arbete kommer resultera i ett frågespel men den 
tekniska plattformen kan även användas att exekvera på andra typer av enheter, 
exempelvis Microsoft HoloLens, med annat fokus men använda samma under-
liggande teknologi.

1.3 Avgränsningar

Fokus med arbetet är att erhålla en funktionell applikation med tillhörande 
gränssnitt för administration av dess data. Det grafiska utseendet är av under-
ordnad betydelse vid framställan av lösningen utan det fiktiva företaget kan i 
senare skede lägga mer resurser för att erhålla ett attraktivt gränssnitt med ani-
mationer, passande grafiska element samt bakgrundsmusik och ljudeffekter.

Då det skall vara möjligt för de mobila applikationerna att kommunicera över 
internet kommer oundvikligt frågetecken kring problem hur latens, eller för-
dröjningar, skall undvikas. Det finns tekniker att reducera dylika problem men 
arbetet kommer utesluta utredning och implementering inom detta område.

Exekvering och tester kommer utföras av frågespelets klient under operativsys-
temen Windows och Android. Sålunda kommer applikationen inte testköras på 
iOS i detta arbete trots att det är det fiktiva företagets målsättning att även er-
bjuda spelet till användare av dessa enheter i ett senare skede.
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Applikationerna kommer utvecklas med engelska som språk och inga ansatser 
kommer göras för att lägga till flerspråksstöd i detta arbete.

Vad gäller administrationsgränssnittet har arbetet fokus på att det ska fungera 
korrekt i senare webbläsare. Internet Explorer 7 och äldre fanns senast med i 
Windows Vista vilken officiellt tappade den förlängda supporten från Microsoft
den 11 april 2017 [17]. Därmed lämnas hantering av dessa webbläsare då de 
dessutom har en väldigt låg marknadsandel [16] vid skapandet av detta arbete. 
Gränssnittet är dessutom tänkt att enbart användas av webbplatsens administra-
törer.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Målet med arbetet är att ta fram en teknisk lösning som resulterar i en mobil-
applikation där flera användare samtidigt ställs inför samma frågor som skall 
besvaras.

1. Mobilapplikation där användare kan spela ett frågespel över internet 
samtidigt mot varandra.

2. Mobil applikation skall presentera kategorier, innehållande frågor, som 
en användare kan välja för att starta en spelomgång.

3. Andra användare skall kunna ansluta vid spelomgångens start.

4. Frågor skall presenteras för spelomgångens aktiva spelare tills svar er-
hållits eller en viss tid förflutit.

5. Vinnare skall presenteras i samband med att en spelomgång avslutas.

6. Spelarnas meddelanden, som val av svar, skall registreras i den turord-
ning de anländer till serversidan. Två meddelanden kan aldrig anlända 
exakt samtidigt.

7. En teknisk lösning för att kunna realisera presentation av information till
flera samtidiga spelare bör föreslås på ett för ändamålet passande sätt 
som möjligt.

8. Applikationen skall vara exekverbar på mobiltelefoner med operativsys-
temet Android. Tekniken den mobila applikationen är baserad på skall 
erhålla möjlighet att släppas även till iOS.

9. Kategorier och frågor med tillhörande information skall kunna admini-
streras på en inloggningsskyddad webbplats fristående från den mobila 
applikationen.
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10. Serversidan skall även hantera information som rör spelandet så som an-
vändare, aktiva spelomgångar, poängställningar, och kommunicera detta
till berörda klienter.

1.5 Författarens bidrag

Allt arbete kommer utföras av denna rapports författare.
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2 Teori
2.1 Unity 3D

Unity 3D [10] används primärt som spelmotor. Den har verktyg för att skapa
applikationer eller spel som sedan kan publiceras till en rad plattformar, så som
Windows, MacOS, Linux, webb, iOS, Android med flera. Gränssnitten kan an-
tingen  vara i 2D- eller 3D-vy och bakomliggande logik utvecklas i någon av
språken JavaScript eller C#. Till detta projekt har C# valts för att kunna använ-
da viss kodbas tillsammans med serversidan.

2.2 ASP.NET Core

ASP.NET Core [11] är ett modulärt ramverk för mjukvaruutveckling som leve-
rerar hög prestanda på ett flertal plattformar. Det är gratis, levereras med öppen
källkod och utvecklas med hjälp av språket C#. Ramverket används främst för
att ta fram webbapplikationer och webb API.

2.3 MVC

Model-View-Controller (MVC)  [12] är ett  arkitekturmönster som används för
att separera en applikation i delarna gränssnittsvy (view), data (model) och af-
färslogik (controller).

När ASP.NET MVC används anländer anrop
från användare först till en kontroller som fyl-
ler en modell med data som sedan returneras
till  korrekt  vy.  Denna  vy  presenterar  sedan
slutgiltig sida baserat på erhållen data.

Figuren till höger visar hur delarna refererar
till varandra.

2.4 HTML

HyperText Markup Language (HTML) [5] är det märkspråk som används för att
skapa webbsidor. HTML-koden, ofta med hjälp av CSS, styr webbsidans inne-
håll och utseende. Det är sedan upp till webbläsarna att tolka och presentera in-
nehållet för dess användare.

Tim Berners-Lee började utveckla HTML på 1980-talet och var senare även den
som grundade W3C som är det industrikonsortium som utvecklar tekniska pro-
tokoll och standarder, bland annat nämnda HTML. Efter detta har en rad nya
versioner av HTML skapats i takt med ökade krav från användare och närings-
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liv. HTML5.x är i skrivande stund den senaste versionen vilken publicerades
första gången 2014. Versionen innehåller även de största ändringarna i dess his-
toria med en mängd nya och ändrade element och API:er [6], stöd för video och
ljud samt andra egenskaper.

2.5 CRUD

När webbtjänster skapas kommer de använda sig av HTTP metoderna [7] GET,
POST och DELETE för att skapa CRUD-funktioner.

De fyra bokstäverna i  CRUD  [8] står  för Create,  Read,  Update och Delete.
CRUD kan användas i webbtjänster då det är basoperationer som brukar utfö-
ras. Create används för funktioner i webbtjänstens API som skapar objekt. Read
för funktioner som hämtar data. Update uppdaterar information om objekt och
slutligen Delete för att ta bort information.

2.6 WebSockets

WebSockets är ett kommunikationsprotokoll som används för att skapa tvåvägs-
kommunikation mellan klienter och server. Dess API är standardiserat av W3C
och protokollet är standardiserat av IETF som RFC 6455 [13].

Tekniken möjliggör att en klient kan skicka information till en server och att
servern i sin tur även kan returnera information vid en senare tidpunkt. Det gör
att klienten inte konstant behöver fråga servern för att erhålla statusuppdatering-
ar eller andra meddelanden.

2.7 Entity Framework Core

Entity Framework (EF) Core [14] är en teknik för att tillhandahålla tillgång till
data.

Tekniken kan fungera som en objekt-relationell mappning (ORM) [15], vilket
gör det möjligt för .NET-utvecklare att använda vanliga .NET-objekt för att ar-
beta med en databas. Därigenom elimineras en stor del av behovet att använda
SQL-satser vilket leder till snabbare utveckling vid dylika transaktioner.

EF Core är utbyggbar, har en öppen källkodslicens och stöder många databas-
motorer i sitt grundutförande.

2.8 Relationsdatabas

Relationsdatabaser används som utrymme för att lagra, ändra och hämta data.
Microsoft SQL Server  [9] är en programvara för detta ändamål och kommer
hantera webbplatsens information, så som kategorier och frågor.
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3 Metod
3.1 Verktyg

De verktyg som kommer användas för att nå arbetets slutgiltiga resultat är:

• Visual Studio 2019 för att skapa och redigera all källkod till projektet.
Under tiden utveckling sker kommer kommentarer skrivas för att förtyd-
liga dess kodblock.

• Onlinetjänsten draw.io för att framställa lösningens sidor med hjälp av
wireframes vilka sedan kommer användas som grund att  utveckla en
slutgiltig grafisk design för webbplatsen samt den mobila applikationen.

• Adobe Creative Suite med verktyget  Photoshop CC för att  bearbeta
webbplatsens design och bilder samt Illustrator CC för framtagandet av
moodboard.

• Trello för att hantera arbetets gång med dess aktiviteter.

• Webbläsarna Chrome,  Firefox och Microsoft Edge kommer användas
för att säkerställa administrationsgränssnittets funktionalitet.

• Android emulator från Android Studio samt en Xiaomi Mi A2 mobilte-
lefon kommer användas för att exekvera spelet samt utföra funktionstes-
ter av densamma.

• HTML Validator och  CSS Validator används för att  säkerställa  bra
kodkvalitet på genererad HTML- och CSS-kod.

3.2 Metoder

3.2.1 Design

För att  få en bild över webbplatsen samt den mobila applikationen kommer
wireframes användas för att rita upp dess olika vyer. Dessa tas fram med tjäns-
ten Draw.io. Denna tjänst kommer även användas för att skapa flödesscheman
som beskriver funktionaliteten ytterligare.

Webbplatsens grafiska profil kommer bestå av en moodboard som tas fram med
Adobe Illustrator.

3.2.2 Databas

Planering av vilken information som behöver  lagras i  databas  tas  fram med
hjälp av ER-diagram vartefter databas skapas med Entity Framework (EF) Core
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och metodiken Code First. Databasen kommer vidareutvecklas i iterationer med
tabeller, kolumner och nycklar vartefter behov uppstår under arbetets gång.

I utvecklingsfasen kommer SQL Server Express LocalDB [27] nyttjas som rela-
tionsdatabas. Denna kan beskrivas som en  begränsad version  av SQL Server
vilken även följer med vid installation av Visual Studio.

Vid publicering  och  slutgiltiga  tester  kommer dock fullständiga  SQL Server
nyttjas.

3.2.3 Server

Microsoft .NET Core kommer användas som serversidans plattform.

Serversidan kommer dels innehålla ett gränssnitt för att administrera de katego-
rier  och  frågor  som presenteras  till  uppkopplade  klienter.  Åtkomst  till  detta
gränssnitt begränsas genom Microsoft Identity Server som kommer se till att
enbart behöriga användare kommer åt spelets administrationsgränssnitt. Sidorna
kommer sedan presenteras med hjälp av ASP.NET MVC.

Servern kommer även vara ansvarig för att lagring av spelarnas data utförs samt
den kommunikation som sker med klienter vid pågående spelomgångar. Web-
Sockets kommer användas som kommunikationsprotokoll för att kunna erbjuda
flera samtidiga spelare snabb återkoppling till andras svar vid spelomgångar.

ASP.NET Core har valts som metod på serversidan då den erhåller väldigt bra
prestanda [3][4] samt erbjuder möjlighet att exekvera på en rad operativsystem
som Windows, Linux och macOS. En annan anledning till valet är att både kli-
ent och server använder utvecklingsspråket C# .NET vilket innebär att samma
källkod kan användas för modeller vid kommunikation. Det innebär mindre du-
plicering och risk för felaktigheter enligt principen DRY [2].

3.2.4 Klient

Klientsidan kommer utvecklas med verktyget Unity3D och användas för att ta
fram en mobil applikation som kan exekvera på plattformen Android i första
hand men senare även på enheter med iOS. Källkoden som driver spelet i Uni-
ty3D utvecklas med Visual Studio 2019 enligt tidigare skapade illustrationer
och flödesschema.

Verktyget Unity3D har valts då det har med samma kodbas stöd för många ope-
rativsystem och typer av enheter, är speciellt skapad för utveckling av spel samt
innehar möjligheter att skapa effektfulla gränssnitt och animationer.

Testning på mobila enheter med operativsystemet Android kommer utföras ge-
nom att kompilera klientens projekt i Unity till ett applikationspaket (APK) [22]
som flyttas,  installeras  och  exekveras  på  minst  två  enheter  för  att  verifiera
funktionalitet.
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3.2.5 Tidplan

För detaljerad tidplan som beskriver projektets hållpunkter i tid, se bilaga A.
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4 Konstruktion
4.1 Planering

En arkitektur över projektets ingående delar togs fram och innehåller enligt ne-
danstående illustration en webbserver som exekveras med .NET Core. Denna
server hanterar spelomgångar  samt hämtar och lagrar speldata  med  ramverket
Entity Framework tillsammans med en relationsdatabas.

Ett administrationsgränssnitt publiceras till projektets administratörer med tek-
niken ASP.NET MVC. Gränssnittet används för att hantera de kategorier, frågor
och svar som ska ställas till spelarna.

Den mobilapplikation som presenterar spelet utvecklas i verktyget för Unity 3D
vilken använder C# som språk för att manipulera objekt och data. Protokollet
WebSockets kommer användas för realtidskommunikation mellan klienter och
server. Detta möjliggör  anslutna klienter att direkt  bli notifierade vid berörda
händelser för att hantera dessa.

Diagram över arkitektur som tydliggör applikationens delar och beroenden:

9
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4.2 Design

Då design för administrationssidorna har underordnad betydelse och de istället
behöver vara funktionella kommer de enbart baseras på det standardutseende
som erhålls direkt med Bootstrap. För att ändå denna design ska få  en annan
känsla kommer temat Spacelab [20] från Bootswatch användas utöver standard.
Detta tema använder sig av licensen MIT och är därmed kompatibel med pro-
jektets tanke om att använda fritt material även för kommersiellt bruk.

På grund av ovanstående kommer därför resterande delar angående design äg-
nas helt åt den mobila applikationen.

4.2.1 Moodboard

Moodboard för den mobila  applikationen togs fram med Adobe Illustrator CC
och visar på gällande utseende för färger, typsnitt, ikoner och den känsla som
vill förmedlas.

10
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4.2.2 Grafisk designskiss

Unity 3D har ett eget gränssnitt för att ta fram gränssnitt till de applikationer
som utvecklas till denna spelmotor. Därför  anpassades grafik med Photoshop
som sedan användes för att  utveckla  en prototyp direkt i Unity 3D-verktyget.
Denna prototyp låg sedan som grund till den mobila applikationens utseende.

4.2.3 Flödesschema

Ett flödesschema togs fram för att beskriva navigation, händelser och funktio-
nalitet i den mobila applikationen. Schemat utvecklades med Draw.io och resul-
tatet återfinns i rapportens bilaga B.

4.3 Databas

Spelets data lagras i en databashanterare som är åtkomlig från projektets server.

För att skapa en förståelse över vilken data som behövs till projektet skapades
först en beskrivning av vad som ska åstadkommas, varpå ett ER-diagram skapa-

11
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des. Utifrån detta diagram utvecklades en modell över önskat data med relatio-
ner som stod till grund för de modeller som används vid EF Code First.

4.3.1 Ändramålsbeskrivning

Databasen ska innehålla data över de frågor och svar som spelarna ställs inför.

Kategorier måste finnas som beskriver vad frågorna är av för typ, exempelvis
geografi eller sport.

Till varje fråga som ställs vid spelomgångarna ska det framgå en beskrivning
samt hur lång tid spelarna har på sig att svara på den, då olika frågor kan vara
av olika längd och svårighetsgrad.

Varje fråga ska innehålla ett variabelt antal svarsalternativ. Svaren ska innehålla
en beskrivning och det ska även framgå vilka alternativ som är de korrekta för
aktuell frågeställning.

4.3.2 ER-diagram

Utifrån  ändamålsbeskrivningen har ett ER-diagram tagits fram som beskriver
de entiteter och relationer som slutligen behövs i databasen för att hantera det
data som behövs till applikationen.

Utöver de entiteter som identifierats i ER-diagrammet tillkommer även de från
ASP.NET Core Identity som används för att autentisera användare för åtkomst
till de administrativa delarna i MVC. Dessa är helt omodifierade och skapas au-
tomatiskt av ramverket .NET Core vilket gör att de utelämnats från diagrammet
över spelets faktiska data.
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4.3.3 Modell-diagram

Utifrån ER-diagrammet skapades sedan det modelldiagram som kom att ligga
till grund för de faktiska modellerna som återfinns i projektets källkod. Illustra-
tionen nedan visar de tabeller, fält och relationer som håller applikationens data.

4.3.4 Modell CategoryDbo

Modellen CategoryDbo håller data för applikationens kategorier. Nedan presen-
teras en illustration över denna modell som modell i Entity Framework.
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Illustration 6: CategoryDbo-modell

Illustration 5: Modell-diagram



Frågespel - Mobilapp med server
Stefan Sedin Hälldahl 2019-08-25

4.3.5 Modell QuestionDbo

Modellen QuestionDbo håller data för applikationens frågor. Nedan presenteras
en illustration över denna modell som modell i Entity Framework.

4.3.6 Modell AnswerDbo

Modellen AnswerDbo håller data för applikationens svar på frågor. Nedan pre-
senteras en illustration över denna modell som modell i Entity Framework.
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Illustration 7: QuestionDbo-modell

Illustration 8: AnswerDbo-modell
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4.3.7 Entity Framework

En klass utvecklades som använder sig av Entity Framework Core och därtill
beskriver och tillhandahåller de dataobjekt i modeller som projektet behöver. På
de ställen databasanrop behöver nyttjas används därför denna kontext.

Konfigurationen av databaskopplingen återfinns i appsettings.js

För att initiera koppling till databas används både ovan kontext samt  angiven
dynamisk konfigurationssträng i projektets Startup.cs enligt följande:

Det är därefter möjligt att hämta data från databasen genom Entity Framework
genom anrop. Exempelvis kan data kring en specifik kategori hämtas genom
LINQ där modellen Categories i datakontexten används för att hämta den första
träffen av angivet id genom följande kommando:
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Illustration 9: Databaskontext

Illustration 10: Konfiguration av databaskoppling

Illustration 11: Konfigurationssträng för databas
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4.3.8 Initial data

För att skapa initial data skapas en statisk klass DbInitializer enligt bilaga C.
Dess funktion är att förse databasen med viktig data om den är nyskapad. Viktig
data för projektet är exempelvis en användare med inloggningsuppgifter som är
nödvändig vid administration av spelet.

Klassen anropas sedan varje gång server startas genom Program.cs enligt nedan
illustration.

4.4 WebSockets

För att skapa kommunikation i projektets typ av frågespel där spelare tävlar mot
varandra samtidigt krävs uppdatering vid varje förändring av spelomgången, så
som när  andra  spelare  valt  svarsalternativ etcetera.  Till  detta  projekt  valdes
WebSockets som stödjer de krav som ställs på direktkommunikation mellan an-
slutna klienter och spelets server.

Noterbart är att då både klient och server använder utvecklingsspråket C# .NET
används mycket av samma källkod för kommunikationen, så som modeller för
överföring, beskrivning av meddelandetyp samt hantering av aktuellt data.

16

Illustration 12: Databasanrop med Entity Framework

Illustration 13: Anrop för att initiera data
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4.4.1 Utvärdering av bibliotek

En utvärdering av existerande bibliotek för WebSockets till Unity 3D utfördes.

Minimikrav för att uppfylla funktionstester är att biblioteket måste fungera med
senaste version av Unity 3D, innehålla stöd att kommunicera med WebSockets
för .NET Core samt direkt kunna ta emot och skicka meddelanden.

För att utvärdera funna bibliotek för WebSockets skapades prototyper med en
klient i Unity 3D för varje  bibliotek. En server skapades med möjligheten  att
skicka och ta emot data med kompatibelt protokoll.

Bibliotek som utvärderades tillsammans med resultat:

• Socket.IO for Unity [23]

Biblioteket var inte kompatibelt med senare versioner av Unity 3D vil-
ket resulterade i att fortsatt utvärdering inte var nödvändig.

• WebSocket-Sharp [24]

Innehåller  för  projektet  all  nödvändig  funktionalitet  enligt  kriterierna
men vid stabilitetstester framkom nedkoppling av kommunikationskana-
len som inte gick att lösa.

• IBM.Socket-IO [25]

Innehåller i skrivande stund väldigt lite funktionalitet vilket inte var till-
räckligt baserat på uppställda krav.

• Socket.IO-Client-Unity3D [26]

Biblioteket var inte kompatibelt med WebSockets i .NET Core vilket re-
sulterade i att fortsatt utvärdering inte var nödvändig.

• WebSocket4Net  [19]

Innehåller  för  projektet  all  nödvändig  funktionalitet  enligt  kriterierna
och inga övriga problem framkom vid funktions- och stabilitetstester av
kommunikationen.

Valet av bibliotek för WebSockets stod mellan WebSocket4Net och WebSocket-
Sharp då dessa exekverade och erbjöd nödvändig funktionalitet.  Då problem
med stabilitet framkom till nackdel för biblioteket WebSocket-Sharp föll valet
på  WebSocket4Net, medan  .NET  Core-paketet  System.Net.WebSockets  an-
vänds för denna kommunikation i projektets serverdel.
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4.4.2 Meddelandetyp

De typer av meddelanden som server och klient kan behandla benämns Actions
i detta projekt.

Värt att notera är att inget  av de utvärderade biblioteken för WebSockets  till
Unity 3D har stöd för events i skrivande stund, där man annars kunnat ta emot
varje händelsetyp genom att skriva något liknande: socket.on('eventName', { }).
Därför har ett enklare protokoll  utvecklats för meddelanden mellan klient och
server  där  första  tecknet  utgör  värdet  av en  Action-enum  som  återfinns  i
Enums.cs och innehåller status som återfinns i följande illustration:

Denna action används sedan, både på server- och klientsidan, för att utröna vil-
ken typ av meddelande som mottagits samt vilka åtgärder som ska vidtas med
informationen.

4.4.3 Modeller för dataöverföring

Det meddelande som skickas mellan klient och server kan även innehålla data i
JSON-format vid behov.

Både server och klient använder samma modeller för att minimera risk för fel
och inte behöva duplicera källkod enligt principen DRY [2]. För att utföra detta
skapas och ändras modeller för dataöverföring enbart i klientprojektet.

För att projektet med servern ska få tillgång till samma kodbas skapades däref-
ter länkar till de nu befintliga modellerna genom att länka till dess filer med
kommandot "Add As Link" när existerande fil läggs till i Visual Studio  [21].
Förfarandet skapar en relativ länk [28] till den ursprungliga modellen vilket re-
sulterar i att ändringar bara behöver genomföras på ett ställe men ändå påverkar
både klient och server.
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Illustration 14: Enums
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Modellerna för dataöverföring utvecklades enligt nedanstående figurer:
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Illustration 16: Datamodeller

Illustration 15: Skapa länk till källkodsfil
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Den modell med mest funktionalitet är klassen Game som hanterar ett aktivt
spel och därför har kunskap om det är aktivt eller inte samt vilka spelare och
frågor som ingår.

Förutom nedanstående attribut innehåller klassen även metoder för att hämta en
specifik spelare, uppdatera poängställning, sätta spelet aktivt, hämta frågor och
nollställa svar.

4.4.4 Hjälpklass vid dataöverföring

För att underlätta vid ovanstående beskrivning av  WebSocket-protokollet och
inte återupprepa kod på de ställen där kommunikation mellan klient och server
sker skapades en hjälpklass Helpers.DataHelper med följande metoder:

MessageToAction används för att hämta vilken händelsetyp ett meddelande har
när anrop kommer från en klient.

MessageToObject används för att konvertera ett meddelande från en klient till
ett .NET-objekt.

ObjectToMessage används för att konvertera ett .NET-objekt till ett meddelande
i JSON-format.

4.4.5 Mellanprogramvara

I namnrymden QuizServer.Services.WS återfinns den mellanprogramvara som
hanterar inkommande WebSocket-anrop. Här finns klasser för att ta emot och
skicka meddelanden över WebSocket samt funktionalitet att hantera  alla upp-
kopplade klienter.

Projektets Startup.cs innehåller följande anrop för att starta tjänsten som lyssnar
efter anrop på porten för WebSocket.

I metoden ConfigureServices() återfinns:

services.AddWebSocketManager(); // Add web sockets
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Illustration 17: Datamodell över Game
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I metoden Configure() återfinns:

// Use websockets and set up game message handler
app.UseWebSockets();
app.MapWebSocketManager("/ws/v1",

serviceProvider.GetService<GameMessageHandler>());

När ett meddelande tas emot över WebSocket extraheras medföljande action
för att avgöra hur det ska behandlas. Därefter  tas delen i meddelandet
som innehåller  önskat data och översätts med JSON till ett .NET-objekt
som behandlas. Denna sekvens ser ut enligt följande:
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Illustration 18: Hantering av WebSocket-meddelanden
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4.5 Server

Projektets webbserver, som exekveras i plattformen ASP.NET Core, är ansvarig
att hantera nödvändig kommunikation med uppkopplade klienter via protokollet
WebSockets med data kring spelomgångar som beskrivet i kapitel 4.4.

Denna server har även som uppgift att presentera ett gränssnitt med MVC för
att administrera spelets kategorier och frågor samt att hämta och lagra relevant
data i en relationsdatabas vilket beskrivs i kapitel 4.3.

De ändringar som utförs i detta kapitel resulterar i ett gränssnitt bestående av si-
dor för inloggning, skapandet av användare samt administration av kategorier,
frågor och svar. Kapitel XXX-XXX kommer sedan presentera färdigt resultat.

4.5.1 Autentisering

Vid applikationens skapande valdes att autentisering ska utföras genom Indivi-
dual  User  Accounts.  Detta  skapar  automatiskt  upp en grundplattform för att
hantera användarkonton via Entity Framework.
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Illustration 19: Lägg till ASP.NET Identity för autentisering
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Efter projektet skapats och för att de nya autentiseringsmodellerna ska sparas
till databas anges kommandot ”Update-Database” i konsollverktyget Package
Manager Console (PMC) som återfinns i Visual Studio.

ASP.NET Identity  läggs till  och konfigureras enligt  nedan i  Startup-klassens
metod ConfigureServices. Här specificeras den användare och roll som ska an-
vändas samt de krav som ställs på användarnas lösenord.

Vidare specificeras även sökväg till nödvändiga sidor och rättigheter för dessa.
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Illustration 20: Konfigurering av ASP.NET Identity 1

Illustration 21: Konfigurering av ASP.NET Identity 2
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För att ovan konfiguration ska bli gällande måste följande rad finnas i Startup-
klassens metod Configure().

De klasser som publicerar API erhåller dataattributet [Authorize]  vilket enbart
medger åtkomst till inloggade användare.

4.5.2 Kategorier

För att skapa webbsidor som administrerar de kategorier som ska finnas till-
gängliga för spelarna används scaffolding som finns tillgänglig i Visual Studio.

Skapandet av sidorna och dess API togs fram genom att högerklicka på mappen
Controllers och välja ”New Scaffolded Item...” i undermenyn ”Add”.
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Illustration 22: Använd ASP.NET Identity

Illustration 23: Använd attribut Authorize

Illustration 24: Lägg till objekt 1
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Här valdes ”MVC Controller with views, using Entity Framework”, varpå den
databaskontext som skapats sedan tidigare användes för ändamålet.

Scaffolding skapar automatiskt metoder så som i nedan figur, där data hämtas
och lagras till databas genom Entity Framework och publiceras genom sitt API.

4.5.3 Frågor och svar

På samma sätt som för kategorier tas ett API och sidor fram för att administrera
spelets frågor och svar.

Vissa ändringar behöver dock göras.

Dels kod för att  skapa ett  svar som relaterar till  vald fråga.  Här adderas en
knapp till detaljsidan för frågor enligt nedan.
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Illustration 25: Lägg till objekt 2

Illustration 26: API metoder

Illustration 27: Länk till addera svar
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För att visa, ändra och ta bort enskilda svar relaterade till vald fråga adderades
dessa längre ned på samma sida.

4.5.4 Sida ”Logga in”

Efter autentisering lagts till vid projektets skapande presenteras en sida vid in-
loggning eller när en användare inte har behörighet till önskad sida.
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Illustration 28: Relaterade svar till aktuell fråga

Illustration 29: Inloggningssida
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4.5.5 Sida ”Skapa användare"

Inloggade användare har tillgång till en länk i huvudmenyn som ger möjlighet
att skapa fler administratörer på denna sida.

4.5.6 Sida ”Administrera kategorier”

Inloggade användare kan på följande sida hantera spelets kategorier.
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Illustration 30: Skapa användare

Illustration 31: Administrera kategorier
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4.5.7 Sida ”Administrera frågor"

Inloggade användare kan på följande sida hantera spelets frågor.

4.5.8 Sida ”Administrera svar”

Inloggade användare kan på följande sida hantera spelets svar.
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Illustration 32: Administrera frågor

Illustration 33: Administrera svar
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4.6 Klient

4.6.1 Grunder

Ett nytt projekt skapas i Unity 3D med namnet QuizClient och mallen 2D. Detta
steg skapar i sin tur även ett .NET-projekt där källkod för att driva den mobila
applikationen utvecklas. 

4.6.2 Komponenter

Komponenter i Unity 3D heter Prefabs och skapas under denna nod i katalogen
Assets. De används för att skapa objekt vilka sedan är möjliga att återanvända
på flera ställen i det grafiska gränssnittet.

Till detta projekt är tre komponenter skapade.

AnswerButton är  en knapp som  används för att  visa de svarsalternativ som
finns till den fråga som ska besvaras.
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Illustration 34: Skapa projekt i Unity 3D

Illustration 35: Komponenter
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CategoryButton är en knapp som används för att visa de kategorier spelaren
kan välja bland vid skapandet av en ny spelomgång.

PlayerScoreButton är en grafisk representation av en spelare och innehåller en
bild på spelarens avatar samt två textfält innehållandes namn och aktuell poäng.

4.6.3 Sida ”Menu”

När den mobila applikationen startar presenteras nedanstående sida som inne-
håller spelets titel, spelarens namn, en knapp för att ansluta till ett befintligt spel
samt en dynamisk lista som visar tillgängliga kategorier att starta en ny spelom-
gång med. Kategorierna laddas dynamiskt från servern och  presenteras i  det
grafiska gränssnittet med hjälp av den tidigare skapade komponenten Category-
Button.

När sidan startar hämtas även spelarens tidigare namn in från applikationens lo-
kala lagringsplats och visas i fältet för spelarnamn. En koppling till spelarserver
initieras med WebSocket för att förbereda framtida kommunikation.

Klickas knappen ”Join Game” ändras aktuell sida till motsvarande som beskrivs
i kapitel 4.6.5.
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Illustration 36: Sida Menu
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Klickas någon av kategorierna under  ”Create  Game” ändras aktuell  sida till
motsvarande som beskrivs i kapitel 4.6.4.

4.6.4 Sida ”CreateGame”

Sidan innehåller den kod som användare ansluter till. Koden genereras av ser-
vern och presenteras i det grafiska gränssnittet. Spelaren kan sedan ge denna
kod till vänner som i sin tur kan koppla upp sig mot spelomgången.

Det ljusblå fältet nedanför koden visar dynamiskt de spelare som kopplar upp
sig till spelomgången.

När  alla  spelare  anslutit  kan  spelet  starta  genom att  klicka  knappen  ”Start
Game” som byter sida till den beskriven i kapitel 4.6.6.
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Illustration 37: Sida CreateGame
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4.6.5 Sida ”JoinGame”

Presenterar en sida med inmatningsfält för den kod som representerar önskad
spelomgång. Efter koden matats in kontrolleras den av servern och vid godkän-
nande kan spelaren ansluta till spelet med knappen ”Join Game” som byter sida
till den beskriven i kapitel 4.6.4.

4.6.6 Sida ”Game”

Presenterar frågor, tillhörande svar och den tid som återstår för spelarna att ge
sina svar. Svarsalternativen visas dynamiskt med komponenten AnswerButton. 

När spelaren givit sitt svar eller tiden löpt ut kontrollerar servern alla svar varpå
resultat presenteras. Inget svar ger inga poäng, fel svar ger minuspoäng medan
rätt svar ger positivt påslag till spelarens poängställning.
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Illustration 38: Sida JoinGame
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Förfarandet fortlöper för varje fråga tills dess alla är besvarade. Därefter presen-
teras innehållet under noden GameEnd vilket gör att följande UI blir synligt för
spelaren. Denna vy presenterar omgångens resultat och därmed även vinnarens
namn och poäng. Härifrån finns en knapp som tar spelarna tillbaka till huvud-
menyn.
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Illustration 39: Sida Game

Illustration 40: Resultatvy
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4.7 Publicering

4.7.1 Server

Först  kompileras  och konfigureras  projektet  innehållande  server  med  Visual
Studio och läggs ut på webbserver med .NET Core, vilken även behöver till-
gång till en databashanterare.

Konfigurera databaskoppling att motsvara sökväg till databashanteraren enligt
kapitel 4.3.7.

Högerklicka projektnamnet i serverdelens Solution Explorer och välj ”Publish”
från kontextmenyn enligt följande illustration.

Välj att publicera projektet till en målkatalog i den dialog som presenteras.

Slutligen kopieras alla filer från vald målkatalog till publik webbserver.
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Illustration 41: Publicera projekt till filer

Illustration 42: Publicera projekt till filer
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4.7.2 Klient

För att klientens kommunikation fortsatt ska fungera ändras variabeln _wssURI
i klassen GameManager som återfinns i klientens Visual Studio-projekt till den
domännamn och port där servern kan nås.

För att publicera applikationen till en mobil enhet klickas ”File / Build Settings”
från huvudmenyn i Unity 3D. En dialog presenteras där plattformen Android
kan väljas. Knappen ”Build” kompilerar sedan gränssnittet med källkod till ett
Android Package, med filändelsen APK, som är exekverbar på mobila enheter.

Den resulterande APK-filen kopieras till mobiltelefoner, i detta arbete var de av
modellen Xiaomi Mi A2, varefter de kan installeras och exekveras.

Observera att inställningar måste utföras på varje telefon för de ska kunna in-
stallera applikationer direkt från en APK-fil. Förfarandet kan skilja till viss del,
med nämnda mobiler utförs steget genom aktivering av inställningen ”Installera
okända appar”. Notera att detta steg inte behövs om APK-filen istället skulle
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Illustration 44: Skapa ett Android Package (APK)

Illustration 43: Konfigurera URI till server
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publiceras i applikationsbutiken Google Play. Hur det utförs ligger dock utanför
ramen i detta projekt.

Följande funktionstester förflöt utan problem då klienterna kopplade upp sig
mot publicerad webbserver och det var möjligt att spela med flera enheter mot
varandra samtidigt.
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5 Resultat
Projektet har haft ett lyckat resultat då alla målsättningar från kapitel 1.4 har 
kunnat genomföras. Nedan följer en genomgång av dessa mål med resultat samt
etiska aspekter kring projektet.

5.1 Genomgång av mål

5.1.1 Mål 1

Mobilapplikation där användare kan spela ett frågespel över internet samti-
digt mot varandra.

Det är möjligt för flera användare att samtidigt spela med varandra genom att
använda den mobila applikationen på varsin mobiltelefon som ansluter till en
angiven server som är publikt publicerad på internet.

5.1.2 Mål 2

Mobil applikation skall presentera kategorier, innehållande frågor, som en
användare kan välja för att starta en spelomgång.

Vid start av den mobila applikationen presenteras de valbara kategorierna i en
dynamisk lista där en väljs för att skapa en spelomgång.

5.1.3 Mål 3

Andra användare skall kunna ansluta vid spelomgångens start.

Efter en spelomgång skapats erhålls en kod som delas ut till andra användare.
Med hjälp av denna kod får de möjlighet att ansluta till en skapad spelomgång.

5.1.4 Mål 4

Frågor skall presenteras för spelomgångens aktiva spelare tills svar erhållits
eller en viss tid förflutit.

De frågor som ingår i spelomgångens valda kategori presenteras en efter en.
Nedräkning sker och avslutar aktuell fråga när tiden tagit slut, alternativt när
alla spelare givit sina svar på frågan.

5.1.5 Mål 5

Vinnare skall presenteras i samband med att en spelomgång avslutas.

När alla frågor erhållit svar presenteras spelomgångens vinnare med namn och
poäng.
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5.1.6 Mål 6

Spelarnas meddelanden, som val av svar, skall registreras i den turordning de
anländer till serversidan. Två meddelanden kan aldrig anlända exakt samti-
digt.

Servern erhåller alla meddelanden för spelomgångar via protokollet WebSocket.
Dessa meddelanden, så som spelarnas svar på frågor, hanteras och registreras
alltid en efter en i turordning.

5.1.7 Mål 7

En teknisk lösning för att kunna realisera presentation av information till
flera samtidiga spelare bör föreslås på ett för ändamålet passande sätt som
möjligt.

Unity 3D tillsammans med .NET och kommunikation över WebSocket har an-
vänts efter efterforskningar och bedöms vara för ändamålet så passande som
möjligt för projektets tillämpning.

5.1.8 Mål 8

Applikationen skall vara exekverbar på mobiltelefoner med operativsystemet
Android. Tekniken den mobila applikationen är baserad på skall erhålla möj-
lighet att släppas även till iOS.

Den mobila applikationen är testad och körbar på operativsystemet Android.
Unity 3D gör det möjligt att även kompilera applikationen till iOS, men detta
har inte utforskats vidare i projektet.

5.1.9 Mål 9

Kategorier och frågor med tillhörande information skall kunna administreras
på en inloggningsskyddad webbplats fristående från den mobila applikatio-
nen.

Det finns en webbplats där kategorier, frågor och svar kan administreras.

5.1.10 Mål 10

Serversidan skall även hantera information som rör spelandet så som använ-
dare, aktiva spelomgångar, poängställningar, och kommunicera detta till be-
rörda klienter.

Serversidan handhar en mängd information kring aktiva spelomgångar så som 
användare, poängställningar och kommunicerar även detta till berörda klienter.
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5.2 Etik och licenser

Källkod, kategorier och frågor är egenhändigt framställda vilket underlättar då
projektets fiktiva företag innehar upphovsrätten till materialet.

Annat material som använts till projektet, så som grafik, använder den licens
Pixabay tillhandahåller vilken inte har krav på att dess källa behöver återges
samt vid behov även är gratis för kommersiellt bruk [18].

Det fiktiva företaget använder enbart fria eller licensierade programvaror med
tanken att detta även skulle komma att gälla för kommersiellt bruk i ett senare
skede.

I samband med utvecklingen av frågespelet utfördes samarbeten med användare
genom diskussioner och prototyper för att erhålla värdefull input. All personlig
data från användartester är borttagen då projektet inte är i behov av denna.

På grund av integritet sparas ingen information eller register avseende använda-
re i applikationens serverdel. Användare av spelet får dock ange ett valfritt spe-
larnamn. Namnet lagras enbart på användarens enhet i krypterad form och har
ingen koppling till fysisk person.

Företagets programvaror utvecklas med tanke på social hållbarhet för att vara
tillgänglig globalt genom att publicera dessa på de största plattformarna för mo-
bila applikationer. Vid en eventuell publik lansering kommer frågor anpassas
för att tilltala olika sociala grupper och användare med olika utbildningsnivåer
genom att erbjuda frågor med varierande svårighetsgrader och teman. Använda-
re med funktionshinder har även tagits höjd för. Spelets frågor har som uppgift
att vara folkbildande.

Det fiktiva företaget i detta arbete vill agera på ett sådant sätt att det skapar för-
troende både för dess användare och eventuellt framtida anställda. Företaget vill
stå för ideal där det skall kännas bra att arbeta genom att skapa programvaror 
både för att underhålla och utbilda användare.
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6 Slutsatser
Under framtagandet av mjukvara till detta projekt har ett flertal lärdomar erhål-
lits, i synnerhet när det kommer till Unity 3D som var en ny bekantskap för pro-
jektets författare.

Unity 3D är ett väldigt kompetent och kraftfullt verktyg för att skapa spel eller 
applikationer där det finns behov av avancerade gränssnitt, grafik och ljud. De 
exekverbara filerna blir överlag större än om de skulle utvecklats direkt med re-
spektive plattforms officiella utvecklingsspråk men i gengäld erhålls mycket 
grundfunktionalitet samt möjligheten att från samma kodbas publicera till en 
mängd olika plattformar utan extra utvecklingskostnad.

Medan utveckling sker i verktyget Unity 3D märktes snabbt att det ignorerar de 
flesta undantag som kastas medan applikationen körs. Detta gav i vissa lägen 
svårigheter att felsöka och tog extra tid i anspråk.
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Bilaga A: Tidplan
Följande tidplan  visar  projektets  initiala  planering  med tidpunkter  att  utföra
uppsatta uppgifter.
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Bilaga B: Flödesschema
Följande flödesschema visar den mobila applikationens funktion.
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Bilaga C: Initiera data
Följande illustration visar hur initial data skapas vid uppstart av server
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