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Sammanfattning 

Peer-to-peer i dagens applikationer har visat sig vara av stor användning. Detta beror på 

att peer-to-peer, både i teorin och i praktiken, har visat sig vara effektivare i att 

tillhandahålla data, detta utan att belasta en eller flera servrar med uppgiften. Snabba 

framsteg i mobil networking, tillsammans med användares begär för fler online tjänster 

och spel i mobila enheter, är anledningen till varför vi har blivit intresserade av att 

undersöka mobil P2P. 

 

De mål vi hade med projektarbetet var att ta reda på de för- och nackdelar som finns 

med mobil P2P, samt hur P2P kan implementeras och användas i en applikation. Som 

ett resultat av arbetet utvecklades en mobilapplikation, som använder en centraliserad 

P2P struktur för att utföra delar av nätverkskommunikationen. De problem som 

uppstod med routing och NAT löstes med hjälp av applicering av ICE-protokollet. 

 

Den utvecklade applikationen och dess P2P element utvärderades sedan i förhållande 

till den klassiska server-klient modellen. Systemet visade sig där fördelaktigt, när 

aspekter som responstid och serverbelastning betraktades. Andra aspekter så som 

anslutningstid, applikationskomplexitet och stabilitet under normala förhållanden var 

däremot ogynnsamma. 

 

Lösningsstrukturen av den produkt som utvecklades är tänkt att kunna användas av 

andra utvecklare, som riktlinje eller inspiration för andra produkter.  

 

Nyckelord 

Peer-to-peer, P2P, Mobile networking, Mobile peer-to-peer, ICE 
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Abstract 

Peer-to-peer in today’s applications has proved to be of great use. That is because peer-

to-peer, both in theory and in practice have proved to be more effective in providing 

data, without burdening one or several servers with the task. Rapid advances in mobile 

networking, along with users crave for more online services and games in mobile units, 

is why we have gotten interested in investigating mobile P2P.  

 

The goals of the project were to find out the advantages and disadvantages of mobile 

P2P, and how P2P could be implemented and used in an application. As a result of the 

work, a mobile application was developed. The mobile application uses a centralized 

P2P structure to perform parts of its network communication, and solves problems of 

routing and NAT through use of the ICE protocol. 

 

The developed application and its P2P element was evaluated in relation to the classic 

server-client model. The system proved advantageous when aspects such as response 

time and server load was considered. Other aspects, such as connecting time, 

application complexity and stability, were found inferior under normal conditions. 

 

The solution structure of the developed product is thought to possibly be of use for other 

developers, as guidance or inspiration for other products.  

 

Keywords 

Peer-to-peer, P2P, Mobile networking, Mobile peer-to-peer, ICE 
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Förkortningar och deras betydelse 

Nedan beskrivs förkortningar och deras betydelse. Dessa är i allmänhet engelska termer, 

och är därför listade med sin engelska beskrivning. 
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SIP Session Initiation Protocol 
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1. Introduktion 

 

Följande kapitel beskriver termer och begrepp som relaterar till det problemområde som 

utreds, samt ger en kort redogörelse för den specifika frågeställning som ställs och 

motiveringen bakom projektet. Utöver detta beskrivs även kort projektets struktur och 

ramar kring arbetet, så som våra avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

 

Peer-to-Peer (P2P) är idag en av de populära applikationer som finns på Internet. 

Användares vilja att använda sig av mobil, trådlös kommunikation gör att P2P samlar 

stort intresse, eftersom att det inte behöver en stor infrastruktur.[1]  

 

Bland välkända applikationer som använder Peer-to-Peer återfinns bland annat Skype, 

som är en VoIP (Voice over IP) applikation, som tillåter direkta meddelanden, ljud- och 

videokonferenser och telefoni via ett P2P system. [2] 

 

Det som gör Peer-to-Peer intressant är de stora fördelarna med dess arkitektur. En av 

fördelarna är den högre skalbarheten, vilket tillåter applikationen att byggas ut i 

efterhand. Servrar i den traditionella server-klient modellen är skalbara, men det finns 

vissa begränsningar med denna typ av skalbarhet, ett exempel på en sådan begränsning 

är hårdvaruuppgraderingarna son kan bli mycket kostsamma. I en P2P lösning skulle 

man teoretiskt sett kunna utvidga applikationen, utan att tillföra några som helst extra 

kostnader för applikationens utgivare. En annan fördel med P2P är avlastningen av 

servern som P2P-lösningar bör kunna erbjuda, detta är eftersom att Peer-to-Peer 

lösningar sköter kommunikationen mellan enheterna istället för att använda en central 

server.  

 

Även effektiviteten kan tänkas få en fördelaktig effekt av P2P. Ett chatt-meddelande till 

exempel reser från en klient till en annan direkt med P2P, istället för att gå via en server 

som kan tänkas tillföra en högre leveranstid för meddelandet. [3] En kortare responstid 

är alltså något som kan tänkas vara fördelaktigt i P2P lösningar. 

 

Det finns dock en del problem som är mer eller mindre exklusiva för mobil Peer-to-Peer, 

vilket gör just mobil P2P svårare. Ett av dessa problem är att mobila lösningar är beroende 

av trådlösa nät (ofta mobila nätverk), det problem som kan uppstå med detta är att dessa 

är sårbara för fel och störningar. Vad detta innebär är att båda sidorna, i högre grad än 
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vanligt, måste verifiera den överförda datan. [4] Precis som med traditionella P2P system, 

så kommer mobil P2P att hantera problemen som uppstår med oförutsägbara IP-

adressändringar.  

 

IP-adressändringar är extra problematiska för mobila lösningar, detta är eftersom att 

DNS servrar inte kan återupptas i mobila nätverk på samma sätt som i andra vanliga 

internetuppkopplingar. P2P applikationer är därför ofta implementerade på ett sådant 

sätt att man inte är beroende av DNS servrar. [5] Dessa IP-adressändringar är någonting 

som kan tänkas hända väldigt ofta, till exempel när vi stänger ner Wifi-uppkopplingen, 

eller till exempel förflyttar oss och därför kopplar upp oss via olika mobila nätverk. 

1.2 Problembeskrivning 

 

Hos företaget, åt vars räkning projektet utförs, finns ett behov för en mobil applikation 

med kapacitet att kommunicera över nätverk via sockets, i syfte att skicka och erhålla 

statusuppdateringar samt förmedla applikationsspecifik data mellan varandra. I den 

spelapplikation som har efterfrågats, kan två användare med separata mobila enheter 

delta i spelsessioner tillsammans, och där kommunicera spel-relaterad data mellan 

varandra för att synkronisera spelets tillstånd, samt även få tillgång till information 

huruvida andra användare är uppkopplade och redo att delta i en ny spelsession. 

 

För att kunna utföra den nätverkskommunikation som efterfrågas, används ofta en s.k. 

server-klient teknologi. I detta fall är dock företaget intresserat av att utforska P2P 

lösningar för att se om de skulle kunna lämpa sig i denna typ av applikation, där idealt 

majoriteten av all nätverkskommunikation sköts direkt mellan s.k. peers och 

belastningen på den centrala servern hålls till ett minimum. Frågeställningen som 

formuleras utifrån detta blir därav: 

 

Vilka är för- och nackdelarna med P2P kommunikation i mobila sammanhang? 

 

Det som ska utredas är för- och nackdelarna som finns med P2P, jämfört med den 

etablerade server-klient strukturen, och under vilka förutsättningar en P2P lösning kan 

vara att föredra.  

 

För att sedan kunna dra nytta av eventuella fördelar som P2P medför, krävs kapaciteten 

att implementera denna i mobila sammanhang, på ett sådant sätt att lösningen är 

effektiv och pålitlig. Den andra frågeställningen blir således: 
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Hur kan man utnyttja P2P kommunikation för att utveckla en applikation för mobila 

enheter? 

 

P2P arkitekturen ska utnyttjas på så sätt att den kan dra nytta av de fördelar som finns, 

och komma förbi de svårigheter som relaterar till implementationen av P2P i mobila 

nätverkssammanhang. 

1.3 Syfte 

 

Avsikten med projektet är att ta fram en klar bild av för- och nackdelar som relaterar till 

P2P kommunikation i mobila sammanhang. Detta ska sedan kunna fungera som en 

informativ grund för framtida utveckling av mobila applikationer, och hjälpa utvecklare 

identifiera de förutsättningar som bör tas i åtanke när en P2P lösning till mobil 

nätverkskommunikation är av intresse. 

1.4 Avgränsningar 

 

Detta projekt behandlar mobil Peer-to-Peer i framförallt Android applikationer. 

Majoriteten av de metoder som används och beskrivs kommer även kunna appliceras till 

andra mobila enheter, men projektets utveckling kommer fokusera på Android. En annan 

begränsning som vi sätter i början av projektet är att vi endast behandlar mobil Peer-to-

Peer över Internet, och därför utesluter tekniker så som Bluetooth och LAN. En LAN-

uppkoppling är dock aktuell under en spelsession, ifall att de båda användarna befinner 

sig på samma lokala nätverk. Peer-to-Peer kommunikationen är även begränsad till 

kortare sessioner mellan endast två personer. 

 

Projektet behandlar mjukvara, och även om projektet är kopplat till mobil hårdvara så 

kommer vi att undvika att gå in på detalj för vad som gäller för den bakomliggande 

hårdvaran. 

1.5 Disposition 

Denna rapport är ämnad att först ge oss de förutsättningar som vi behöver för att kunna 

förstå vad arbetet handlar om, och vilka effekter tekniken vi använder kan tänkas ha för 

framtida arbeten.  

 

Först kommer vi att gå igenom beskrivningar av de olika teknikerna som används för vårt 

ändamål. Teknikerna som vi tar upp förankras således till våra metoder, där vi klargör för 
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analysmetodiken, metoderna för implementation och utvärdering, och till slut 

dokumentationen, och hur vi ämnar besvara frågeställningen som vi fastställde tidigare i 

detta kapitel. 

 

Detta leder vidare till resultatskapitlet, där resultaten för applikationen, dess struktur och 

designval, redovisas. En beskrivning av de tekniska lösningar som användes presenteras 

tillsammans med analyser av resultatet. Efterföljande reflektionen ämnar besvara 

frågorna om lösningarnas effektivitet och lönsamhet, och besvara frågeställningen om 

hur P2P kan användas i mobila enheter. 

 

Evalueringskapitlets syfte är att utvärdera applikationens egenskaper. Frågor om 

prestanda, relativt till hur andra lösningar skulle fungera, är något som till största möjliga 

förmåga besvaras. Testerna med tillhörande testvärden redovisas, detta i form av 

diagram. Testvärdena reflekteras över och resultaten används för att dra slutsatser 

relaterade till frågeställningen. 

 

I diskussionskapitlet tas tankarna kring resultatet upp, samt frågor och problem kring 

ämnet. 
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2. Teknologiska grunder 

 

Detta kapitel introducerar de olika teknikerna som finns för mobil kommunikation och 

de tekniker vi tänker använda. För att förstå kopplingen till vårt arbete, går vi in mer på 

detalj kring de olika teknikerna som relaterar till projektet. Server-klient- och P2P-

modellerna samt relaterande ämnen presenteras, de viktigaste källorna presenteras, och 

vi går igenom de olika kommunikationsnätverk som finns.  

2.1 Mobila kommunikationsnätverk 

 

Mobil kommunikation kan ske över flera olika typer av nätverk (se fig. 1), som kan ha en 

varierande betydelse när det kommer till P2P kommunikation. Här kommer några av de 

vanligaste typerna att introduceras kort. 

 

 

Figur 1. Vanliga kommunikationsmedium i mobila sammanhang. 

 

  



7 

 

2.1.1 LAN / WLAN (Local Area Network / Wireless Local Area Network) 

 

I fallet med LAN, så sker kommunikationen över kabel, där enheten antingen kopplar sig 

mot routern, till en annan lokal enhet eller vidare till en annan enhet på Internet.  

 

I mobila sammanhang är WLAN en mycket bättre lösning, där kommunikationen sker 

helt trådlöst med hjälp av WiFi. WiFi kallas ett trådlöst nätverk som användare kan 

koppla upp sig till med hjälp av radiovågor. Den “zon” som skapas kallas i sammanhanget 

för WLAN. WiFi går ut på att en enhet (till exempel en router) har en trådlös 

överföringsenhet (Wireless Transmitter) som tar emot information från Internet och 

översätter denna information till radiovågor. De enheter som använder sig av WiFi har 

en adapter för att ta emot denna information. Detta fungerar givetvis åt det andra hållet 

också, dvs. från adapter till routern och Internet. [6] 

 

Routerns uppgift är helt enkelt att vara det mellanliggande medium, mellan två enheter 

på det lokala nätverket, eller att koppla upp enheten mot Internet, via en ISP (Internet 

Service Provider). WLAN-anslutningen demonstreras i två av figurerna i Figur 1, där den 

ena demonstrerar en lokal anslutning mellan två enheter och den andra en anslutning 

mot andra enheter på Internet. 

2.1.2 Mobila nätverk 

  

De mobila nätverken som framförallt används idag för mobil dataöverföring är 3G och 

4G, där siffran före G:et beskriver vilken generation det mobila nätverket använder. 3G 

är alltså den tredje generationen, medan 4G är den fjärde generationens mobila 

bredband. Ett 3G nätverk måste  tillgodose användaren med minst 200 Kbit per sekund, 

medan 4G måste tillåta höjdpunkter med nedladdninghastigheter på åtminstone 100 

Mbit per sekund. [7] Med hjälp av mobilmaster erbjuder de flesta mobiloperatörer en 

internetanslutning via 3G och 4G till mobiler kapabla att nyttja dessa. Dessa nyttjas oftast 

när tillgång till ett lokalt nätverk inte finns tillgängligt, men man fortfarande ligger inom 

det område som täcks av en mobilmast, exempelvis när man är på resande fot. 

2.1.3 Bluetooth 

 

Bluetooth gör det möjligt att överföra data via radiovågor på kort distans mellan enheter 

som har kapacitet att bruka denna funktionalitet. Detta kan användas mellan mobiler som 

ligger nära varandra och kräver ingen anslutning till Internet. 
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2.2 Nätverksmodeller för applikationer 

2.2.1 Server-klient kommunikation 

 

Ett server-baserat nätverk använder sig av en server, som användare har åtkomst till, och 

kan dela resurser. Man har en dedikerad dator som kontrollerar alla åtkomstnivåer för 

användaren, som kopplar upp sig mot denna dedikerade dator (se fig. 2). Varje dator som 

kopplas upp mot serverdatorn kallas klient-dator. All delad data finns på en plats, vilket 

gör det lätt att göra backups av den delade datan.[8] 

 

 

Figur 2. Demonstrerar hur flera klientdatorer är uppkopplade mot servern i ett server-klient nätverk.  

Att använda sig av server-klient modellen har blivit en av de mest centrala idéerna inom 

nätverkskunskap. Detta stärks av att de flesta företagsapplikationer med nätverksbehov 

använder sig av dessa. Ett exempel på ett användningsområde är när man behöver 

granska sitt bankkonto. Det som händer är alltså att klienten (exempelvis din dator) 

skickar en förfrågan om att komma åt denna information till servern. Det servern sedan 

skulle kunna tänkas göra är att anropa ett eget klientprogram som skickar en förfrågan 

till databasservern. När uppgifterna har hämtats till servern, skickas det vidare tillbaka 

till klientdatorn som visar informationen. [9] 

2.2.2 Peer-to-Peer kommunikation 

 

Ett P2P-nätverk består av en grupp “datorer”, som till exempel en persondator eller 

mobiltelefon, som är kopplade tillsammans utan att det finns en central plats för att 

autentisera användare, lagra data eller komma åt data (se fig. 3). Detta är alltså i kontrast 

mot det som vanligtvis betraktas vara server-klient modellen. Servern i server-klient 

modellen måste alltså tillhandahålla kontroll för åtkomst för varje enskild användare och 

lagra alla resurser på en plats.[10] 
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Figur 3. Demonstrerar hur flera noder kan vara kopplade till varandra i ett peer-to-peer nätverk. 

De stora fördelarna med Peer-to-Peer är att dess arkitektur ger upphov till hög skalbarhet 

och effektivitet. P2P nätverk gör det möjligt för oss att få i princip obegränsad skalbarhet. 

Flera datorer i ett nätverk av datorer kan tillsammans vara kraftfullare än en ensam dator 

med mer kraftfulla komponenter. [3] 

 

Peer-to-Peer i kontrast till server-klient har alltså någon form av decentralisering, där 

funktionalitet flyttas bort från den centrala servern. Det finns en variation av olika 

applikationer, som använder Peer-to-Peer i olika grad. 

 

Det som beskrivs nedan utgår ifrån de grupperingar som görs i Peer-to-Peer Networks as 

a Distribution and Publishing Model av Jorn De Boever, där man delar upp peer-to-peer 

nätverken i tre olika grupper (se fig 4).[11] 

 

Figur 4. En peer-to-peer implementation kan ha olika nivå av decentralisering. 
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2.2.2.1 Centraliserade P2P nätverk 

 

Centraliserade peer-to-peer system har en central server som kör de viktiga funktionerna 

för systemet. Den centrala servern fungerar här så att den lagrar en överblick av 

tillgängliga noder och resurser inom nätverket. Detta är för att ge varje nod möjlighet att 

lokalisera och dela resurser med andra noder. Den stora nackdelen med ett sånt här P2P-

nätverk är dock att hela nätverket slutar att fungera i fall att huvudservern går ner.   

2.2.2.2 Decentraliserade P2P nätverk 

 

Nätverk som består av noder som utför funktioner utan några centraliserade 

komponenter kallas för decentraliserade P2P nätverk. En av anledningarna till att dessa 

nätverk är åtråvärda, är den höga nivån av felsäkerhet. Exempelvis så skulle man kunna 

ha ett antal noder som kraschar, eller tappar anslutning, och fortfarande ha ett fullt 

fungerande system. En teoretisk fördel, men som i praktiken är en nackdel, är systemets 

skalbarhet. I praktiken så har dessa system ofta begränsad skalbarhet, eftersom att 

mycket självorganisering innebär att mycket trafik måste hanteras för att hålla nätverket 

igång.  

2.2.2.3 Hybrida P2P nätverk 

 

Hybrida P2P system har element från både centraliserade och rena decentraliserade P2P 

nätverk. Man försöker att kombinera fördelarna av de båda arkitekturerna och undvika 

nackdelarna med systemen. I hybrida peer-to-peer system får ofta vissa noder speciellt 

ansvar. Dessa noder med särskilda ansvar kallas för super- eller ultranoder. Skillnaden 

mellan det hybrida nätverket och det centraliserade nätverket är alltså att dessa 

supernoder håller på resurser som andra noder vill nå. Dessa tillåts alltså att släckas ner 

eftersom att vi har flera supernoder som kan göra jobbet istället, i fall att en supernod 

skulle tappa anslutning till nätet eller krascha. Detta gör risken för fel mycket lägre än för 

centraliserade nätverk, samtidigt som det ger upphov till ökad effektivitet i jämförelse 

med många decentraliserade P2P nätverk, på grund av att man får mindre datatrafik som 

måste utföras och bättre möjlighet att göra sökningar.[11] 
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2.3 Viktiga begrepp inom kommunikationen 

2.3.1 Sockets 

 

En socket är en tvåvägs kommunikationslänk mellan två program i ett nätverk. En 

socket är även bunden till ett portnummer, så att TCP-lagret kan identifiera huruvida 

data har anlänt till destinationen den skulle sändas till. 

 

 

Figur 5. En anslutningsförfrågan skickas från klienten till serverns lyssningsport, och hur man i senare steg får en 

etablerad anslutning mellan servern och klienten. 

Vanligtvis så har man en dator som agerar server, med ett specifikt portnummer. Servern 

inväntar en anslutningsförfrågan från klienter. Det klienten behöver veta är serverns 

adress, samt vilken port den lyssnar på. Klienten ansluter sig till denna adress och 

portnummer genom en anslutningsförfrågan, tillsammans med information som används 

för att identifiera klienten (se fig. 5). 

 

När eller om servern accepterar anslutningen, så får den en ny socket som är bunden till 

samma lokala port som har adressen och porten till klienten. Servern behöver alltid ha en 

ny socket till att lyssna efter nya klienter. På klientsidan skapas en socket som används 

för att kommunicera med servern. [12] 

 

Sockets kan kommunicera med varann med olika protokoll, det ena sättet är med hjälp 

av TCP, där paketen blir kontrollerade så att de är felfria. TCP är alltså väldigt pålitligt. 

Det finns utöver TCP även UDP sockets. UDP-protokollet fungerar ungefär som TCP, men 

struntar att kontrollera fel, vilket kan förbättra applikationernas effektivitet. I vissa fall är 

UDP bättre och i andra är TCP bättre. Ett fall där UDP skulle kunna anses vara bättre är 

till exempel när man vill tillåta röstkommunikation med två användare. I det fallet anses 

det viktigt att paketen transporteras snabbt, men inte att kommunikationen är exakt. [13] 
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2.3.2 NAT 

 

NAT eller Network Address Translation funktionalitet används vid routing av 

nätverksadresser, och tillåter adressering till och från privata nätverk som ligger bakom 

routrar. Ett stort antal lokala enheter kan med hjälp av NAT kommunicera med resurser 

på Internet via endast ett fåtal publika adresser, där en router med NAT funktionalitet 

sköter all adressöversättning för att kunna möjliggöra kommunikation i båda riktningar 

(fig. 6). Paket som skickas till enheter inom det privata nätverket skickas till den publika 

adressen för hela nätverket, och routern sköter sedan mappningen till 

destinationsenheten och den lokala adressen.  

 

 

Figur 6. Bilden visar hur kommunikation genom NAT sker. 

Denna funktionalitet används oftast av små- till medelstora företag samt privata 

användare, eftersom behovet av att erhålla globalt unika IP-adresser från en ISP för varje 

-enskild enhet minskar och att man istället kan utnyttja lokala adresser utan någon större 

kostnad. Detta är viktigt eftersom att antalet IPv4 adresser som finns tillgängliga börjar 

ta slut. Detta leder till att adresserna inte räcker till för alla enheter, och att man därför 

måste dela på de adresser som finns. Problemet som beskrivs är dock något som bör 

försvinna i framtiden i samband med att IPv6 implementeras och antalet tillgängliga 

adresser ökar, men för tillfället är användningen av IPv4, och därmed även NAT, 

fortfarande stor [14] . 

 

NAT teknologin är dock inte utan nackdelar. En av dessa nackdelar är det problem som 

uppstår när två enheter behöver kommunicera i realtid via en direktlänk till varandra. 

Eftersom att ingen direktlänk kan skapas och all kommunikation går via den publika 

adressen och nätverkets router, så kommer problem med hastighet och pålitlighet av 

anslutningen att uppstå [15]. Ett annat problem kan vara att hitta adressen för enheter 
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med en lokal IP-adress bakom en publik router, vilket givetvis även försvårar P2P 

kommunikation. 

2.3.3 STUN, TURN & ICE 

 

STUN, eller ‘Simple Traversal of UDP through NATs’, är ett protokoll som tillåter 

kommunikation mellan enheter bakom routrar och brandväggar som utnyttjar NAT. En 

klient inleder en kommunikation med en STUN server, som tar emot ett meddelande och 

sedan förmedlar meddelandets ursprungsadress tillbaka till klienten (se fig. 7). På detta 

sätt kan klienten få reda på sin egna publika adress, och sedan förmedla denna 

information till andra enheter för att kunna kringgå NAT och inleda en peer-to-peer 

kommunikation.  

 

Figur 7. Erhållandet av en publik IP-adress via en STUN server. 

Att använda STUN för att ta reda på en enhets publika adress fungerar i många fall, men 

inte alla. Eftersom beteendet av NAT routrar och brandväggar inte är standardiserat, 

finns det implementationer av NAT som gör att STUN protokollet inte räcker till. Ett 

vanligt problem som kan uppstå är vid s.k. symmetriska NATs, när olika publika 

mappningar sker, beroende på vem NAT routern kommunicerar med. Detta är något som 

är vanligt hos större implementationer av NAT, och gör det omöjligt för STUN servern att 

hitta en exakt publik adress som kan återanvändas av en annan enhet, vilket är själva 

syftet med att använda STUN. [16] 

 

För att lösa detta problem används ofta TURN (Traversal Using Relay NAT), där en 

TURN server möjliggör kommunikation även bakom symmetrisk NAT. Servern tilldelar 

de enheter som vill kommunicera en egen publik adress som används för 

kommunikationen, och förmedlar sedan meddelanden mellan de olika parterna (se fig. 

8). Detta skapar dock en större belastning på servern eftersom att all trafik måste 

hanteras, och är därför något som man, om möjligt, försöker att undvika i P2P lösningar.  
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Figur 8. Kommunikation via en TURN server. 

Med de för- och nackdelar som kommer med både STUN och TURN hittas oftast optimala 

lösningar i en kombination av de båda. ICE (Interactive Connectivity Establishment) är 

ett protokoll där man använder sig både av STUN och TURN (eller liknande teknologier) 

för att få det bästa av båda världarna.  

 

ICE protokollet inleds med att samla ihop kandidat adresser för den lokala klienten. 

Dessa innefattar lokala IP-adresser, den publika adressen som erhålls via en extern STUN 

server, samt en adress till en TURN server. Denna information delas sedan med en annan 

klient och samtliga kandidat-adresser testas systematiskt för hitta en fungerande 

kommunikationslänk, där lokala och publika IP-adresser prioriteras först och TURN 

servern endast används som en sista utväg. Genom denna kombination av båda STUN 

och TURN garanterar ICE att en kommunikation kan skapas även vid symmetrisk NAT, 

men försöker samtidigt begränsa belastning på servrar och prioritera en direkt P2P länk 

via STUN där möjligheten finns. [17] 

2.3.4 Google Cloud Messaging 

 

GCM (Google Cloud Messaging) är en gratis service som finns tillgänglig för utvecklare 

att skicka meddelanden mellan servrar och klienter. Det inkluderar alltså kommunikation 

från server till klient, och klient till server. 

 

Det går till så att en klient (en mobil eller surfplatta till exempel) registrerar sig för att 

tillåta GCM. Detta gör det möjligt för denne att ta emot meddelanden. Det som görs sedan 

för att skicka och ta emot meddelanden, är att applikationsservern skickar ett 

meddelande till GCM anslutningsservrarna. Dessa servrar lagrar meddelandet tills dess 

att mottagaren kommer online, varpå meddelandet skickas till den mottagande klienten 

och visas upp, exempelvis i form av en notifikation.[18] 
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2.4 Källor 

 

Litteraturen i området som behandlar Peer-to-Peer är väldigt stor, det finns mycket att 

välja mellan, det blir dock svårare när man vill hitta källor som specifikt behandlar Peer-

to-Peer i mobila sammanhang. Omöjligt är det knappast, källorna som finns angivna i 

detta kapitel passade nästan perfekt för att hjälpa besvara frågorna som ställdes, och var 

av stor hjälp för att stärka våra argument. 

2.4.1 Peer-to-Peer Networks as a Distribution and Publishing Model 

 

Vi valde att använda denna vetenskapliga artikel av Jorn De Boever, eftersom att den 

behandlar det område som vi eftersträvar att forska i. Denna artikel gav mycket 

information om Peer-to-Peer nätverk, denna information kunde användas när vi byggde 

på vår egen uppfattning, och stärkte våra argument i våra slutsatser. 

 

“There is still no generally acknowledged unambiguous definition of the concept peer-

to-peer which causes a discussion about what can(not) be accepted as peer-to-peer.” 

[19] 

 

Att det inte riktigt finns en generellt accepterad definition av P2P konceptet gör att det 

lämnas lite öppet för egen uppfattning. Givetvis finns det definitioner som man utgår från, 

men huruvida en definition slår ut någon annan definition, är något som måste tas med i 

beräkningen.  

 

“An important challenge for peer-to-peer networks is security.” [19] 

 

Denna utmaning är något som måste utredas. I projektarbetet utreds det huruvida det är 

någon idé att köra på en fullt decentraliserad lösning, om det förblir en sådan utmaning 

att kunna hålla systemet och dess användare säkra. På förhand låter det väldigt osäkert, 

och sårbart att låta användares uppgifter och data i en decentraliserad miljö. En 

centraliserad lösning, med en huvudserver som tillhandahåller denna information, verkar 

vara en mer säker lösning. 

 

“Although peer-to-peer systems are theoretically inherently scalable, it often turns out 

to be a major challenge in real terms. … In practice, a great deal of these systems has 

limited scalability because self organization causes a lot of traffic to keep the network 

running. Another characteristic is that several of these systems have low levels of QoS 
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in the domain of resource location because sometimes only a limited proportion of the 

network can be reached.” [19] 

 

Detta urklipp från källan besvarar frågan om det ens är någon idé att försöka sig på en 

ren decentraliserad lösning. En av de stora orsakerna till att mobil P2P skiljer sig ifrån 

vanlig P2P i bredbandslösningar som finns tillgängliga i folks hem är att de mobila 

användarna ofta är begränsade till en mängd data per månad eller liknande. Detta 

innebär att ökad datakonsumtion i applikationen kan innebära problem för användare, 

och därför är olämplig i mobila applikationer. 

 

“Peer-to-peer systems offer some opportunities for wireless systems, such as MANETs 

(Mobile Ad hoc NETworks), … challenges are emanating from the following 

characteristics: (1) wireless resources such as storage capacity, bandwidth and 

processing power are still limited, (2) the performance and capacities are fluctuating 

and (3) the availability of resources is barely guaranteed without a centralized 

component. It is therefore necessary for mobile peer-to-peer systems to develop 

applications with an efficient search and location infrastructure and routing model as 

to avoid zigzag movements.” [19] 

 

Som föregående citat föreslog är decentraliserade lösningar problematiska i mobila 

sammanhang. Utifrån detta, samt tidigare citat så kan man dra slutsatsen att en 

centraliserad lösning i mobila peer-to-peer kan bedömas som näst intill nödvändig, för 

att undvika problemen som involverar säkerhet, dataanvändning och 

resurstillgänglighet. 

2.4.2 Solving the Firewall/NAT Traversal Issue of SIP: Who Should Control 

Your Security Infrastructure? 

 

Ett stort hinder för vårt arbete var att lösa problemen med NAT-traversering. Denna 

vetenskapliga artikel från Ingate Systems gav oss en grund för att kunna identifiera 

problem och lösningar i vårt projektarbete. [17] 

 

Ett av de stora problemen som finns med mobila Peer-to-Peer lösningar är att routrar och 

brandväggar använder sig av något som kallas NAT (se kap. 2.3.2) som förhindrar 

kommunikation mellan två enheter. Som beskrivet i kapitel 2.3.3 så kan STUN, TURN 

och ICE användas för att kringgå NAT och tillåta SIP-kommunikationen mellan 

enheterna.  
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Källan beskriver de olika lösningarna som finns för att kunna kringgå detta problem. De 

lösningar som nämns är UPnP, Session Border Controllers at Service Provider, SIP-

capable Firewalls or enterprise SBC, och slutligen STUN, TURN och ICE. 

 

De olika lösningarna kommer med sina egna för- och nackdelar. UPnP förkastas som en 

dålig lösning, som sällan används eftersom att det innebär stora säkerhetsrisker och bara 

kan användas av vissa brandväggar och SIP klienter. SBC hos tjänsteleverantören (Service 

Provider) innebär att tjänsteleverantören har kontrollen, och själv kan använda sig av 

diverse tjänster eller system för att hantera SIP-kommunikationen. Lösningen med SBC 

hos företaget innebär att brandväggsadministratören har kontrollen, och är en lösning 

som är populär för företag, eftersom att ökad säkerhet är en väldigt viktigt aspekt för 

företagen. Det har dock en hög komplexitet och kräver att alla enheter är SIP-kompatibla. 

 

Lösningen med STUN, TURN och ICE innebär att det är SIP-klienten själv som har 

kontrollen, och löser problemet genom att låta klienter kommunicera med servrar för att 

kringgå problemen som uppstår. 

 

Det är uppenbart vilken lösning som ska användas för en användarvänlig och flexibel 

lösning i detta fall. Med STUN, TURN och ICE sätter vi mindre krav på enheternas 

kompatibilitet med SIP, och kan därför erbjuda en funktionalitet som fungerar för våra 

enheter. 
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3. Metod 

 

Detta kapitel ämnar beskriva den metodik som följs i utförandet av projektets 

utvecklingsfaser, samt metodik relaterad till insamling och granskning av data, som 

lägger grunden till de utvecklingsbeslut som tas för att uppfylla projektets mål. 

Översiktsbilden i figur 9 ger en överblick av hur, och i vilken ordning, metoderna 

utnyttjas. 

 

 

Figur 9. Översiktsbild av metodanvändningen. 

 

Under projektets gång kommer först en datainsamling att äga rum, där de funktionella 

och icke funktionella kravspecifikationen specificeras. Kraven som specificerades 

behandlade vår applikations funktionalitet, samt de icke-funktionella kraven så som vilka 

programmeringsspråk funktionaliteten skulle implementeras i. Lösningar vägs mot 

varandra och en lösning väljs ut. Utifrån de data som samlats in från den lösning som 

använts, utvärderas dess effektivitet och fungerar som grund till potentiella justeringar, 

där en prototyp framställs. De data som tas fram kommer till stor del relatera till de 

funktionella och icke-funktionella krav som ställts, och information som inte anses viktig 

för den utvecklade produkten kommer därför inte mätas i den egna implementationen av 

lösningen. Lösningen implementeras och  en efterkommande evaluering hjälper sedan till 

att besvara de frågeställningar som ämnas besvara.  
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3.1 Grundtankar 

 

Vid analys av data kommer en variant av Experimental Research[20] att användas.  

Stegen för användningen av denna variant beskrivs enligt dessa tre punkter: 

 

 Undersökning av relevanta delar av det utvecklade systemet utförs. 

 Variabler i tester ändras, för att se hur mätvärden påverkas. 

 Utifrån mätvärden dras slutsatser kring applikationens uppbyggnad.  

 

Mer konkret, i projektarbetets fall, så skulle det till exempel kunna handla om att 

undersöka implementationer som har betydelse för applikationens effektivitet. 

Motsvarande tester, och deras resultat, beskrivs djupare i kapitel 5. Ett exempel där 

Experimental Research används tydligt är i vår evaluering av anslutningstiden (se kapitel 

5.1) där vi kunde dra vissa slutsatser om hur applikationen beter sig i olika fall.  

 

Dessa undersökningar kommer dock inte omfatta den önskade volym av data man 

vanligtvis eftertraktar vid användning av Experimental Research, och kommer därför inte 

att ge resultat som ensamt kan användas för att dra bredare slutsatser. Detta eftersom att 

testerna är applikationsspecifika. 

 

En annan metod som vi hade i åtanke var de fem steg som beskrivs i Engineering Design 

Process av Seyyed Khandani, där det första steget är att analysera problemet. Det som 

görs vidare är att hämta relevant information, generera flera lösningar och analysera 

dessa. Man väljer sedan en av dessa, testar och implementerar lösningen. [9] De fem 

stegen illustreras i figur 10.  

 

 

Figur 10. De fem stegen som beskrivs i Engineering Design Process 

 

Mer specifikt användes metoden mer direkt i applikationsutvecklingen, på en lägre nivå 

än den tidigare beskrivna metoden. Detta innebär till exempel att flera lösningar för en 

viss funktionalitet genererades, testades och implementerades för att de mindre tekniska 

delarna, så som användargränssnittet, eller annan enklare funktionalitet. Detta var 

eftersom att generering av flera avancerade lösningar skulle vara väldigt tidsineffektivt. 
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Användningen av de 5 steg som beskrivs i Engineering Design Process var exempelvis 

aktuellt när vi valde hur vi skulle implementera en administratörpanel för 

kortlekshantering. De genererade lösningarna var en Java-client och ASP.net Web API, 

de båda (ofärdiga) lösningarna testades och den ena lösningen valdes över den andra för 

den slutliga implementationen. Mer om detta finns att läsa om i avsnitt 3.2 i Bilaga C.  

3.2 Metoder för datainsamling 

 

För att kunna utvärdera olika teknologier i en bredare aspekt och kunna besvara 

rapportens frågeställning, kommer data från egna mätningar sammanställas med data 

och synpunkter från andra källor, främst i form av artiklar och rapporter på nätet som 

anses tillförlitliga (se kapitel 2.4 för mer information om källorna). 

Datainsamlingsmetoderna används för att samla in information om olika tekniker som 

kan användas i applikationen. 

3.2.1 Möten 

 

För att kunna inleda design- och utvecklingsarbete av den produkt som ska tas fram, så 

måste systemets funktionella och icke-funktionella kravspecifikationer specificeras.  

 

Dessa utarbetas i möten på företaget, där de involverade parterna diskuterar och 

dokumenterar applikationens önskade funktionalitet, samt krav relaterade till prestanda, 

drift och implementation. En enkel överblick för hur ett sådant möte skulle kunna fungera 

demonstreras i figur 11.  

 

Figur 11. Mötesprocessen. 
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Mötenas struktur består av att prototypen av produkten visas upp, varpå diskussion, samt 

feedback lämnas av företaget. Observation av användningen av applikationen utförs 

samtidigt, för att kunna stärka användarvänligheten hos applikationen. Den 

dokumenterade kravspecifikationen modifieras och förfinas sedan eventuellt under 

projektets gång. Detta görs i samband med nya möten med företaget och dess kunder, i 

de fall att kundens krav har ändrats eller att den kunskap som erhållits under projektets 

utveckling har utökats. Huruvida de etablerade kraven kan anses genomförbara, är något 

som därefter diskuteras.  

3.2.2 Teknisk förundersökning 

 

Utöver projektets krav måste även en teknisk kunskapsgrund samlas in, för att 

utvecklarna ska kunna utföra arbetet och realisera de krav som ställts. Den kunskap som 

redan har erhållits, via lämpliga utbildningar och egna erfarenheter av projekt av liknande 

karaktär, anses kunna täcka en stor del av det som krävs. I ett fall där den ursprungliga, 

tekniska förundersökningen misslyckats att kunna täcka upp för den uppdaterade 

kravspecifikationen, så måste kunskapsluckorna kring dessa områden att täckas. Detta 

görs genom självinlärning, med hjälp av dokumentation och resurser tillgängliga på nätet, 

samt eventuellt via konsultation med företagets egna utvecklare. 

3.3 Metoder för dataanalys och prototyputveckling 

 

Metoderna för dataanalys och prototyputveckling är till för att kunna analysera och 

utvärdera de olika tekniska lösningar som inhämtats under datainsamlingen. 

3.3.1 Analys av insamlad data 

 

De data som samlats in måste analyseras efter deras syfte, för att kunna avgöra hur 

relevant datan är och hur den kan användas. Den insamlade datan består alltså av 

feedback från mötena, samt information om de olika teknikerna som insamlats under den 

tekniska förundersökningen. Kravspecifikationer som samlats in bör vägas i förhållande 

till utvecklarnas kunskaper för att uppskatta vilka krav som är genomförbara, och vilka 

som kräver ytterligare utbildning. Utifrån detta måste även lärotiden för de nya 

potentiella kunskapsområdena uppskattas, för att säkerställa att projektet kan utföras 

inom den givna tidsramen. Detta fungerar sedan som en grund till eventuella 

modifieringar i kravspecifikationerna. 
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Utöver detta ska även det data som är relaterad till specifika teknologiska lösningar 

utvärderas för att kunna ta fram svar till rapportens frågeställning. Här jämförs 

mätningar från egna undersökningar och antagningar görs utifrån dessa mätningar. Detta 

för att eventuellt optimera applikationens struktur. Lämplig litteratur används sedan för 

att stödja eller stjälpa gjorda antaganden, där olika källor kring ämnet vägs mot varandra 

för att kunna dra välgrundade slutsatser.  

3.3.2 Design och utveckling 

 

I design- och utvecklingsfasen av projektet används en agil utvecklingsmetodik, för att 

tillgodose behovet av en dynamisk kravspecifikation som är öppen för förändringar under 

projektets gång. Kravspecifikationerna grupperas med krav som ligger logiskt nära 

varandra och dessa grupper implementeras sedan i ordning, för att tidigt i projektets 

skede kunna ta fram en körbar, om än funktionsfattig, produkt.  

 

Varje vecka sätts funktionella mål som ska implementeras utifrån kravspecifikationerna, 

och i slutet av varje vecka ska en prototyp vara tillgänglig och tillräckligt utvecklad, för att 

kunna köras och utvärderas. Mål för kommande sätts även i slutet av veckan och en 

uppdatering av projektets utveckling görs med företaget i en bestämd veckorapportering.  

 

För att ytterligare stödja en agil arbetsmetod läggs stor vikt på kommunikation både 

mellan utvecklare samt med företaget. Samtal mellan utvecklarna sker kontinuerligt 

under arbetsdagarna, för att meddela vart fokus ligger för tillfället, och för att kunna dra 

nytta av varandras kunskaper när problem uppstår. En öppen kommunikation med 

företag sker även utöver den veckorapportering som finns på plats, i de fall att 

kravspecifikationer behöver uppdateras, eller att företagets egen kompetens kan 

användas för att hjälpa lösa problem som uppkommer. 

3.3.3 Prototyputveckling 

 

Den första prototypen görs i form av en skiss av den kommande applikationen, för att ge 

en bild av hur applikationen ska fungera. Den agila utvecklingsmetoden användes 

dessutom i prototyputvecklingen, där den feedback som görs, hjälper till att förbättra 

den aktuella designen. 

De senare prototyperna använder sig av applikationen som är under utveckling, för att 

expandera på funktionalitet och design som är specifika för mobila applikationer. Dessa 

används, och förbättras på enligt figur 10, på ett iterativt sätt över arbetsveckorna. 
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3.4 Teknik, implementation och evaluering 

3.4.1 Val av teknologi 

 

Valet av teknologi baseras på dessa kriterier: 

 Huruvida relevant dokumentation finns tillgänglig 

 Hur väl lösningens implementation kan anpassas till applikationen som utvecklas 

 Hur lösningens för- och nackdelar tillgodoser produktens krav. 

 Företagets önskemål 

 

Några av de icke-funktionella kraven som företaget satte på applikationen var att själva 

mobilapplikationen skulle vara skriven i ”Native Android”, alltså skulle den vara skriven 

i Java. Administratörklienten, samt servern skulle vara skriven i C#.  

3.4.2 Implementation 

 

Ansvaret kring systemets driftsättning och underhåll kommer att ligga på företaget själva. 

Val av de teknologier som används i utvecklandet är därför även viktigt för att möjliggöra 

en smidig övergång från utvecklingsmiljön, där företagets kompetens är tillräcklig för att 

kunna underhålla och eventuellt vidareutveckla applikationen.  

 

I utvecklingsmiljön används både externa och lokala servrar för systemets databas och 

centrala serverlösning, och mobila test-enheter för att kunna köra applikationen. Detta 

kan sedan fungera som en exempellösning för driftsättningen av systemet, men slutliga 

beslut kring detta ligger helt på företaget. Ansvar kring hur applikationen marknadsförs 

och nyttjas ligger även det till fullo hos företaget. 

3.4.3 Evaluering 

 

Evalueringen av projektarbetet görs för att besvara frågeställningarna i form av 

genomtänkta tester, med stöd från artiklar, böcker och andra källor för att stärka våra 

slutsatser. Frågeställningarna är något som genomsyrar hela projektarbetet, och är det vi 

ämnar besvara tack vare projektarbetet. I detta avsnitt ska vi beskriva metoden för hur 

var och en av frågeställningarna besvaras. 
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3.4.3.1 Frågeställning 1 

 

Vilka är för- och nackdelarna med P2P kommunikation i mobila sammanhang? 

 

För att kunna besvara frågeställningen behöver tester som relaterar till prestanda 

utföras. Detta måste sedan sättas i kontrast mot en vanlig server-klient lösning för att se 

om det finns något att vinna på att använda sig av P2P lösningen. För att kunna besvara 

frågeställningen används Experimental Research. (Se kapitel 3.1) 

 

Testningen ämnar besvara frågan om det finns några fördelar med P2P när det kommer 

till anslutningstid och responstid, samt serverbelastning. Andra aspekter som behöver 

tas med i beräkningen är saker så som komplexitet, eftersom att en lösning som kanske 

är marginellt bättre, blir för komplicerad och svårhanterlig i slutändan. En annan del 

som evalueras är stabiliteten, där evalueringen enbart kommer att utgå ifrån teorin, 

eftersom att det skulle bli väldigt svårt att evaluera den på ett vettigt sätt med våra 

verktyg.  

3.4.3.2 Frågeställning 2 

 

Hur kan man utnyttja P2P kommunikation för att utveckla en applikation för mobila 

enheter? 

 

Metoden för att utreda denna frågeställning är mer rakt på sak:  

 

Vi behöver ta reda på hur P2P kan implementeras så att man kan dra nytta av dess 

fördelar. Därefter görs bedömningar av vad som är möjligt, vilka fördelar som man kan 

dra nytta av och vilka nackdelar som finns specifikt för den mobila tillämpningen. 

3.5 Arbetsplanering 

3.5.1 Fasplan 

 

Projektets fasplan kan beskrivas så här: Vi har en definition och planeringsfas och sedan 

iterativt arbete där vi utför simplare veckoplaneringar, vid varje veckoslut. Det iterativa 

arbetet stärks av den feedback som mottas i samband med de regelbundna 

veckorapporteringarna, samt de inplanerade demonstrationsmötena med företaget. 

Mötena äger rum i samband med förändringar med applikationen. Till exempel när 
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större delar av användargränssnittet är färdigt, eller spelet är fungerande. Slutmålet är 

att få en applikation som är näst intill färdigställd, med en implementation av P2P som 

fungerar väl för applikationen. 

3.5.2 Tidsplan 

 

I tidsplanen delades applikationsarbetet upp på ett sätt som anger uppskattad tid för 

hur länge implementationen tar att göra, samt när den ska börja utvecklas. Detta är 

alltså uppskattningar som kan komma att ändras i framtiden. Den första veckan är 

tilldelad för undersökning och förberedande arbete. Kravspecifikationen kommer att 

kunna ändras, och det är därför viktigt att vi kan vara flexibla med vår 

applikationsutveckling. I figur 12 finns vår översiktliga tidsplan som gjordes den första 

veckan. 

 

Figur 12. Översiktlig tidsplan (vecka 1). 

 

3.6 Dokumentation 

 

Medan projektarbetet utförs dokumenteras de viktiga funktionerna, designen och tester 

som utförs i samband med projektet. I denna dokumentation ingår Arkitektur 

dokumentet, riktlinjer för framtida arbeten och frågeställningsdokumentationen. 

Denna dokumentation är viktig och överlämnas till mottagande företag när projektet 

överlämnas.  

 

3.6.1 Frågeställningsdokumentation 

 

Syftet med frågeställningsdokumentet är att kunna sammanfatta svaren på de 

frågeställningarna som angivs i kapitel 1.2. Detaljerna om hur svaren besvarades och 



26 

 

slutsatserna drogs finns dock inte med i frågeställningsdokumentet, utan finns med i 

denna rapport. Frågeställningsdokumentet återfinns i Bilaga A. 

3.6.2 Riktlinjer för framtida arbeten 

Dokumentet med riktlinjer för framtida arbeten är en guide som innehåller en 

uppsättning rekommendationer till företaget eller någon som ska göra något som 

efterliknar vårt projektarbete. Detta görs i form av en punktlista med 

rekommendationer. Riktlinjerna hittas i Bilaga B. 

3.6.3 Arkitekturdokument 

Syftet med dokumentet är att kunna bidra med att ge en bättre överblick av det mest 

intressanta i examensarbetet för en läsare som kan tänkas vilja arbeta med mobil P2P. 

Dokumentet tar upp de olika beslut som togs, på vilka grunder dessa beslut togs, utan att 

gå in på detalj hur systemet fungerar i helhet. Arkitekturdokumentet återfinns i bilaga C. 
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4. Kravspecifikation och kommunikationsdesign 

 

Följande kapitel ämnar beskriva projektets resulterande applikation och dess struktur, 

samt de designval som gjordes, med fokus på nätverkskommunikationen. Kapitlet 

besvarar även frågeställningen om hur P2P kommunikation kan utnyttjas i mobila 

sammanhang, genom att ge ett lösningsförslag för implementationen av P2P, samt 

genom beskrivande av de problem som undveks med de designvalen som togs. 

 

Reflektioner kring lösningens effektivitet och lönsamhet, samt svar på frågeställningen 

kring de för- och nackdelar som uppstår med P2P kommunikation i mobila 

sammanhang, återfinns i senare kapitel. 

4.1 Kravspecifikation 

Utvecklingen av applikationen skedde utifrån kravspecifikationer som tagits fram i 

möten med företaget, och vissa av dessa krav användes sedan för att motivera de 

designval som gjordes. De relevanta funktionella och icke-funktionella krav som vägdes 

in i designbesluten var: 

 

 Login system, med kapacitet att registrera nya användare och återställa lösenord 

via email 

 Central lagring av inloggningsdata, samt användares vänlistor 

 Möjlighet att centralt expandera på spelets innehåll, utan att användaren ska 

behöva ladda ner applikationen på nytt 

 Möjlighet att bjuda in andra spelare till spelsessioner, där man kan se vad den 

andre spelaren gör i realtid. 

 Minimal åtgång av mobil-data för användarna, för att respektera eventuella data-

begränsningar 

4.2 Peer-to-peer struktur 

 

Peer-to-peer strukturen som implementerats i applikationslösningen är av en 

centraliserad typ, där en huvudserver hjälper nya klienter lokalisera och inleda 

spelsessioner med varandra. Denna struktur skiljer sig från en klassisk klient-server 

lösning i det att servern, efter inledd P2P session, kopplas ifrån helt. 
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Valet att använda en centraliserad lösning gjordes eftersom att kravspecifikationerna för 

produkten krävde autentisering av klienter, samt funktionalitet för att centralt kunna 

förse klienter med uppdaterad och synkroniserad data. Detta ledde naturligt till någon 

form av serverlösning, för utökad säkerhet av känslig data som lagras, och möjlighet till 

att lättare kontrollera tillgängligheten av nya uppdateringar via en central server. 

Då en server krävs för dessa delar av systemet, kunde samma server lätt anpassas för att 

realisera P2P anslutningar i andra delar av applikationen 

 

En hybrid lösning med supernoder avfärdades på grund av att den mobila aspekten av 

systemet innebär att noderna sällan ligger på statiska publika IP-adresser, utan istället 

hoppar mellan nätverk. Det här medför att möjligheten till att alltid hitta supernoder 

inte kan anses tillförlitlig.  

 

En decentraliserad lösning avfärdades på grund av att en stor del av applikationen 

skulle kräva en central server ändå. En helt decentraliserad lösning skulle även innebära 

att en stor mängd data skickas mellan systemets användare konstant, vilket medför att 

användarnas mobildata snabbt skulle ätas upp. Besluten att avfärda både den 

decentraliserade och hybrida lösningen stärks av det som omnämns i kapitel 2.4. [19] 

4.3 NAT traversering 

 

För att kringgå NATs finns ett flertal lösningar, som i olika grad undersöktes innan en 

lösning valdes. UPnP (Universal plug-and-play) är en av lösningarna som betraktades, 

vilket ger applikationer möjlighet att göra ändringar i brandväggen, för att kunna 

möjliggöra kommunikation genom NAT. Detta innebär dock stora säkerhetsrisker, 

vilket gjort att många routrar saknar stöd för UPnP. En P2P kommunikation genom 

UPnP kan alltså inte garanteras, vilket gjorde att idén kastades. Detta omnämns i 

“Solving the Firewall/NAT Traversal Issue of SIP: Who Should Control Your Security 

infrastructure? “  från Ingate Systems.[17]  

 

Ett annat möjligt alternativ som betraktades är relay-servrar, där centrala servrar med 

statiska IP-adresser förmedlar kommunikationen mellan peers. Metoden innebär att 

servern endast behöver vidarebefordra meddelanden den tar emot, och inte göra några 

centrala beräkningar. Den avviker dock något från ett av huvudsyftena med P2P i det att 

en stor del bandbredd fortfarande krävs av servern, och att servern måste vara uppe 

konstant för att kommunikationen ska fungera. Denna variant valdes därför bort i fördel 

för en mer optimal lösning.  
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Den metod som slutligen användes i applikationen är ICE. En anslutning mellan peers 

kan där garanteras via en relay (TURN) server, men den används endast i de fall när en 

direkt anslutning inte kan etableras.  

 

ICE protokollet implementerades med hjälp av ice4j, vilket är ett externt Java-bibliotek. 

Klienten kontaktar en STUN server via ice4j, för att samla ihop data till ett s.k. SDP 

(Session Description Protocol). Denna SDP innehåller information kring klientens 

lokala adress, publika adress samt adressen till TURN servern. SDPn utbytes sedan 

mellan två peers som önskar etablera en förbindelse, och ICE-biblioteket använder 

informationen för att hitta en adress och port som kan användas för att kommunicera 

över.  

 

De STUN servrar som används i applikationen är publika servrar hostade av Google. 

Dessa används framför en egen STUN server för att spara in på onödig trafik. TURN 

servern som används hostas tillsammans med den centrala servern, eftersom publika 

och pålitliga TURN servrar inte fanns tillgängliga. 

4.4 Utbyte av SDP 

 

För att kunna utnyttja ICE krävs att deltagande peers meddelas om att en anslutning 

anhåller om att etableras, och att SDP utbytes med varandra. I applikationen 

implementeras detta med hjälp av GCM och den centrala servern.  

 

När en ny peer loggar in i applikationen registreras dess enhet hos GCM, och det 

resulterande id som kopplas till enheten lagras på den centrala servern. När sedan ett 

utbyte av SDP ska ske, kontaktar klienten servern med sin SDP samt namnet på den 

andre parten som den önskar kontakta, och lägger sig sedan i en väntekö på servern. 

Servern tar i sin tur och kontaktar GCM, som med hjälp av det enhets-id som är kopplat 

till den andre parten skickar ut en notifikation om att ett utbyte ska ske. När den andra 

parten ser detta kontaktar även denne servern med sin egen SDP, och utbyter denna 

med den väntande parten. 

 

En alternativ metod som kunde användas för att utbyta SDP var att skicka all 

information via GCM. Detta skulle medföra något mindre belastning på våran egen 

server, eftersom att kommunikationen med denna minskar. Den stora nackdelen med 

en sådan lösning är dock att tiden det tar för ett GCM meddelande att levereras kan 

variera. Detta gör det svårt för applikationen att veta exakt när ett anslutningsförsök ska 

startas, eftersom att båda parterna bör starta samtidigt. Detta skulle leda till antingen 
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längre anslutningstider eller en större risk för misslyckade anslutningar, beroende på 

hur man väljer att lösa problemet. 

 

Anledningen till att den egna servern inte användes till fullo för att utbyta SDP, var att 

det hade krävt en konstant uppkoppling till servern via något slags polling system, för 

att se när en annan spelares SDP var på väg. Detta är något som hade påverkat det icke-

funktionella kravet om minimal data-åtgång, eftersom att data hade behövts skickats 

mellan server och klient över långa tidsperioder. 

4.5 Kommunikation via UDP 

 

När en länk mellan två peers har skapats, sker utbyte av information mellan parterna 

via UDP. Meddelanden skickas i båda riktningar i Json format, och när båda parterna 

meddelat att det är redo inleds en spelsession. Spelets läge och varje spelares drag i det 

tur-baserade spel som utvecklats skickas till den andra parten, som i sin tur svarar med 

sina egna drag. Båda spelarna har en egen spelplan som speglas, och hanterar drag från 

mottagna meddelanden som modifierar ens eget speltillstånd. 

 

En alternativ lösning hade kunnat vara att använda sig av TCP istället för UDP, tyvärr 

har ICE och det implementerande bibliotek som användes inget stöd för TCP. 

Skapandet av anslutningen i grunden baseras på UDP-hole punching. 

Kommunikationen blir istället anpassat för att tillgodose några av de egenskaper som 

saknas med UDP men anses viktiga för våran tillämpning.  

 

För att kunna avgöra huruvida länken mellan parterna är vid liv skickas regelbundna 

“ping” signaler till den andra spelaren, som används för att avgöra hur länge en 

anslutning eventuellt varit död, och utifrån det ta lämpliga åtgärder. För att säkerställa 

att meddelanden som skickas kommer fram, och behandlas i rätt ordning, används ett 

id system för alla meddelanden som repeteras. När ett meddelande tas emot inspekteras 

dess id och det hanteras endast om det stämmer överens med ordningen av tidigare 

meddelanden som kommit in. När det hanterats skickas även ett svar till den andra 

parten om att det specifika meddelandet tagits emot. Båda parterna fortsätter att skicka 

meddelanden med jämna mellanrum tills det att de fått bekräftat att informationen 

tagits del av. Tillvägagångsättet kan leda till vissa fördröjningar för meddelanden, men 

eftersom att spelet är tur-baserat kan dessa anses försumbara. 
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4.6 Sammanfattning: P2P etableringsflöde 

 

I samband med inloggning registreras klienten hos GCM, och får tillbaka ett id kopplat 

till användarens enhet. Detta id skickas sedan till servern tillsammans med 

inloggningsinformationen, där enhetens id lagras. (se fig. 13). 

 

 

Figur 13. Registrering och lagring av GCMs enhets-id. 

 

Etablering av P2P kommunikationen inleds med att skapa en SDP. Detta görs genom att 

samla in information från en STUN server, och kombinera denna med data som samlas 

lokalt från enhetens IP-adresser.  

 

Dessa skickas sedan till den centrala servern, som tidigare lagrat alla användares 

enhets-id. Den centrala servern tar i sin tur och placerar klienten i en väntekö, samt 

skickar en förfrågan till GCM servern med enhets-id för personen vi önskar skapa en 

kommunikation med (se fig.14). När den andra parten ser meddelandet från GCM, 

kontaktar denna server med sin egna SDP, som utbytes med den väntande klientens 

SDP. 
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Figur 14. Signalering att P2P anslutning ska inledas. 

När båda parterna har tagit emot den andres SDP inleds ICE protokollet för att försöka 

hitta en länk som kan användas för en kommunikation. Lyckas inte en direkt P2P 

koppling hittas, används istället en relay server, som förmedlar meddelanden mellan 

enheterna. 
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5. Evaluering av P2P modellen 

 

Kapitlet har som syfte att utvärdera den skapade applikationens prestanda, relaterande 

till användningen av P2P i kortare kommunikations-sessioner. Dessa utvärderingar 

kommer till stor del grundas i hur implementationen presterar, relativt till en server-

klient struktur, vid kommunikation mellan två parter. Kapitlet ämnar även utifrån detta 

besvara den satta frågeställningen kring för- och nackdelar med P2P i mobila 

sammanhang. 

 

De tester som utförs relaterar direkt till det skapande systemet och dess 

implementation, och görs med en begränsad variation i testmiljöer. Specifika testvärden 

reflekterar därför inte prestandan av P2P applikationer i allmänhet, utan endast den 

valda implementationen under specifika tillstånd. Dessa resultat används sedan för att 

stödja mer allmänna slutsatser kring prestandan av P2P i mobila sammanhang, där 

användningen är begränsad till två peers. 

5.1 Anslutningstid 

 

Tiden det tar att inleda en kommunikation mellan två parter är märkbart längre vid en 

P2P anslutning i applikationen. Vid anslutning krävs att båda parterna kontaktar server 

och utbyter informationen som krävs för att kunna skapa en P2P länk. Innan detta sker 

så måste båda parterna samla ihop information om sin egna lokala samt publika IP-

adress, genom att kontakta STUN servern. När informationen utbytts måste även en 

etableringssekvens genomgås av klienterna, där meddelanden skickas mellan samtliga 

insamlade adresser på olika portar enligt ICE protokollet, för att kunna hitta en 

fungerande länk. Detta innebär en markant ökad tid för att ansluta med varandra i 

kontrast till en server-klient lösning, där båda parterna endast behöver kontakta servern 

för att inleda en kommunikation.  

 

Tiden det tar att utföra dessa i den utvecklade applikationen har uppmätts nedan. De 

exakta tiderna för att hitta en anslutning via ICE varierar beroende på många olika 

variabler, så som: 

 

 Antal lokala och publika adresser 

 Responstid till STUN och TURN server 

 ICE konfiguration och implementation 

 Responstid mellan enheter 
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Detta innebär även att tiderna som uppmätts är specifika till den utvecklade 

applikationen, och kan variera mycket i bland annat andra ICE lösningar, samt i andra 

nätverksmijöer. De bör således inte tolkas som en exakt indikation av tider, utan endast 

användas för att ge ungefärlig uppskattning av applikationens prestanda. Det 

konfidensintervall som har tagits fram utgår från endast 10 utförda försök för varje 

konfiguration, vilket bidrar till stora intervaller. 

 

Process Medelvärde 

(ms) 

Konfidensintervall (95%) för 

medelvärde, tid (ms) 

SDP insamling och skapande 

(STUN och TURN server i 

USA, klient i Sverige) 

538,7 (508,39 ; 569,01) 

P2P anslutning via ICE   

Enheter på samma nätverk 53,7 (27,98 ; 79,42) 

Enheter på olika nätverk  

(Sverige - Sverige) 

178,5 (102,97 ; 254,03) 

Enheter på olika nätverk 

(Sverige - Frankrike) 

547,4 (408,32 ; 686,48) 

 

Tiden för SDP insamling är uppmätt i koden för mobilapplikationen, och mäter tiden 

mellan inledande av insamling till dess att SDPn har sammanställts. Tiden för P2P 

anslutningen är även den uppmätt i koden för mobilapplikationen, och mäts mellan 

inledande av anslutningsförsök via ICE-protokollet, tills dess att en lyckad anslutning 

med den andre parten har hittats. 

 

Eftersom att både en server-klient metod och P2P i applikationen kräver att båda 

parterna kontaktar servern, blir den extra tid det tar för anslutningsetablering vid 

användande av P2P tiden det tar att samla SDP + ansluta via ICE. Då flera meddelanden 

måste skickas fram och tillbaka mellan klienter i etableringsprocessen, varierar 

anslutningstiderna stort, beroende på tiden det tar att skicka meddelanden mellan 

klienter (se uppmätta tider). 

 

I testerna som utfördes användes STUN och TURN servrar hostade i USA med en klient 

i Sverige, vilket markant påverkat tiden för SDP insamling (i förhållande till om 

servrarna hade hostats närmre klienten). Anledningen till att detta är att de servrar som 

används är publika och därför inte kräver ytterligare hosting lösningar av de som 
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distribuerar applikationen. Här ansågs det värt att ta en ökning i den totala 

anslutningstiden för att spara på kostnader för nätverkstrafik.  

 

För att signifikant minska tiden det tar att skapa en P2P länk kan en SDP sparas mellan 

olika sessioner, för att sluta samla in och skapa en ny hela tiden. Problemet med detta, 

och anledningen till att det inte implementerats, är att SDPn inte kan garanteras vara 

giltig, eftersom att enheten kan ha bytt nätverk sen senast, eller blivit tilldelad en ny 

lokal IP.  

5.2 Responstid 

 

En annan egenskap som kan påverkas positivt när P2P används mellan två parter är 

responstiden för meddelanden som skickas. Följande test gjordes för att mäta 

responstiden i olika sammanhang, för att avgöra hur stor skillnaden var i den utvecklade 

applikationen.  

 

Tiden som mäts är här tiden det tar för en spelklient att skicka ett meddelande, och ta 

emot ett svar på meddelandet. Detta inkluderar även tiden det tar för den andra 

spelklienten att processa ett mottaget meddelande, för att skicka ett giltigt svar. Tiden 

utmäts i koden för mobilapplikationen, via anrop till systemtiden. Det kofidensintervall 

av tidernas medelvärden som har tagits fram utgår från 1000 utförda tester. 

 

 

Figur 15. Distribution av tider uppmätta över 1000 tester, då klienter och server befinner sig på samma lokala nätverk. 
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Figur 16. Distribution av tider uppmätta över 1000 tester,  då klienter och server befinner sig på olika nätverk, men 
geografiskt nära varandra. 

 

Figur 17. Distribution av tider uppmätta över 1000 tester,  då klienter och server befinner sig på distans (klienter i 
Sverige, server i Irland). Notera skillnaden i värden på x-axeln, från tidigare grafer. 

 

I fallet då servern ligger i Irland, körs denna på en virtuell moln-server. I övriga fall körs 

servern på en dedikerad maskin på ett hemnätverk. Klienterna är i testerna spelklienter 

som kör den mobila applikation, och sitter på private hemnätverk. Testerna utfördes 

sekventiellt vid samma testtillfälle. 
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Värt att notera är även att tiderna påverkas av många variabler, däribland existerande 

nätverkstrafik och hur lång tid meddelanden tar för att routas till sitt mål. Då dessa 

variabler kan vara väldigt dynamiska, bör värderna inte ses som precisa indikationer av 

responstid under liknande miljöer, utan endast användas för att jämnföras sinsemellan, 

för att se hur de förhåller sig till varandra i dessa specifika tester. 

 

P2P Medelvärde 

(ms) 

Konfidensintervall (99%) för 

medelvärde, tid (ms) 

Lokalt på samma nätverk 7,83 (7,43 ; 8,24) 

Olika nätverk, geografiskt nära 

varandra (klienter i Sverige) 

11,42 (10,95 ; 11,88) 

Server-klient   

Server och klienter på samma 

nätverk 

8,16 (7,86 ; 8,47) 

Server och klienter på olika 

nätverk, 

geografiskt nära varandra 

(klienter och server i Sverige) 

13,65 (13,20 ; 14,01) 

Server och klienter på olika 

nätverk,  

avlägsna från varandra  

(klienter i Sverige, server i Irland) 

103,16 (102,44 ; 103,88) 

 

Eftersom meddelande kan skickas direkt mellan parterna vid en lyckad P2P anslutning 

(där en relay server inte används), blir tiden det för dessa meddelanden att skickas fram 

och tillbaka kortare än de i en server-klient implementation. I ett sådant fall krävs att 

både meddelande och svar går via den centrala servern, vilket under vissa 

omständigheter kan utgöra en markant skillnad i responstid. Dessa skillnader syns 

främst i de fall där de kommunicerande parterna är nära varandra men server ligger på 

distans (se uppmätta värden). 
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5.3 Stabilitet 

 

Stabilitet, i detta sammanhang, har vi valt att definiera som den grad systemet förlitar 

sig på applikationer och enheter utöver den mobila applikationen, och hur ofta 

applikationens funktionalitet kan tänkas störas. Detta innebär att en implementation 

som förlitar sig på att flera servrar är uppe, för att kunna operera, har relativt dålig 

stabilitet i förhållande till en implementation som inte behöver tillförlita sig på externa 

tjänster för att fungera. Då resurser för att testa stabiliteten av de serverinstanser som 

används samt applikationens stabilitet vid användning saknas, dras endast teoretiska 

slutsatser. 

 

Implementationen av P2P kräver att den centrala servern är online för att peers ska 

kunna hitta varandra, samt att STUN och TURN server är igång för att kunna etablera 

anslutningar i alla typer av nätverk. Detta innebär att de fördelar med systemets 

stabilitet som oftast finns i traditionella decentraliserade nätverk, där inga externa 

server beroenden finns, inte existerar i samma kapacitet i denna implementation[11]. 

Det är endast när en P2P anslutning har etablerats utan användning av TURN server 

som serverberoendet försvunnit helt. 

 

Utöver detta finns även en klar nackdel kring anslutningarnas tillförlitlighet vid 

användning av P2P i kontrast till en server-klient lösning. När den mobila enheten 

hoppar från ett nätverk till ett annat, bryts P2P anslutningen och den måste således 

återskapas från början, via den centrala servern, vilket är ett problem som inte existerar 

i en server-klient lösning. Eftersom dessa enheter är som namnet antyder just mobila, är 

förflyttningar mellan olika nätverk något som kan anses relativt vanligt, och därför 

något som kraftigt kan påverka applikationens stabilitet. 

 

Sammanfattningsvis så är eventuella för- och nackdelar med stabiliteten i P2P 

implementationen beroende av hur applikationen används. Är P2P sessionerna mellan 

användare utdragna och utan förflyttningar mellan nätverk, så kan anslutningens 

tillförlitlighet anses fördelaktig, då färre externa element kan störa applikationens flöde. 

Används den istället vid förflyttning över flera olika nätverk skulle en server-baserad 

lösning vara att föredra, då applikationens funktionalitet annars störs. 

5.4 Serverbelastning 

 

En av de stora anledningarna till att en P2P lösning kan vara att föredra är just den 

belastning man kan avleda från servern. Detta är något som är allmänt accepterat 
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koncept även i centraliserade serverlösningar, eftersom att bandbredden servern måste 

hantera minskar [11]. I den P2P implementation som används i applikationen sker all 

kommunikation mellan två parter i en spelsession direkt mellan varandra, utan hjälp av 

servern. Majoriteten av det som belastar servern ligger istället i etableringen av dessa 

spelsessioner, samt andra nätverksoperationer som inte utnyttjar P2P, så som 

registrering och inloggning av användarkonton.  

Ett test utfördes där den nuvarande P2P implementationen testades mot en server-

klient implementation, där klienterna använde servern för att kommunicera. Under 

dessa sessioner mättes belastningen på serverns processor. 200 klienter anslöt till 

server under loppet av 5 sekunder, för att inleda en spelsession med varandra. Servern 

hanterade dessa förfrågningar, och i fallet med server-klient skötte även förmedlande av 

meddelanden mellan parterna efter att en spelsession startats.  

 

Detta gjordes genom att simulera scenariot med de 200 klienterna, via ett script som 

kördes på en stationär dator. Varje simulerad klient kopplade upp sig mot servern, och 

gjorde de anrop som krävs för att inleda en kommunikation med en annan spelare. Efter 

5 sekunder matchar sedan servern två klienter med varandra, för dessa skall kunna 

inleda en kommunikation. I fallet med server-klient modellen hanterar även servern 

meddelanden som skickas mellan parterna, efter inledd kommunikation.  Tester för p2p 

samt server-klient gjordes separat, sekventiellt, med två olika implementationer av 

servern för respektive modell. 

 

Servern som användes var en virituell moln-server, hostad i Irland. Servern har 0,75GB 

minne, använder en AMD Opteron 4171 HE processor där endast ¼ kärna är tilldelad 

till den virtuella maskinen, och kör Windows Server 2012 R2 som operativsystem. 

Denna server valdes då den är tänkt att användas vid driftsättning av applikationen. 

Resultat utmättes via Windows Performance Monitor.   
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Figur 18. Jämförelse i serverbelastning mellan en P2P och server-klient implementation. 

 

Fördelarna syns här tydligt för P2P lösningen, i grafens slutskede, efter den initiala 

anslutningen. Serverns resurser används flitigt vid etableringen av spelsessionerna, men 

befrias direkt när en session har startat. I server-klient lösning används resurserna även 

efter att sessionen skapats, eftersom kommunikationen mellan parterna fortfarande 

hanteras av servern. Detta innebär i sin tur att servern inte kan hantera lika stora 

mängder av användare samtidigt, i kontrast till P2P metoden, och kräver en mer 

kraftfull och dyrare serverlösning för att operera på samma nivå.  

 

När antalet användare av systemet är lågt har valet av kommunikationsmetod en relativt 

liten betydelse för serverbelastningen, men när antalet användare ökar, ökar även 

implementationens betydelse. Ett system som väntas användas av många användare 

kan därav se stora ekonomiska vinningar vid användning av P2P, beroende på i hur pass 

stor utsträckning teknologin används. 

  



42 

 

5.5 Framtida vidareutveckling 

 

Applikationens P2P kommunikation bygger på att kunna hitta andra mobila enheter, 

som ofta befinner sig bakom NATs. För att kunna lyckas med detta används ICE. Att 

implementera en egen lösning för att använda ICE protokollet är dock ett stort åtagande 

i sig, och ett separat tredje-parts bibliotek användes istället för att använda teknologin. 

Utbudet av dessa bibliotek var dock vid skrivandets tid mycket begränsat, och 

dokumentationen kring de bibliotek som fanns var bristfälliga. Detta innebär att 

modifikationer och vidareutvecklingar av hur systemets nätverkskommunikation 

fungerar kan anses svåra i kontrast till en server-klient lösning, som ofta kan 

implementeras och byggas ut relativt enkelt.  

  

Eventuella uppdateringar och modifieringar av applikationen kräver även i de flesta fall 

att klienternas lokala applikationer uppdateras, eftersom att beräkningar och 

hanterande av applikationens spelsessioner sker hos klienterna. I en server-klient 

lösning hade möjligheten att implementera vissa uppdateringar endast i servern funnits, 

något som inte tvingat klienterna att ladda ner en ny version av applikationen. 
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6. Avslutande reflektioner 

 

Kapitlet ämnar ta upp egna tankar kring resultatet av projektet, samt frågor och 

problem kring ämnet som kan tänkas hanteras i framtida arbeten. 

6.1 Resultat 

 

Projektets produkt kunde realiseras utan några större problem, eftersom att en 

applikation togs fram som uppfyllde alla de krav som ställts av uppdragsgivaren. En 

fungerande implementation av P2P kunde även tas fram och demonstreras. Huruvida 

P2P var ett bättre val över en server-klient metod är dock något som inte är helt säkert. 

Detta beror på att den applikationen som utvecklades inte ser några markanta vinningar 

av en något kortare responstid, och inte heller väntas ha så pass många användare att 

skillnaden i serverbelastning är relevant. I detta fall hade en server-klient teknik 

troligtvis varit mer effektiv.  

 

I systemet hade fler fördelar kunnat utnyttjas om en komplett P2P lösning tagits fram, 

där inga centrala servrar krävts. Detta hade inneburit en signifikant skillnad i 

kostnaderna att driva systemet, och även sett fördelar kring applikationens totala 

stabilitet. Möjligheterna för att realisera detta fanns dock inte, detta eftersom att 

applikationens kravspecifikationer krävde en central lagring av data samt autentisering. 

Stora problem kring hur nya peers hade hittat varandra hade även funnits, detta på 

grund av att den mobila miljön innebär att få pålitliga statiska adresser finns. 

Implementationen av P2P kan dock fortfarande fungera som en guide till hur 

kommande lösningar kan utvecklas, eftersom att flera problem kring kommunikationen 

lösts. 

 

Eftersom att det inte fanns något krav på kommunikation mellan fler än två parter hos 

produkten, avgränsades användningen av P2P till att endast omfatta kommunikation 

mellan två parter samtidigt. De för- och nackdelar som finns med metod skiljer sig dock 

från en lösning där ett större antal enheter är sammankopplade och kommunicerar med 

varandra. Optimalt hade varit om även en sådan lösning utvecklats och värderats, men 

det beslutades vara ett för stort åtagande för att tillgodose projektets tidsramar. 

Resultatet av arbetet kan således inte tillämpas till fullo i alla slags sammanhang, och är 

därför något begränsad. 
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6.2 Metod 

 

De metoder som användes i projektarbetet var en variant av ”Experimental Research”, 

samt de fem steg som beskrevs i  Engineering Design Process. Information om dessa 

metoder finns angivet i kapitel 3.1. 

 

Metoderna användes i största möjliga utsträckning för att garantera högre kvalitet, men 

det fanns givetvis gånger där den mest optimala lösningen kastades i förmån för en 

annan lösning som var enklare, och mindre tidskrävande. 

 

Mötena var ursprungligen menade att vara fler och mer regelbundna. Detta ansågs dock 

inte nödvändigt. Idén om att ha möten för datainsamling och uppdaterad 

kravspecifikation visade sig ha stor betydelse för applikationsutvecklingen, detta 

eftersom att feedbacken användes för att förbättra applikationens funktionalitet, kvalitet 

och användarvänlighet. 

6.3 Effekt av vår undersökning 

 

Tanken med den utvecklade produkten är att den, utöver sitt funktionella syfte, ska 

kunna fungera som inspiration till liknande P2P lösningar, och kunna bygga på och 

anpassas för andra behov. Via evalueringen är det även tänkt att framtida mobil-

utvecklare ska kunna upplysas ytterligare i det initiala stegen av ett projekt, för att 

kunna ta ett bättre beslut kring vilken teknologi som kan anses vara optimal.  

 

Den resulterande effekten av arbetet är dock inget som kan avmätas eller värderas ännu, 

både för företagets del eller andra utvecklare som är intresserade av mobil P2P, på 

grund av att det bygger på framtida utveckling av andra parter. Produktens funktionella 

effekt kan inte heller utvärderas, eftersom att applikationen är ämnad för allmän 

mobilanvändning, och produkten inte officiellt satts i drift ännu. 

6.4 Framtida arbete 

 

Rapporten kan kompletteras och byggas ut på genom ytterligare studier kring P2P, för 

att få ett bättre grepp om olika typer av P2P och i vilka situationer olika lösningar 

lämpar sig. Rekommenderade ämnen att studera innefattar: 
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● Decentraliserad P2P i mobila sammanhang. Implementation och utvärdering av 

en mobil P2P lösning utan någon central server för att sköta anslutningen. 

 

● P2P mellan en större mängd mobila enheter, där ett nätverk av peers används för 

att förmedla relevant data till nyligen anslutna peers, och nätverket inte är 

beroende av att enskilda peers tappar anslutningen.  

 

● Djupare analys av lösningar till NAT problemet utöver ICE-protokollet, så som 

UPnP, och hur dessa kan användas för att komplettera eller ersätta ICE. 

 

● Analys av framtiden av P2P i mobila sammanhang, i samband med att IPv6 blir 

allt mer vanligt och NAT problem eventuellt kan minska.  

 

6.5 Etik och hållbarhet 

6.5.1 Hållbarhetsaspekter 

 

Hållbarhet kan diskuteras ur tre huvudsakliga perspektiv: ekologisk hållbarhet, social 

hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet, där hur väl applikationen tillgodoser nuvarande 

behov utan att äventyra framtida möjligheter vägs. [22] 

 

Ur ett ekologiskt perspektiv skedde utvecklingen på datorer, vilket i sig innebar en mindre 

miljöpåverkan i den strömförbrukning som går åt. Utöver detta kräver applikationen att 

en server körs för att kunna fungera, vilket även kommer ha en liknande påverkan under 

hela applikationens livstid. Det kan debatteras huruvida applikationen med  sin P2P-

lösning har en positiv eller negativ miljöpåverkan, detta eftersom att servern får jobba 

mindre i vårt fall, i kontrast mot en server-klient lösning. Tyvärr är det på bekostnad av 

klienterna, som får ta hand om peer-to-peer kommunikationen, om detta är mer 

strömeffektivt kontra den vanliga server-klient lösningen eller inte är tyvärr en svår fråga 

att besvara. 

 

I ett socialt perspektiv är det svårt att förutse hur populär applikation blir, och som ett 

resultat av det hur långlivad och viktig för framtida utveckling den kommer att vara. Ett 

större användande av applikationen medför att hållbarheten ur samtliga perspektiv ökar, 

eftersom att betydelsen av den påverkan från utvecklingen haft minskar relativt till 

applikationens nytta. eftersom att betydelsen av den påverkan utvecklingen har haft 

minskas relativt till applikationens nytta. 
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När ett ekonomiskt perspektiv betraktas kommer applikationens hållbarhet direkt 

korrelera med hur pass populär och välanvänd applikationen blir. En kort livstid på 

applikationen kan innebära att utvecklingskostnaderna blir relativt stora till projektets 

helhet, medan en populär och långlivad användning av applikationen medför en god 

ekonomisk hållbarhet. 

6.5.2 Etik 

 

Applikationen hanterar en del användarinformation så som lösenord, email-adresser 

och IP-adresser. Denna information kan anses vara väldigt privat, och det är därför 

viktigt att den hanteras på lämpligt sätt, och att åtgärder tas för att hindra att 

informationen läcks. Detta görs i form av kryptering av lösenord och begränsad åtkomst 

till användarinformationen.  

 

Applikationen använder en del innehåll som skapas av användaren, i form av bilder som 

tas med användarens mobila enhet och sedan används i spelet. Dessa bilder kommer 

dock endast vara synliga för den användare som själv tagit dem, och etiskt ansvar för 

typen av bilder som tas ligger på användaren själv. 

 

Utöver detta kommer applikationen inte vara skadlig för anställda på företaget eller dess 

användare. 
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Bilaga A 

Sammanfattning av svar till 

frågeställningen 
Följande dokument ämnar sammanfatta svaren till de satta frågeställningarna i examensarbete. 

För mer detaljer kring de svar som togs fram och hur de togs fram bör den fulla rapporten läsas. 

 

Fråga 1: Vilka är för- och nackdelarna med P2P kommunikation i 

mobila sammanhang? 

För- och nackdelarna med P2P i mobila sammanhang, i jämförelse med server-klient strukturen, 

undersöktes under den utvecklade applikationens förhållanden. Dessa var att P2P sessionen 

endast skedde mellan två parter, och en direkt P2P anslutning hittades (ingen relay server 

användes). En central server användes även för att hjälpa peers att hitta varandra, och lagra 

användardata. De för- och nackdelar som hittades var: 

 

Fördelar: 

 

● Bättre responstid på meddelanden som skickas mellan parterna, eftersom att de inte 

behöver routas via en mellanserver. 

● Högre stabilitet, d.v.s. mindre risk för störningar i anslutningarna, under förhållanden 

som finns när de deltagande enheterna inte förflyttar sig mellan nätverk, och 

sessionerna sträcker sig över en längre tidsperiod. 

● Mindre belastning av serverns resurser. 

 

Nackdelar: 

 

● Längre etableringstid. Det tar längre tid för användare att inleda en kommunikation. 

● Mindre stabilitet, i de fall där de deltagande enheterna hoppar mellan nätverk och 

kommunikationssessionerna är korta. 

● Högre komplexitet i lösningen. Ofta beroende av tredjeparts bibliotek för att kunna 

etablera P2P sessioner, som saknar bra dokumentation, vilket leder till svårigheter i 

vidare utveckling. 
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Fråga 2: Hur kan man utnyttja P2P kommunikation för att utveckla 

en applikation för mobila enheter? 

Det främsta hindret för att enkelt kunna implementera en P2P kommunikation mellan två mobila 

enheter, är att hitta en kommunikationslänk de kan använda. Det lösningsförslag som togs fram 

i rapporten på en implementation av P2P i mobila enheter var: 

 

● Användande av ICE (Interactive Connectivity Establishment) protokollet, via tredje parts 

bibliotek. Detta användes för att hämta information om en enhets egna ip-adresser, och 

sedan när man tagit del av den andra partens information, även hitta en gemensam länk 

att kommunicera på. 

 

● Användande av GCM (Google Cloud Messaging) samt en central server, för att kunna 

utbyta informationen som krävs mellan två parter innan en session kan inledas. Ett 

meddelande skickas via den centrala servern, till GCM, som i sin tur skickar ett 

meddelande till den andra parten om att ett utbyte av information bör ske. Detta utbyte 

sker sedan på den centrala servern. 
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Bilaga B 

Rekommendationer för framtida mobil-

P2P utveckling 

Följande dokument ämnar ge en sammanställd lista av rekommendationer kring P2P utveckling 

i mobila sammanhang, utifrån de erfarenheter som erhållits under arbetets gång. 

 

 Utvärdering av fördelar med P2P. Innan en P2P lösning beslutas för att användas bör 

för- och nackdelar med en sådan lösning utvärderas, i förhållande till de krav som ställts 

på applikationen. En implementation av P2P i mobila sammanhang kan oftast anses 

vara mycket mer komplex i förhållande till en server-klient lösning, och fördelarna med 

P2P visar sig inte alltid lika väl i mobila sammanhang. Saker som bör has i åtanke när 

beslut kring nätverksmodell görs är bl.a. : mobildata, applikationens storlek och krav på 

skalbarhet, datalagring och säkerhet.  

 

 Val av P2P struktur. Valet av vilken P2P struktur som ska användas är mycket viktigt, 

och kan skilja sig från det val som gjordes i vårt eget arbete. Detta val bör baseras på 

noggrant utförd utvärdering av de krav som ställts på applikationen, och de resurser som 

finns tillgängliga. Vet man exempelvis att man kommer kunna ha tillgång till flera mobila 

enheter med fasta IP-adresser, kan dessa användas för att skapa en P2P struktur med 

super-noder, för att ytterligare ta tillvara på fördelarna med P2P. 

 

 NAT-lösning. Utbudet av existerande bibliotek som tillämpar protokoll för att lösa NAT-

problemet är begränsat. Dokumentation av dessa är likaså även begränsad. För att lära 

sig hur dessa används visade sig att studera källkoden till biblioteken tillsammans med 

deras egna tester, vara det bästa alternativet. Möjligheten att utveckla en egen NAT-

lösning (exempelvis i form av en egen ICE implementation) finns, men är ett stort arbete 

som inte rekommenderas för mindre projekt. 

 

 Beroende av externa tjänster. Om en liknande lösning som projektet beskrev används, 

kommer även ett beroende av externa tjänster så som GCM och publika STUN servrar 

finnas. Vid val av användning av dessa tjänster bör tillförlitligheten av de entiteter som 

tillgodoser tjänsten utvärderas, för att minimera risken att dessa påverkar applikationen 

negativt. Tjänster som hanteras av stora företag så som Google och Microsoft bör 

prioriteras över andra, eftersom att dessa kan anses mer stabila. 

 

 Testmiljöer. P2P implementationer kommer att bete sig olika i olika testmiljöer. Testning 

av applikationen bör därför göras under flera olika nätverks-förhållanden, för att få en 

bättre bild av applikationens prestanda. Det kommer exempelvis med största sannolikhet 

finnas skillnader när man sitter tillsammans på ett lokalt nätverk, i förhållande till om båda 

parterna använder sig av 3G/4G nätet.  
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Bilaga C 

Arkitekturdokument 
 

 

Sammanfattning 

 

Versionshistorik 

Datum Version Författare 

2016-03-05 V.1.0 Christoffer Yalcin, Josef Rönn 

   

   

   

 

Utgivningsdatum: 2016-03-05 

Status: Klar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Josef Rönn och Christoffer Yalcin på Företag: B-Right 

 

Arkitekturdokumentet ämnar vara en förtydligande informationskälla för rapportens läsare 
som är intresserade av de specifika arkitekturella beslut som togs. Bara systemets mest 
intressanta delar tas med, och alltså inte systemet i dess helhet. Detta görs i form av 
vypunkter som behandlar de olika besluten som behövde göras. De vypunkter som 
behandlas är: Val av P2P struktur, Administration av kortlekar och Initiering av spelsession.   



55 

 

Ordlista 
Ord Beskrivning 

GCM Google Cloud Messaging. Mobil service gjord för att kunna skicka 

notifikationer och information till applikationer. 

ICE Interactive Connectivity Establishment. Teknik som används för att kringå 

problem med NAT traversering 

NAT Network Address Translation. Metodologi för mappning av ip-adressrymder. 

P2P Peer-to-peer. Arkitektur där man har peers som direkt kommunicerar mot 

varandra. 

SDP Session Description Protocol. Gjord för att beskriva multimedia 

kommunikationsessioner, där egenskaperna ofta kallas sessionsprofil. 

STUN Session Traversal Utilities for NAT. Metod för att hitta en publik IP adress 

bakom NAT. 

TCP Transmission Control Protocol. Protokoll som sköter validering av all data som 

skickas. 

TURN Traversal Using Relay NAT. Protokoll som assisterar I NAT traversering. 

UDP User Datagram Protocol. Protokoll som inte sköter validering av data. 

UPnP Universal Plug and Play. Nätverksprotokoll som tillåter enheter att hitta 

varandra, för att tillåta delning av information mellan olika enheter. 
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1. Projektet 

1.1 Omfattning 

Dokumentet ämnar behandla följande punkter: 

 Systemet, dess syfte och dess förmåga att fullfölja sina uppgifter 

 Möjligheten att konstruera systemet 

 Intressenter och deras perspektiv 

 Riskerna som finns med systemutvecklingen från de olika intressenternas perspektiv 

o Bedömningar av svårigheter med underhåll, användbarhet och vidareutveckling 

av systemet 

 Vypunkter som behandlar olika problem 

 Grunder till arkitekturella beslut 
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2. Intressenter 

2.1 Användare 

Syftet med systemet var att tillåta användare att kunna kommunicera med varandra över P2P i 

en mobil applikation. Något som behöver tas i hänsyn för användaren är hur 

användarvänligheten måste sättas i centrum för att applikationen ska kunna vara av nytta för 

användaren. En applikation med svår navigering, eller andra tekniska hinder som gör det svårt 

för användaren måste vara centralt vid utvecklandet av applikationen. 

2.2 Klient 

För klientens del så är det av stor vikt att systemet är anpassat för att kunna möte de krav och 

syfte som begärdes vid konstruktionen av systemspecifikationen. Viktiga aspekter innefattar 

bland annat att kunna vidareutvecklas, och för att kunna göra det så behöver systemet bland 

annat vara väl dokumenterat. För klienten är det också viktigt att systemet kan ’sjösättas’ på ett 

enkelt sätt, för att kunna tillåta användning av systemet.  

2.3 Utvecklare 

Utvecklarens främsta hinder är att kunna ta reda på om systemet kan utvecklas inom de 

parametrar som anges i början av projektet. Tiden, komplexiteten och aspekter så som 

dokumentation, möjlighet till vidareutveckling och underhållning av systemet är allihop saker 

som utvecklaren måste ha i åtanke när denne tar beslut för systemets arkitektur. Risker som 

kan uppstå är något som måste evalueras och diskuteras med uppdragsgivaren(/klienten) för att 

kunna prioritera den allra viktigaste funktionaliteten. 

2.4 Underhållsanvarig 

För den underhållsansvarige så ska man tänka på att denne nödvändigtvis inte har lika goda 

kunskaper inom utveckling av system, och inte har den insikt i hur systemet utvecklades, och 

således är mer beroende av att systemet är väl dokumenterat. Detta eftersom att ett väl 

dokumenterat system kan medföra att den underhållsansvarige själv kan gå in och ändra, i de 

fall där det behövs. Verktyg som kan styra vissa element av applikationen är givetvis att föredra, 

då detta medför att fel som skulle kunna inträffa skiljs från den underhållsansvarige och därmed 

slipper att gå in i koden. 
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3. Vypunkter 

3.1 Val av P2P struktur 

Intressent: Klient 

 

Definition 

Systemspecifikationen anger att applikationen ska ha en inloggningsfunktion, som 

tillhandahåller varje användares personliga inloggningsuppgifter, samt email-adress. Detta är 

privat information som måste skyddas. Det som måste utredas är hur applikation ska fungera 

för att garantera säker hantering av användaruppgifter på ett bra sätt, som även tillåter 

inloggningsfunktionalitet. Annan funktionalitet inkluderade att kunna hålla reda på vänlistor, 

vänner, kortlekar och andra lagrade data. Beslutet för vilken P2P struktur som användes utgick 

ifrån dessa kravspecifikationer. 

 

Evaluering 

I valet av P2P arkitektur, var valet av en centraliserad lösning med en central server och peer-

to-peer begränsad till spelsessionerna den valda lösningen. 

Beslutet att göra på det sättet grundade sig på att kravspecifikationen krävde autentisering av 

klienter, samt annan funktionalitet för att kunna förse användare med synkroniserad data. 

Serverlösningen har dessutom möjlighet för utökad säkerhet och lättare kontroll av 

uppdateringar med en central server. 

 

 

Figur 1. Ett peer-to-peer kan ha olika nivå av decentralisering. 

Källa  

Se kapitel 4.2 i rapporten. 



61 

 

3.2 Administration av kortlekar 

Intressent: Underhållsansvarig 

 

Definition 

Ett krav som sattes var att det skulle finnas verktyg för en underhållsansvarig att kunna ändra, 

modifiera och ta bort viss information från applikationen, utan att gå in i koden på något sätt. 

Problemet som man ville lösa var helt enkelt att tillåta en mindre teknisk person att kunna 

administrera applikationen utan några större tekniska kunskaper. Kravet från uppdragsgivaren 

var att denna skulle göras för ett webbläsargränssnitt. Evalueringen gjordes utifrån en 

bedömning av olika system där de främsta egenskaperna var lätthanterlighet och komplexitet.  

 

Evaluering 

Vid valet av hur implementationen för administrationen av kortlekar gjordes så tillämpades de 

fem stegen som beskrivs i Engineering Design Process av Seyyed Khandani där flera lösningar 

togs fram, och en valdes ut. De två lösningar som evaluerades var en Java-klient och ASP.NET 

Web API 2. Valet föll till fördel för ASP.NET Web API 2, på företagets efterfrågan. Även om 

företagets efterfrågan inte hade inträffat, skulle alternativet väljas över Java-klienten, på grund 

av den simplare autentiseringen och användarvänligheten som ett webbgränssnitt erbjuder. 

 

 

Figur 2. De fem stegen som beskrivs i Engineering Design Process 

En separat administratörklient för kortlekshanteringen skapades. Detta gjordes i ett 

webbläsargränssnitt som tillåter den underhållsansvarige att administrera kortlekarna som ingår 

i applikationen. Webbgränssnittet gjordes med hjälp av ASP.NET Web API 2 för C# som på ett 

enkelt sätt gjorde det möjligt att sköta autentisering av administratören. Detta bedömdes 

tillhandahålla tillräckligt hög säkerhet, och medförde även en minskad komplexitet i jämförelse 

med ett helt eget designat system. 

 

Källa 

Se kapitel 3.1, 3.2.3 
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3.3 Initiering av spelsession 

Intressent: Klient, Användare 

 

Definition 

En vypunkt som betraktas som den kanske viktigaste vypunkten för hela applikationen är 

initiering av spelsessioner. Det som måste göras i denna vypunkt är att ta reda på hur två 

användare ska kunna ordna en direkt kommunikation med varandra. För att utreda hur detta 

ska fungera, utforskade man möjligheterna med att använda olika tekniker för lösa problem med 

NAT och för att skicka meddelanden till en mobil enhet. 

 

Ett problem som finns med NAT är att kunna hitta IP-adresser för enheter bakom publika 

routrar. Detta blir problematiskt eftersom att man vid P2P kommunikation är beroende av att 

kunna ansluta en enhet till en annan, och därför inte kan göra det utan att känna till enheternas 

IP-adresser. Det som skulle tas fram var en lösning som kringgår det definierade problem, detta 

gjordes utifrån egenskaper så som applikationskomplexitet och universellt stöd. Man vill i detta 

fall inte ha en lösning som bara fungerar för en del av användarna, utan en lösning som 

fungerar för de allra flesta. 

 

Det andra problemet som behövde adresseras, i enlighet med kravspecifikationen var att man 

skulle kunna bjuda in andra användare till spel, och lägga till dessa användare. Detta skulle ge 

den mottagande användaren en notifikation, som denne kunde agera mot. 

 

Det som gör att denna vypunkt har flera intressenter är att den täcker mycket av den 

funktionalitet som är central i vad applikationen ska göra. Klienten vill få en fungerande P2P-

applikation, användaren är investerad på det sättet att denne vill få den allra bästa prestanda ur 

vid användandet. En snabbare anslutningstid eller responstid är exempel på något som gör 

vypunkten viktig även utifrån användarens perspektiv. 

 

Evaluering 

Det första problemet som löstes var att tillåta meddelanden till specifika enheter. Detta gjordes 

med hjälp av GCM (Google Cloud Messaging), där GCM användes för att hämta enheters ID, 

som i sin tur lagrades på den centrala servern. Användaren registreras således till GCM, mottar 

ett enhetsid som den vid inloggning lagras på den centrala servern. Beslutet att låta denna 

funktionalitet ligga på serversidan grundades på att en helt GCM-baserad lösning, där man 

struntar i användningen av en central server hade lett till högre anslutningstider, eller större risk 

för att misslyckade anslutningar då båda parterna bör försöka ansluta till varandra bör starta 

samtidigt.  
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Metoden som valdes för att lösa problemet med NAT traversering var implementationen av ICE-

protokollet där en anslutning mellan peers garanteras med en TURN server som används i de 

fall där en direkt anslutning inte kan hittas. Biblioteket som användes för implementationen av 

ICE hette ice4j, där användaren ansluter sig mot en STUN-server som samlar ihop data till en 

SDP. Förloppet illustreras i grundläggande form i figur 3. 

 

Figur 3. Erhållandet av en publik IP-adress via en STUN server. 

 

SDPn utbyttes med hjälp av den centrala servern, som sedan tidigare lagrade enheternas id, 

som tillhandahölls med hjälp av GCM. Hela processen illustreras i korthet i figur 4. 

 

 

Figur 4. Signalering att P2P anslutning ska inledas. 

 

När länken väl skapats så sker utbytet av information med hjälp av UDP, möjligheten att 

använda sig TCP fanns inte, då biblioteket som användes bara hade stöd för UDP. 
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Anslutningens skapande baserades på UDP-hole punching. ”Pingningar” mellan de båda 

enheterna användes sedan för att kontrollera att uppkopplingen var fortsatt funktionell. 

 

Förloppet av initiering av spelsession illustreras i bilaga D. 

 

Källa 

Se kapitel 2.3.2 - 2.3.4, 4.3 - 4.6 

4. Distribution 

 

Systemet består utav flera olika delar. Dessa är: 

 

 Mobil appen. Denna körs på användarens mobila Android-enhet. 

 Server applikationen. Denna körs på en publik server. 

 Mysql databas. Denna körs på en publik server. 

 Admin applikationen. Körs i webbläsare med tillgång till internet. 

 

Samt externa delar som ej kan kontrolleras: 

 TURN server applikationen. Körs på en publik server. 

 STUN servrar. Flera publika servrar finns hostade, bland annat av Google.  

 GCM servrar. Dessa hostas av Google. 

 

Systemets distribution kan ses beskrivet i figur 5. 
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Figur 5. Systemets uppdelning på olika hårdvaruenheter, samt externa delar. 
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Bilaga D 

Sekvensdiagram för initiering av 

spelsession 
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