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Förord 

Syfte med rapporten 

Syftet med rapporten är att förklara vad High Level Architecture (HLA) är och hur 

jag har använt HLA i en distribuerad miljö av simuleringar och datorspel. 

 

Erkännanden, handledare 

Jag vill först tacka Data Ductus för möjligheten att göra detta examensarbete hos er. 

Håkan Wallin, min handledare på Data Ductus, för all hjälp och det stöd jag fått 

under arbetets gång. 

Andreas Wiklund på Data Ductus för programmeringshjälp, tips och goda råd. 

Pär Aktanius på Pitch Technologies, för möjligheten att prova en utvärderings 

version av deras pRTI 1516, när limited edition inte räckte till. 

Robert Brännström på LTU min examinator för all hjälp. 
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Abstract 

During spring and summer 2009 I got the assignment to learn more about HLA and 

how it’s possible to integrate computer games and simulations with it. In the past 

HLA simulations often where large special designed programs suitable for only one 

specific simulation. If any changes were needed in the simulation, the whole 

program needed to be rewritten. HLA is the architecture that tells you how to 

combine small simulations (federates) with other federates to create a bigger 

simulation (federation). With HLA standardization, an architecture was establish for 

how and what a federate should be able to do and in what way it interacts with other 

federates in a federation. One of the biggest benefit with using HLA is the possibility 

to change federations with very little work, you can just remove or add new 

federates and the simulation is changed, no need to rewrite the hole simulation as 

before. 

To ensure my federation to be adaptable with other “war games” simulations I used 

a well known FOM file, the RPR2.0 Draft 18, “de facto” standard for this kind of 

simulations. The RTI I used is the pRTI from Pitch Technologies. I developed two 

federates, one that integrate with Data Ductus Entropy and another to draw units on 

a 2D map. UnitFederate is the federate responsible for the interaction with Entropy 

so it can handle the creation of new units and its movement. 

An example: 

Entropy sends data to UnitFederate about a unit that has moved. UnitFederate updates to the new 

position and inform the RTI about the change on that unit. The RTI then reflect the update to all 

federates in the federation that have subscribed on unit positions. 

In the federation I have created the only federate that subscribes on unit positions are 

MapFederate. The only thing MapFederate does is drawing soldiers and their 

movements in real-time. 
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Sammanfattning 

Under våren och sommaren 2009 fick jag till uppgift att lära mig mer om HLA och 

hur man kan använda det för att integrera datorspel och simuleringar. Förr var 

simuleringar oftast stora specialskrivna program, skapade för att klara av en specifik 

simulering. Om man behövde förändra på något vis blev man tvungen att skriva om 

hela simuleringen. Nu med HLA har man fått en standardisering på hur man ska 

bygga upp simuleringar och vad dessa måste klara av att göra. HLA är alltså en 

arkitektur för hur man ska koppla ihop flera mindre simuleringar (federater) till en 

stor simulering (federation). Den största fördelen med att använda HLA:s arkitektur 

är flexibiliteten, att förändra federationer genom att lägga till eller ta bort federater är 

så väldigt enkelt, borta är behovet av att skriva om hela simuleringar för mista lilla 

ändring. 

För att min federation skulle vara så anpassad som möjligt till andra ”war games” 

använde jag FOM filen RPR2.0 Draft 18 som är en ”de facto” standard för den här 

typen av simuleringar. RTI:n som använts är pRTI 1516 från Pitch Technologies. Jag 

utvecklade två stycken federater, en som integrerades med Data Ductus Entropy och 

en annan som hanterar utritning på karta. UnitFederate är den federat som 

integrerats med Entropy för att kunna hantera units, när de skapas och hur de 

förflyttar sig. 

Ett exempel på hur det kan gå till: 

Entropy skickar data till UnitFederate om att en unit har förflyttat sig. UnitFederate uppdaterar till 

den nya positionen och meddelar RTI:n att en uppdatering har skett på en units position. RTI:n i sin 

tur reflekterar då uppdateringen till alla federater i federationen som prenumererar på dessa. 

 I min federation är det endast MapFederate som är prenumerant. MapFederate har i 

dagsläget endast en uppgift och det är att ”plotta” ut alla soldater och deras 

förflyttningar i realtid.
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Terminologi 
 

HLA High Level Architecture 

OMT Object Model Template 

SOM Simulation Object Model 

FOM Federation Object Model 

RTI Run-Time Infrastructure 

DOD Us Department of Defence 

STFU Streaming 4 U 

RPR Real-time Platform-level Reference 

SISO Simulation Interoperability Standards Organization 

NPC non-player character 

GIS geografiskt informationssystem 
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Introduktion 

Bakgrund 

Simuleringar har traditionellt varit en stor och viktig del i utbildningar och träningar 

inom organisationer med dyra och komplicerade träningsbehov. Genom att använda 

datorspelstekniken kan man nu utveckla små datorbaserade träningssystem med 

fokus mot användargränssnitt och upplevelserna för användaren, s.k. ”serious 

games”. Att investera i simuleringar som har möjlighet att integreras med serious 

games ger en stor fördel genom att de under ett pågående träningsscenario kan 

utbyta information på ett enkelt och smidigt sätt. Genom detta utbyte av information, 

kan en tung simulering av t.ex. en process skapa ett datorspel med information för 

operatören och vice versa.  

 

 

HLA 

High level architecture (HLA) är en mall med regler och riktlinjer för hur man ska 

koppla ihop mindre distribuerade simuleringar (Federate) till en stor simulering 

(Federation). Genom att följa standarden kan man enkelt skapa nya federationer 

genom att återanvända gamla federater eller genom att skapa nya federater som man 

lägger till, det blir väldigt enkelt att ändra befintliga simuleringar. En annan stor 

fördel är att man kan mixa operativsystem och programmeringsspråk på de olika 

federaterna utan att simuleringen påverkas. 

HLA består total av regler och riktlinjer som kan delas upp i tre delar, det är: 

• HLA Rules 

• Object Model Template (OMT) 

• Interface Specification 

 

HLA rules 

HLA rules är de 10 reglerna som beskriver hur man ska använda HLA på ett korrekt 

sätt för att federater i en federation ska fungera och integrera på rätt sätt. De fem 
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första reglerna handlar om federationer och de fem sista handlar om federater. Se 

Bilaga 1 för reglerarna och en kort förklaring.  

 

OMT 

OMT tillhandahåller strukturen för hur man ska beskriva federaters och 

federationers beståndsdelar. Den enskilde federatens OMT heter Simulation Object 

Model (SOM), den beskriver ingående sina objektklasser, attribut och interaktioner. 

Eftersom man vill kunna återanvända federater i andra federationer är det viktigt att 

federaten integrerar på det sätt som beskrivs i sin egen SOM. 

Federation Object Model (FOM) innehåller all delad information om objekt, attribut 

och interaktioner för en speciell federation. Den sätts samman av informationen som 

finns om alla federater som ingår i federationen, dvs. deras SOM filer sätts samman 

till en FOM. 

 

Interface Specification 

Interface specification är regelverket som beskriver hur gränssnittet ska fungera 

mellan federater och RTI:n. Den är HLA:s kommunikationsnätverk och all 

kommunikation mellan federater sker genom RTI:n. HLA har inga regler på hur 

RTI:n ska implementeras utan endast krav på hur den ska fungera och vad den ska 

klara av att göra. Några exempel på vad RTI:n ska klara av är att den ska kunna 

skapa en federation eller att avsluta en federation på ett korrekt sätt. Federaters 

attribut och objekt ska kunna publiceras så att andra federater kan prenumerera på 

dessa. Det skall även vara möjligt att avsluta dessa prenumerationer. 

Kommunikationen går till så att federaten skickar en uppdatering av t.ex. en position 

till RTI-ambassador. RTI-ambassador skickar sedan vidare ”reflekterar” 

uppdateringen till alla Federate-ambassador vars federater prenumererar på detta 

attribut. Det är detta gränssnitt som är definierat i HLA:s Interface Specification. 
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 Figur 1. Översikt över interface mellan RTI och Federater. 

 

All data som skickas genom detta interface är bytes sekvenser. RTI:n har ingen aning 

om vad det är för data som skickas och behöver inte heller veta detta. Mottagaren av 

de olika attributen vet vad det är för typ av data som kommer eftersom det är 

fördefinierat i federationens FOM. Det är alltså väldigt viktigt att attribut, objekt och 

interaktioner är korrekt definierat i FOM. 

 

Syftet med arbetet 

Syften med detta examensarbete är att ta reda på mer om hur HLA fungerar och hur 

man ska kunna integrera serious games med HLA. Eftersom kunskapen om HLA var 

väldigt begränsad på arbetsplatsen när arbetet startade har examensarbetet utökats 

och tagit form allt eftersom vi lärt oss mera om HLA. 
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Genomförande 

Metoder arbetssätt 

pRTI 1516 

Pitch Technologies utvecklar pRTI 1516 som certifierad för HLA 1516 och det är den 

RTI jag valt att arbeta med under detta examensarbete. På deras hemsida finns 

möjlighet att ladda ner en limited version av pRTI 1516 och på så sätt lära sig 

grunderna i hur man skapar en enkel federat. 

 

RPR FOM 

RPR FOM (Real-time Platform-level Reference FOM) definierar HLA objekt och 

deras attribut samt olika interaktioner som är lämpliga för realtids och 

plattformsberoende simulatorer. RPR FOM utvecklas av Simulation Interoperability 

Standards Organization (SISO). Den version jag har använt är RPR2-d18. Med 

plattform menas i detta fall en fysisk enhet t.ex. en soldat eller stridsvagn. Det är 

dessa ”plattformar” som är definierade i RPR FOM. 

 

Streaming 4 U Server 

Streaming 4 U Server (stfu) utvecklades av André Jonsson på Data Ductus för att 

man ville använda Voice over Internet Protocol (VoIP) på kommunikationen mellan 

de olika aktörerna i spelsessionerna. Andra egenskaper som implementerades i stfu. 

• spela in och spela upp hela spelsessioner, detta för att underlätta 

möjligheterna att analysera övningen efteråt. 

• Positionering av ljudet (3D ljud), mellan aktörerna. 

• Bättre kvallitet och mindre fördröjning på ljudet. 

 

Entropy 

Entropy är ett system för situationsbaserade övningar som används för att träna och 

utvärdera enskilda individer, eller gruppers beslut under olika scenarier. Spelaren 

och grupperna tar en aktiv roll i ett scenario genom att integrera med virtuella 
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människor i en levande 3D miljö och kan genom detta påverka händelser och få 

träning av olika situationer som kan vara svåra att träna på i annat fall. 

Exempel där man kan använda serious games: 

• FN uppdrag 

• Krigsspel 

• Polisiära eller militära operationer 

• Krisberedskapsövningar 

Entropy är utvecklat under Epic Unreal Engine 2 licens av Data Ductus. 

Arbetssätt 

Jag började arbetet med att läsa boken Creating computer simulation system för att 

lära mig vad HLA är och hur det fungerar. Eftersom bokens exempel var skrivna i 

Java så blev det naturligt att jag valde att utvecklade i Java. Utvecklingsmiljön blev 

NetBeans IDE 6.5.  

När utvecklingen av egna federater skulle starta var jag tvungen att bestämma mig 

för vilken HLA standard som skulle följas, och vems RTI som skulle användas. För 

tillfället finns det två standarder för HLA det är 1.3 som utvecklades av Us 

Department of Defence (DOD) och en nyare och förbättrad version 1516, dessutom 

pågår arbetet med ytterligare en version som heter HLA Evolved. Efter diskussioner 

med min handledare kom vi fram till att vi skulle följa standarden för HLA 1516.  

Valet av RTI var mellan Pitch Technologies pRTI 1516 eller poRTIco ett open source 

alternativ för RTI implementationen. Eftersom vi valt HLA 1516 och poRTIco ännu 

endast har fullt stöd för HLA 1.3 var valet enkelt, vi valde Pitch pRTI 1516. 

När alla val av standarder och mjukvaror var bestämda hade jag redan fått en grund 

för hur man skapade enkla federater som kunde utföra enklare saker. Jag började 

analysera vad som kunde tänkas vara en lämplig fortsättning på arbetet och 

bestämde mig för att skapa en federat som skulle illustrera en soldat och en annan 

federat som skulle illustrera en karta. Se Figur 2: 
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Figur 2. Första modellen. 

 

Under arbetet med dessa två federater hittade min handläggare SISO:s RPR FOM. 

Beslut togs att jag skulle bygga upp min ”soldat” med hjälp av de objekt och attribut 

som definierades i denna FOM. Detta medförde att soldatfederaten byggdes om till 

att bli en ”unit” federat med möjlighet att innehålla flera soldater, non-player 

character (NPC) och olika typer av fordon. Den nya federaten fick namnet 

UnitFederate och utvecklades med RPR FOM:s BaseEntity som mall. Se Figur 3: 

 

 

Figur 3. Den justerade modellen. 

 

När grunderna var lagda för UnitFederate började arbetet med stfu servern. Jag hade 

ett möte med Andre, Håkan och Andreas där vi diskuterade och enades om en 

modell på hur vi skulle knyta samman Entropy, stfu och min federat UnitFederate. 
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Figur 4. En modell över hela examensarbetet. 

 

Efter mötet fick jag källkoden till stfu och anvisningar från Andre i vilka klasser jag 

kunde hitta funktioner för att klara av det jag skulle utföra. Kan tilläggas att stfu var 

skriven i c++. På mötet vart det bestämt att UnitFederate skulle agera server och stfu 

skulle agera klient, så jag började med att skapa en server klass för UnitFederate. 

När UnitFederate fått en server i sig började jag arbetet i stfu för att kunna skicka 

över positionsdata från stfu till UnitFederate. Det krävdes inte allt för mycket arbete 

för att få stfu att skicka positionsdata till UnitFederate. Eftersom stfu hade utvecklats 

för att hantera 3D ljud fanns all positionsdata jag behövde. Det var bara att hämta det 

data jag ville använda, packa det och skicka till UnitFederate. 

UnitFederate fick nu positioner av en spelare som loggade in på stfu. En snabb test 

visade att UnitFederate klarade av att hantera positioner från flera spelare samtidigt 

och att det nu var dags att börja utveckla MapFederate. 

MapFederate utvecklades nu för att kunna prenumerera på positionsdata från 

UnitFederate för att sedan ”plotta” ut positionerna på en karta. Största problemet 

med MapFederate var det grafiska, eftersom min erfarenhet inom 

grafikprogrammering var i princip obefintlig. När väl federaten klarade av att rita ut 

flera klienter på ett korrekt sätt var det dags att börja avrunda examensarbetet. 
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Resultat 

Jag har utvecklat två stycken federater, UnitFederate och MapFederate. Förutom de 

två federaterna har stfu servern fått nya funktioner för att kunna koppla upp sig mot 

UnitFederate. Jag har alltså skapat en HLA simulering som integrerats med Serious 

games. Det hela går till så att en användare loggar in en spelare på stfu servern den 

rapporterar att det nu finns positionsdata att använda. UnitFederate talar om för 

federationen att han nu uppdaterat positionsdata och MapFederate som 

prenumererar på dessa plottar ut positionerna på kartan. RTI:n som används och 

som nämnts förut är pRTI från Pitch Technologies. Se Figur 5: 

 

 

Figur 5. Pitch pRTI där man ser mina två federater bilda federationen. 

 

UnitFederate 

UnitFederate börjar med att implementera RTI:n och läser därefter in FOM filen som 

ska användas i federationen. Därefter ansluter federaten den nyskapade federationen 

Ductus. Efter detta berättar UnitFederate för federationen vilka interaktioner och 

objekt den kommer att publicera/prenumerera på. När detta är gjort reserveras ett 

namn för instansen. 

 



15 

 

 

Figur 6. UnitFederates GUI efter uppstarten. 

 

När detta har skett så registrerar man instansen genom fliken Federate och där välja 

Register objects/attributes. När detta är gjort är UnitFederate redo att ta emot 

positionsdata från stfu servern och att uppdatera dessa. På så sätt kan alla federater i 

federationen och som prenumererar på dessa, ta del av de nya positionerna. 

 

 

Figur 7. UnitFederates GUI efter att man har valt att registrera objekt och attribut. 

 

UnitFederate kommer endast att uppdatera positionsdata om det sker en förändring i 

x eller y led och då endast för den spelare där förändring har skett. UnitFederate 

uppdaterar även värden för rotationen på en spelare och även hastigheten, dessa 

data används dock inte nu av någon federat i federationen.  
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UnitFederate fungerar så att när en spelare startar ett spel, skapas ett unikt id av stfu 

servern. Detta id skickas med positionsdata till UnitFederate, eftersom det är ett nytt 

id måste användaren skapas. UnitFederate läser då in konfigurationsfilen Units.cfg 

som innehåller data för vilken typ av unit som ska skapas. 

 

entityKind=3;  \\ 3 = Life form 

domain=1;  \\ 1 = Land 

countryCode=205; \\ 205 = Sweden 

category=0;  \\ 0 = Other 

subCategory=0;  \\ 0 = empty 

specific=0;  \\ 0 = empty 

extra=0;  \\ 0 = empty 

Figur 8. Exempel hur en konfigurationsfil kan se ut. 

 

När UnitFederate är klar med alla förberedelser och tar i mot positionsdata från stfu 

så konverteras dessa till en enkel byte sträng så att RTI:n ska kunna ”reflektera” 

uppdateringen till alla prenumeranter. 

Kan slutligen berätta att FOM filen som används är RPR2 version 18. I bilaga 2 figur 

10 kan man studera ett kortare utdrag av RPR2 och i figur 11 finns mina egna 

modifikationer i RPR2. Position och SoldierId ändvänds inte utan skapades för testa 

olika sätt att skicka data mellan federaterna. 

 

MapFederate 

MapFederate går igenom i princip samma procedur som UnitFederate, med 

undantaget att den inte skapar en ny federation utan ansluter till federationen 

Ductus som UnitFederate skapade. MapFederate prenumererar endast på 

positionerna och äger inga egna objekt så den behöver inte reservera och registrera 

något. Det som händer när MapFederate ansluter federationen är att den upptäcker 

objektet Soldier (instansen UnitFederate registrerade), innehållande tre olika attribut 

som MapFederate prenumererar på. Efter detta är MapFederate redo att börja 

”plotta” soldater på kartan.  



17 

 

 

 

Figur 9. Ett urklipp från MapFederate på utskrifterna som genereras när MapFederate har anslutigt och 
hittat sina prenumerationer. 

 

Det går till så att varje gång en förändring sker i x eller y reflekteras förändringen till 

alla prenumeranter, i detta fall MapFederate. MapFederate uppdaterar då kartan 

genom att rita ut de nya positionerna för alla soldater. Programmet tar även emot 

rotations och hastighetsvärden från alla soldater. Värdena för rotation och hastighet 

används inte för tillfället utan är tänk för framtida förbättringar.  

För tydligt exempel på utritning se Bilaga 3. 
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Diskussion 

Jag tycker att jag har lyckats göra en väl fungerande prototyp som integrerat Entropy 

och simuleringar med HLA. Eftersom jag och min handledare inte visste särskilt 

mycket om HLA före examensarbetet har arbetet utvecklats mer och mer eftersom vi 

lärt oss mera. Det var ungefär efter halva tiden vi satte upp våra slutmål för arbetet. 

Slutmålet innefattade en prototyp som skulle klara av vissa bestämda saker och att vi 

skulle fått svar på en del funderingar vi hade. 

Vi fick svar på de frågor vi hade och prototypen uppfyller alla mål. Dessutom har 

arbete lagts ner på bl.a. förberedelser för att kunna använda en ”predict” algoritm för 

plottningen. Extra arbetet som skett är att federationen hanterar fart och rotation 

också men dessa används inte för tillfället av någon Federat. 

 

Framtida förändringar 

Det finns några saker man skulle vilja implementera, exempelvis en ”predict” 

algoritm för MapFederate så man får en mjukare utritning av en ”units” rörelser. 

Möjlighet att plotta ut neutrala NPC, fiender och fordon, dessa är förbättringar som 

kräver lite mer arbete, eftersom det är data som stfu servern för tillfället inte får av 

Entropy.  

Det finns även enklare saker att förbättra, mina federater har inte kod för alla 

funktioner en Federate ska, utan endast de nödvändigaste för min Federation. De 

funktioner som inte stöds finns dock implementerade som tomma kodskelett för att 

man enkelt ska kunna bygga ut dessa med alla funktioner som krävs för en skarp 

HLA simulering. 

Det mest intressanta vore att få koppla in ännu en Federat t.ex. en flygsimulator för 

Jas och att sedan plotta ut den på kartan samtidigt som man även överför flygplanet 

grafiskt till Entropys virtuella 3D miljö. Detta plus en utveckling för MapFederate så 

att man använder ett geografiskt informationssystem (GIS) för utskrifterna skulle 

vara otroligt intressant arbeta vidare på.  

 

Summering 

Data Ductus har nu genom mitt arbete fått mera kunskap om hur man kan använda 

HLA för att integrera datorspel och simuleringar med varandra. Förhoppningsvis 
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har Data Ductus också fått många nya uppslag och idéer på hur man ska kunna 

utveckla detta spännande område ännu mera. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

1. Federations shall have an HLA FOM. 

Federationer måste ha en FOM som beskriver vilka objekt och vilka 

interaktioner en federat erbjuder till andra i federationen. 

2. In a federation, all simulation-associated object instance representations 

shall be in the federate, not in the Run-Time Infrastructure (RTI). 

Det betyder att inga objektdata får lagras i RTI:n utan det ska lagras i de 

enskilda federaterna. 

3. During a federation execution, all exchange of FOM data among federates 

shall occur via the RTI. 

Det innebär att data aldrig får skickas från en federat direkt till en annan 

federat utan all trafik måste ske via RTI:n. 

4. During a federation execution, federates shall interact with the RTI in 

accordance with the HLA Interface Specification 

Regeln innebär att federaterna får ett standardiserat gränssnitt mot RTI:n. 

5. During a federation execution, an instance attribute shall be owned by at 

the most one federate at any time. 

Under en federation får ett attribut aldrig tillhöra mer än en federat samtidigt. 

6. Federates shall have an HLA SOM, documented in accordance with the 

HLA OMT. 

SOM innehåller informationen om den enskilde federaten och den måste ingå 

i HLA:s OMT 

7. Federates shall be able to update and/or reflect attributes and send and/or 

receive interactions, as specified in their SOM. 
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Federater skall kunna uppdatera och/eller reflektera attribut, sända och/eller 

ta emot interaktioner, enligt specifikationen i deras SOM. 

8. Federates shall be able to transfer and/or accept ownership of attributes 

dynamically during a federation execution, as specified in their SOM. 

Federater måste kunna överföra äganderätten av attribut, enligt 

specifikationen i deras SOM. 

9. Federates shall be able to vary the conditions under which they provide 

updates of attributes, as specified in their SOM. 

Federater ska kunna anpassa hur man tillhandahåller uppdateringar för sina 

attribut, enligt specifikationen i deras SOM. 

10. Federates shall be able to manage local time in a way that will allow the 

coordinate data exchange with other members of a federation. 

Federater ska kunna hantera lokal tid på ett sätt som gör att de kan utbyta 

datakoordinater med andra federater. 
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Bilaga 2 
 

<objectClass semantics="A living military platform (human or not)" sharing="Subscribe" 

name="Lifeform"> 

<attribute dataType="OMT13boolean" sharing="PublishSubscribe" updateCondition="On change" 

semantics="Whether the lifeform's flash lights are on or not." order="Receive" 

ownership="NoTransfer" name="FlashLightsOn" dimensions="NA" transportation="HLAbestEffort" 

updateType="Conditional"/> 

<attribute dataType="StanceCodeEnum32" sharing="PublishSubscribe" updateCondition="On 

change" semantics="The stance of the lifeform." order="Receive" ownership="NoTransfer" 

name="StanceCode" dimensions="NA" transportation="HLAbestEffort" updateType="Conditional"/> 

<attribute dataType="WeaponStateEnum32" sharing="PublishSubscribe" updateCondition="On 

change" semantics="The state of the soldier's primary weapon system." order="Receive" 

ownership="NoTransfer" name="PrimaryWeaponState" dimensions="NA" 

transportation="HLAbestEffort" updateType="Conditional"/> 

<attribute dataType="WeaponStateEnum32" sharing="PublishSubscribe" updateCondition="On 

change" semantics="The state of the soldier's secondary weapon system." order="Receive" 

ownership="NoTransfer" name="SecondaryWeaponState" dimensions="NA" 

transportation="HLAbestEffort" updateType="Conditional"/> 

<attribute dataType="ComplianceStateEnum32" sharing="PublishSubscribe" updateCondition="On 

change" semantics="The compliance of the lifeform." order="Receive" ownership="NoTransfer" 

name="ComplianceState" dimensions="NA" transportation="HLAbestEffort" 

updateType="Conditional"/> 

<objectClass semantics="A human lifeform" sharing="PublishSubscribe" name="Human"/> 

<objectClass semantics="An animal or other non-human lifeform" sharing="PublishSubscribe" 

name="NonHuman"/> 

</objectClass> 

Figur 10. Ett urklipp ur RPR2.0 Draft 18 på objektklassen Lifeform, i konfigurations filen i Figur 7 
förekommer Lifeform. 
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<attribute name="Position" dataType="HLAfloat64BE" sharing="PublishSubscribe" dimensions="NA" 

transportation="HLAreliable" order="Receive"/> 

<attribute name="SoldierId" dataType="HLAunicodeString" sharing="PublishSubscribe" 

dimensions="NA" transportation="HLAreliable" order="Receive"/> 

<attribute name="mySpatial" dataType="SpatialStruct" sharing="PublishSubscribe" dimensions="NA" 

transportation="HLAreliable" order="Receive"/> 

Figur 11. Ett urklipp ur RPR2.0 Draft 18 på mina egna modifikationer, attributet mySpatial är det som 
används för positionsdata, rotation och hastighet. 
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Bilaga 3 

 

 

Figur 12. Screenshot ”in game” och nedan i Figur 13 ser man hur det ser ut i MapFederate. 
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Figur 13. Utritning från samma position som bilden ovan. 
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