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Sammanfattning

Detta arbete undersöker om en Evolutionär Algoritm (EA) kan användas fördelaktigt
för vägplanering i datorspel genom att utvärdera den mot industristandarden A*. Den
valda algoritmen är utvecklad med syftet att planera vägar för robotar. Ett område som
anses snarlikt till vägplanering för virtuella karaktärer i datorspel. Genomförandet av
arbetet har visat att flera av de algoritmer som övervägdes innehåller brister som gör
implementation  av  dem problematisk.  Därför  har  flera  avvikelser  från  algoritmens
specifikation  gjorts.  Trots  detta  så  har  arbetet  givit  intressanta  resultat.  Endast  i
extremfall av mycket stora nivåer med få hinder så kan EA:n prestera bättre än A*.
Däremot  producerar  EA:n  vägar  som  är  intressanta  från  ett  utseendemässigt
perspektiv. Den icke-deterministiska naturen hos EA:n resulterar även i olika vägar vid
varje exekvering. Slutsatsen för arbetet är därmed att intresset för fortsatt forskning
sannolikt finns i utseendet på de vägar som EA:n beräknar snarare än dess prestanda.

Nyckelord: evolutionär, algoritm, genetisk, vägplanering, datorspel, A*, robot
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1 Introduktion

Vanligt i datorspel är att någon form av vägplaneringsalgoritm krävs för att på ett trovärdigt
sätt  förflytta  karaktärer  mellan  två  punkter  i  den virtuella  spelmiljön.  Trovärdigt  i  detta
avseende kan vara så pass enkelt att karaktären inte kolliderar med hinder längs vägen. För
detta ändamål så är A* (Hart, Nilsson, & Raphael 1968) en av de vanligaste algoritmerna.
Trots detta så kommer A* med många nackdelar och är inte alltid ett lämpligt  val i alla
situationer  där  vägplanering  krävs.  Det  finns  därför  ett  intresse  för  vidare  forskning  av
algoritmer för vägplanering i datorspel.

Evolutionära algoritmer (EA) strävar efter att efterlikna optimeringsprocessen som Darwins
(Darwin 1859) evolutionsmodell beskriver. De har hittills använts fördelaktigt för att planera
vägar för robotar i olika typer av miljöer genom att iterativt optimera en planerad väg för att
göra den så effektiv den kan bli. Detta arbete ämnar därför att undersöka ifall en sådan EA
(Alsouly & Bennaceur 2016) även kan användas fördelaktigt för att planera vägar i miljöer
som baseras på datorspel genom att  jämföra mot den vanligare A*-algoritmen. Syftet är att
se om en evolutionär algoritm kan vara ett kompetitivt alternativ till A* för att undersöka om
vidare forskning av sätt att använda en EA för vägplanering i datorspel kan motiveras.

Genomförandet av arbetet visade sig bli en mer experimentell process på grund av ett flertal
brister i specifikationen för den EA som valts för arbete. Inte minst innehöll den förstvalda
algoritmen en tillräckligt stor brist för att en korrekt implementation inte ansågs möjligt,
varpå en ny algoritm behövde väljas. Även den nya algoritmen innehöll mindre brister varpå
kompromisser  till  algoritmens  specifikation  har   gjorts  under  implementeringsprocessen.
Resultatet  reflekterar  därför  inte  nödvändigtvis  helt  korrekt  den  ursprungliga
specifikationen av algoritmen. Den resulterande applikationen fungerade däremot tillräckligt
bra för att kunna ge intressanta resultat i utvärderingen mot A*.



2 Bakgrund

2.1 A*-algoritmen
Vägplanering är ofta en viktigt del i datorspel för kunna möjliggöra effektiv och trovärdig
förflyttning av karaktärer mellan två punkter i en virtuell miljö. A*, ”A-star” eller ”A-stjärna",
(Hart, Nilsson, & Raphael 1968) är namnet på den algoritm som på flera håll (Björnsson &
Halldórsson 2006; Leigh, J. Louis, & Miles 2007) beskrivs som industristandarden för detta
ändamål. Intresset för vägplanering i datorspel härstammar ifrån att många spel kräver AI
(Artificiell  Intelligens)  där  spelets  karaktärer  behöver  röra  sig  trovärdigt  genom  spelets
virtuella miljö. Termen ”trovärdigt” i detta avseende kan vara så pass enkel att karaktärerna
inte ska gå igenom väggar och hålla sig till vägar och andra gångbara ytor. En sökalgoritm
kan i detta fall appliceras för att finna en lämplig väg för karaktären att gå (Nareyek, 2004).
Att A* är bland de populäraste sökalgoritmerna beror sannolikt på det faktum att algoritmen
hittar den optimala (minst kostnad, generellt den kortaste vägen) vägen till målet (förutsatt
att den finns) samt att dess prestanda är bland de bästa för vägplanering.

 

Figur 1 Skärmdump från spelet Banished (Shining Rock Software 2013).
Exempel av hur vägplanering i spel kan användas, i detta fall för att hitta en väg från

ett hus till ett annat för karaktärerna i spelet ska kunnat förflytta sig mellan dem.

A* har däremot flera svagheter vilket inte alltid gör den till ett lämpligt val. Dessa svagheter
har motiverat vidare forskning och resulterat i varianter som bland andra D* (Stentz 1995)
för att hantera dynamiska miljöer och TBA* (Björnsson, Bulitko, & Sturtevant 2009) för att
exekvera med en tidsbegränsning. Endast från dessa två arbeten är det möjligt att konstatera
att A* lämpar sig bättre i statiska miljöer med en känd sökrymd av mindre storlek (för att
beräkningstiden ska vara rimlig). Det finns alltså ett intresse att skapa alternativ till A*. A*
har även en tendens att producera visuellt ”onaturliga” vägar. Se Figur 1, där den beräknade
vägen innehåller många små svängar, medan en mer ”naturlig” väg istället hade varit att gå i
en rak linje  (Wahlström 2015).  Detta beteende härstammar från det faktum att  A* alltid
väljer den kortaste vägen, något som inte alls garanteras när riktiga djur och människor går
runt.
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2.1.1 Funktionalitet
Först  och  främst  behöver  miljön  abstraheras  till  noder,  en  nod  kan  ses  som  en  möjlig
position längs en väg. Varje nod har  ett antal grannar som går att nå, där varje gren (”väg”)
till grannarna även har en vikt för att specificera avståndet till grannen. Figur 2 visar hur en
sådan abstraktion kan se ut, exempelvis är grannar till nod ”C”: ”B”, ”D” och ”F”. I samband
med varje nod finns även lite information sparad som tillsammans används för att beskriva
den (för nuvarande) kortaste vägen till denna nod:

• Kostnaden från  start-noden till denna nod. Ursprungligen satt till ett extremt högt
värde (för att markera att noden ej har blivit utvärderad)

• Heuristiken, uppskattad kostnad från denna nod till mål-noden.

• Vilken nod som expanderades för att nå denna nod (enkelt beskrivet som föregående
nod)

Figur 2 Illustration av hur vägar kan abstraheras soddsm noder

Basfunktionaliteten hos algoritmen består därefter av att expandera (noder ”besöks” för att
sedan utvärdera grannarna) grannoder, med början från en vald start-nod, i den ordning
som heuristiken finner det lämpligt. Heuristiken, som i listan ovan är kort beskrivet, är det
som gör A*-algoritmen särskilt effektiv och kan skilja sig avsevärt mellan implementationer
beroende på problemet som ska lösas. Syftet med heuristiken är att göra sökandet mer mål-
inriktat för att snabbare hitta en lösning. En vanlig heuristik för rutnätsbaserade miljöer
(vilket  detta  arbete  använder  sig  av,  se  Rutnäts-nivåer för  mer  information)  är   det
”Euklidiska avståndet”, vilket är avståndet till målet. Det som krävs från heuristiken är att
den  är  ”admissable”,  att  kostnaden  till  målet  aldrig  överskattas,  för  att  bibehålla
optimaliteten hos algoritmen. Något som det Euklidiska avståndet är eftersom värdet som
beräknas är avståndet på den kortast möjliga väg till målet.

När en nod expanderas så adderas längden på den väg som tagits för att nå den nuvarande
noden, ”A”, med avstående från ”A” till den expanderade noden, ”B”. Om denna längd är
kortare än det sparade värdet hos ”B” så ersätts dessa värden (se listan här ovan)  hos ”B”
med värdena från ”A”.  Att den expanderade noden redan har ett värde indikerar att den
redan har expanderats (en alternativ väg till har hittats sedan tidigare). Detta bör inte hända



om heuristiken  är  konsekvent  (den  uppskattade  kostnaden är  mindre  än  eller  lika  med
kostnaden till målet, ej samma som ”admissable”, en jämförelse av dessa attribut är dock
utanför omfattning av detta arbete) eftersom när en nod expanderas så är vägen som tagits
till noden den optimala vägen.

Algoritmen fortsätter sedan att expandera noder med ovanstående process ända tills mål-
noden expanderas. Om  heuristiken både är konsekvent och admissable så går det därefter
att anta att vägen som tagits för att nå mål-noden är den optimala vägen från start-noden till
mål-noden. Algoritmen terminerar slutligen och undersöker rekursivt värdet som lagrar den
senast besökta noden, med början från mål-noden, för att returnera hela vägen från start till
mål.

2.2 Evolutionära algoritmer
Konceptet  hos  evolutionära  algoritmer,  benämns  härefter  som  EA,  kommer  från  att
konvertera Darwins evolutionsmodell (Darwin 1859) till programkod. Genom att abstrahera
individer  i  en  population  som  lösningar  till  ett  problem  så  kan  denna  typ  av  algoritm
appliceras till  en mängd olika situationer.  Evolution är i sin natur en  optimeringsprocess
eftersom den hela  tiden strävar efter en  bättre lösning.  Användningsområden inkluderar
därför exempelvis vägplanering  (Alnasser & Bennaceur 2016;  Lee, Kang, & Kim 2013; Al-
Taharwa,  Sheta,  &  Al-Weshah  2008),  där  en  väg  optimeras för  att  eventuellt  finna  en
lämplig lösning.

EA i sig är relativt enkla att förstå, men på grund av dess oförutsägbarhet så finns det många
studier som specifikt undersöker hur parametrar i algoritmen kan justeras samt hur dess
operatorer  kan  förändras.  Cantú-Paz  (2002)  föreslår  exempelvis  att  initialisering  av
individer i en population är av stor vikt för prestandan medan olika typer av slumptal för de
olika operatorerna knappt har någon påverkan.

Processen fungerar genom att först definiera en population av individer, denna population
är ”generation 1”. Varje individ beskrivs med hjälp av ett  genom, jämfört mot verkligheten
kan detta tolkas som en individs DNA. Varje genom i sin tur består av ett antal  gener, där
varje gen är en operation eller  steg i  lösningen som individen beskriver.  Exempelvis kan
varje  gen  representera  en  möjlig  nod i  en  miljö,  och  ordningen  hos  generna  i  genomet
beskriver i vilken ordning som noderna besöks i (för att beskriva en väg). 

Lösningen som en individ presenterar  utvärderas  med hjälp  av ett  fitnessvärde,  det  kan
enklast beskrivas som hur lämplig en lösning är. Ett högt fitnessvärde betyder att lösningen
är väldigt bra medan att väldigt lågt värde betyder det motsatta.

För  att  skapa  nästa  generation  av  individer  så  appliceras  vanligen  tre  operatorer  på
populationen:  selektion,  överkorsning,  och  mutation  för att slutligen  utvärderas. Figur 3
illustrerar hur denna process ser ut.
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Figur 3 Överblick av hur evolutionsprocessen sker för att skapa nästa
generation i en EA

Notera  att  den  första  generationens  population  måste  initialiseras  med  någon  form  av
startvärden, vanligast är att varje gen hos alla individer i populationen får ett slumpvärde
inom ett rimligt intervall.

2.2.1 Selektion
För att  kunna skapa nästa  generation  av individer  så måste  ett  antal  individer  från den
nuvarande generationen väljas, denna process kallas för selektion. Ofta baseras selektion på
individers  fitnessvärde  i  något  avseende,  det  vill  säga  att  individer  med  högre  fitness
(lämplighet) har större chans att väljas till nästa generation. Motivationen är att bra gener
ska få en större chans att gå vidare till nästa generation. En vanlig metod för att applicera
selektion är roulettehjulsselektion. I denna metod efterliknas selektion, som namnet antyder,
till ett roulettehjul där varje individ har ett fack i hjulet. Fackets storlek baseras sedan på
individens fitnessvärde för att öka deras sannolikhet att väljas. Figur 4 visar hur detta kan se
ut.



Figur 4 Illustration av hur roulettehjulsselektion kan se ut för en population av
fyra individer med varierande fitnessvärden.

Nämnvärt är att med roulettehjulsselektion så är det även möjligt att individer med väldigt
låg fitness blir valda,  om än osannolikt.  Detta är dock fördelaktigt för att undvika  lokala
optimum. Eftersom om alla individer har ungefär samma gener så får populationen för lite
variation, varpå evolutionen kan fastna i en viss lösning eftersom alla individer utvecklas
mot samma lösning. Mutation används (se  Mutation) för att försöka bibehålla variation i
populationen.

2.2.2 Överkorsning
Överkorsning efterliknar processen när två individer skapar en avkomma. Inom en EA så
genomförs detta genom att ta gener från de båda föräldrarna för att skapa en ny individ som
innehåller någon variation av dessa gener. Teorin är här att ta två lösningar, kombinera dem,
för att sedan få en ny lösning som potentiellt är bättre. Två vanliga metoder för överkorsning
är en-punkts- och två-punktskorsning. Dessa metoder beskrivs enklast med hjälp av Figur 5
respektive Figur 6.
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Figur 5 Illustration av hur en-punktskorsning kan användas för att kombinera
gener hos två individer.

Figur 6 Illustration av hur två-punktskorsning an användas för att kombinera
gener hos två individer.

En respektive  två punkter  i  föräldrarnas  genom bestäms (oftast  slumpmässigt).  Därefter
väljs generna i de intervall som bildas väljs växlande från de två föräldrarna för att sedan
sättas samman i genomet för avkomman.

Överkorsning sker oftast vid olika intervall, alltså inte alltid mellan alla individer, vanligt är
att en viss sannolikhet sätts för att överkorsning ska ske mellan två individer.

2.2.3 Mutation
Mutation är en operator vars syfte är att se till att en populations gener har en viss variation.
Detta för att nya lösningar (individer med nya gener) ska utforskas av algoritmen. Mutation
innebär  att  en  individs  gener  byts  ut  till  nya  slumpmässigt  genererade  gener.  Likt
överkorsning så baseras mutation oftast på en viss sannolikhet eftersom det inte alltid är



fördelaktigt att aktivt söka nya lösningar. Exempelvis kan för mycket mutation även ändra
bra lösningar till att bli sämre.

2.2.4 Terminering
Efter att alla operatorer appliceras så utvärderas slutligen den nya avkommans fitnessvärde
för att sedan läggas till i populationen för den nya generationen. Detta fortsätter ända tills
populationen för den nya generationen uppnår den önskade storleken. Den nya generationen
upprepar  sedan  samma  process  för  att  få  efterkommande  generationer.  Algoritmen  kan
därefter fortsätta att optimera sig själv för evigt, det krävs därför att den har något villkor där
den  termineras.  Exempelvis  kan  det  vara  när  en  viss  generation  uppnåtts,  eller  när  en
tillräckligt bra lösning har hittats. Den individ som har högst fitnessvärde returneras då till
användaren.

2.3 Rutnäts-nivåer
Att abstrahera nivåer som rutnät är en vanlig teknik inom spelindustrin på grund av dess
enkelhet (Sturtevant 2012). Det finns däremot ett flertal andra tekniker som lämpar sig olika
bra i olika situationer (Cui & Shi 2011), men för tvådimensionella miljöer så är rutnät en av
de tekniker som trots dess enkelhet fortfarande ger bra prestanda.

Tekniken fungerar genom att  abstrahera miljön som ett  rutnät av kvadratiska rutor med
konstant storlek, där varje ruta antingen är  fri (går att beträda) eller  blockerad  (ej går att
beträda,  exempelvis  ett  hinder).  Figur  7  visar  en  miljö  där  svarta  rutor  representerar
blockerade rutor, och alla andra rutor är fria rutor. Den gröna rutan representerar positionen
där  spelaren  befinner  sig.  De  blåa  rutorna   representerar  vilka  rutor  som kan  nås  från
spelarens  position,  vilket  är  alla  närliggande  rutor  förutom  de  rutor  som  är  blockerade
(svarta rutor). Detta är av vikt för att specificera hur rörelser mellan rutor i rutnätet kan ske
och därmed även hur det kan abstraheras som noder för användning i A* (se A*-algoritmen).
Detta arbete tillåter  att  diagonala  rörelser är  möjliga i  rutnätet  (något  som inte alltid  är
fallet), varpå det går att nå som mest åtta andra rutor från varje ruta (expansionsfaktor av
åtta).

Figur 7 Exempel på hur en miljö kan representeras genom att abstrahera den
som ett rutnät.
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3 Problemformulering 

Detta  delkapitel  presenterar  först  kortfattat  syftet  med arbetet  och det  problem som det
ämnar att finna ett svar till. Därefter beskrivs metoden för att åstadkomma detta syfte  i mer
detalj samt motivationer för varför denna metod valdes.

3.1 Syfte
Syftet med detta arbete är att ta en existerande evolutionär algoritm (Alsouly & Bennaceur
2016), tekniken saknar ett tydligt namn, som visat sig lämplig för vägplanering och utvärdera
om  den  är  lämplig  för  användning  i  datorspel.  Arbetet  åstadkommer  detta  genom  en
utvärdering mot den vanligare A*-algoritmen. Återkopplingen till datorspel uppnås genom
att genomföra utvärderingen  i miljöer som efterliknar de som finns i datorspel. Generellt är
det variationer av A* som används (Noori & Moradi 2015) för vägplanering i datorspel. En
EA för detta ändamål  är  fortfarande ett relativt  outforskat område.  Detta trots att  EA är
vanligt förekommande för vägplanering av robotar (AL-Taharwa, Sheta & Al-Weshah 2008;
Lee, Kang, & Kim 2013). Vilket är ett väldigt snarlikt område med undantaget att aktörerna
är riktiga föremål, och inte virtuella karaktärer. Arbetet vill därför undersöka om en EA för
vägplanering kan finna användning även i datorspel.

3.2 Metodbeskrivning

3.2.1 Metod
Undersökningens implementations- och genomförandefas  kommer att bestå av två delar:
”implementation”  och ”experiment”.   Under  den förstnämnda delen så  kommer de båda
algoritmerna  (EA  och  A*)  att  implementeras.  EA:n  kommer  att  implementeras  enligt
specifikation  från  publikationen  av  Alsouly  &  Bennaceur (2016)  medan  A*-algoritmen
implementeras enligt specifikation från Hart m.fl. (1968). Inga programbibliotek används för
att implementera algoritmerna. Den andra delen, ”experiment” kommer att fokusera på att
utvärdera  de  båda  algoritmerna  mot  varandra  i  varierande  testmiljöer  (se
Utvärderingssmiljö) genom att utföra experiment (se  Presentation av undersökningen) på
dessa miljöer. 

3.2.2 Utvärderingssmiljö
Utvärderingsmiljön för detta arbete kommer att bestå av en rutnäts-representation av en 2-
dimensionell  nivå  (se  Rutnäts-nivåer).  Detta  eftersom  rutnät  är  en  av  de  vanligare  och
enklare sätten att representera nivåer på, samtidigt som de ger tillräckligt bra prestanda för
att  användas  kommersiellt  (Sturtevant  2012).  Miljöerna  som  används  för  utvärderingen
kommer dock inte att skapas specifikt för detta arbete. Detta eftersom Sturtevant (2012) har
sammanställt  en  lista  med rutnäts-baserade  miljöer  med syftet  att  standardisera  studier
baserade  på rutnäts-nivåer.  Dessa miljöer  är  både från kommersiella  datorspel  (och kan
därför ses som realistiska exempel på spelnivåer) och slumpmässigt genererade, exempelvis
labyrinter.  Miljöerna används i stor omfattning inom forskning relaterat till vägplanering i
spel.  Därför  kommer  även  detta  arbete  att  basera  utvärderingsmiljön  på  dem  för  att
resultatet ska ge en bättre referenspunkt till framtida och tidigare forskning.

Från nivåerna som Sturtevant (2012) presenterade så kommer ett flertal att väljas. De valda
miljöerna  måste  representera  realistiska  (baserade  på  riktiga  nivåer  i  spel)  miljöer och



extremfall (exempelvis tomma nivåer eller labyrinter). Eftersom det är önskvärt att ge en så
bred bild som möjligt på hur algoritmerna presterar. De realistiska miljöerna bidrar till att
visa hur algoritmerna fungerar i en realistisk miljö medan de mer extrema miljöerna bör visa
eventuella svagheter/styrkor hos respektive algoritm.

Miljöerna som kommer att  användas för utvärderingen i  detta arbete är  tillgängliga från
Sturtevants egna resurs (Sturtevant u.å).

3.2.3 Experiment
Experimentet kommer att utföras systematiskt för varje miljö på följande sätt:

1. En utvärderingsmiljö väljs (representerat som ett rutnät)

2. En start-ruta väljs

3. En mål-ruta väljs

4. A*-algoritmen exekverar för att finna den optimala vägen mellan start och mål.

5. EA exekverar för att finna en väg mellan start och mål.

6. Resultatet (vägen) från A* och EA sparas.

7. Återgå till Punkt 1 X gånger.

Ovanstående process kan enkelt beskrivas som att varje miljö iterativt utvärderas X gånger
(ett hittills  obestämt antal gånger) genom att slumpmässigt välja start och mål punkter i
miljön och därefter beräkna vägar mellan punkterna med respektive algoritm. Genom att
upprepat genomföra denna process för samma nivå så kan flera resultat slås samman för att
få ett genomsnitt av prestandan. Start- och mål-punkter väljs slumpmässigt för att skapa så
många testfall (stort värde för X) som möjligt.

Resultatet från dessa experiment utvärderas därefter baserat på följande kriterier:

• Exekveringstid, i sekunder.

• Vägkvalité, längden på vägen och även dess utseende.

Eftersom A* garanterar att hitta den optimala vägen, förutsatt att heuristiken tillåter det (se
A*-algoritmen)  så  ger  det  en  bra  referenspunkt  för  EA:n  att  förhålla  sig  till.  Alla  andra
väglängder än det som A*-algoritmen beräknar är alltså ej optimala.  Dock är längden på
vägen inte alltid det viktigaste. Exempelvis om ett datorspel beräknar en väg för en karaktär
att gå, en mindre optimal väg kan ses som att karaktären valde en alternativ väg snarare än
att ”fel” väg valdes. Av samma anledning är även vägens utseende intressant att utvärdera.
Exekveringstiden för algoritmerna är däremot av större vikt  för experimenten. Detta är hur
lång tid det tar för respektive algoritm (i sekunder) att beräkna en väg från start till mål. En
alltför  lång  exekveringstid  gör  algoritmen  oanvändbar  eftersom  det  gör  applikationen
mindre responsiv, något som oftast inte är acceptabelt i datorspel.

Utvärderingsmiljön kommer uteslutande att vara statisk, det vill säga att den inte förändras
samtidigt  som respektive  algoritm  exekverar.  Den miljö  som blir  vald  bibehåller  samma
utseende (samma position av hinder) under hela utvärderingens omfattning.
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3.3 Metoddiskussion
Den EA som har valts för arbetet har givetvis inte valts slumpmässigt, utan har istället vart
den algoritm som bland flera ansetts som lämpligast baserat på följande kriterier:

1. Specifikation

2. Prestanda

3. Syfte

Listan  ovan  beskriver  de  olika  kriterierna  i  den  ordning  som  de  har  prioriterats  i.
Specifikation syftar i detta fall på hur detaljerad beskrivningen av algoritmen är. Att detta är
av  störst  prioritet  beror  på  att  nästan  alla  av  de  algoritmer  som  föreslogs  (genom
efterforskning inom området) saknade en tillgänglig implementation. Specifikationen måste
därför vara tämligen detaljerad för att en egen implementation ska vara möjlig. Exempel på
två algoritmer som övervägdes på grund av att de uppfyllde de övriga två kriterierna är de av
AL-Taharwa m.fl. (2008) och Lee m.fl. (2013). Algoritmen som valdes (Alsouly & Bennaceur
2016), är dock relativt ny och baseras på mycket av de tidigare algoritmer som övervägdes
vilket  även är  en anledning  till  varför den valdes.  Det  andra kriteriet  som utvärderades,
Prestanda, syftar på eventuella resultat som presenteras för algoritmen. Intressant är här
jämförelser mot A* eller  andra vanliga algoritmer för vägplanering eftersom detta arbete
ämnar att utvärdera EA:n mot A*. Den valda EA:n (ibid) uppfyller detta kriterium genom att
beskriva nackdelar med  A* (stora miljöer kräver att en stor sökrymd utvärderas) och hur
den  föreslagna  algoritmen  kan  lösa  dessa.  De  presenterar  även  resultat  från  deras
experiment  som visar ett visst stöd för denna hypotes. Slutligen det tredje kriteriet, Syfte,
refererar till vilket  ändamål algoritmen utvecklades för. För den valda algoritmen (ibid) så
är syftet att hitta den globalt bästa vägen (optimala) i en miljö för en robot. Detta i samband
med  att  miljön  även  representeras  som  ett  rutnät  gör  det  väldigt  snarlikt  till
utvärderingsmiljön för detta arbete. Algoritmen bör därför kunna användas under liknande
förutsättningar  som  i  dess  ursprungliga  syfte  och  därmed  fortfarande  vara  någorlunda
effektiv.

Det är även nämnvärt att konstatera att eftersom endast en EA utvärderas mot A* så är ett
potentiellt  negativt  resultat  (A*  bättre  än  den  föreslagna  algoritmen)  inte  nödvändigtvis
motivation för  att  inte utföra  vidare  forskning av  EA för vägplanering  i  datorspel.  Detta
eftersom  resultatet  från  detta  arbete  endast  visar  om  denna EA kan  användas  för
vägplanering  i  spel.  Inget  sägs  generellt  om  hur  andra  EA  presterar  inom  detta
användningsområde.

Anledningen  till  att  de  båda  algoritmerna  manuellt  blir  implementerade  utan  ett
programbibliotek  med  dess  funktionalitet  beror  på  att  EA:n  ej  har  ett  sådant  bibliotek
tillgängligt. För att garantera att båda implementationer uppnår någorlunda samma kvalité
så implementeras de båda av författaren till  denna rapport. Detta arbete strävar efter en
rättvis utvärdering av algoritmerna. Det blir svårt om A* används via ett extremt optimerat
programbibliotek medan EA:n är ungefärligt implementerad enligt dess specifikation.

Att andra faktorer utöver exekveringstid, väglängd och utseende inte utvärderas beror på
arbetets fokus. Arbetet inriktar sig på användningen av en EA i  datorspel,  där det primära
intresset är huruvida tekniken kan köras utan att påverka datorspelets användbarhet. Det vill
säga  ifall  tekniken  kan  exekvera  tillräckligt  snabbt  så  att  datorspelet  inte  blir  mindre
responsivt.  Mätvärden  så  som  minnesanvändning  kan  vara  intressanta  om  syftet  är  att



optimera alla aspekter hos tekniken. De faktorer som utvärderas ansågs som tillräckliga för
att ge en bra överblick på teknikens användbarhet i datorspel. 

Utvärderingsmiljön är bestämd till att vara statisk främst för att återspegla de miljöer som
A* fungerar  bättre  i.  Som Bakgrunden beskriver  (se  A*-algoritmen) så  är  det  vanligt  att
varianter av A* skapas för att hantera olika typer av situationer där standardvarianten ”A*”
inte lämpar sig särskilt bra. Anledningen till att utvärderingen sker mot A* är att det är den
vanligaste algoritmen för vägplanering i datorspel.  Utvärdering mot A* ger därför en bra
referens till hur EA:n potentiellt kan prestera i datorspel. För att denna jämförelse då ska
vara ”rättvis” så krävs det att ett realistiskt scenario presenteras. Det vill säga en situation
där  A*-algoritmen  kan  ses  som  en  lämplig  algoritm  för  att  lösa  problemet.  En  sådant
scenario är en statisk miljö. Utvärderingsmiljön kommer däremot tänja lite på A* gränser
genom att utvärdera miljöer av större storlek. Vilket inte nödvändigtvis är ett scenario där A*
presterar optimalt på grund av att beräkningstiden ökar i samband med miljöns storlek (E.
Mathew 2015). Anledningen till  detta är att se när, om alls, EA:n presterar bättre än A*.
Eftersom att den valda EA:n beskriver ökande beräkningstid hos A* som en situation där EA
kan prestera bättre (Alsouly & Bennaceur 2016).

Slutligen  utförs  utvärdering  med  hjälp  av  experiment;  algoritmerna  används  i  en
utvärderingsmiljö. Att experiment valdes som utvärderingsmetod beror på att en stor del av
tidigare  studier  inom området  (vägplanering,  A*  och  EA)  använt  experiment;  Alsouly  &
Bennaceur  (2016), Alnasser & Bennaceur (2016), Lee m.fl.  (2013), och AL-Taharwa m.fl.
(2008) för att nämna ett flertal. Potentiella alternativ till utvärdering hade kunnat vara att
matematiskt bevisa algoritmernas prestanda och de situationer de (bör) vara lämpade för.
Detta uteslöts dock därför att författaren av detta arbete saknar den teoretiska bakgrund som
krävs  att  en  sådan  utvärdering  ska  genomföras  korrekt.  Alternativ  som användarstudier
utesluts eftersom ingen del av arbetet kräver en omfattande subjektiv utvärdering, endast
utseendet av vägarna skulle potentiellt kunna dra nytta av detta. Den större delen av arbetet
är dock en prestandautvärdering, vars resultat endast bör tolkas objektivt. Resultatet i sig
kan diskuteras subjektivt mellan flera parter för en bredare tolkning och bedömning, det
anses dock inte vara något som arbetet kräver för att genomföras.
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4 Genomförande

4.1 Avvikelser från planering
Planeringen för arbetet avsedde primärt utförandet (metod) av experimenten, det vill säga
hur utvärderingsmiljön för arbetet var tänkt att se ut. I detta avseende så har genomförandet
förhållit sig mycket bra till den ursprungliga beskrivningen från metod-delkapitlet. Däremot
specificerade  planeringen  även  vilken  EA  som  skulle  utvärderas  mot  A*.  EA:n  som
ursprungligen valdes visade sig dock innehålla  oklarheter  som krävde att  en ny algoritm
valdes (se Val av algoritm).

Implementationen av applikationen för arbetet har inte haft någon tydlig specifikation på
förhand. Endast  EA:n hade en specifikation att baseras på, men även i  detta fall  så har
avvikelser  gjorts,  arbetet  tar  upp  detta  i   delkapitlet  för  implementationen  (se
Implementation). 

Det lades även till ett delkapitel (se  Variation av vägar) för att illustrera variationen på de
vägar  som  EA:n  beräknar  för  samma  start  och  mål-punkter,  eftersom  EA:n  är  icke-
deterministisk. Denna utvärdering ingick inte i metod och problemformuleringen. Däremot
ansågs det som ett lämpligt  tillägg eftersom det bidrar till  att  ytterligare demonstrera de
attribut som EA:n har.

Ursprungligen var det även tänkt att inte tillåta diagonala rörelser i nivåerna för att det är ett
enklare och vanligare sätt att röra karaktärer i ett rutnät. Däremot var specifikationen för
EA:n  gjord  med  diagonala  rörelser  i  åtanke.  Syftet  var  att  bibehålla  EA:n  så  nära  dess
ursprungliga specifikation som möjligt. Därför ändrades arbetet för att tillåta att varje nod i
rutnätet kan expanderas i potentiellt åtta nya riktningar (se Rutnäts-nivåer),  inte endast fyra
(upp, ner, höger och vänster).

4.2 Val av algoritm
Den  evolutionära  algoritm  som  valdes  för  arbetet  i  metod  och  problemformuleringen
ändrades under genomförandet av arbetet. Metod och problem-delen reflekterar nu den nya
algoritm som valts. Att hitta den algoritm som nu har implementerats har därmed blivit en
nämnvärd  del  av  arbetsprocessen.  Anledningen  till  att  den  ursprungliga  algoritmen
(Alnasser  &  Bennaceur  2016)  ändrades  var  på  grund  av  att  när  det  väl  var  dags  att
implementera  algoritmen  så  visade  det  sig  att  det  fanns  brister  i  specifikationen.  Dessa
brister gjorde det väldigt svårt att genomföra implementationen  utan att gissa sig fram vid
viktiga delar av algoritmen. När algoritmen ursprungligen valdes så granskades den endast
översiktligt. Fokus var att se till så att specifikationen beskriver hur den hanterar alla delar
av  en  evolutionär  algoritm  (initialisering  av  population,  hur  selektion,  överkorsning  och
mutation fungerar och så vidare). Hur pass detaljerad dessa beskrivningar var granskades
inte lika ingående, vilket visade sig vara ett misstag. 

Den brist som upptäcktes först, och även var anledningen till att genomförandet bytte fokus
till  att  hitta en ny algoritm,  var hur den ursprungliga algoritmen (Alnasser & Bennaceur
2016) skötte initialiseringen av populationen. Följande citat från algoritmen beskriver detta:



”The initial population is created using semi-random approach on two stages.
In  the first  stage,  a  small  part  of  the  initial  population  is  created  using  a
greedy algorithm that used in [5] where all the generated paths are feasible.”

Alnasser & Bennaceur, 2016, s. 100

Som det tolkas, så antas detta betyda att  flera kompletta vägar från start till mål beräknas
redan i initialisations-steget för algoritmen. Algoritmen för att göra detta beskrivs endast
som ”[...] a greedy algorithm [...]” vilket förvirrar ytterligare då A* med största sannolikhet
lär göra det snabbare än en ”greedy” algoritm. Resultatet lär då bli att algoritmen omöjligt
kan prestera jämförbart  med A* redan efter  initieringssteget.  Vidare  bör denna ”greedy”
algoritm  även  returnera  samma  väg  från  start  till  mål  förutsatt  att  ingen  slumpmässig
komponent  inkluderas  (specifikationen  beskriver  ingen  sådan  komponent).  Eftersom
specifikationen beskriver att en del  av den ursprungliga populationen skapas med denna
algoritm, det borde då betyda att en stor del av den ursprungliga populationen består av
identiska  individer  (samma  väg).  Vanligtvis  önskas  mycket  variation  i  den  ursprungliga
population  hos  en  evolutionär  algoritm  för  att  utforska  många  potentiella  lösningar.  På
grund av ovanstående oklarheter i specifikationen så bestämdes det att en ny algoritm måste
väljas för arbetet.

Processen att välja en ny algoritm visade sig svårare än planerat. Det blev tämligen snabbt
tydligt  att  den  överblick  av  tillgängliga  algoritmer  som  gjordes  under  metod-  och
problemsteget kan ha vart aningen för optimistisk. Inte minst är evolutionära algoritmer för
vägplanering ett relativt litet område i sig. Men många av de algoritmer som finns fokuserar
på dynamiska icke-kända miljöer. Eftersom en stor del av de algoritmer som hittats är gjorda
med syftet att planera vägar för robotar, där i många fall miljön inte är känd i förväg. Detta
arbete,  som  beskrivs  i  metod-  och  problemsteget,  strävar  efter  att  hitta  en  evolutionär
algoritm som är gjord för statiska miljöer just för att jämförelsen ska mot A* ska ske under
förhållanden  där  A* kan vara  ett  lämpligt  val.  Denna  inriktning  för  valet  av  algoritmen
resulterade i ett relativt litet område att utforska för lämpliga algoritmer.

Därefter har det varit svårt att hitta algoritmer som uppfyller de krav som beskrivs i metod-
och problemsteget (se  Metodbeskrivning). Då inte endast att hitta en algoritm som har en
mer fullständig specifikation, vilket var problemet med den tidigare valda algoritmen.  Varje
algoritm  som  övervägs  måste  därför  granskas  mycket  mer  i  detalj.  Utöver  tillräcklig
specifikation så var det främst en fråga om algoritmen visade lämpliga resultat.  Optimalt
jämfördes då algoritmen mot A* eftersom det är algoritmen som detta arbete jämför mot.
Till  exempel  hade  en  algoritm  (Alajlan,  Koubaa,  Chaari,  Bennaceur  &  Ammar  2013)
tillräcklig specifikation (även pseudo-kod för algoritmen) och jämför sedan i resultatet mot
A*-algoritmen.  Den  ansågs  därmed  som  väldigt  lämplig  för  arbetet  i  dessa  avseenden.
Däremot  beskrivs  det  i  resultatet  att  arbetet  inte  jämför  exekveringstid  då  arbetet  inte
intresserade  sig  i  en  sådan  jämförelse  utan  istället  fokuserade  på  optimaliteten  hos  de
beräknade vägarna. Denna algoritm valdes därför bort eftersom exekveringstid är av stor
vikt för hur lämplig den är för användning i datorspel. Det tredje kriteriet som togs upp,
syfte,  uppfylldes i  stort  sett alla  algoritmer.  Eftersom syftet för algoritmerna var primärt
vägplanering för robotar vilket sedan tidigare bedömts som ett tillräckligt snarlikt område
för vägplanering i datorspel.

Den algoritm som slutligen valdes (Alsouly & Bennaceur 2016) uppfyller  alla dessa krav.
Däremot finns det fortfarande vissa ”luckor” i specifikationen där kompromisser har gjorts.
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Se delkapitlet Implementation för mer detaljerad information om hur implementationen av
algoritmen har gått till och de designval och avvikelser som gjorts i arbetet.

4.3 Implementation
Som  beskrivs  i  delkapitlet  Val  av  algoritm så  har  det  varit  problematiskt  att  hitta  en
evolutionär  algoritm  för  vägplanering  med  tillräcklig  specifikation  för  att  möjliggöra  en
implementation av algoritmen. Även i den algoritm som slutligen valdes så finns det flera fall
då  vissa  detaljer  inte  beskrivs  varpå  avvikelser  från  specifikationen  har  gjorts.
Arbetsprocessen  för  implementationen  av  algoritmen  har  därför  skett  på  ett  mer
experimentellt  sätt.  Fokus  för  arbetsprocessen  har  därmed  skiftat  en  aning  från
experimentet (se  Presentation av undersökningen) och mot implementationen. Eftersom  i
och med bristande specifikation så har implementationen blivit en större del av arbetet än
det var planerat. 

Nedanstående sektioner kommer att kortfattat gå igenom hur applikationen som jämför de
båda algoritmerna skapats och givetvis också hur den evolutionära algoritmen för arbetet har
implementerats. Eftersom den evolutionära algoritmen implementeras efter en existerande
specifikation (Alsouly & Bennaceur 2016) så hänvisas läsaren att gå igenom denna resurs för
mer information  om algoritmen.  Detta  arbete  kommer  främst  att  gå  igenom de  fall  där
kompromisser  och  avvikelser  från  algoritmen  har  genomförts.  Termen  ”specifikation”  i
nedanstående  delkapitel  syftar  på  algoritmen  av  Alsouly  &  Bennaceur  (2016).   A*-
algoritmens implementation kommer inte att beskrivas då den är tämligen trivial och läsaren
förväntas ha kunskapen att antingen implementera denna algoritm själv eller att hitta ett
bibliotek  med  algoritmen  tillgänglig.  Då  A*  är  mycket  mer  känd  och  välanvänd,  varpå
information om dess implementation går enkelt att finna på flera håll.

4.3.1 Applikation
Applikationens  primära  syfte  är  att  utvärdera  de  båda  algoritmernas  prestanda
(exekveringstid och optimalitet/väglängd) men också att rita ut de vägar som beräknas för
att de ska kunna utvärderas visuellt (utseendemässigt). Implementationen av utvärderingen
är designad efter den metod som presenteras i delkapitlet Metodbeskrivning. Det vill säga att
en utvärderingsmiljö  från  Sturtevant  (2012)  rutnätsnivåer  väljs  som applikationen  sedan
exekverar ett antal testfall på. Ett testfall innefattar då en exekvering av respektive algoritm
mellan slumpmässigt valda start- och målrutor (där start och mål är fria och ej samma ruta).
Efter  varje  testfall  så  antecknas  väglängd  och  exekveringstid  för  att  vid  slutet  av
experimentet  (när  alla  testfall  är  genomförda)  sparas  ned  i  en  textfil  så  att  resultatet
bibehålls  och  kan  granskas  vid  ett  senare  tillfälle.  För  att  möjliggöra  utvärdering  av  ett
individuellt testfalls utseende så tillåter applikationen att experimentet pausas. Det senast
genomförda  testfallet  och  de  vägar  som  beräknades  under  testfallet  ritas  då  ut  i
applikationens fönster med en grafisk representation. 

Rutnätet representeras av en enkel tvådimensionell lista (”std::vector” av ”std::vector”, lista
av  listor).  Dess  primära  syfte  är  dels  att  ladda  in  nivåfiler  från  Sturtevant  (2012)  och
representera dem i applikationen (denna laddning ses som trivial och läsaren förväntas ha
kunskapen att genomföra detta själv). Men även att ge tillgång till funktioner för att komma
åt rutor i rutnätet via dess koordinater. Rutorna i sig lagrar primärt information om rutan är
ett hinder eller  inte (endast ett värde som är sant eller  falskt). En annan viktigt del  som
implementationen för rutnätet åstadkommer är en funktion som returnerar en slumpmässig
fri (ej hinder) ruta från rutnätet. Implementationen sköter detta effektivt genom att spara



alla fria rutor i en extra lista när rutnätet laddas. Detta är önskvärt dels för att snabbt välja
start- och mål-nod för experimenten, men också för att den evolutionära algoritmen behöver
denna funktionalitet.

Applikationen,  och  därmed  även  de  båda  algoritmerna  implementeras  i
programmeringsspråket C++, där utvecklingsverktyget Visual Studio 2015 (Microsoft 2015)
används.   Att  C++  valdes  beror  primärt  på  att  författaren  till  detta  arbete  har  störst
kompetens med C++, vilket är fördelaktigt för att nå en hög kvalité på implementationen.
Detta för att i så stor grad som möjligt undvika programmeringsfel som påverkar prestandan
hos algoritmerna. Eftersom sådana fel inte skulle resultera i en rättvis utvärdering av deras
prestanda.  Språket  är  även  en  av  de  mest  använda  programmeringsspråken  inom
spelindustrin  (DeLoura  2009)  vilket  ytterligare  motiverar  detta  val.  Eftersom om en  EA
potentiellt ska användas i ett datorspel så är det därmed sannolikt att dess implementation
även genomförs i C++. Resultaten från detta arbete bör därför ge en bättre bild på hur EA:n
eventuellt skulle prestera i ett kommersiellt datorspel.

För att  utvärdera  algoritmernas  prestanda så används programmeringsspråkets  inbyggda
”high_resolution_clock” för att ge en precision ner till nanosekunder (10^-9 sekund). Detta
kan  ha  varit  överdrivet,  men  ansågs  nödvändigt  för  att  se  till  så  att  väldigt  små
beräkningstider (främst från A*) inte ska avrundas felaktigt och ge missledande värden.

För utritning av vägarna och de miljöer som de beräknas i så användes programbiblioteket
SFML  (Gomila  2017)  .  Dels  för  att  författaren  av  arbetet  har  tidigare  erfarenhet  med
biblioteket. Men även för att biblioteket är vanligt förekommande i mindre spelprojekt och
generellt anses som lämplig för spel-relaterade projekt. För att se hur utritningen ser ut, se
delkapitlet Presentation av undersökningen där både resultat och vägarnas utseende tas upp.

4.3.2 Representation av genom
Algoritmen använder en så kallad ”variabel-längd” representation av genom. Det vill säga att
varje genom hos en individ har ingen konstant  längd utan kan skilja sig från individ till
individ.  Varje  gen  representeras  därefter  av  en  koordinat  i  rutnätet  (två  heltal),  vilken
kolumn och vilken rad i rutnätet. Där varje två närliggande gener i genomet beskriver en del
av  vägen  i  form  av  en  linje  mellan  två  punkter  i  rutnätet.  Implementationsmässigt
representerades detta med en ”std::vector” (lista) av ”sf::Vector2i” (heltals koordinat från
biblioteket  SFML  (Gomila  2016)).  Specifikationen  definierar  däremot  inte  hur  linjerna
mellan de koordinater som generna beskriver skapas men det antogs att någon form av linje-
algoritm  användes.  Denna  implementation  valde  att  använda  Bresenhams  (1965)  linje-
algoritm då det är en av det vanligaste algoritmerna för detta ändamål.  För Bresenhams
algoritm  så  användes  implementationen  från  Roguebasin  (2016)  för  att  snabbt  få   en
funktionell lösning och reducera utvecklingstiden.

Det  var  ursprungligen  tänkt  att  endast  tillåta  horisontella  och  vertikala  (ej  diagonala)
rörelser i rutnätet då detta är vanligt i rutnätsnivåer för att förenkla dess implementation. I
och med att det diagonala avståndet mellan två rutor är kvadratroten av två (sqrt(2)) medan
det vertikala och horisontella avstånden alltid är ett (1), förutsatt att rutornas storlek är 1x1.
Däremot eftersom specifikationen beskriver en linje-baserad representation så anpassades
A*-implementation och metod-delkapitlet för att tillåta diagonala rörelser. Ett alternativ som
övervägdes  var  att  istället  anpassa  den  evolutionära  algoritmen  att  inte  skapa  diagonala
vägar.  Detta  förslag  avslogs  med motivationen  att  båda  algoritmerna  ska implementeras
”rättvist”. Att modifiera den evolutionära algoritmen för ett beteende den inte utvecklades
för ansågs bryta mot detta kriterium. 
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Specifikationen beskriver inte heller  i  vilket  intervall  som längden på genom ska baseras
från. Detta arbete har därför bestämt detta intervall genom att göra mindre experiment med
olika  intervall  för  att  se vad som gav  lämpliga  resultat.  Det  är  däremot  väldigt  svårt  att
bestämma  exakta värden på grund av den slumpmässiga natur som evolutionära algoritmer
har.  Generellt  verkade  det  däremot  som att  kortare  genomlängder  var  bättre  än  längre.
Eftersom med färre punkter i den linje (väg) som skapas från start- till mål-nod så blir vägen
mer  direkt  och  därmed  även  mer  optimal.  Specifikationen  beskriver  endast  att  när  den
ursprungliga  populationen  skapas  så  bestäms  genomlängden  slumpmässigt,  det  intervall
som bestämdes för denna slumpmässiga generering är [2, 5] (2 till och med 5). Att två är
minsta möjliga värde beror på att specifikationen beskriver att varje genom måste definiera
en väg från start- till mål-nod, alltså är den första genen alltid koordinaten för start-noden
och den sista noden alltid koordinaten för mål-noden. Nämnvärt är också att algoritmens
mutationsoperatorer  (se  Mutation)  kan  ändra  längden  på  genomet,  [2,  5]  är  endast
startintervallet.

4.3.3 Initialisering av population
För att initialisera den ursprungliga populationen av algoritmen så definierar specifikationen
denna process i två steg. Det första steget skapar en del av populationens genom (individer)
helt slumpmässigt medan det andra andra steget använder en-punktskorsning för att skapa
den andra delen av populationen. Det krav som ges för den slumpmässiga generationen är
att varje gen (koordinat) är ”möjlig” (ej på en ruta där hinder finns) och att varje genom
beskriver  en  väg  från  start-  till  mål-nod  (första  gen  alltid  start,  sista  gen  alltid  mål).
Noterbart är att algoritmen tillåter i detta skede att linjen som skapas mellan två koordinater
innehåller kollisioner (går över rutor där hinder finns). 

De  detaljer  som  saknas  i  specifikationen  är  hur  stor  del  av  populationen  som  skapas
slumpmässigt samt hur överkorsningen sker, vilket inte är trivialt då genom kan ha olika
längd. Gällande hur stor del av populationen som skapas med första respektive det andra
steget  så  valdes  helt  enkelt  en  likvärdig  fördelning:  50%  av  populationen  skapas
slumpmässigt  och  50%  skapas  med  en-punktskorsning.  Andra  fördelningar  testades  i
mindre  omfattning,  men  ingen  fördelning  som  konsekvent  gav  bättre  resultat  kunde
bestämmas. 

Komplikationen med en-punktskorsningen kommer från att två individer kan ha genom med
olika längd, och det går därför inte att lika enkelt välja en punkt att göra överkorsningen vid.
Eftersom denna punkt kan vara utanför genomet för individen med det kortare genomet (se
Figur 8).



Figur 8 Exempel av hur punkten vid en-punktskorsningen av genom med olika
längd kan vara utanför det kortare genomet och inom det längre genomet.

En implementation som övervägdes är att punkten väljs i förhållande till det längre genomet
och att ifall punkten är utanför det kortare genomet så används helt enkelt de egna generna
(se Figur 9).

Figur 9 Exempel av hur man kan hantera punkter vid en-punktskorsning som
är utanför det kortare genomet.

Det problem som lösningen i  Figur 9 anses ha är att det blir vanligt  det längre genomet
förblir densamma då det inte finns några gener från det kortare genomet att ”korsa”. Det
bestämdes då istället att överkorsningen bör ske så likt som ”vanlig” (genom med samma
längd)  överkorsning för att  se till  att  gener alltid  byts  mellan genomen.  Det vill  säga att
punkten istället väljs i förhållande till det kortare genomet, vilket garanterar att punkten är
inom båda genomen (se Figur 10 för hur detta fungerar). Endast då punkten är i slutet av det
kortare genomet uppstår situation i Figur 8, dock är detta mycket mindre sannolikt eftersom
det är endast en möjlig punkt som ger detta utfall. Nackdelen med detta är däremot att det
längre genomets ”bortre” gener (gener i  slutet av genomet) oftare inte överkorsas då det
kräver att det andra genomet är längre eller samma längd. Detta ansågs däremot som en
bättre kompromiss. Eftersom syftet med överkorsning är att se till att gener korsas. Med den
lägre valda punkten så kommer några gener alltid att korsas mellan de båda genomen.
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Figur 10 Hur överkorsning fungerar i implementationen mellan genom av olika
längd. Punkten som väljs är alltid inom det kortare genomet för att se till så att

överkorsning alltid kan ske.

Slutligen så är storleken på populationen satt till 40. Specifikationen beskriver denna storlek
som den bästa kompromissen mellan exekveringstid och kvalité. Några snabba experiment
gjordes för att undersöka detta men det verkar stämma tämligen väl, populationsstorleken är
därför även i denna implementation satt till det rekommenderade 40.

Implementationsmässigt  så  består  populationen  endast  av  en  ”std::vector”  (lista)  av
individer. Där varje individ är en klass som innehåller en variabel för dess genom, och en
variabel för dess fitnessvärde.

4.3.4 Fitness

Ekvationen som algoritmer använder för att beräkna en individs fitnessvärde är tagen direkt
från algoritmens specifikation utan någon modifiering. Ekvationen kan ses nedan i Algoritm
1.

C ( p)=∑
i=1

n−1

D(P i ,P i+1)+(L( p)×M )  (1)

Funktionen ”C(p)” beskriver kostnaden (fitnessvärdet) för en väg  p som ett genom med  n
gener beskriver. Funktionen ”D(A, B)” beskriver det Euklidiska avståndet mellan punkt A
och B. Riemann zeta funktionen betyder här att då längden på de linjer (vägar) som genomet
beskrivet summeras för att få den totala längden på vägen.  Funktionen ”L(p)” beskriver den
totala  längden  på  de  kolliderande  delarna  av  vägen.  Det  vill  säga  att  om  vägen  går
horisontellt  över  en  ruta  som  är  ett  hinder  så  ökar  detta  L(p)  med  ett  (1).  Slutligen
konstanten ”M” är det enda del av ekvationen som inte framgår vad dess värde är. Syftet med
konstanten  beskrivs  som  ”hinder  straff  faktor”,  det  vill  säga  hur  mycket  varje  kollision
påverkar fitnessvärde. Detta bestämdes dock snabbt till  det ett mycket högt värde (1000)
eftersom det är väldigt önskvärt att hitta en väg utan kollisioner. Ett högt värde på M gör då
att en väg utan kollisioner är mycket mer önskvärd (mycket bättre fitnessvärde) än en väg
med kollisioner.  Notera att fitnessvärde beskrivs som ”kostnad”,  varpå  lägre fitnessvärde
ger en bättre lösning.

En  skillnad  till  den  ursprungliga  specifikationen  är  hur  den  representerar  hinder.
Specifikationen beskriver hinder som  polygoner, och definierar endast i  rutnätet de hörn
som  polygonen  har.  Utöver  detta  beskrivs  inget  mer  om  hur  kollision  mot  polygonen
verifieras i rutnätet. Detta i samband med att Sturtevants (2012) nivåer trivialt representerar
hinder i rutnätet som individuella rutor (en ruta är antingen en hinder eller inte) ledde till att
implementationen  istället  använder  den  triviala  ”ruta  är  ett  hinder  eller  fri”  lösningen.
Primärt det faktum att Sturtevants (2012) nivåer representerar hinder som individuella rutor
var tillräckligt med motivation för att göra detta val. Eftersom det ansågs alltför svårt och
tidskrävande att konvertera nivåernas existerande hinder till polygoner.



Slutligen för att beräkna fitnessvärdet så krävdes det att vägen som genomet beskrives gås
igenom, en ruta i taget. Detta eftersom varje ruta längs vägen måste granskas för att se om
det är ett hinder eller inte, för att korrekt kunna beräkna L(p) i ekvationen (se Algoritm 1).
Som beskrivs i  Representation av genom så genomförs detta med Bresenhams (1965) linje-
algoritm.

4.3.5 Selektion
Specifikationen  definierar  att  två  selektionsoperatorer  används.  Först  används  elitisk
selektion och därefter väljs resterande delar av populationen med turneringsselektion.  Det
som  saknas  i  specifikationen  är  här  hur  stor  del  som  väljs  med  elitiskt  selektion  samt
storleken  på  de  turneringar  som  genomförs  med  turneringsselektion.  Ingen  av  dessa
selektionsoperatorer togs upp i bakgrunden, de kommer därför beskrivas översiktligt.

Elitiskt selektion innebär att som namnet antyder, endast de bästa individerna väljs. Det vill
säga de individer med bäst fitnessvärde. Specifikationen motiverar detta val med att se till så
att populationens bra lösningar inte förloras till den slumpmässiga aspekt som evolutionen
har.  Hur  stor  andel  av  populationen  som  väljs  med  denna  selektion  bestämdes  ganska
snabbt  till  25%  (10  individer  då  populationen  innehåller  40  totalt).  Detta  ser  till  så  att
populationens  10  bästa  individer  alltid  följer  med till  populationen  för  nästa  generation.
Andra procentuella värden testades men ingen omedelbar och tydlig förbättring kunde ses.

Turneringsselektion  fungerar  genom att  flera  ”turneringar”  arrangeras  där  den individen
mest  bäst  fitnessvärde  från  varje  turnerings  väljs.  Detta  sker  genom  att  n individer
slumpmässigt väljs från populationen (samma individ kan väljas flera gånger), denna grupp
av individer  bildar en turnering.  Den individ med bäst  fitnessvärde i  turneringen är den
individ som väljs. Det som specifikationen inte definierat är vilket värde som variabeln n har.
Värdet  för  n  bestämdes  till  samma som för  den  elitiska  selektionen,  25% eller  10.  Den
primära  motivationen  bakom detta  värde  var  att  välja  ett  relativt  lågt  värde  för  att  öka
sannolikheten att individer med sämre fitnessvärde väljs. Specifikationen beskriver även att
detta är syftet till att turneringsselektion används som komplettering till elitiskt selektion.
Eftersom  de  bästa  individerna  redan  valts  med  elitiskt  selektion  så  lämpar  det  sig  att
turneringsselektionen  fokuserar  på att  ge  mindre  lämpade  individer  en  chans  att  väljas.
Olika värden på n testades i en mindre omfattning men det gick inte att hitta något värde
som tydligt var bättre.

4.3.6 Överkorsning
Överkorsningen i implementationen är en av de få delar av algoritmen som vart möjlig att
implementera mer eller mindre exakt så som specifikationen beskriver den. Detta på grund
av specifikationen beskriver denna del av algoritmen med hjälp av pseudo-kod, denna kod
har följts till 100% (anpassat till programmeringsspråket C++). Läsaren hänvisas därför att
läsa specifikationen för detaljerad information om överkorsningsoperator i algoritmen, den
kommer endast att beskrivas översiktligt i detta arbete.

Överkorsningsoperatorn tar som indata två individer, föräldrarna, och målnoden för vägen
som beräknas.  Som utdata ges  sedan en ny individ,  föräldrarnas  avkomma. Avkommans
första gen sätts till någon av föräldrarnas första gen (föräldrarna har alltid samma första gen,
koordinaten för start-noden). Därefter jämförs iterativt föräldrarnas gener vid n där n ökar
vid varje iteration. De två föräldrarnas gener vid n jämförs för att bestämma vilken gen som
är lämpligast för avkomman. Den första jämförelsen är baserat på ”möjligheten” hos vägen
som bildas mellan avkommans gen vid n – 1 och föräldrarnas gen vid n.  Den förälder vars
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gen vid n bildar en väg utan kollision föredras. Om båda vägarna är kollisionsfria så avgörs
valet baserat på avståndet på vägen som ges mellan föräldrarnas gen vid n och mål-noden,
den kortaste vägen föredras.  Denna process upprepas iterativt  tills  avkommans sista gen
består  av  koordinaten  för  mål-noden,  varpå  avkomman  returneras  som  resultatet  av
överkorsningen.

Nämnvärt är här också att operatorn till skillnad från enklare överkorsningsoperatorer som
en- och två-punktskorsning endast ger en avkomma istället för två. I loopen som skapar nya
generationer  så  väljs  då  alltid  två  individer  från  föregående  population,  men  endast  en
individ  läggs  till  i  den  nya  generationens  population.  Mutationsoperatorn  (se  Mutation)
appliceras  även  den  på  endast  en  individ  vilket  ytterligare  motiverar  valet  att  hantera
generations-loopen på detta sätt.

Denna  operator  beskrivs  av  specifikationen  som  ”intelligent”  eftersom  den  inte
slumpmässigt korsar gener. Istället  väljs gener från föräldrarna med kriteriet att röra sig
närmare målet med kortare och kollisionsfria vägar.

Chansen för överkorsning att ske (överkorsningens sannolikhet) är satt till värdet 0.75 (75%
chans  att  operatorn  appliceras).  Detta  eftersom  specifikationen  beskriver  att  flera  tester
genomförts där olika värden för sannolikhet  utvärderats.  Där slutsatsen var att ett  värde
mellan  0.7  och  0.9  gav  bästa  resultat.  Värdet  0.75  användes  därför  som  ett  ungefärligt
mellanvärde i intervallet. Andra värden har inte undersöks särskilt mycket då resultatet från
specifikationen antas vara korrekta.

4.3.7 Mutation
Specifikationen definierar fem mutationsoperatorer, där en av dessa slumpmässigt väljs när
en individ ska muteras. Dessa fem operatorer har för detta arbete blivit tilldelade följande
namn: ”Add node operator”, ”Delete node operator”, ”Change node operator”, ”Shorten path
operator” och ”Correct path operator”.

Operatorn ”Add node” lägger till  en gen i individens genom vid en slumpmässig position
(dock efter första genen och innan sista genen).

Operatorn  ”Delete  node”  tar  slumpmässigt  bort  en gen individens  genom.  Den tar  dock
aldrig bort första eller sista noden (detta beskrivs inte av specifikationen, men det antas att
detta är önskvärt beteende för att bibehålla genomets struktur). Om operatorn appliceras på
ett individ med endast två gener så sker alltså ingenting.

Operatorn ”Change node” väljer en slumpmässig gen i individens genom (dock inte första
eller sista genen) för att sedan tilldela den koordinaten från en ny slumpmässigt vald fri ruta
i rutnätet.

Operatorn ”Shorten path” är en av de två mer komplicerade mutationsoperatorerna. Syftet
med denna operator är att ta bort onödiga kurvor i vägen (genomet) så att vägen går mer
direkt mot målet utan onödiga svängar. Implementationen åstadkommer detta genom två
nästlade  loopar  som  går  över  individens  gener.  Den  yttre  loopen  startar  vid  början  av
genomet med index i och rör sig uppåt mot genomets slut, medan den inre loopen gör det
motsatta med index c. Så länge skillnaden i index mellan den yttre och inre loopen är större
eller lika med två (c – i  >= 2)  så utvärderas vägen mellan genen från den yttre loopen till
genen från den inre loopen (checkCollision(genom[i], genom[c])). Om vägen är kollisionsfri
så betyder det att alla gener mellan i och c är onödiga eftersom vägen kan förkortas från i till
c. Därmed tas alla gener mellan i och c bort.



Operatorn ”Correct path” är den andra mer komplicerade mutationsoperatorn, och även den
operator som har möjligheten att kräva mest exekveringstid. Syftet med operatorn, så som
specifikationen beskriver det, är att ”reparera” alla ”omöjliga” delar av vägen som individens
genom  beskriver.  Det  vill  säga  alla  linjer  i  individens  genom  som innehåller  kollisioner
”lagas” för att ta bort alla kollisioner. Specifikationen beskrivs att detta genomförs med en
”best-first” algorithm som använder sig av en heuristik baserad på det Euklidiska avståndet.
Utöver  detta  ges  ingen  mer  beskrivning.  Implementationen  använder  därför  samma  A*
algoritm som implementerats för experimentet då A* är en av de mest effektiva best-first
algoritmer och så är den redan implementerad för arbetet. Det bör nu även gå att förstå
varpå  denna  operator  har  möjligheten  att  kräva  en  del  prestanda,  eftersom  A*,  som
algoritmen  kommer  att  jämföras  mot  nu  också  exekveras  internt  i  algoritmen.  Det  som
operatorn gör är att för varje linje som individens genom beskriver undersöka om linjen är
kollisionsfri. Annars exekveras A* för att hitta en kollisionsfri väg mellan de två gener som
utgör  linjen.  Denna operator  appliceras  fördelaktigt  på mindre ”delar”  av en längre  väg.
Värsta fall är om operatorn appliceras på ett genom med längden två, varpå A* måste hitta
en väg från start till mål och därmed omöjligen kan prestera bättre än A* eftersom den redan
exekverat för den fulla vägen mellan start- och mål-nod. Vägen från A*, som då består av en
lång lista av varje ruta som vägen utgör, förenklas därefter. Eftersom genomet representerar
vägar med ett fåtal punkter för att sedan generera linjer (vägar) mellan dessa punkter. För
att då inte ge genomet en extrem längd i förhållande till andra individer så ”översätts” vägen
till det punkt-baserade formatet som EA:n använder sig av. Detta genomförs genom att gå
igenom vägen från A* och undersöka när riktningen på vägen ändras.  Föregående punkt i
vägen sparas därefter som en gen i individens genom. Dessa gener läggs till mellan de två
gener vars linje är den som lagas. Figur 11 visar hur denna förkortning sker, där de gröna
rutorna är  den väg som beräknats  av A* och de röda rutorna  indikerar  vilka  rutor  som
sparats i individens genom för att representera denna väg.

Figur 11 Exempel av hur implementationen förkortar en väg given från A*
(gröna rutor) till en punkt-baserad linje-representation för individens genom (röda

rutor).

En sak som ändrats från specifikationen är sannolikheten som varje mutationsoperator väljs
med.  Enligt  specifikationen  så  har  varje  operator  lika  stor  chans  att  bli  vald.  Arbetets
implementation implementation tillåter däremot att olika sannolikheter för varje operation
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kan  bestämmas.  Den  konfiguration  som  visade  sig  mest  lämpligt  var  när  endast
sannolikheten  för  ”Correct  path”-operatorn  minskades,  med motivationen  att  det  är  den
operator  som  kräver  mest  prestanda.  Genom  att  sätta  sannolikheten  på  övriga  fyra
operatorer  till  24.75%  och  ”Correct  path”-operatorns  sannolikhet  till  1%  så  förbättras
exekveringstiden  nämnvärt  samtidigt  som  vägens  kvalité  bibehölls  någorlunda.
Motivationen till denna ändring kommer från observationen att den evolutionära algoritmen
inte kan garantera optimalitet och att intresset snarare ligger i exekveringstiden. Syftet med
”Correct path”-operatorn är att se till  att det finns kollisionsfria vägar från start till  mål i
populationen, så länge den exekveras minst en gång så uppfyller den detta syfte. 

Slutligen  för  mutationssannolikheten  så  använder  implementationen,  likt  med
överkorsningsoperatorn,  den  sannolikhet  som  specifikationen  föreslår.  Specifikationen
föreslår  en sannolikhet  i  intervallet  0.2 till  0.3,  där  värdet 0.25 valdes som kompromiss
mellan lägsta och högsta rekommenderade värde. Andra värden har inte testats.

4.3.8 Termineringsvillkor
Specifikationen  definierar  termineringsvillkoret  till  när  algoritmen  exekverat  100
generationer.  Med motiveringen att detta gav algoritmen tillräckligt med tid att optimera
fram  en  bra  lösning  samtidigt  som  exekveringstiden  är  låg.  Både  lägre  och  högre
termineringsvillkor  har  testats.  Lägre  värden  introducerade  mer  fel  (kollisioner)  medan
högre  värden  ökade  exekveringstiden,  vilket  inte  heller  är  önskvärt.  Det  ursprungliga
termineringsvillkoret användes därför till slut.



5 Utvärdering

5.1 Presentation av undersökningen
Detta delkapitel kommer att presentera de experiment som utförts med applikationen som
utvecklats  (se  Implementation).  Resultaten  från  varje  specifikt  experiment  kommer  att
diskuteras  kortfattat,  en  mer  översiktligt  utvärdering  och  analys  genomförs  i  delkapitlet
Analys.

Varje experiment utförs med 100 testfall, detta ansågs vara en lämplig mängd för att få ett
ungefärligt genomsnitt på de båda algoritmernas prestanda. För att presentera resultatet så
används  primärt  stapeldiagram  för  att  resultatet  för  samtliga  testfall  ska  framgå.  Dessa
diagram  har  skapats  med  hjälp  av  de  textfiler  som  applikationen  skriver  ut  för  varje
experiment.  Skärmbilder  kommer  även  att  användas  för  att  visa  exempel  på  vägarnas
utseende.  Endast  ett  fåtal  testfall  väljs  för  detta  ändamål.  Eftersom  utseendet  på  varje
individuell väg ej är intressant, istället är fokus att ge en generell  överblick på potentiella
utseenden som vägarna kan ha. Däremot tar delkapitlet Variation av vägar upp hur vägarna
varierar. Delkapitlet Resultatformat beskriver i mer detalj hur resultatet från experimenten
presenteras. 

5.1.1 Resultatformat
Experimenten är indelade i individuella delkapitel efter vilken nivå från Sturtevants (2012)
arbete  som  använts  för  experimentet.  Exekveringen  av  varje  experiment  har  skett  på
processorn  Intel   Core  i7-4700HQ  (Intel  Corporation  2013)  och  operativsystemet  som
använts  är  Windows  10.  Varje  delkapitel  presenterar  därefter  först  kort  information  om
nivån med följande format:

Nivå: AR0704.map

Storlek: 200 bred, 200 hög

Där  rubriken  ”Nivå”  syftar  på  vilken  nivåfil  som  använts.  Rubriken  ”storlek”  syftar  på
storleken av nivån i rutor. Den kan även förekomma flera experiment på samma nivå, dessa
presenteras då under samma delkapitel.

24



Figur 12 Exempel på skärmbild från artefakten.

Figur 12 visar hur en skärmbild från applikationen kan se ut. De svarta rutorna är hinder och
de vita rutorna är fria. De gröna rutorna representerar vägen som beräknats av A*, det är
alltså den optimala vägen från start till mål. Medan de röda rutorna representerar vägen som
beräknats av den evolutionära algoritmen (Alsouly & Bennaceur 2016).

Figur 13 Exempel på ett diagram som presenterar resultatet från ett experiment.



Diagrammen som presenterar resultatet finns i två format: en för tid och en för väglängd.
Figur  13  visar  ett  exempel  på  ett  sådant  diagram  för  väglängden  på  alla  testfall  i  ett
experiment. Den horisontella axeln representerar vilket testfall det är och den vertikala axeln
representerar  längden av  vägen.  Diagrammet  för  tid  är  likadan  med undantaget  att  den
vertikala axeln representerar tiden i sekunder som det tog att beräkna vägen för testfallet.
Längst  ner  på  diagrammet  så  skrivs  även  ett  procentuellt  värde  som  representerar
genomsnittet. Exempelvis betyder ”-10% att A* är 10% bättre i genomsnitt. Medan ”10%”
betyder att EA:n är 10% bättre i genomsnitt. 

Om någon  del  av  experimentet  avviker  sig  från  övriga  experiment  så  kommer  detta  att
framgå. Exempelvis kan det vara att någon del av implementationen modifierats specifikt för
ett visst experiment. 

5.1.2 Tom nivå (Liten)
Nivå: Egenskapad

Storlek: 100 bred, 100 hög

Figur 14 Tidsresultat för varje testfall i experimentet för den tomma nivån
(liten).
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Figur 15 Resultat för väglängden hos varje testfall i experimenten för den
tomma nivån (liten).

Figur 16 Skärmbild av applikationen från ett testfall i experimentet för den
tomma nivån (lilla).



Figur 17 Skärmbild av applikationen från ett testfall i experimentet för denna
tomma nivån (lilla).

Genom Figur 14 och Figur 15 går det snabbt att se att A* exekverar snabbare än EA:n med en
tämligen stor marginal. Däremot uppnår båda algoritmerna optimalitet i alla testfall (notera
dock att optimalitet inte garanteras av EA:n). Detta beror på att tomma nivåer är den typ av
nivåer  som  EA:n  klarar  av  bäst.  Eftersom  med  sättet  som  genom  representeras  på  så
garanteras alltid en väg från start till mål, en kollisionsfri väg garanteras dock inte. När nivån
då saknar hinder så räcker det med att ett genom av längd två (2) skapas för att uppnå en
optimal  väg.  Något  som Figur 16 även gör uppenbart  är  att  vägen från EA:n uppnår en
mycket mer ”vanlig” väg som går direkt till målet, medan A* gör flera onaturliga svängar.
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5.1.3 Tom nivå (Stor)
Nivå: Egenskapad

Storlek: 512 bred, 512 hög

Figur 18 Tidsresultat för varje testfall i experimentet för den tomma nivån
(stor).



Figur 19 Resultat för väglängden hos varje testfall i experimenten för den
tomma nivån (stor).

Skärmbilder  presenteras inte för  detta  experiment då de är mer eller  mindre identiska i
utseende till experimenten för den mindre tomma nivån (se Tom nivå (Liten)). Intressant för
detta experiment är istället faktumet att EA:n är i genomsnitt snabbare (66%) än A*, se Figur
18. Detta beror på största sannolikhet på den anledning som specifikationen för EA:n ger, att
A* har ökande exekveringstid relaterat till storleken på nivån. Via Figur 18 så går det tydligt
att se att exekveringstiden för EA:n är mycket mer stabil mellan alla testfall medan testfallen
för A* skiljer sig ganska stort. Notera även hur ”spikarna” i beräkningstid för A* förhåller sig
ungefärligt  till  spikarna  i  väglängd,  det  vill  säga  att  A*  överträffas  av  EA:n  främst  vid
beräkning av längre vägar.

5.1.4 AR0704SR (Baldurs Gate 2)
Nivå: AR0704SR.map

Storlek: 80 bred, 80 hög

Figur 20 Tidsresultat för varje testfall i experimentet för nivån AR0704SR.
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Figur 21 Resultat för väglängden hos varje testfall i experimenten för nivån
AR0704SR.



Figur 22 Skärmbild av applikationen från ett testfall i experimentet för nivån
AR0704SR.

Figur 23 Skärmbild av applikationen från ett testfall i experimentet för nivån
AR0704SR.

I detta experiment är A* klart bättre än EA prestandamässigt, se Figur 20. Däremot är EA
fortfarande  tämligen  nära  A*  gällande  väglängd.  Anledningen  till  detta  beror  på  flera
faktorer.  Den  största  skillnaden  som  denna  nivå  lägger  till  i  jämförelse  till  de  tomma
nivåerna är hinder. För att EA:n ska ta sig runt hinder så krävs att gener väljs så att linjerna
mellan dem är kollisionsfria. Eftersom gener skapas slumpmässigt så är detta mycket upp till
”tur”,  eller  slumpen.  För  att  ”laga”  vägar  med  kollision  så  applicerar  EA:n
mutationsoperatorn ”Correct Path”, vilket i sig använder A* internt. Notera att spikarna i
exekveringstid  för  A*  även  sammanfaller  i  spikar  för  EA:n.  EA:n  är  nu  inte  längre  lika
konsekvent i exekveringstid eftersom den ärver den ökande exekveringstiden från A*. För att
EA:n ska prestera bättre än A* så krävs främst att det är längre vägar som beräknas. Vidare
krävs  det  även  att  EA:n  hittar  kollisionsfria  vägar  för  att  undvika  att  den  dyra
reparationsoperatorn behöver köras, något som är väldigt osannolikt att ske (dock är det
möjligt).  Eller  åtminstone att  de vägar lagas är  mycket mindre (ett  segment av den hela
vägen) så att dess inverkan på prestandan är minimal.

I Figur 23 så tar EA:n till en början en alternativ väg till höger varpå mot slutet av vägen så
sammanfaller den med vägen från A*. Som nämnts ovan så beror detta på att EA:n använder
A* internt för att laga segment av vägen där kollisioner ges. Vilket gör det sannolikt att deras
utseende sammanfaller. Figur 22 visar en väg då EA:n har hittat en helt ny väg jämfört till
A*, möjligt är dock fortfarande att delar av denna väg beräknats med A*. Med skillnaden att
EA:n  har  valt  punkter  (gener)  som  skiljer  sig  mer  från  den  väg  A*  har  beräknat.  Ett
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kännetecken för EA:n är dess ”kantiga” utseende eftersom vägen representeras med punkter.
Sannolikt är därför att den första delen av EA:s väg i Figur 22 är beräknad av EA:n, medan
svängen  runt  de  hinder  som  uppstår  därefter  sannolikt  är  en  väg  som  ”lagats”  av  A*.
Beräkningen av just denna väg kan därför ha varit relativt snabb. Men eftersom liknande
beräkningar  görs  flera  gånger  om  för  varje  generation  och  individ  så  blir  den  totala
prestandan sämre. Inte minst då mycket längre vägar kan även kan lagas. Den slumpmässiga
naturen hos  evolutionära algoritmer gör prestandan svår att utvärdera.

Figur 24 Tidsresultat för varje testfall i experimentet för nivån AR0704SR. Alla
mutationsoperatorer har samma sannolikhet att väljas i detta experiment.



Figur 25 Resultat för väglängden hos varje testfall i experimenten för nivån
AR0704SR. Alla mutationsoperatorer har samma sannolikhet att väljas i detta

experiment.

Ett  ytterligare  experiment  genomfördes  på  denna  nivå  för  att  vidare  motivera  varför
sannolikheten  för  varje  mutationsoperator  ändras  från  den  ursprungliga  specifikationen.
Specifikationen beskriver att varje mutationsoperator har samma sannolikhet, Figur 24 och
Figur  25  visar  resultatet  när  detta  är  fallet.  Implementationen  för  detta  arbete  ändrade
istället sannolikheten för ”Correct Path” operatorn då detta identifierades som en av de mer
krävande operationerna i  algoritmen.  Jämfört  med resultatet  från Figur  20,  där  arbetets
implementation används, så är specifikationens konfiguration cirka 300% sämre i prestanda.
Den vinst som ges av detta är endast 4% bättre optimalitet för vägarna. Detta ansågs vara en
alltför liten fördel, vilket är varför den konfiguration som arbetets implementation beskriver
används istället.
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5.1.5 AR0700SR (Baldurs Gate 2)
Nivå: AR0700SR.map

Storlek: 512 bred, 512 hög

Figur 26 Tidsresultat för varje testfall i experimentet för nivån AR0700SR.

Figur 27 Resultat för väglängden hos varje testfall i experimenten för nivån
AR0700SR.



Figur 28 Skärmbild av applikationen från ett testfall i experimentet för nivån
AR0700SR.
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Figur 29 Skärmbild av applikationen från ett testfall i experimentet för nivån
AR0700SR.

Optimaliteten hos vägarna i  detta  experiment (se Figur  26)  förhåller  sig väldigt  nära till
resultatet från föregående experiment (se  AR0704SR (Baldurs Gate 2)). Nämnvärt är dock
att skillnaden i prestanda (se Figur 25) är mycket mindre, nu är A* endast 37% bättre. Detta
beror med största sannolikhet på att vägarna som beräknas är mycket längre. Men även det
faktum  att  nivån  har  många  öppna  ytor.  Eftersom  det  minskar  sannolikheten  att  EA:n
skapar vägar med kollisioner som sedan lagas med den dyra ”Correct Path” operatorn.

Figur  29  visar  ett  fall  då  placering  av  generna  (punkterna  längs  vägen)  placerats  på  ett
mindre  optimalt  sätt.  Där  en  kollisionsfri  väg  från  start  till  mål  skapats,  men som inte
nödvändigt är särskilt optimal eller effektiv. Nämnvärt är den u-sväng  som vägen tar, där
vägen går fram och tillbaka. För att undvika u-svängen så skulle exempelvis ”Shorten Path”
operatorn kunna applicerats precis innan svängen. Däremot kräver det att det finns någon
”mellanpunkt” dit en alternativ väg kan skapas. Från Figur 29 så verkar det däremot som att
efter u-svängen så är nästa punkt en bra bit bort och vägen går sedan runt ett hörn. ”Shorten
Path” operatorn kan då inte hitta någon alternativ väg eftersom nästa punkt är runt hörnet
(det runda objektet som vägen går runt). En sådan väg hade kunnat skapats om punkterna
var med fördelaktiga valda (bättre ”tur” i evolutionen).

5.1.6 ht_0_hightown (Dragons age 1)
Nivå: ht_0_hightown.map



Storlek: 514 bred, 514 hög

Figur 30 Tidsresultat för varje testfall i experimentet för nivån ht_0_hightown.

Figur 31 Resultat för väglängden hos varje testfall i experimenten för nivån
ht_0_hightown.
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Figur 32 Skärmbild av applikationen från ett testfall i experimentet för nivån
ht_0_hightown.



Figur 33 Skärmbild av applikationen från ett testfall i experimentet för nivån
ht_0_hightown.

Intressant i detta experiment är att nivån fortfarande är relativt stor, men att nivån är mer
strukturerad och många rum går endast att nå via en specifik korridor. EA:n presterar nu lite
sämre (se Figur 30) än föregående experiment (se  AR0700SR (Baldurs Gate 2)) både i tid
och väglängd. En anledningen till detta kan vara den mer strukturerade designen på nivån.
Notera exempelvis i Figur  32 och Figur 33. När öppna ytor uppstår längs vägen så tar EA:n
väldigt  annorlunda  vägar  jämfört  till  A*,  men vid  korridorer  och  mindre  öppna ytor  så
sammanfaller oftast vägarna. Detta kan bero på att EA:n har svårt att ”pricka rätt” med sina
punkter för att komma igenom korridoren utan kollision, varpå en väg från ”Correct Path”
operatorn blir mer sannolik.

5.1.7 BigGameHunters (Starcraft 1)
Nivå: BigGameHunters.map

Storlek: 512 bred, 512 hög

40



Figur 34 Tidsresultat för varje testfall i experimentet för nivån BigGameHunters.

Figur 35 Resultat för väglängden hos varje testfall i experimenten för nivån
BigGameHunters.



Figur 36 Skärmbild av applikationen från ett testfall i experimentet för nivån
BigGameHunters.
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Figur 37 Skärmbild av applikationen från ett testfall i experimentet för nivån
BigGameHunters.

Figur 34 visar på tämligen bra prestanda, sannolikt eftersom nivån för detta experiment är
mer  öppen  varpå  kollisioner  undviks  mer  av  EA:n.  Däremot  är  optimaliteten  noterbart
sämre. Det är dock svårt att avgöra om detta är direkt relaterat till nivån. Eftersom det finns
en slumpmässig faktor både till hur mål och start-punkter väljs för varje testfall, och även
internt  i  EA:n.  Den  försämrade  optimaliteten  hos  vägarna  kan  då  potentiellt  vara  en
avvikelse. Eftersom samma resultat omöjligen kan garanteras för varje experiment, även om
miljön förblir densamma.

Figur  36  och  Figur  37  illustrerar  även  väldigt  tydligt  de  utseendemässiga  skillnaderna
mellan algoritmerna. Där A* är optimal och alltid tar kortast möjliga väg, medan EA:n har en
punkt-baserad representation och resulterar i mer tydligt ”kantiga” vägar.

5.1.8 Maze512-8-0
Nivå: maze512-8-0.map

Storlek: 512 bred, 512 hög

Figur 38 Tidsresultat för varje testfall i experimentet för nivån maze512-8-0.



Figur 39 Resultat för väglängden hos varje testfall i experimenten för nivån
maze512-8-0.

Figur 40 Skärmbild av applikationen från ett testfall i experimentet för nivån
maze512-8-0.
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Figur 41 Skärmbild av applikationen från ett testfall i experimentet för nivån
maze512-8-0.

Detta experiment utförs på det motsatta extremfallet till en tom nivå, det vill säga en nivå
med extremt mycket hinder. Nivån som valts är därför en labyrint. Figur  38 och Figur 39
visar  på att  prestandan förhåller  sig  tämligen  bra  till  A*  trots  den  stora  mängd hinder.
Notera  dock  Figur  40  och  Figur  41,  där  det  går  att  se  att  vägarnas  utseende  nästan  är
identiska. Eftersom EA:n har med största sannolikhet väldigt svårt att välja punkter som
bildar en kollisionsfri linje. Alltså i nivåer med väldigt mycket hinder så bör EA:n i stort sett
alltid prestera lite sämre än A*, eftersom EA:n lösning med största sannolikhet beräknas
med A*.

Flertalet  experiment  gjordes  även  där  startintervallet  för  längden  på  genom  varierades.
Motivationen var i detta fall  att  med fler punkter i en väg, öka sannolikheten att mindre
kollisionsfri  delsegment  bildas.  Det  motsatta  visade sig däremot  även vara sant,  där  fler
kollisioner uppstod. Resultatet var att EA:n presterade mycket sämre än detta experiment,
vilket är varför resultaten från dessa del-experiment inte presenteras.

Notera dock att denna nivå har korridorer i labyrinten som är väldigt stora (bredd 8). En
labyrint med korridorer med en ruta i bredd hade sannolikt mer eller  mindre garanterat
kollision för alla punkter som väljs av EA:n. Vägen som beräknas lär  då vara nära 100%
beräknad av A*.



5.1.9 Variation av vägar
Det noterades att på grund av den icke-deterministiska naturen hos EA:n så kan det även
vara  intressant  att  se  variationen  på  de  vägar  som  beräknas  för  samma  start  och  mål-
punkter.  Detta  delkapitel  presenterar  därför  ett  antal  sådana  exempel  med  hjälp  av
skärmbilderna som kan ses här nedan. Likt föregående skärmbilder så är de röda rutorna
vägar  som  EA:n  har  beräknat  och  de  gröna  rutorna  är  den  optimala  väg  som  A*  har
beräknat.  Samtliga bilder visar ett testfall likt de som setts tidigare med undantaget att EA:n
har exekverat 20 gånger för varje testfall, varpå alla dess vägar ritas ut samtidigt. Notera att
den gröna vägen (A*) alltid ritas ut överst. Det är då möjligt att en väg som EA:n beräknat
döljs under vägen från A*.

Figur 42 Skärmbild av applikationen från ett testfall för nivån AR0704sR.map
där EA:n exekverat 20 gånger.
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Figur 43 Skärmbild av applikationen från ett testfall för nivån AR0704sR.map
där EA:n exekverat 20 gånger.

Figur 44 Skärmbild av applikationen från ett testfall för nivån AR0700sR.map
där EA:n exekverat 20 gånger.



Figur 45 Skärmbild av applikationen från ett testfall för nivån AR0700sR.map
där EA:n exekverat 20 gånger.

Figur 46 Skärmbild av applikationen från ett testfall för nivån
ht_0_hightown.map där EA:n exekverat 20 gånger.

48



Figur 47 Skärmbild av applikationen från ett testfall för nivån
ht_0_hightown.map där EA:n exekverat 20 gånger.

Det som är intressant i dessa skärmbilder (Figur 42 till 47) är att se variationen i utseendet
på vägarna som EA:n beräknar för samma start och mål-punkter. Generellt verkar det som
att två primära faktorer påverkar hur stor variationen är, avstånd mellan start och mål samt
hur många hinder  som står  i  vägen mellan  start  och mål.  Figur  46,  som har  ett  längre
avstånd mellan start och mål, har ändå tämligen lite variation i vägarna jämfört mot Figur
44.  Notera då att vägen mellan start och mål i Figur 46 innehåller flera öppnare ytor med
färre  hinder,  medan vägen i  Figur  44  går  genom en ganska  komplex  miljö  med mycket
hinder och smala korridorer. Möjligtvis kan detta ses som en fördel hos algoritmen om syftet
är  ett  mer  ”männskligt”  beteende.  Motivationen  är  då  att  den  komplexare  och  mer
labyrintartade miljön som vägen går genom i Figur 44 även kan tänkas som en miljö där
även en människa har lättare att gå vilse. Medan att den öppnare miljön i Figur 47 kan ses
som en miljö där individen i fråga har sikt över större avstånd och därmed har lättare att
hitta fram.

5.2 Analys
De experiment som genomförts (se Presentation av undersökningen) visar på tydliga styrkor
och  svagheter  när  EA:n  är  lämplig  respektive  olämplig.  Rent  prestandamässigt
(exekveringstid) så blev det snabbt klart att mutationsoperatorn “Correct path” agerar som
flaskhals  för  algoritmen.  Eftersom i  de  nivåer  där  operatorn  inte  behövs,  det  vill  säga  i
tomma nivåer, så klarar EA:n av att prestera bättre än A*. Dock förekom detta endast i större
nivåer då A* fick det tungt på grund av den stora sökrymden och mängd noder som behövde
expanderas. Vilket även talar för att implementationen av EA:n skett någorlunda korrekt.



Eftersom  specifikationen  för  algoritmen  (Alsouly  &  Bennaceur  2016)  motiverar  större
miljöer som en situation där EA potentiellt  är bättre än A*.  Experimenten på de tomma
nivåerna  visar  även  att  exekveringstiden  för  EA:n  är  väldigt  konsekvent  oberoende  på
väglängd,  i  jämförelse  till  A*.  Först  då  “Correct  Path”  operatorn  behöver  användas  (alla
nivåer som innehåller hinder) så upphör detta beteende då A* körs då internt i algoritmen
varpå  detta  attribut  hos  A*  ärvs  av  EA:n.  Vidare  så  visade  experimenten  att  spikarna  i
beräkningstid för EA:n i de nivåer där kollisioner förekom (alla nivåer förutom de tomma
nivåerna) så sammanfaller spikarna i beräkningstid för A*. Vilket ytterligare talar för att det
sannolikt är “Correct Path” operatorn som är flaskhalsen för EA:n.

I resultaten för prestandan, främst i avseendet för de större nivåerna, så visar det sig dock att
EA:n förhåller sig tämligen nära till A*. Även i extremfallet som labyrint-nivån (se Maze512-
8-0) presenterar, där varje väg nästan säkerligen innehåller kollisioner tills “Correct Path”
operatorn körs, så förhåller sig EA:n inom cirka 50% till prestanden hos A*.  Likaså är EA:n
generellt inom 10-30% av den optimala väglängden. I och med A* är så pass effektiv som den
är så är dessa resultat inte alls tillräckligt dåliga för att avskriva EA:n som ett potentiellt
alternativ till A*.

En annan analysvinkel är att istället utvärdera utseendet av vägarna som beräknas av EA:n.
Den punkt-baserade representation av vägar som EA:n har skapar en tendens att ge väldigt
“kantiga”  vägar.  Huruvida  detta  är  fördelaktigt  eller  inte  beror  på  ändamålet.  Det  kan
argumenteras  för  att  dessa  “kantiga”  vägar  mer  efterliknar  vägar  som  människor  går.
Exempelvis kan kanterna i vägen tolkas som att individen valt att gå i en ny riktningen, något
som inte alls är osannolikt. Åtminstone om jämförelsen sker mot A* där vägarna trycker sig
längs väggar för att uppnå kortast möjliga väg, vilket låter som en mindre sannolik väg en
individ  väljer  att  gå.  I  sitt  arbete  om  estetisk  vägplanering  så  argumenterar  Wahlström
(2015) för att färre svängar och mer direkta vägar mot målet upplevs som mer realistiska. Ett
beteende som EA:n för detta arbete uppvisar i flera situationer. Däremot är EA:n inte alltid
lika direkt mot målet eftersom optimalitet inte kan garanteras.  Antalet svängar i vägarna
från EA:n förblir däremot jämförelsevis låga. Eftersom A* förhåller sig efter hinder med flera
mindre svängar för att minimera väglängden. Medan EA:n kan representera en sväng runt
ett hörn med endast tre punkter (en enda sväng) och linjer mellan dessa.

Något  som  noterades,  och  även  presenterades  (se  Variation  av  vägar),  är  att  den  icke-
deterministiska naturen hos EA:n resulterar i att varje exekvering kan ge en annorlunda väg
för samma start och mål-punkter. I de experiment (se Variation av vägar) som presenteras
för  att  illustrera  detta  så  blir  det  tydligt  att  väldigt  olika,  effektiva  som  ineffektiva
(längdmässigt),  vägar  skapas.  Om  ändamålet  exempelvis  är  en  simulation  för  att  antal
karaktärer  så kan detta  ses  som väldigt  fördelaktigt.  Eftersom även om individer  rör  sig
mellan samma områden så kommer de att gå helt olika vägar (vilket inte alls är osannolikt i
ett realistiskt scenario) och resultera i en mer dynamisk och verklighetstrogen simulation.

5.3 Slutsats
Slutsatsen  för  arbetet  beror  på  i  vilket  avseende  som jämförelsen  mot  A*  sker.  Baseras
slutsatsen på exekveringstid så går det att konstatera att A* generellt är snabbare än EA:n.
Endast i större och mer öppna nivåer (få hinder) så kan EA:n exekvera och beräkna en väg
snabbare än A*. I väldigt små nivåer då A* är en magnitud av 10 gånger snabbare så kan
EA:n  potentiellt  avskrivas  som  en  olämplig  kandidat  på  grund  av  dess  jämförelsevis
långsamma exekveringstid.  Däremot  i  de  större  nivåerna  där  exekveringstiden  hos  EA:n
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förhåller sig tämligen nära A* så är EA:n definitivt ett möjligt alternativ om det enda som
avses  är  exekveringstiden.  Dock  så  kan  det  argumenteras  för  att  A*  inte  är  den
lämpligaste/vanligaste algoritmen för vägplanering i stora miljöer. Varpå jämförelsen istället
bör ske mot en algoritm som lämpar sig bättre i sådana förhållanden. Möjligt är då att EA:n
presterar mycket sämre relativt till  den nya algoritmen, och dess lämplighet även i större
miljöer är diskutabel.

Ett viktigt attribut hos A* är dock dess optimalitet, det vill säga att vägen med minst kostnad
hittas  förutsatt  att  den  finns  och  att  heuristiken  är  “admissable”  (se  A*-algoritmen).  På
grund av den icke-deterministiska naturen hos EA:n så är det ett attribut som inte går att
garantera. Som experimenten visar så kan EA:n förhålla sig väldigt nära till en den optimala
vägen, men den garanteras inte alltid som är fallet med A*. I experimenten på den tomma
nivån  så  är  skillnaden  i  väglängd  dock  0%,  det  betyder  däremot  inte  att  optimalitet
garanteras. Eftersom en optimal väg i en tom nivå endast kräver att ett genom med två gener
skapas  (start  och  mål),  vilket  är  väldigt  sannolikt.  Även  om  experimentet  då  visar  0%
skillnad i väglängd så betyder det endast att för denna nivå så är chansen att EA:n hittar en
optimal  väg väldigt  hög,  men inte 100%.  Detta  motiveras  ytterligare  av  liknande  studier
(Alajlan, Koubaa, Chaari, Bennaceur & Ammar 2013; Bennaceur et al. 2016) som kommit till
liknande slutsatser: att optimalitet kan uppnås av en EA i en stor mängd av testfallen, men
aldrig att det garanteras.

På grund av att en optimal väg inte kan garanteras så utesluter det en EA för vägplanering i
det flesta situationer utanför datorspel. Eftersom syftet utanför datorspel oftast är att uppnå
ett  kostnadseffektivt  resultat.  Exempelvis  likt  det  ursprungliga  syftet  för  EA:n  som  är
vägplanering för robotar.  Det är  då önskvärt med en väg som kräver mindre energi från
roboten, utseendet på vägen är av mindre vikt. Däremot är vägplanering i spel ett tämligen
annorlunda område där vägarna som beräknas inte alltid har syftet att behöva vara kortast
möjliga. Exempelvis kan syftet vara att skapa vägar som simulerade karaktärer ska gå. Är det
då önskvärt att karaktärerna ska nå sin destination så snabbt som möjligt så är sannolikt A*
ett lämpligt val. Däremot om spelet fokuserar på att skapa en realistisk simulation så kanske
det  inte  lämpar  sig  att  alla  karaktärer  går  samma väg,  även om vägen är  kortast.  Detta
beteende (alla går samma väg) kan dock vara realistiskt i vissa situationer. Till exempel om
det finns en asfalterad väg så är det sannolikt att det flesta individer går längs denna väg. Om
det istället är mer en öppnare yta där inga tydliga definierade vägar finns så lämpar sig inte
detta beteende lika bra. Individer kanske går vilse (långa vägar), glömmer bort vart de var på
väg (vägar åt fel håll) och liknande, alla har inte ett identiskt beteende. Det faktum att EA:n
ger olika vägar vid varje exekvering kan därför ses som en stor fördel för datorspel. Likaså
det faktum att vägarna mellan exekveringar kan ha så pass olika kvalité, Från extremt icke-
optimala till näst-intill optimala vilket endast skulle bidra till en intressantare simulation.
Vidare bör situationen även tolkas från spelarens perspektiv. Är huruvida individer i miljön
går en optimal väg något som spelaren behöver eller ens lägger märke till om spelet hade
det? Detta i sig öppnar upp för en ny diskussion som detta arbete inte har plats för. Däremot
låter det inte alltför osannolikt att det är något som spelaren märker av först när det står ut.
Exempelvis om spelarens egna karaktär går åt fel  håll  så lär  spelaren bli  frustrerad med
detta. Istället om en simulerad karaktär som spelaren inte kontrollerar på liknande sätt går
en annorlunda väg så lär spelaren inte lägga märke till det lika snabbt. Eftersom det inte
påverkar spelarens spelupplevelse lika markant.

För att då slutligen besvara problemformuleringen, om en EA för vägplanering i datorspel
kan vara värt vidare forskning så är svaret att det kan det absolut vara. Detta arbete har visat



att  den  EA som utvärderats  kan  vara  ett  lämpligt  alternativ  till  A*  i  de  situationer  där
optimalitet inte krävs. Dock med fokus på större nivåer med färre hinder. Om det krävs att
vägarna alltid är optimala så kan EA:n i större nivåer möjligtvis prestera bättre än A* i några
enstaka testfall. I de allra flesta testfall så kommer däremot EA:n dels inte ge en optimal väg
men  inte  heller  exekvera  snabbare  än  A*.  När  optimalitet  krävs  så  är  det  med  största
sannolikhet A*, eller någon av dess varianter, som är lämpligast. Den icke-deterministiska
natur hos EA:n gör att den inte lämpar sig i en sådan situation. Intresset för vidare forskning
ligger därmed på att utvärdera sätt att skapa estetiskt intressanta vägar med hjälp av en EA
och inte att försöka prestera bättre än A*. 
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6 Avslutande diskussion

6.1 Sammanfattning
Detta  arbete  började  med att  notera  fördelaktig  användning  av  Evolutionära  Algoritmer
(benämns som EA) för vägplanering av robotar. Arbetet ämnar därför på att undersöka ifall
“robotar”  i  detta  fall  kan  översättas  till  “virtuella  karaktärer”.  För  att  på  så  sätt  se  ifall
algoritmen även kan användas fördelaktigt  för vägplanering i  datorspel.  Detta genom att
utvärdera  en  av  dessa  existerande  EA  mot  A*,  industristandarden  för  vägplanering  i
datorspel, för att se om det kan motiveras för fortsatt forskning inom området. Resultaten
visar att A* är bättre i nästan alla fall, främst i extremfall av mycket stora och tomma nivåer
(väldigt  få hinder)  så kan EA:n prestera bättre än A*.  Däremot  producerar  EA:n väldigt
estetisk intressanta vägar, och dess icke-deterministiska natur skapar olika vägar vid varje
exekvering.  Slutsatsen för arbetet är  därmed att  intresset  för fortsatt  forskning sannolikt
finns i utseendet på de vägar som EA:n beräknar, inte i dess prestanda.

6.2 Diskussion
Nämnvärt är att arbetet genomgått en väldigt experimentell process på grund av de problem
som  uppstått  under  genomförandet  (se  Genomförande)  och  att  implementation  därför
sannolikt  inte  helt  korrekt  reflekterar  den  ursprungliga  specifikationen  (Alsouly  &
Bennaceur 2016). Arbetet har trots detta givit intressanta resultat, både prestandamässigt
och  utseendemässigt.  Det  är  möjligt  att  om  implementation  av  EA:n  är  exakt  enligt
specifikationen (så som specifikationen implementerat den) så kommer resultatet att variera
från implementationen hos detta arbete. Den EA som utvärderats för arbetet bör därför inte
helt  avskrivas  för  vidare  utvärderingar.  Eftersom  det  är  mycket  möjligt  att  fördelaktiga
korrigeringar kan göras för att förbättra resultatet. Inte minst eftersom en EA har många
parametrar som påverkar resultatet. Som tas upp i bakgrunden så är till och med kvalitén på
slumptalen  en  bidragande  faktor  för  EA:s  prestanda  (Cantú-Paz  2002).  Alternativt  om
läsaren har andra åsikter till hur algoritmen borde implementerats i de fall där detta arbete
gjort avvikelser så kan dessa metoder även utvärderas. Vidare eftersom specifikationen för
EA:n, som detta arbete har försökt förhålla sig till, fokuserade på optimalitet så kan sätt att
förändra utseendet på vägarna vara en intressant angripsvinkel.

Eftersom arbetet, åtminstone i dess slutsats, försöker att generalisera hur människor eller
varelser rör på sig så är det möjligt att det kan finnas skiljande åsikter till vad som anses
“realistiskt”.  Det bör dock förtydligas vad som menas med de olika termerna “realistisk”,
“estetisk”,  “naturlig”  och “mänsklig”  i  detta  sammanhang.  I  detta arbete så ses termerna
“realistisk”, “naturlig” och “mänsklig” mer eller mindre som synonymer till varandra.  Det
syftar  på  ett  beteende  som  kan  återfinnas  i  verkligheten.  Termen  “mänsklig”  syftar  då
specifikt på ett sådant beteende hos en människa medan “realistisk” och “naturlig” kan syfta
på andra raser och djur. Den fjärde termen “estetisk” syftar istället på ett resultatet som är
visuellt tilltalande. Exempelvis argumenterar  Olofsson (2012) i sitt arbete för att vägar med
rundare svängar är mer estetiskt tilltalande. Dock baserat på arbetet från Wahlström (2015)
så borde sådana vägar upplevas som mindre realistiska. Det kan därför konstateras att en
estetisk (visuellt) intressant väg inte nödvändigtvis behöver vara realistisk. Utvärderingen
för  detta  arbete  fokuserar  inte  specifikt  mot  realism  eller  estetik,  utan  istället  möjliga
situationer där utseendet på vägarna kan vara fördelaktiga. Eftersom estetiken hos en väg är



mycket subjektivt så är det upp till läsaren att själv tolka hur pass intressant vägarna är från
ett  estetisk  perspektiv.  Arbetets  slutsatser  angående  estetik  är  därför  primärt  baserat  på
författarens egna åsikter. Termen ”realistisk” är relativt vag, men vad som menas är en väg
som kan tänkas mer sannolikt att en varelse (djur eller människa) går i verkligheten.  

Det råder inga tvivel om att olika djur och raser rör sig olika, inte minst olika individer inom
samma ras. Det är möjligt att vägarna från A* ses som mer realistiska för något specifikt
djur, eller mer sannolikt, en fiktionell karaktär vars attribut potentiellt kan vara att den går
“annorlunda” vägar. Poängen att ta från arbetet är att det visar  alternativ i  utseendet till
vägarna som A* ger. Om utseendet från vägarna i A* inte är önskvärda så har detta arbete
visat  att  en  EA  kan  vara  ett  möjligt  alternativ.  Sedan  finns  det  förstås  möjlighet  inom
området “Evolutionära Algoritmer” att arbeta mot en lösning för att efterlikna något mer
specifikt  rörelsemönster.  Detta  arbete  gav  väldigt  “kantiga”  vägar  i  och med att  vägarna
representeras med ett antal punkter, andra metoder lär ge andra utseenden. 

Värdet  i  arbete  ligger  finns  främst  inom  datorspelsindustrin,  då  det  är  vägplanering  i
datorspel som arbetet fokuserar på. Detta reflekteras i valet av nivåer för utvärderingen och
även det  faktum att  vägarnas  utseende  undersöks  (eftersom detta  inte  är  intressant  om
endast  optimalitet  och  exekveringstid  är  bedömningskriterier).  Arbetet  som  det  är  bör
däremot inte användas direkt i ett datorspel. Syftet var endast att undersöka om EA:n kunde
vara användbar, inte att producera en lösning för kommersiella projekt. För att användas i
ett riktigt projekt så behövs sannolikt implementationen dels modifieras för att fungera för
implementationen  av  det  specifika  projektet.  Men  det  är  förmodligen  även  önskvärt  att
optimera implementationen. Eftersom målet för arbetet har varit att få något funktionellt
snarare än bästa möjliga lösning, vilket ett kommersiellt projekt troligen skulle intressera sig
mer i. Arbetet är tänkt som en praktisk bas att expandera ifrån. Ett kommersiellt spelföretag
kan nu ta del av detta arbete och se resultat av en EA för vägplanering i datorspel för att
sedan  överväga  om det  är  en  teknik  som deras  spel  kan  dra  nytta  av.  Vidare  eftersom
datorspel  är  en  mångmiljardindustri  (SuperData  Research  2016)  så  har  detta  arbete
potential att bidra till många fler än endast ett fåtal spelutvecklare. Eftersom spelföretagens
kunder kan ta del av tekniken genom datorspelen de spelar.

Om arbetet å andra sidan tolkas som en mer generell studie inom området “vägplanering” så
kan det finna användning även utanför datorspelsindustrin. Eftersom “vägplanering” är ett
koncept  som kan  förekomma i  många situationer,  verkliga  som virtuella.  Exempelvis  är
självkörande bilar ett koncept som börjar etablera sig, en situation där vägplanering är av
stor vikt för att planera en säker rutt samtidigt som trafiklagar följs. Det är därför även värt
att ta upp de negativa konsekvenser och etiska aspekter som arbetet potentiellt kan påverka.
I exemplet som angavs ovan med vägplanering för bilar, detta arbete kan då potentiellt vara
delaktigt i en situation där fordon kolliderar och individer omkommer. Däremot är just syftet
i  en  sådan  situation  att  föra  samhället  framåt  mot  en  säkrare  framtid  med  hjälp  av
självkörande bilar, och en kollision är ett olyckligt mjukvaru/hårdvaru-fel som sannolikt kan
åtgärdas. En annan tänkbar applicering för arbetet är inom militärt bruk, där den positiva
samhällspåverkan är mycket mer diskutabel. Exempelvis visade arbetet att EA:n är tämligen
effektiv i större öppna ytor, det vill säga all rymd ovan mark i verkligheten. Potentiellt kan
detta arbete därför vara till  användning för vägplanering av luftburna vapen och fordon.
Resultatet för arbetet visade även att algoritmens intresse för vägplanering främst ligger i att
skapa mer estetiskt intressanta vägar. På längre sikt kan detta potentiellt leda till skapandet
av maskiner som rör sig mer likt människor, huruvida detta är positivt för samhället är en
kontroversiell  diskussion  i  sig.   Likaså  kan  arbetet  för  området  det  är  tänkt  för,
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datorspelsindustrin, även bidra till negativa konsekvenser för samhället. Eftersom genom att
potentiellt bidra till att göra datorspel mer åtråvärda och njutbara att spela så skulle arbetet
även bidra till de negativa aspekter kring datorspel, exempelvis spelberoende. Men det kan
på samma sätt motiveras för att arbetet ger mer glädje till  de individer som klarar av att
spela  i  lagom  mängd,  likaså  potentiellt  de  arbetsmöjligheter  som  skapas  när
datorspelsindustrin växer. Avslutningsvis bör det nämnas att syftet med detta arbete är helt
och hållet tänkt som ett positivt bidrag till samhället, med fokus på datorspelsindustrin, och
alla de individer som är en del av den. Att arbetet kan komma att användas i annan forskning
med mer diskutabel samhällsnytta är en nackdel som kommer med att offentliggöra arbetet.
Tanken är att arbetet finner användning i fler positiva sammanhang än negativa. Om arbetet
var privat så är det snarare mer sannolikt att det inte bidrar alls till samhället, negativt som
positivt.

Det  är  även  värt  att  diskutera  de  forskningsetiska aspekterna  hos  arbetet.  Hur  pass
återupprepbart  det  är  och  potentiella  brister  i  utvärderingen  som  genomförts.  När  det
kommer till återupprepbarhet, det vill säga om arbetet kan upprepas vid ett senare tillfäle, så
förhåller sig arbetet bra. Eftersom all kod är skriven i standard C++ kod så bör det inte vara
några  svårigheter  att  kompilera  arbetet  ett  antal  år  framöver.  Inga  system-specifika
funktioner används varpå det bör gå att köra på olika platformar. Programmet har dock ett
beroende  på  ett  tredjeparts-bibliotek,  SFML  (Gomila  2017),  för  utritandet  av  vägarna.
Biblioteket  har  dock  fördelen  att  i  nuläget  ha  en  aktiv  användarbas  samt  fungerande
versioner för flera olika platformar (OSX, Linux och Windows).  Det är därför inte alltför
osannolikt  att  biblioteket  stöds  ett  antal  år  framöver,  varpå  även denna applikation  bör
fortsätta att fungera korrekt. De aspekter som kan skilja sig åt vid upprepade utvärderingar
är resultaten. Eftersom EA:n är icke-deterministisk. Hur slumptalen genereras kan skilja sig
åt mellan platformar varpå även resultaten kommer att skilja sig.

Brister i utvärderingen är givetvis svåra att notera. Däremot en brist som potentiell finns är
att antalet testfall  och nivåer som utvärderats. Från ett statistiskt perspektiv så är det ett
mycket litet antal nivåer och testfall som utvärderats. Dessa begränsningar finns främst för
att arbetet ska vara genomförbart inom ett acceptabel tidsram. Det är därför svårt att vara
säker på om resultatet som observerats är ett representativt resultat av hur EA:n faktiskt
fungerar. Kanske uppvisas ett helt annat beteende om en nivå av lite annorlunda karaktär än
de  som valts  använts?  Denna  ovisshet  stärks  ytterliggare  på  grund av  att  EA:n  är  icke-
deterministisk varpå resultatet alltid kommer att variera. Fokus för detta arbete har varit att
ge en någorlunda generell  översikt på hur EA:n presterar.  I detta avseende anses det att
arbetet lyckats tämligen väl. För en mer detaljerad analys så krävs givetvis mer detaljerade
experiment. Det kan då även vara värt att undersöka hur utvärderingen ska genomföras för
att ge mer “statistiskt säkerställda” (Brewitz 2015) resultat.

6.3 Framtida arbete
Eftersom hela syftet med arbetet är att eventuellt  motivera vidare forskning av en EA för
vägplanering i datorspel så är framtida arbete en viktigt del i värdet för detta arbete. Som
beskrivs i diskussion så är arbetet tänkt som en praktisk bas för att demonstrera konceptet.
För att dra nytta av arbetet så krävs det att denna bas expanderas till  något som är mer
användbart i en kommersiell produkt.

Ett alternativ är att direkt arbeta vidare från arbetets implementation för att konfigurera och
modifiera  algoritmen  med  fokus  på  olika  typer  av  utseende  för  vägarna.  Men  eftersom



arbetet endast utvärderat en algoritm så är ett mycket mer långsiktigt intressant bidrag att
istället  utvärdera  en  annan EA,  alternativt  skapa  en egen  EA-variant.  För  att  då  se  hur
utseendet i vägarna skiljer sig åt och om den nya algoritmen även skapar vägar som kan ses
som mer realistiska än existerande algoritmer så som A*.  Vägarna som EA:n för arbetet
skapat kan inte direkt identifieras som naturliga från en första anblick. Kanske kan en EA
konfigureras för att efterlikna rörelsemönstret hos ett specifikt djur i så pass hög grad att en
kunnig person inom området (till exempel en jägare) kan identifiera djuret baserat på hur
den rör sig mellan områden? Det återstår att se hur pass fördelaktigt en EA kan vara för att
planera  vägar.  Detta  arbete  har  presenterat  resultatet  från en EA vars  syfte  var  optimal
vägplanering för robotar.  En EA vars syfte är realistisk vägplanering i  datorspel  kommer
sannolikt att producera intressantare och bättre resultat.

I  och  med  att  flera  andra  studier  (Alajlan,  Koubaa,  Chaari,  Bennaceur  &  Ammar  2013;
Bennaceur et al. 2016) även kommit fram till samma slutsats angående optimalitet hos en
EA så är det sannolikt inte värt att försöka prestera bättre än A* , åtminstone inte så länge
optimalitet krävs. Däremot är A* i sådana fall inte nödvändigtvis det lämpligaste alternativet
och utvärderingen bör i sådana fall ske mot andra mer lämpade icke-optimala algoritmer.

Nämnvärt  är  även  att  detta  arbete  fokuserade  på  rutnäts-baserade  nivåer.  För  framtida
arbete så skulle det vara intressant att utvärdera om en EA ger liknande resultat på andra
typer av nivårepresentationer. Ceipek (u.å) beskriver i sin artikel om vägplanering i datorspel
två andra vanliga tekniker för att arbstrahera nivåer: en punkt-baserad och en navigations-
mesh  baserad  representation.  Den  största  skillnaden  för  dessa  två  metoder  mot
rutnätsrepresentationen är att noderna i miljön inte är jämnt spridda i nivån.  Med rutnät så
har  ligger  alla  noder  tätt  intil  varandra  med  konstanta  avstånd,  medan  med  en  punkt-
baserad representation så finns det endast  noder vid ett  fåtal  “lämpliga”  positioner.  Hur
detta påverkar utseendet på vägarna och även beräkningstiden återstår att se. Här kan det då
även vara intressant att utvärdera samma EA som detta arbete använde sig av. För att då se
skillnaderna som de olika nivårepresentationerna eventuellt ger.

Något som tas upp i diskussionen är att dessa nivåer dessutom varit få till antalet. Nivåerna
valdes för att  representera olika typer av miljöer  för att ge en så bred bild på hur EA:n
presterar.  Nackdelen  är  vissa  typer  av  nivåer  (exempelvis  nivåer  från  strategi  spel,  se
BigGameHunters (Starcraft 1)) endast representeras av en enda nivå. Resultaten blir därför
väldigt obetydliga från en statistiskt perspektiv. Likaså storleken på banorna, det är ingen
gradvis ökning utan det är antingen en liten nivå eller en stor nivå. För vidare studier så
skulle ett mycket större antal nivåer kunna utvärderas. Då med syftet att ge en tydlig bild på
hur EA:n presterar mot A* i olika situationer. Eftersom det är möjlgt att experimenten från
detta arbete lyckats hitta ett specialfall där EA:n presterar på ett specifikt sätt. Med mera
gradvisa ökningar i komplexitet (antal hinder) och storleken på nivåer så bör det även gå att
lättare identifiera en brytpunkt. Det vill säga när den ena algoritmen generellt alltid är bättre
än den andra. Någon sådan punkt kunde inte identifieras i detta arbete på grund av dess mer
översiktligt utvärderande natur.

Vidare  kan  även  utvärdering  i  dynamiska  miljöer  vara  ett  tillvägagångssätt  för  framtida
studier.  Det vill  säga miljöer med rörliga hinder så som karaktärer,  fordon och liknande.
Eftersom detta arbete exklusivt utvärderade statiska miljöer för att ge en rättvis jämförelse
mot A*.

Termineringsvillkoret för EA:n kan också vara värt att undersöka för framtida arbete. Detta
arbete använda samma termineringsvillkor som användes i ursprungliga specifikationen för
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EA:n.  Motivationen  var  då  en bra balans  mellan  prestanda (exekveringstid)  och resultat
(optimalitet, väglängd). Eftersom detta arbete noterade att intresset snarare låg i utseendet
på vägarna än i  prestandan och optimaliteten  så  kan  det  vara värt  att  undersöka  andra
termineringsvillkor. Inte minst eftersom datorers prestanda sannolikt kommer fortsätta att
öka i framtiden. Termineringsvillkoret kan då sättas högre eftersom EA:n hinner evolvera
fler generationer än i nuläget.

Som även nämns i diskussionen så kan arbetet givetvis även föras vidare utanför området
datorspel. Ett exempel som ges är vägplanering för självkörande bilar. Den spontana tanken
är kanske då att bilarna alltid bör ta kortast möjliga väg för att så snabbt som möjligt nå sin
destination. Däremot om alla bilar tar kortast möjliga väg (sannolikt samma väg), specifikt
vid rusningstid, så skulle det sannolikt leda till köer. Detta arbete har däremot visat att en EA
kan ge flera alternativa vägar mellan start och mål. Fördelen för självkörande bilar hade då
vart  att  sprida  ut  trafiken  över  flera  vägar och  då  förhoppningsvis  även  öka
framkomligheten.

Det noterades i arbetet att vägarna från EA:n kan ses som mer realistiska vägar en människa
går än vägarna från A*. Framtida arbete kan arbeta vidare med att skapa en EA med fokus på
att beräkna realistiska vägar. Kanske är den icke-deterministiska naturen, slumpen, den bit
som krävs för att efterlikna biologiska varelser mer? Detta kan framöver bidra till att skapa
robotar med mycket mer verkliga rörelser, hur önskvärt detta är återstår att se. Men även likt
datorspel,  att  det  används  i  simuleringar.  Simuleringarna  kan  då  potentiellt  bli  mycket
bättre,  mer  realistiska.  Hypotetiska  scenarion  kan  mer  trovärdigt  simuleras  innan  de
förverkligas.  Kostnader  och  tidsåtgång  kan  reduceras.  Arbetare  kan  arbeta  mot  mer
realistiska deadlines och undvika stress. Jordens redan begränsade resurser kan utnyttjas
endast  i  den grad som krävs.  Arbetet  kan därmed bidra till  att  på ett  mer  effektivt  och
långsiktigt sätt föra samhället framåt mot en ljusare framtid.
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