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1 Introduktion

Detta  arbete  undersöker  vägplanering  och  vägavrundning  i  navigationsmesh:ar.
Vägplanering är en del av AI (artificiell intelligens) i spel som hanterar planerande av en väg
mellan  två  olika  punkter  i  en  bana.  För  att  kunna  planera  en  väg  så  behövs  en
grafrepresentation av banan och en sökalgoritm. 

Banrepresentationer  är  olika  tekniker  för  att  bygga  upp en  grafrepresentation  av  banor.
Exempel  på  banrepresentationer  är  rutnät,  vägpunktsgraf,  och  navigationsmesh.  Rutnät
fungerar så att banan byggs upp av ett rutnät där varje ruta är en nod i grafen. Rutorna i ett
rutnät kan ha olika former, till exempel kvadrater som i The Banner Saga eller hexagoner
(sexkanter) i Civilization V. Vägpunktsgrafer fungerar så att ett antal positioner sätts ut som
beskriver positioner på banan som en karaktär kan nå. Sedan så kopplas dessa positioner
ihop för att beskriva vilka positioner som kan nås från varje position. Till sist så fungerar
navigationsmesh:ar så att ett antal polygoner (månghörningar) sätts ihop för att täcka och
visa  alla  utrymmen  som en  karaktär  kan  vara  på  i  banan.  Det  finns  två  olika  typer  av
navigationsmesh:ar, det ena är polygonbaserade navigationsmesh:ar vilket innebär att den
har byggts upp av polygoner (månghörningar).  Det andra alternativet är trianglebaserade
navigationsmesh:ar  som byggs  upp  av  trianglar  (polygoner  med enbart  tre  sidor).  Detta
arbete använder navigationsmesh:ar.

En  populär  sökalgoritm  för  spel  är  A*.  A*  är  populär  eftersom  den  garanterar  att  den
kortaste vägen hittas. För att kunna garantera att vägen som hittas är den kortaste så måste
avståndsuppskattningen som görs i algoritmen aldrig vara längre än den faktiskt kortaste
vägen till målet.

Vägen  som hittas  i  en  navigationsmesh är  oftast  väldigt  kantigt,  och  kan  upplevas  som
onaturlig  för  en  spelare.  För  att  fixa  detta  problemet  så  brukar  någon  form  av
vägavrundningsalgoritm användas för att skapa en mer direkt väg. I detta arbete används
vägavrundningsalgoritmen Simple Stupid Funnel Algorithm.

Syftet med detta arbete med detta arbete är att undersöka skillnaden i prestanda med och
utan  en  vägavrundningsalgoritm  (SSF)  för  triangelbaserade  och  polygonbaserade
navigationsmesh:ar. Detta är intressant att undersöka för att se hur SSF påverar prestandan
och  resultatet  för  vägplanering.  Undersökningen  gjordes  på  navigationsmesh:ar  som
skapade för klassiska spelbanor.  Testerna genomförs på banor från klassiska spel  för att
resultaten ska representera resultat som hade fåtts i ett spel.

Undersökningen  genomfördes  som  ett  experiment.  Experimentet  var  uppsatt  så  att  en
uppsättning  start  och  målpositioner  användes  för  de  olika  uppsättningarna  av
navigationsmeshtyp (triangel och polygonbaserad) och med eller utan användande av SSF.
För varje uppsättning så mättes söktid och väglängd.  För varje skapad bana så räknades
minnesanvändningen för den triangelbaserade och den polygonbaserade navigationmesh:en
ut.

Under  undersökningen  kommer  prestandan  mätas.  Värdena  som  mättes  under
undersökningen var söktid, väglängd och minnesanvändning. Söktiden mättes för att kunna
se hur lång tid det tar att hitta en väg. Väglängden mättes för att kunna jämföra hur lång
vägen som hittades är.
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2 Bakgrund

AI  har  varit  en  del  av  datorspel  sedan  de  tidigaste  spelen  som  även  dem  hade
datorstyrda motståndare som spelade mot spelaren. Desto mer spel har utvecklats
desto mer har intelligensen hos dessa datorstyrda karaktärer utvecklats. AI har gått
från något som lades fokus på när spelet var färdigställt till att AI nu är en del av
planeringen  för  spelet  från  första  början.  AI  består  av  flera  tekniker  som  kan
användas  för  att  uppnå  olika  mål.  Detta  arbete  kommer  fokusera  på  tekniken
vägplanering.

2.1 Vägplanering

Vägplanering är ett problem som ofta uppkommer i spel. Målet med vägplanering är
att hitta den bästa vägen genom en bana.  En väg är en uppsättning positioner som
visar vart karaktären ska gå, och i vilken ordning, för att nå från startposition till
slutposition. Den bästa vägen behöver inte innebära den kortaste utan helt enkelt
den väg som anses vara bäst  baserat  på de  kriterier  som är  satta  för  spelet.  Till
exempel så kan det finnas två vägar mellan två positioner. En av dem är en kortare
sträcka men för att gå den vägen som måste man passera igenom vatten. I det spelet
så går det långsammare att gå igenom vatten än på vanlig mark. Den andra vägen
innehåller inget vatten. I detta fall kan den andra vägen, trots att den är längre, vara
bättre eftersom den går snabbare att gå för att den första innehåller vatten. 

2.2 Graf

För att hitta en optimal väg genom en bana så krävs först en graf representation av
banan så att en sökalgoritm sedan kan hitta den bästa vägen genom banan. En graf
är en uppsättning noder, positioner i världen, och kanter, kopplingar mellan noder,
se  Figur 1.. Både noder och kanter kan innehålla mer information. Noder kan även
innehålla information som beskriver positionen, till exempel vid denna noden finns
ett  skydd.  Kanter  kan  innehålla  information  om kostnaden för  att  gå  mellan  två
noder.  Det  finns  två  olika  sorters  kanter,  riktade  och  oriktade.  Riktade  kanter
innebär att riktningen spelar roll och man kan enbart traversera från ena noden till
den  andra  men  inte  motsatta  hållet.  Oriktade  kanter  kan  traverseras  i  båda
riktningarna. (Graham & McCabe & Sheridan, 2003) 
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Figur 1. Exempel på en simpel graf.

2.3 A*

A* är en väldigt populär algoritm för vägplanering i spel. Denna delen fokuserar på
att  kort  förklara  varför  A*  är  populär  för  spel  och  även  förklara  hur  algoritmen
fungerar.

2.3.1 Bakgrund
Algoritmens popularitet beror på att den är bevisad att ge en optimal väg, så länge
som uppskattningen av resterande längd som algoritmen gör aldrig är längre än vad
den kortaste  vägen  faktiskt  är.  A*  algoritmen är  designad för  att  minska  antalet
noder som behöver expanderas vilket resulterar i en snabbare söktid. Den fungerar
så  att  den  gör  en  uppskattning  av  vägen  och  expanderar  sedan  de  noder  som
uppskattas  ligga på den närmaste vägen.  Det är dock inte säkert  att  en nod som
expanderas är en del av den närmaste vägen, utan den är bara det bästa alternativet
just  då för algoritmen.  (Buckland, 2005) En mer detaljerad beskrivningen av hur
algoritmen fungerar följer nedan.

2.3.2 Pseudokod
Nedan följer pseudokod för en implementation av A*.  Efter denna del följer en del
som förklarar och förtydligar psuedokoden nedanför.

function Astar(start, goal)

 openList;

 openList.add(start)

 closedList;

 cameFrom;

 gScore;

 gScore[start] = 0;

 fScore;

 fScore[start] = heuristic(start, goal)

 while openList is not empty

  current = node in openList having the lowest fScore

  if (the node is the goal node)

    return reconstructPath()

  end

  openList.remove(current)

  closedList.add(current)

  foreach neighbour to the node
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   if (neighbour is in closedList)

    continue

   end

   tentative_gScore = gScore[current] + dist_between(current, neighbour)

   if (neighbour is not in openList)

    openList.add(neighbour) // New node discovered

   else if (tentative_gScore >= gScore[neighbour]

    continue

   end

   cameFrom[neighbour] = current;

   gScore[neighbour] = tentative_gScore;

   fScore[neighbour] = gScore[neighbour] + heuristic(neighbour, goal)

  end

  return failure

end

2.3.3 Förtydligande
För att göra det lite enklare att förstå kommer nu den ovanstående pseudokoden att
förklaras. Från början så har vi följande.

openList;

openList.add(start)

closedList;

För att genomföra sökningen så måste vi först ha två listor, en öppen (openList) och
en stängd (closedList), och tre uppslagsverk (map/dictionary),  cameFrom,  gScore,
fScore.  Ett  uppslagsverk  är  en  datatyp  som  innehåller  ett  nyckelvärde  och  ett
uppslagsvärde. Nyckelvärdet används för att hitta uppslagsvärdet i uppslagsverket.
Den öppna listan  innehåller  noder  som inte  har  expanderats.  Den stängda listan
innehåller noder som har expanderats (grannarna har utvärderats och lagts till i den
öppna  listan).  Uppslagsverket  cameFrom använder  en  nod  som  nyckelvärde  och
uppslagsvärdet är den nod som bör traverseras innan nyckelnoden i den väg som ses
som mest effektiv för tillfället. Detta kan dock ändras senare om en bättre väg hittas.
gScore använder också en nod som nyckelvärde men visar g-värdet för den noden, g-
värdet är den faktiska kostnaden för att nå denna noden. fScore innehåller f-värdet
för noden som används som nyckelvärde, f-värdet är den uppskattade kostnaden för
att  nå målet  om vägen går  igenom denna noden. Uppskattningen av  f-värdet  fås
genom  summan  av  nodens  g-värde  och  heuristikvärdet  från  noden  till  målet
(heuristikvärdet  förklaras  längre  ned).  Från  början  så  läggs  startnoden  in  i  den
öppna listan, g-värdet för startnoden sätts till noll och startnodens f-värde sätts till
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heurestikvärdet.   Efter att den initiala uppsättningen har gjorts för att  genomföra
sökningen så börjar sedan sökningen.

while openList is not empty

 current = node in openList having the lowest fScore

 if (the node is the goal node)

   return reconstructPath()

 end

 openList.remove(current)

 closedList.add(current)

 ...

end

Sökningen genomförs genom att  köra en loop som körs så länge som den öppna
listan inte är tom eller tills en väg hittas. Om loopen avslutas för att den öppna listan
är tom så hittades ingen väg. Först i varje iteration plockas den bästa noden ut från
den öppna listan, den som uppskattas vara närmast målnoden. Om denna noden är
målnoden så har  målet  nåtts  och vägen är först  återskapad med  reconstructPath
metoden och sedan returnerad. reconstructPath bygger upp vägen genom att gå från
målnoden och tillbaka till start genom den bästa vägen med hjälp av cameFrom. Om
den nuvarande noden inte är målnoden så tas noden bort från den öppna listan och
läggs sedan till i den stängda listan. Sedan expanderas noden.

while openList is not empty

 ...

 foreach neighbour to the node

  if (neighbour is in closedList)

   continue

  end

  tentative_gScore = gScore[current] + dist_between(current, neighbour)

  if (neighbour is not in openList)

   openList.add(neighbour) // New node discovered

  else if (tentative_gScore >= gScore[neighbour]

   continue // No a better path

  end

  cameFrom[neighbour] = current;

  gScore[neighbour] = tentative_gScore;

  fScore[neighbour] = gScore[neighbour] + heuristic(neighbour, goal)

 end

end
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När en nod expanderas så loopas alla dess grannar igenom. För varje granne så görs
följande. Först så undersöks om grannen existerar i den stängda listan vilket innebär
att  den redan har  expanderats.  Om den finns  i  den stängda listan  så går  loopen
vidare till nästa iteration. Om den inte finns i listan så räknas grannens g-värde ut
för att  få ett  värde för den faktiska längden på vägen som skulle gå till  grannen.
Sedan undersöks om grannen finns i den öppna listan, om inte så läggs den till. Om
noden existerar så undersöks om g-värdet som räknades ut är större eller lika med
den existerande g-värdet för grannen. Om det är större eller lika med så innebär det
att det redan finns en kortare, eller lika lång, väg som leder till grannen och loopen
fortsätter  till  nästa  iteration.  Om  det  är  mindre  än  grannens  g-värde  eller  om
grannen precis har lagts till i den öppna listan så kommer grannen att uppdateras
genom att först säga att för att nå grannen så gick vägen igenom den noden som
expanderas. Sedan uppdateras g-värdet för grannen till det som räknades ut tidigare
och till sist så uppdateras f-värdet för grannen genom att ta summan av grannens g-
värde och värdet av heuristikfunktionen mellan grannen och målnoden.

För  att  estimera  vägen  så  används  en  heuristikfunktion.  Heuristikfunktionen
approximerar kostanden från en nod till målet. För att kunna vara säker på att A* ger
den bästa vägen så måste heuristikfunktionens approximation inte överskrida den
faktiska kostnaden mellan en nod och målnoden. I detta arbetet används euclidean
distans, fågelvägen, för att estimera distansen till målnoden.  (Graham., mfl, 2003)

Nedan visas ett par figurer (figurer) som visar några steg i en A* sökningen. Se Figur
2. för steg 1 av sökningen, se Figur 3. för steg 2, se  Figur 4. för steg 6 och till slut se
Figur 5. för det slutgiltiga resultatet.  I  de tre första figurerna så representerar de
gröna  rutorna  noder  som  har  lagt  till  i  den  öppna  listan  medans  de  röda
representerar noder som har expanderats. I den sista bilden så visar de blå rutorna
vägen som till sist hittades.
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Figur 2. Steg 1 i A* sökning. (Wenderlich, 2011)

Figur 3. Steg 2 i A* sökning. (Wenderlich, 2011)

Figur 4. Steg 6 i A* sökning. (Wenderlich, 2011)

Figur 5. Sista steget i A* sökning. Sökningen är nu klar och vägen har hittats.
(Wenderlich, 2011)
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2.4 Banrepresentationer

2.4.1 Rutnät
Om banan representeras som ett rutnät så låter man varje ruta vara en nod i grafen.
Dessa rutor kan vara olika former, vanligtvis så är de fyr-, eller sexkantiga. Varje kant
som en ruta har som ligger emot en kant för en annan ruta representerar en kant
mellan två noder i grafen. Denna teknik användes i äldre spel (som var uppbyggda på
ett rutnät) som till exempel Warcraft 3, se Figur 6.. Men den används även i nyare
spel  där spelvärlden är uppbyggd av ett  rutnät,  till  exempel The Banner  Saga,  se
Figur 7., eller Civilization V som använder sig av hexagoner (sexkantiga rutor), se
Figur 8. och Figur 9.. (Cui, & Shi, 2011)

Denna  tekniken  lämpar  sig  inte  till  vissa  moderna  spel  där  banorna  inte  är
uppbyggda av ett rutnät och världen är istället uppbyggd av polygoner. Detta innebär
att  antalet  rutor ökar  ju  precisare  representation ska vara  vid  till  exempel  sneda
väggar. Fler rutor innebär då också fler noder vilket innebär längre söktid och mer
minnesanvändning.
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Figur 6. Warcraft 3: Reign of Chaos (Blizzard Entertainment, 2002)

Figur 7. The Banner Saga (Stoic, & Versus Evil, 2014)
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Figur 8. Civilization V. Vanlig spel vy (Firaxis Games, & 2K Games, 2010)

Figur 9. Civilization V. Strategisk vy (Firaxis Games, & 2K Games, 2010)

2.4.2 Vägpunktsgraf
En annan teknik för att representera en bana är att konstruera en vägpunktsgraf. En
vägpunktsgraf är uppbyggd av vägpunkter som representerar positioner i banan som
är tillgängliga. Varje vägpunkt har även kanter som går till alla vägpunker som är
möjliga att gå till från denna noden. (Graham., mfl, 2003)   Ett exempel på ett spel
som använder denna teknik för sina datorstyrda karaktärer är Half Life 2, se  Figur
10..

Denna tekniken har en nackdel i det att om man vill göra vägarna som hittas mjukare
så måste man höja antalet noder. Om man höjer antalet noder så kommer antalet
kopplingar mellan noder öka och allt detta resulterar i att minnesanvändningen ökar
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och  även  att  söktiden  höjs  eftersom  fler  noder  måste  sökas  igenom.  Så  vid
användning av denna tekniken så måste estetiken av vägarna som de datorstyrda
karaktärerna tar balanseras med söktiden för att hitta en väg och minnesåtgången för

att spara informationen.

Figur 10. Half Life 2 (Valve Corporation)

2.4.3 Navigationsmesh
En tredje teknik är navigationsmesh. En navigationsmesh fungerar så att den bygger
upp en mesh, en uppsättning polygoner, för de områden i banan som datorstyrda
karaktärer  kan  traversera.  En  polygon  är  en  månghörning  som  består  av  ett
godtyckligt  antal  hörn. Ett  krav för polygonerna är  att  de är konvexa så att  man
säkert kan säga att man kan gå från vilken nod eller kant som helst i polygonen till
vilken annan nod eller kant som helst.  (Graham., mfl, 2003)   De kan byggas upp
antingen av polygoner (med n kanter), se Figur 11., eller trianglar (en polygon med
tre kanter), se Figur 12.. (Cui, & Shi, 2012) När en navmesh används för vägplanering
så kan vägen finnas antingen genom mitten av kanter  mellan två polygoner eller
genom hörnen i polygonerna. Ett spel som använder en navigationsmesh är Counter
Strike: Global Offensive, se Figur 13..
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Figur 11. Triangelbaserad navigationsmesh (Borovikov, 2011)
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Figur 12. Polygonbaserad navigationsmesh (Carotenuto, 2014)

Figur 13. Counter Strike:  Global  Offensive (Valve Corporation,  & Hidden Path
Entertainment, 2012)

2.4.4 Simple Stupid Funnel Algorithm (SSF)
För navigationsmesh så finns det även algoritmer som har som mål att  förbättra
vägen som hittas. Ofta när en väg hittas genom en navigationsmesh är vägen ryckig.
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Detta beror på att vägen går genom satta punkter i banan, i navigationsmesh:ar kan
det vara hörnen eller mitten av varje kant av polygonerna, kan detta göra så att en
karaktär inte går snabbaste vägen runt ett hörn för ingen punkt existerade för det.
Eller att karaktären går mycket i ett zik-zak mönster när de hade kunnat följa en rak
linje.  För att  fixa detta  så  finns  det  olika  sätt  att  göra  detta.  Ett  sätt  är  att  göra
använda en tratt  algoritm, funnel. I detta arbete kommer en funnel algoritm som
kallas SSF, simple stupid funnel, att användas. (Mononen, 2010) Mononen förklarar
att SSF fungerar på följande vis, se Figur 14. för figur som beskrivningen använder.
Varje gång som en av de gula kanterna processas så gås följande steg igenom. Tratten
som har satts upp kommer att minskas in (A-D) tills vänster eller högerpunkten inte
kan flyttas mer (E) och den andra punkten har gått förbi motsatta sidans trattkant, i
detta  fallet  vänster  trattkant  (F).  När  det  sker  så  läggs  den  punkten  vars  kant
korsades till som en punkt som måste vara en del av vägen, i detta fallet är det den
vänstra punkten (ses i G). Sedan startar man igen från den senaste funna punkten
(G) och fortsätter så tills all de gula streckade kanterna har utvärderats. När det är
gjort så har den förbättrade vägen funnits. (Mononen, 2010)

Figur 14. Visar sex steg för SSF. (Mononen, 2010)
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3 Problemformulering 

3.1 Frågeställning

Detta arbete kommer undersöka skillnaden i prestandan mellan triangelbaserad och
polygonbaserad navigationmesh med och utan användandet av en funnel algoritm.
Detta  är  intressant  att  undersöka  för  att  se  hur  prestandan  och  resultatet  för
vägplaneringen påverkas av funnel algoritmen SSF (Mononen, 2010). Cui & Shi (Cui
&  Shi,  2012)  nämner  i  sitt  arbete  att  en  navigationsmesh inte  bör  användas  för
vägplanering  utan  att  använda  någon  sorts  förbättringsalgoritm  och  föreslår  och
demonstrerar användandet av en funnel algoritm vid namn  Simple Stupid Funnel
Algorithm (Mononen,  2010).  Undersökningen  kommer  göras  med
navigationmesh:er  utan  funnel  algoritmen  för  att  kunna  ha  en  kontroll  som
resultaten från funnel algoritmen jämförs med för att kunna undersöka förändringar
i prestandan. I Cui & Shis (Cui & Shi, 2012) arbete så nämner de att framtida arbeten
skulle vara att göra en undersökningen för de teknikerna som de demostrerade, och
genomföra  undersökningen  på  klassiska  spel  banor.  Så  denna  undersökningen
kommer  göras  på  banor  från  klassiska  spel.  Banorna  kommer  hämtas  från  en
hemsida som har använts av ett  flertal  andra undersökningar och som innehåller
banor  från  kommersiella  spel  (Sturtevant,  2012).  Navigationsmesh:er  kommer
skapas för banorna som väljs ut från den hemsidan. Ett antal banor kommer väljas ut
som innehåller olika typer av miljöer.

3.2 Resursmätning

I  detta  arbete  kommer  prestandan  mätas  genom  att  mäta  söktiden  och
minnesåtgången för varje väg på varje navigationsmesh.  Söktiden ska mätas för att
den visar på hur lång tid algoritmen tar att hitta en väg. I spel är tiden viktig så vi vill
att söktiden ska vara så låg som möjligt. Minnesåtgången mäts för att kunna se hur
mycket minne som behövs för varje banrepresentation. Detta är bra att veta när ett
val  av  banrepresentation  ska  göras  ifall  plattformen  man  utvecklar  till  har
begränsningar  för  minne.  Med denna informationen kan  man då  göra  ett  val  av
banrepresentation utifrån denna informationen och begränsningarna som man har. (
Gaschnig,  1979) Säger  att  prestandan  för  en  algoritm  inte  bör  mätas  utan  en
matematisk modell  bör användas för att  kunna använda den för att  approximera
prestandan hos en algoritm.  Men att mätningar kan användas som hjälp för att ta
fram dessa matematiska modeller och testa deras approximationer. I detta arbete
kommer   prestandan  att  mätas  eftersom  A*  är  svår  att  approximera  och  för  att
approximationen kommer  visa  värsta  fallet.  Dock  så  som algoritmen  fungerar  så
försöker den undvika att hamna i ett läge där värsta fallet kommer ske. Värsta fallet
är  i  detta  läget  att  sökningen måste  expandera alla  noder för att  hitta  den bästa
vägen. Problemet med att göra mätningarna är att de är enbart representativa för
maskinen som de gjordes på och säger inget för hur mätningarna som skulle ske på
en annan maskin. Alla testerna kommer ske på samma maskin.
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3.3 Specifikationer

Detta är specifikationerna för maskinen som kommer användas för att genomföra
testen.

Processor: Intel Core i7-4790 3,60 Ghz

Minne: 8,00 GB

Grafikprocessor: Nvidia GeForce GTX 980

Operativsystem: Windows 10 Home

3.4 Optimal väg

(Hart, P.E, & Nilsson N.J, & Raphael, B, 1968) beskriver en optimal väg genom en
graf som den väg genom grafen som har den lägsta kostnaden. (Cui, X., & Shi, H,
2012) säger att optimalitet oftast mäts på ett av två olika sätt. Dessa är att antingen
mäta tiden det tar att traversera vägen som hittades, eller genom att mäta distansen.
Om distansen används så mäts helt  enkelt  längden av vägen.  (Cui,  X.,  & Shi,  H,
2012)s mått för optimalitet kan ses som kostnaden i grafen. Gällande spel så är tid
oftast det bättre måttet att använda sig av om kartan innehåller delar som tar längre
tid att  traversera.  Så ifall  tid används så kommer den vägen som är snabbast  att
användas. Men om banan inte innehåller någon eller några delar som tar längre tid
att traversa så kommer den kortaste vägen vara den snabbaste vägen. I detta arbete
kommer längden av vägen att användas eftersom banorna som kommer testas inte
kommer innehålla områden som är svårare att traversera och det då inte gör någon
skillnad.

3.5 Hypotes

Hypotesen  är  att  den  polygonbaserade  navigationmeshen  fungerar  bättre  som
Hjelms (Hjelm, 2009) resultat visar. Men utöver det så kommer SSF att ge en bättre
väg utan att lämna en stor påverkan på söktiden.

3.6 Metodbeskrivning

3.6.1 Metod
För  att  undersöka  frågeställningen  så  kommer  ett  experiment  genomföras.
Experimentet kommer genomföras för varje bana och varje representation. För varje
bana  så  kommer  en  uppsättning  start  och  målpositioner  användas  och  varje
representation ska hitta  en väg mellan alla  dessa positioner i  uppsättningen.  När
representationerna letar efter en väg så kommer  prestanda att mätas samtidigt. Det
som kommer mätas är söktid, minnesåtgång och väglängd. Söktid är tiden det tar att
hitta  en  väg.  Minnesåtgång  är  hur  mycket  minne  som  används  för
banrepresentationen.  Väglängd  är  längden  av  vägen  som  hittades.  Denna  kan
användas för att jämföra hur bra en väg är. En kortare väg visar på en bättre väg för
att den mest direkta vägen möjligt blev vald.
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A*  algoritmen  som  används  för  att  hitta  vägen  kommer  vara  samma  för  varje
körning.  Det  enda  som  kommer  ändras  för  körningar  av  samma  bana  är
representationen som används. Detta för att vara säker på att resultaten påverkas av
valet av banrepresentation och inte någon annan faktor. När körningar av alla banor
och alla banrepresentationer för alla banor har genomförts så kommer resultaten att
sammanställas  i  flera  diagram, ett  per bana.  Sedan kommer en slutsats  att  göras
utifrån de resultaten som har samlats in.

3.6.2 Metoddiskussion
En nackdel med denna planeringen är att banrepresentationerna är skapade för hand
vilket innebär att de kanske inte är optimala. Dock så kommer detta behållas för att
implementationen av ett system där banorna byggs för hand är simplare än att även
skapa  automatgenerering.  Så  för  att  vara  säker  på  att  det  praktiska  arbetet  kan
färdigställas inom den utsatta tiden så kommer graf representationerna att skapas
för hand. Dock så kommer planeringen av det praktiska arbete utformas så att ifall
all funktionalitet som krävs finns implementerad i applikationen och det fortfarande
finns  nog  med  tid  kvar  så  kommer  ett  försök  göras  att  implementera  en
automatgeneration  av  graf  representationerna  för  att  vara  säker  på  att  de  är
optimala.

Nackdelen med att göra ett experiment för det valda problemet är att man inte kan
undersöka hur vägarna som hittas upplevs av spelare. Detta är något som kan vara
intressant  att  undersöka  för  att  ha  information  om  användares  reaktion  till
banrepresentationer när val av banrepresentation ska tas.  Om en användarstudie
hade  gjorts  för  detta  problemet  hade  man  behövt  ändra  det  till  att  samla  in
information  om  hur  realistisk  vägen  som  en  karaktär  tog  ansågs  vara  av  test
personer. En fördel med att göra detta skulle vara att man skulle få information för
hur vägen uppfattas av spelare. Med denna informationen skulle man sedan kunna
välja den teknik som verkade mest realistisk och använda den för spel eftersom bland
det  viktigaste  för  datorstyrda  karaktärer  är  att  de  beter  sig  på  ett  sätt  som  ser
naturligt ut för spelaren. Om karaktären beter sig onaturligt kan detta, och kommer
troligtvis, att få spelaren att bli mindre insatt i spelet och tänka på att det är ett spel.
Vilket är något som man vill undvika speciellt om stämningen är viktigt i spelet.

Nackdelen med att göra en användarstudie i detta fallet är att man inte får någon
information för prestandan för banrepresentationen. Detta är bra att ha om man har
tekniska  begränsningar  och  måste  bestämma  teknik  för  att  representera  banan
baserat på begränsningarna. Den algoritmen som ser bäst ut kanske inte är den som
använder minst minne. Om minne är något som man är begränsat för plattformen
man siktar på så är det bra att veta om prestandan av olika banrepresentationer och
då använder den som passar bäst för plattformen. Dock så skulle en undersökning
som gjorde en användarstudie som baserades på en studie som gjorde ett experiment
kunna  vara  bra.  I  detta  fall  så  skulle  dessa  två  undersökningar  kunna användas
tillsammans för att både jämföra prestanda och användarens syn på hur realistisk
vägen som skapas är. 
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Söktiden behöver mätas för att kunna utvärdera hur snabbt det går att finna en väg
med i en viss banrepresentation. Detta är viktigt i spelutveckling där spelet inte får
stanna upp en lång period för att  hitta en väg. Lång tid i  detta fallet  är ett  tiotal
millisekunder. Desto snabbare en väg finns desto bättre. Det som är viktigt när man
mäter minnesåtgången är att se till  att enbart minnesanvänding som relaterar till
banrepresentationen  och  vägplanering  mäts.  Detta  är  viktigt  eftersom  om
utomstående minnesanvändning också är en del så kommer mätvärdena att kunna
skilja  sig  från  mätningar  för  samma  banrepresentation.  Detta  innebär  att
mätvärdena  inte  går  att  lita  på  för  att  de  kan  påverkas  av  utomstående  delar.
Väglängden mäts för att kunna utvärdera hur bra den funna vägen är. Antagandet
här är att en kortare väg är bättre, för att en person som skulle gå genom samma väg
skulle välja en så kort väg som möjligt för att nå sitt mål.
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4 Genomförande

Artefakten som har skapats är en representation av en navigationsmesh, ett system
för att hitta en väg genom navigationsmesh:en och till sist ett tillägg till Unitys editor
(Unity.,  Eberlei,  2016)  för  att  manuellt  bygga  upp  en  navigationsmesh.
Navigationsmesh:en är uppbyggd så att den representeras av en lista med noder som
är positioner i världen, en lista med polygoner som innehåller en lista av noder som
den består av och även centrum positionen för polygonen. Till sist så har den även en
lista av kopplingar mellan polygoner som visar vilka polygoner som är ihopkopplade.

För  att  hitta  en  väg  genom  navigationsmesh:en  så  används  A*  algoritmen  som
beskrivs i bakgrunden. A* hittar i detta fallet vilka polygoner som ingår i vägen. För
att  göra  detta  så  måste  man  kunna  hitta  vilka  polygoner  som  start  och  mål
positionerna ligger i. För att göra detta så används en funktion i navigationsmesh:en
som  har  skapats  som  tar  en  position  och  returnerar  vilken  polygon  som  den
positionen ligger i. Detta kan göras på flera olika sätt. En lösning för att genomföra
detta  är att  skapa en linje från utsidan av polygonen in till  mitten av polygonen.
Sedan testar man hur många gånger som linjen korsar en kant på polygonen. Om
antalet korsningar är udda så innebär det att punkten ligger i polygonen medans om
antalet är jämt så ligger punkten utanför polygonen. Ett annat sätt att testa om en
punkt  ligger  i  en  polygon  är  att  räkna  ut  vinkeln  mellan  varje  par  av  noder  i
polygonen som är grannar och sedan summera de vinklarna. Ett tredje alternativ är
att gå igenom alla kanter av polygonen och kolla om punkten ligger till höger eller
vänster  (eller  på)  kanten.  (Agnihotri,  2014)  Om man hittar  en kant  där  punkten
ligger på utsidan av så vet man att punkten ligger utanför polygonen.

I denna lösningen så gjordes valet att använda den sista lösningen för att den var
snabb  och  enkel  att  implementera.  Den  första  lösningen  är  också  snabb  men
eftersom alla  polygonerna i  navmesh:en är konvexa så skulle  linjen som används
enbart korsa en kant en gång om punkten låg i polygonen och då kan den algoritmen
som valdes användas. Det andra alternativet valdes inte för att den är långsam då
flera  vinklar  måste  räknas  ut.  En  förbättring  som  skulle  kunna  göras  till  denna
implementationen är att använda rektanglar som innehåller hela polygonen för att
snabbt kunna sålla bort alla polygoner som punkten inte är i närheten av. (Haines,
1994) Till sist för att kunna skapa en bättre och mjukare väg så implementerades
även  SSF  (Stupid  Simple  Funnel  Algorithm).  Denna  algoritmen  beskrivs  också  i
bakgrunden.  Artefakten  innehåller  även  en  test  klass  som  kan  användas  för  att
genomföra tester. Den ger möjligheten att ange en lista med start och mål positioner
och även om vägen ska förbättras. (Mononen, 2010) När testen sedan körs så mäter
den sedan söktid och väglängd för varje uppsättning start och mål positioner i listan
med testfall. Dessa resultaten sparas sedan i en textfil.
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5 Progression

Valet att utforma applikationen så att användaren måste ange alla noder, polygoner
och kopplingar gjordes för att försäkra sig om att applikationen kunde skapas under
den tiden som gavs.  Om tid hade funnits så hade applikationen utvecklats  så att
navigatationsmesherna  hade  skapats  automatiskt.  En  fördel  med  att
automatgenerera hade varit att fler navigationsmesh:ar hade kunnat skapas eftersom
tiden det hade tagit att skapa dem hade varit mycket kortare än att skapa dem för
hand.  Om fler  navigationsmesher  hade kunnat  skapas  så  hade också antalet  test
kunnat ökas för att få mer data att analysera och använda för att dra en slutsats.

Cui (2012) nämner att för att hitta höger och vänster kant för tratten i SSF för en
polygon så kommer höger noden ligga före vänster noden i polygonen, förutsatt att
noderna är sorterade moturs. I denna implementationen så uppstod ett problem med
att  hitta portalerna.  Portalerna här innebär ett  par av noder som visar höger och
vänster hörn för en kant som korsas på väg mot målet. Problemet löstes genom att se
till så att vänster hörnets index i polygonens nod lista låg efter det högra hörnets i
moturs riktning. Dock så gäller att det sista indexet i listan är mindre än det första
eftersom  den  första  noden  kommer  komma  efter  den  andra  om  man  går  runt
polygonen.  Om detta  inte  tas  hänsyn  till  så  kommer  problem uppstå  baserat  på
vilken nod som är först och sist.
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6 Pilotundersökning

En  pilotundersökningen  genomfördes  för  att  undersöka  ifall  applikationen  kan
användas för att besvara problemformuleringen. Pilotundersökningen gick till så att
en liten bana och navigationsmesh skapades och ett fåtal testfall skapades och sedan
kördes  dessa  testfallen.  När  testfallen  hade  körts  så  sparades  en  textfil  med
resultaten ut och detta är resultaten från pilotundersökningen.

Namn Start Mål Använder 
SSF?

Exekverings
tid (ms)

Väglängd 
(Unity 
enheter)

Testfall 1 (-1.0, 0.0, 1.0) (1.0, 0.0, 
21.0)

Ja ~1.45 ~21.19

Testfall 2 (1.0, 0.0, 1.0) (-4.0, 0.0, 
12.0)

Ja ~0.08 ~12.11

Testfall 3 (-1.0, 0.0, 1.0) (1.0, 0.0, 
21.0)

Nej ~2.52 ~27.49

Testfall 4 (1.0, 0.0, 1.0) (-4.0, 0.0, 
12.0)

Nej ~0.02 ~14.86

Den informationen som sparas i resultatfilen är start och mål positionen, om SSF
användes, söktiden, och till sist längden av vägen som hittades. Minnesanvändning
är inte med i textfilen eftersom minnesanvändning kommer att räknas ut genom att
räkna ut hur mycket minne som en navigationsmesh använder, och det kan göras
utanför applikationen.
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7 Experiment

Experimentet  genomfördes  genom  att  bygga  upp  en  triangelbaserad  och  en
polygonbaserad navigationsmesh för två olika banor från spelet Dragon Age Origins
(Bioware,  2009).  Bilder  på  banornas  upplägg  hämtade  från
www.movingai.com/benchmarks/, (Sturtevant, N, 2012). Banorna som valdes var en
arena med mycket pelare, se Figur 15.,  Figur 16. och Figur 17., och en bana med en
följd av korridorer och mindre rum, se Figur 18.,  Figur 19. och Figur 20.. För varje
bana och representation så kördes ett  antal  testfall  med och utan  SSF aktiverad.
Testfallen var samma för alla tester för en bana. Detta innebär att även om testfallet
kördes  på  den  triangelbaserade  representationen  med  SSF  aktiverat  eller  den
polygonbaserade representationen  utan SSF aktiverat så hade de samma start och
målpositioner. Varje testfall  kördes 10 gånger per uppsättning,  representation och
SSF av eller på, för att hitta en genomsnittlig tid för att hitta ett bättre resultat. Att
genomföra testerna flera gånger jämnar ut små skillnader från varje körning och ger
ett resultat som är mer representativt av prestandan för det som testas.

Figur 15. Visar bana 1.
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Figur 16. Visar bana 1 med polygonrepresentation.
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Figur 17. Visar bana 1 med triangelrepresentation.
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Figur 18. Visar bana 2.

Figur 19. Visar bana 2 med polygonrepresentation.
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Figur 20. Visar bana 2 med triangelrepresentation.
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8 Resultat

Nedanför  redovisas  resultaten  från  undersökningen.  Först  presenteras  resultaten
från  den  första  banan  och  sedan  för  den  andra  banan.  Till  sist  så  redovisas
minnesanvändningen  för  de  två  banornas  navigationsmesh:ar,  både  polygon  och
triangelbaserad.

8.1.1 Bana 1
Nedan visas resultaten för experimenten för bana 1 från spelet Dragon Age Origins
(Bioware, 2009). Diagrammen visar söktid och väglängd för varje navigationsmesh,
och med och utan användande av SSF för varje testfall.
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8.1.2 Bana 2
Nedan visas resultaten för experimenten för bana 2 från spelet Dragon Age Origins
(Bioware, 2009). Diagrammen visar söktid och väglängd för varje navigationsmesh,
och med och utan användande av SSF för varje testfall.
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8.1.3 Minnesanvändning
Nedan  visas  minnesanvändningen  för  banornas  polygon  och  triangelbaserade
navigationsmesh:ar.
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9 Analys

Resultaten visar att de polygonbaserade navigationsmesh:arna presterar bättre än de
triangelbaserade. Detta beror på att söktiden beror på antalet noder i sökrymden.
Varje  polygon  i  en  navigationsmesh  är  en  nod  i  sökrymden.  Eftersom  de
triangelbaserade  navigationsmesh:arna  innehåller  fler  trianglar  än  de
polygonbaserade  innehåller polygoner så leder det till att söktiden är mindre för de
polygonbaserade. Detta resultatet stämmer överens med hypotesen och med resultat
från Hjelms undersökning (Hjelm, 2009).

Resultaten  visar  på  att  SSF algoritmen  minskade  väglängden.  Detta  beror  på  att
vägen  går  den  kortaste  och  mest  direkta  vägen  möjligt  från  startpositionen  till
målpositionen. Medans om SSF inte används så går vägen mellan mittpunkterna av
de polygoner som vägen passerar.  Att  vägarna som hittades med SSF var kortare
stämmer överens med hypotesen.

Resultaten visar på att användandet av SSF har en påverkan på söktiden genom att
söktiden är längre med SSF för vissa testfall. Dock så gäller detta inte alla och i vissa
fall så visar resultaten på att söktiden blev kortare när SSF användes. Detta borde
inte  ske  men  uppstod  för  att  enbart  tio  körningar  gjordes  av  varje  testfall  och
skillnaden i söktid med och utan SSF var liten nog att skillnader från körning till
körning gjorde så att resultatet visar att SSF var snabbare. Detta visar att skillnaden i
söktid med och utan SSF inte är stor och därför är hypotesen korrekt.

Hypotesen om att söktiden inte skulle skilja mycket medans väglängden skulle skilja
desto mer med och utan SSF stöds av resultaten från undersökningen.
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10 Diskussion

För att  kunna genomföra undersökningen skapades en applikation.  Applikationen
behövde kunna användas för att bygga upp navigationsmesh:ar, sätta upp testfall,
och mäta prestandan. Applikationen skapades i spelmotorn Unity för att inte behöva
programmera mycket  för grafik  utan allt  fokus kunde ligga på att  skapa de delar
applikationen som krävdes för undersökningen.

Experimentet genomfördes genom att först sätta upp testfall  för en specifik bana.
Dessa  testfall  användes  sedan  för  både  den  triangelbaserade  och  den
polygonsbaserade navigationsmesh:en och sedan även med och utan användandet av
SSF. Varje test kördes tio gånger för varje uppsättning. En uppsättning här innebär
en navigationsmeshstyp (triangel eller polygon) och med eller utan SSF. Varje test
kördes tio gånger för att få fram ett bättre resultat då resultaten kan variera lite för
varje test, och om ett test hade körts så hade resultatet kunnat varit större än vad de
borde vara vilket hade resulterat i ett felaktigt resultat.

10.1 Resultatsammanfattning

Resultaten  visar  att  SSF  inte  har  stor  påverkan  på  söktiden  men  desto  större
påverkan  på  väglängden.  Detta  stödjer  hypotesen  och  även  det  Cui  (Cui,  2012)
nämnde om att man bör använda SSF (eller någon annan vägavrundningsalgoritm)
med navigationsmesh:ar. 

Minnesanvändningen visades vara mindre för polygonbaserade navigationsmesh:ar.
Resultaten  stämmer  överens  med  resultaten  från  Hjelms  (Hjelm,  2009)
undersökning som visade att polygonbaserade navigationmesh:ar presterade bättre
och använde mindre minne för att sparas.

10.2 Etik och samhälle

I  denna  delen  diskuteras  först  forskningsetiken  för  undersökningen  och  sedan
diskuteras hur detta arbetet kan användas för andra delar i samhället utanför spel.

10.2.1 Etik
För att förbättra denna undersökningen så borde fler banor ha skapats för att ge ett
större underlag. Dock om fler banor skulle skapas så skulle processen av att skapa
dem troligtvis  behöva automatiseras för med den nuvarande processen så tar det
lång tid att skapa enbart en navigationsmesh.

10.2.2 Samhälle
Ett  möjligt  användningsområde  som  detta  arbete  skulle  kunna  vara  att  denna
tekniken  användes  för  båttrafik  eller  självkörande  bilar.  Detaljer  kring  dessa
diskuteras en aning mer under framtida arbeten. Men om detta skulle användas så
skulle samhället kunna tjäna något på det. Exempelvis så skulle samhället tjäna på
det  genom att  resorna är  kortare  vilket  skulle  innebära  lägre  bränsleförbrukning.
Minskad  bränsleförbrukning  gynnar  samhället  genom  att  minska  miljöfarliga
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utsläpp. Det kan även gynna företagen då resekostnaderna minskar vilket innebär att
priserna för det som transporteras i  fallet  med båtar  kanske kunde minska vilket
allmänheten möjligtvis skulle kunna tjäna på också. En nackdel med detta är ifall
navigationmesh:arna som används är felaktiga. För de självstyrande bilarna skulle
detta kunna innebära att olyckor skulle kunna ske vilket skulle innebära en risk för
andra förare, passagerare och möjligtvis också fotgängare och cyklister. För båtar så
skulle  detta  kunna  innebära  att  båtar  går  på  grund  vilket  skulle  kunna ha  stora
effekter på miljön ifall båten fraktar något miljöfarligt, som exempelvis olja.

10.3 Framtida arbete

Denna delen beskriver möjliga framtida arbeten för detta arbete eller som kan byggas
på detta arbete. Först diskuteras fortsatt arbete inom en kort framtid, vilket mest
fokuserar på utvecklingar  av detta arbetet  och hur arbetet  hade kunnat utvecklas
eller göras bättre. Sedan diskuteras även andra områden där detta arbete kan vara
intressant, dessa är både för spel men även för användanden utanför spel.

10.3.1 Korttid
Fortsatt arbete för detta arbetet skulle kunna vara att skapa fler banor och genomföra
fler tester per testfall på de banorna för att få ett större underlag av resultat för att
dra slutsatser från. Om fler banor skapades så hade fler miljöer också testats för att
kunna undersöka om skillnaden i väglängd blir mindre viktig för en viss miljö, eller
om den blir jätteviktig i en annan miljö.

Ett annat förslag för fortsatta arbeten för detta arbete är att undersöka om det finns
andra algoritmer som har som mål att hitta mjukare/bättre vägar. Sedan skulle det
fortsatta arbetet vara att genomföra en liknande undersökning men att jämföra den
eller de andra algoritmerna med SSF för att undersöka vilken som presterar bäst.

10.3.2 Långt perspektiv
Det skulle kunna vara intressant att anpassa SSF till att användas med en rutnäts
representation. Detta skulle kunna användas i spel där banan bygger på ett rutnät
men spelarkaraktärer eller fiender rör sig mellan olika positioner, exempelvis The
Banner  Saga  eller  XCOM:  Enemy Unknown.  Det  SSF skulle  kunna användas  för
skulle vara att efter att spelaren eller AI:n har bestämt vilken ruta som en karaktär
ska  gå  till  så  skulle  SSF  göra  så  att  vägen  som  karaktären  tar  till  sitt  mål  inte
nödvändigtvis behöver gå igenom mittpunkten för varje ruta i rutnätet.  Istället så
används en väg som går mer direkt runt hörn, som vi såg att vägar funna med hjälp
av SSF gör i navigationsnät.

SSF som gås igenom i detta arbetet skulle kunna användas för självkörande bilar. Om
områdena som bilen kan köra på har specificerats som navigationsnät så kan SSF
användas för att hitta en rakare och mer direkt väg. Detta skulle leda till att vägarna
skulle  bli  kortare  vilket skulle  innebära att  mindre bränsle skulle  användas,  detta
skulle vara sant för bensin, diesel och eldrivna bilar, vilket ger att användaren sparar
pengar.

32



Ett annat potentiellt användningsområde skulle kunna vara planering av resvägar för
båtar, speciellt större fraktfartyg. Att använda SSF skulle i detta fallet också hjälpa till
att  hitta kortare resvägar.  Detta skulle  innebära att  mindre bränsle användes och
företaget  eller  företagen  som  äger  båtarna  som  använder  detta  skulle  då  spara
pengar. 
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11 Slutsatser

Detta  arbete  har  genomfört  en  undersökning  för  polygonbaserade  och
triangelbaserade  navigations:meshar  angående  användning  av  en  algoritm för  att
hitta  mjukare  vägar.  Algoritmen  som  har  undersökts  är  Simple  Stupid  Funnel
algoritmen  (SSF)  som  hittar  en  mer  direkt  väg  i  en  navigationsmesh.
Undersökningen som gjordes jämförde söktiden för att hitta en väg genom en bana
med och utan SSF. Detta jämfördes sedan med SSFs påverkan på väglängden jämfört
med vägen som hittas  genom att  gå igenom mittpunkten av navigationsmesh:ens
polygoner. 

Undersökningen visade  att  SSF inte  påverkar  söktiden  speciellt  mycket  men den
minskar längden på den funna vägen desto mer.  Därför bör SSF användas  i  spel
eftersom vägarna blir kortare och mer direkta vilket jag anser vara mer naturligt och
sedan så påverkas inte söktiden märkbart. Detta innebär att användande av SSF i ett
spel som använder sig av en navigationsmesh ger spelaren en bättre upplevelse.
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