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Sammanfattning 
 

Detta arbete jämför Theta* och en genetisk algoritm för att undersöka ifall en genetisk 

algoritm ger mer förutsägbara vägar i dynamiska miljöer än en deterministisk sökteknik. 

Den valda genetiska algoritmen är inte begränsad till vägval till närliggande noder, den 

nod som är näst i tur kan ligga var som helst i miljön. Theta* valdes för att matcha detta 

beteende och anses vara en bra representation av en deterministisk sökteknik då den är 

en vidareutveckling av standarden A*. Resultaten angående förutsägbarheten samlades 

in genom en enkätundersökning där fyra aspekter efterfrågades i jämförelser mellan 

Theta* och den genetiska algoritmen: vilken väg är mjukast, vilken väg är rakast, vilken 

väg är mest direkt, och vilken väg är kortast. Resultaten visade att den genetiska 

algoritmen presterat 0,6-2,0% bättre än Theta* och anses därför kunna ge mer 

förutsägbara vägar. Dock krävs mer forskning för att fastställa hur väsentliga de olika 

kriterierna är för förutsägbarheten. 

Nyckelord: Genetiska algoritmer, Theta*, Förutsägbarhet, Vägplanering, Estetik 
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1 Introduktion 

Vägplanering har länge varit av stort intresse inom både robotik och datorspel. En 

vägplanering kan definieras som en algoritm för att finna vägar mellan två valfria platser i en 

miljö. Hur en miljö är uppbyggd eller strukturerad kan variera mycket från fall till fall. En ofta 

förekommande struktur är en nod/vektor-struktur. Detta innebär att varje plats i miljön 

representeras av en nod och att dessa noder kopplas samman av vektorer. Vektorerna kan ha 

olika vikter, det vill säga olika kostnader för att röra sig mellan två noder. En populär egenskap 

i en väg är en så kort väg som möjligt. Därmed väljs ofta vektorer med så låga vikter som 

möjligt.  

 

Theta* är en vidareutveckling av en populär vägplaneringsalgoritm A*. Theta* agerar som A* 

men får välja nya noder varifrån som helst i miljön så länge som nästa nod som skall besökas 

är synlig från den nuvarande noden. Alltså går det inte att besöka en punkt som blockeras av 

ett hinder, man måste navigera runt det. I de övriga fallen när punkter inte blockeras kan 

algoritmen förflytta sig till valfri nod. 

 

Genetiska algoritmer är baserade på Darwins evolutionsteorier inom biologin. Likt djur och 

människor är lösningarna i dessa algoritmer uppbyggda av gener och genomer som 

representeras av individer i populationer. Genetiska algoritmer fungerar bra i situationer där 

målet är att optimera lösningar iterativt. Då målet med vägplanering är att optimera vägvalen 

ger genetiska algoritmer intressanta implementationer av vägplanering. Dock presterar 

genetiska algoritmer mestadels inte lika väl som andra söktekniker när målet är att få fram de 

mest optimala/korta vägarna. 

 

I detta arbete jämförs vägplaneringar av implementationerna Theta* och en genetisk algoritm 

med avseende på deras estetiska egenskaper. Fokuset ligger här på vilken väg som anses vara 

mest förutsägbar. Testerna har genomförts med testpersoner i dynamiska miljöer, det vill säga 

miljöer där vektorernas vikter kan ändras under programmets körning. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs de övergripande koncepten i mer detalj för att presentera en 

vetenskaplig grund för arbetet. Avsnitt 2.1 introducerar vägplanering först generellt och går 

sedan in mer på djupet för två implementationer av vägplanering. I avsnitt 2.2 förklaras 

genetiska algoritmer och de olika stegen som krävs för att generera lämpliga lösningar. 

Därefter ges i avsnitt 2.3 exempel på tidigare arbeten och tankar kring dessa. 

2.1 Vägplanering 

Vägplanering, eller pathfinding på engelska, definieras (Bourg & Seemann, 2004) på en 

grundläggande nivå som en process för en spelkaraktär att förflytta sig från dess ursprungliga 

position till en önskad plats.  

“Many different types of pathfinding problems exist. Unfortunately, no one 

solution is appropriate to every type of pathfinding problem. The solution 

depends on the specifics of the pathfinding requirements for any given game. 

For example, is the destination moving or stationary? Are obstacles present? If 

so, are the obstacles moving? What is the terrain like? Is the shortest solution 

always the best solution? A longer path along a road might be quicker than a 

shorter path over hills reaching a specific destination. Perhaps you just want a 

game character to move around or explore the game environment intelligently. 

Because there are so many types of pathfinding problems, it wouldn’t be 

appropriate to select just one solution.” 

Bourg & Seemann, 2004, s. 96 

Precis som författarna skriver i utdraget ovan finns det många olika vägplaneringsproblem. 

Det kan finnas flera olika alternativ på vägar från spelkaraktärens position till den 

eftertraktade destinationen. Ett exempel på en vägegenskap som kan anses definiera den bästa 

lösningen är längd, det vill säga att den kortaste vägen är den bästa. Bourg & Seemann (2004) 

ger ett exempel på en alternativ ”bästa” väg: en längre väg med färre svängar som därför kan 

korsas snabbare än en kortare väg med fler svängar. Detta förutsätter dock att spelet hanterar 

hastighet på ett sådant sätt att svängningar fördröjer förflyttningen. Syftet med exemplet är 

att visa att det inte finns en objektiv definition på den mest eftersökta vägegenskapen. Det är 

subjektivitet som avgör vilka lösningar som föredras. 

2.1.1 Sökrymd 

En sökrymd är en logisk representation av en spelmiljö för att lättare kunna utföra sökningar. 

Sökrymder har inte visuella representationer i spelvärldarna utan sparas istället i exempelvis 

matriser och återspeglar spelmiljöer med hjälp av värden såsom koordinater och 

besökskostnad. Sökrymden består av en graf som innehåller alla kopplingarna mellan noderna 

i miljön. En nod representerar här en plats i världen som kan agera som delpunkt under en 

vägplanering (Hjelm, 2009). Besökskostnad betyder hur mycket det kostar för att en väg skall 

passera igenom en punkt. Ifall en kort väg önskas blir därmed de högre besöksvikterna en 

faktor som avgör i vilka håll vägarna kan komma att sträcka sig. Om besökskostnaderna inte 

kan förändras under körning innebär detta att sökrymden är statisk. Skulle det däremot gå att 

ändra vissa, eller alla, besökskostnader någon gång under körning så skulle sökrymden klassas 

som dynamisk. 
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2.1.2 A* 

A* (svenska ”A-stjärna” eller engelska ”A-star”) (Hart, Nilsson & Raphael, 1968) fortlöper 

utifrån spelkaraktärens koordinater genom att dela upp sökningen till omkringliggande 

noder. Denna förgrening fortsätter till dess att sökningen nått destinationen (Bourg & 

Seemann, 2004). Under förgreningarna läggs de närliggande besökbara koordinaterna till i 

en lista som ofta kallas open list (Hart et al., 1968; Bourg & Seemann, 2004). När alla grannar 

till en nod har lagts till i kön plockas en punkt ut ur listan för att genomföra samma process 

ifrån denna nod (Bourg & Seemann, 2004). Processen som avgör i vilken ordning grannarna 

skall läggas till i kön beror på antaganden om miljön. Exakt hur punkterna evalueras kan 

variera mellan olika implementationer och miljöer, men noden med bäst evaluering besöks 

innan de övriga. Ett exempel på en heuristik i en rutbaserad miljö vore att beräkna de 

euklidiska avstånden till destinationen (Buckland, 2005) och besöka den närmaste punkten 

först. 

Utöver open list för de noder som skall besökas finns även en closed list för de noder som har 

besökts (Hart et al., 1968; Bourg & Seemann, 2004). En nod läggs till i closed list när den 

plockas ut ur open list. En sökning är över när destinationsnoden lagts till i closed list. För att 

återskapa vägen som togs för att nå målet följer man nodernas föräldranoder (varifrån noden 

besöktes) till startpositionen (Bourg & Seemann, 2004). 

Med en bra heuristik kan A* finna en optimal väg snabbare än exempelvis Dijkstras algoritm 

(Hart et al., 1968), en algoritm som alltid garanterar den kortaste vägen (se Dijkstra, (1959) 

för ytterligare information). Sämre heuristiker bidrar till mindre optimala vägar och längre 

söktider, men algoritmen garanterar alltid en lösning. Det enda undantaget är i miljöer där 

det inte finns några möjliga vägar från startpositionen till den önskade punkten (till exempel 

om miljön är helt blockerad av hinder) (Hart et al., 1968). 

2.1.3 Theta* 

Basic Theta* (kallas härmed Theta*) är en vidareutveckling av A* baserat i rutbaserade miljöer 

(Kenny, Nash, Koenig & Felner, 2010). Figur 1 visar ett exempel på en statisk rutbaserad miljö. 

 

Figur 1 Bild på en rutbaserad miljö. Vit representerar besökbara noder och grå 
representerar hinder. 
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Idén bakom Theta* är att behandla de optimala vägarna i system för att uppnå kortare och 

mer direkta vägar. Utvecklarna av algoritmen uttrycker det på följande vis: 

“A* finds grid paths (that is, paths constrained to grid edges) quickly, but grid 

paths are often not true shortest paths (that is, shortest paths in the terrain) 

since their potential headings are artificially constrained to multiples of 45 

degrees” 

Daniel et al, 2010, s. 533 

Det är värt att notera att restriktionerna på multipler av 45 grader som författarna nämner 

kan uppenbara sig mer i vissa spel än andra. Detta beror till stor del på ifall diagonal 

förflyttning tillåts eller inte. Figur 2 visar tre olika vägar som alla går mellan samma start och 

slutpunkt. I mitten syns en väg av A* som tillåter diagonal förflyttning, till höger syns en väg 

av A* som endast tillåter horisontell och vertikal förflyttning. Theta* visar här en väg där en 

del av lösningen inte följer en av förflyttningsriktningarna i A* (nord, nord-öst, nord-väst, öst, 

väst, syd, syd-öst, syd-väst) och istället visar på ett segment som går syd-syd-öst mellan (2, 3) 

och (3, 1). Skillnaden mellan denna lösning och vägen till höger i Figur 2 bör vara extremt 

tydlig, men även skillnaden mellan Theta* och vägen i mitten bör vara märkbar. Det är dessa 

riktningsbyten som Daniel et al. (2010) ämnat reducera genom utvecklandet av Theta* för att 

få fram mer direkta vägar. För att kunna utnyttja denna förbättring krävs dock att 

spelkaraktärerna inte begränsas till förflyttning längs rutnätet. 

 

Figur 2 Theta* till vänster. A* med diagonaler i mitten. A* utan diagonaler till 
höger. 

Författarnas algoritm skiljer sig från A* i det att Theta* inte måste välja noder att besöka som 

ligger strax intill en nuvarande nod. Nästa nod att besöka kan istället ligga var som helst i 

miljön förutsatt att noden inte blockeras av ett hinder (Daniel et al., 2010). Ett hinder betyder 

i denna kontext att positionen inte kan besökas av spelkaraktärer. Ett exempel på en visuell 

representation av ett hinder är en vägg, då det inte går att navigera genom en vägg måste man 

navigera runt väggen. 

Då Theta* är en vidareutveckling av A* betyder detta att flera av egenskaperna i A* återfinner 

sig i Theta*. Samma open list och closed list (Hart et al, 1968) som beskrevs i 2.1.2 för A* 

används av Theta*. Heuristiken i A* kan också lätt återanvändas och även för Theta* passar 

en mätning av det euklidiska avståndet till målet bra för att avgöra vilka noder som skall 

besökas. Med detta sagt så liknar ordningen som noder besöks under vägplaneringen A*, dock 

kan många onödiga mellannoder tas bort (Nash, 2013). Det som tillåter att en nästkommande 

nod i en väg kan ligga i stort sett var som helst i sökrymden är att när en närliggande nod 

besöks så undersöker algoritmen ifall det ligger ett hinder mellan punkterna. Ifall det inte 
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finns något hinder mellan punkterna betyder det att denna närliggande punkt kan besökas 

direkt från föregående nod istället för att först gå till nuvarande nod (Daniel et al., 2010). I en 

exempelsökning (se Figur 2) uppenbarar sig denna process mellan punkterna (2, 3) och (3, 1). 

Oberoende av vilket testfall man jämför Theta* med så ser man att Theta* avgjort att noder i 

A*s vägar inte är nödvändiga. Ser man på bilden i mitten i Figur 2 framstår det att punkten 

(3, 2) inte behövs för att nå fram mellan (2, 3) och (3, 1). I testfallet till höger i Figur 2 ser man 

istället att både punkterna (2, 2) och (3, 2) inte behövs för vägen, i detta exempel ses även 

(3, 0) som en onödig punkt för att nå mellan (3, 1) och (4, 0).  

2.1.4 Förutsägbarhet 

Vägar som går från nod till nod genom grafer kan uppfattas som oregelbundna och vettiga 

vägval kan orsaka märkliga utseenden (Millington & Funge, 2009). Pinter (2001) påstår att 

programmerare gång på gång har kommit fram till att A* kan vara en olämplig algoritm för 

att skapa realistisk förflyttning i spel. Rabin (2000) bidrar ytterligare till detta då han tar upp 

ämnet i boken Game Programming Gems (DeLoura (red), 2000): 

“Paths calculated by A* often look like they were constructed by someone who 

was drunk. They weave and bob their way efficiently to the goal, but it sure 

doesn’t look natural. This is a serious problem that undermines the 

believability of any game’s AI. There are two ways to deal with this issue. The 

first is to promote straight paths within the A* algorithm; the second is to clean 

up the mess after the path has been calculated.” 

Rabin, 2000, s. 264 

För att ta itu med dessa optimala, men dessvärre oregelbundna, vägar föreslår Rabin (2000) 

tre åtgärder:  

• Se till att göra vägarna rakare 

• Ge vägarna mjukare riktningsbyten 

• Göra vägarna mer direkta 

Dessa förslag kan lätt gå hand i hand. En rakare väg innebär färre riktningsbyten och mjukare 

riktningsbyten bidrar till rakare vägar (i allmänhet). Rakare vägar kan även bidra till mer 

direkta vägar. Millington & Funge (2009) styrker att mjukare vägar är väsentliga för att AI 

skall uppfattas som smart och påstår att en artificiell intelligens som tar en väg med många 

riktningsbyten inte upplevs som intelligent. Även Pinter (2001) fokuserar på att presentera 

alternativa algoritmer för att uppnå mjukare och rakare vägar. 

De ovannämnda åtgärderna har konstruerats utefter vägplanering som fokuserar på att 

generera så korta vägar som möjligt. Med detta i åtanke går det likaså att definiera vad en mer 

mänsklig och förutsägbar väg skulle känneteckna. Det faktum att åtgärderna är uttänkta för 

statiska miljöer bör inte påverka hur de kan appliceras på vägar i dynamiska miljöer. 

Förutsägbara vägar definieras därför i detta arbete som lösningar med kännetecknen: raka 

segment, mjuka riktningsbyten och få onödiga omvägar (få längre vägval). 

2.2 Genetiska algoritmer 

En genetisk algoritm bygger på evolution och naturligt urval (Darwin, 1859) inom biologin. 

Darwin (1859) skrev att individer från alla arter anpassar sig till sina omgivningar för att 
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förbättra sina chanser till överlevnad. Genetiska algoritmer bygger på denna princip om att 

låta individer anpassa sig till sina omgivningar för att förbättra resultaten. Individerna i dessa 

fall representeras av algoritmernas lösningar och en lösning består av ett flertal gener och det 

är genernas värden som avgör hur en lösning ser ut. Precis som i biologins värld tar det ett 

antal generationer innan en individs anpassning till omgivningen sprider sig genom artens 

population och på så vis uppenbarar sig i lösningarna. Även hur en generation skapas är 

baserat på biologin. Via sexuell reproduktion kan två individer skaffa barn. Ett barn tilldelas 

en del av föräldrarnas kännetecken och får även en del egna kännetecken. Dessa nya 

kännetecken beror på mutation och beror i biologin på felkopieringar av DNA. Mutation 

bidrar både till evolutionens inverkan på arter och till missbildningar. Det naturliga urval som 

Darwin (1859) nämner innebär att de bäst anpassade individerna väljs ut för reproduktion. 

Vad som gör att en individ anses vara bättre än en annan kan bero på många saker: styrka, 

intelligens, smidighet, hörsel, syn, osv. För att återskapa detta i en genetisk algoritm används 

en evaluering: fitness (se avsnitt 2.2.2). Med hjälp av detta värde väljs två individer ut för att 

skapa nya individer med hjälp av genfördelning (benämns crossover) och mutation. 

2.2.1 Första generationen 

Varje genetisk algoritm behöver en utgångspunkt för att kunna optimera individerna och 

uppnå användbara resultat. Hur en generation initieras kan variera. Det är möjligt att ha en 

första generation med exakt likadana individer och det är även möjligt att ha en första 

generation som är full av endast olika individer. Det är dock betydligt mer givande med en 

varierad population då den genetiska processen då kan bli mycket mer effektiv (Bourg & 

Seemann, 2004). 

2.2.2 Fitnessberäkning 

Fitness är namnet på den evalueringsfunktion som rangordnar hur pass bra en lösning är 

(Bourg & Seemann, 2004). Vad fitnessfunktionen mäter är upp till programmeraren och kan 

variera mycket mellan olika program och problem. Fitnessberäkningen är ett viktigt steg i 

evolutionsprocessen då den identifierar de bäst anpassade individerna i populationen (Bourg 

& Seemann, 2004). I ett exempel med katapulter som slungar stenar skulle en fitnessfunktion 

kunna bestå av att mäta distansen som en sten har slungats. Med hjälp av detta resultat 

rangordnas katapulterna efter bäst presterande individ. 

2.2.3 Selektion 

Selektion representerar den del i biologin där djur väljer ut en partner för att para sig. I 

naturen kan det förekomma att djur med bättre egenskaper som styrka utgör populära 

partners. För att återskapa detta i en genetisk algoritm används rangordningen från 

fitnessfunktionen (Bourg & Seemann, 2004). Det finns dock flera sätt att använda sig av 

fitnessvärdena. Ett sätt att välja ut partners är att se till att alla individer tilldelas en 

proportionerlig fitness, det vill säga en andel av populationens totala fitness. 

I ett exempel med tre katapulter med syftet att slunga stenar där de tre individerna kastat 

stenar 10, 4, respektive 6 meter skulle katapulternas proportionerliga fitness bli: 10/20, 4/20 

och 6/20. Om man därefter bestämmer sig för att använda en roulettehjulsbaserad selektion 

(Lipowski & Lipowska, 2011) skulle alla individerna ha samma förutsättningar för att väljas ut 

(alla selektionsmetoder garanterar inte att alla kan väljas). Därmed skulle de tre katapulterna 

ha 50%, 20%, respektive 30% chans att bli utvalda som föräldrar. 
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En annan vanligt förekommande selektionsmetod är turneringsbaserad selektion (Miller & 

Goldberg, 1995). Med denna metod väljs ett antal individer slumpmässigt ut ur populationen 

för att få ta del i en turnering där vinnarna får reproducera framtida individer. Antalet 

individer som deltar i turneringen påverkar sannolikheten att individer med sämre 

fitnessvärden får reproducera (når snabbare lokala optima). Med endast några få individer 

som deltar är chansen att en sämre presterande individ blir utvald högre än ifall många 

individer får delta (får mer diversifiering) (Miller & Goldberg, 1995). 

2.2.4 Evolution 

I evolutionssteget skapas nya individer utifrån föräldrarna som valts ut i selektionstadiet 

(Bourg & Seemann, 2004). De nya individerna får likt i biologin ta del av vissa gener från den 

ena föräldern och vissa gener från den andra föräldern (Darwin, 1859). Det måste dock inte 

vara två föräldrar som parar sig, det är även möjligt att kombinera fler föräldrar för att skapa 

nya individer (Bourg & Seemann, 2004; Alsouly & Bennaceur, 2016).  

Fördelningen av föräldrarnas gener kallas crossover (Bourg & Seemann, 2004). Hur generna 

fördelas kan dock variera. Till exempel förklarar Bourg & Seemann (2004) genom en bild av 

två föräldrar att den nya individen får hälften av sina gener från respektive förälder. Alsouly 

& Bennaceur (2016) jämför istället föräldrarnas gener för att avgöra vilken gen som vore mest 

lämplig för den nya individen. Förutsatt att en crossover sker med två föräldrar produceras 

två nya individer (Nomura, 1997). Då det går att genomföra crossover med fler föräldrar skulle 

även antalet nya individer kunna variera, dock involverar samtliga crossovers i denna rapport 

två föräldrar. 

Efter en crossover sker även mutation. Detta sker för att förhindra att samtliga individer 

utvecklas mot samma lösning. Mutation bidrar positivt till diversifiering i en population och 

ifall en mutation inte bidrar positivt till populationen dör egenskapen ut (Bourg & Seemann, 

2004). Ett exempel på mutationsprocessen är att varje gen har en risk för att muteras. Ifall en 

gen skall muteras (bestäms via slumpgenerering) kan genen antingen bytas ut mot en annan 

gen eller tas bort, eller så kan ytterligare en gen läggas till på dess plats (Alsouly & Bennaceur, 

2016). Vad som händer under mutationsprocessen beror på programstrukturen och syftet 

med algoritmen. Det viktiga med mutation under evolutionen är att individerna kan påverkas 

på annat sätt än deras föräldrars gener. 

2.3 Relaterad/tidigare forskning 

Alsouly & Bennaceur (2016) tar upp en implementation av genetiska algoritmer avsedd för att 

navigera en robot genom en miljö med hinder. Här konstrueras individer av godtyckliga 

längder i ett koordinatsystem. I och med godtyckliga längder blir implementationen av 

crossover påverkad, men idén är densamma: den nya generationen skall tilldelas gener från 

två föräldrar. Fitnessfunktionen består, förutom euklidiskt avstånd till destinationen, av 

avståndet genom hinder som individerna passerar. Crossover sker på ett mer systematiskt vis 

än den mer allmänna beskrivningen av Bourg & Seemann (2004) i 2.2.4. Här jämförs varje 

förälders gen för att se vilken som ger den kortaste vägen mot målet och den bäst passande 

genen tilldelas avkomman. Syftet med denna mer specifika crossover är att snabbare få 

optimala vägar vilket författarna även åstadkommer med ett antal nya mutationsoperatorer. 

De mutationsoperatorer som beskrivs som följande: 
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• Lägga till nod: väljer en index i en individ och lägger till en ny nod efter genen på 

indexens position 

• Ta bort nod: väljer en index i en individ och tar bort genen på indexens position 

• Byt ut nod: väljer en index i en individ och ersätter genen på indexens position med en 

ny nod 

• Förkorta väg: reducerar antalet onödiga kurvor genom att ta bort närliggande noder 

som anses onödiga 

• Korrigera väg: tar bort gener som redan förekommit i samma individ och ser till att 

rättar till ogiltiga segment genom att använda sig av en annan sökteknik, exempelvis 

A* 

Wahlström (2015) skriver att vägar kan estetiskt optimeras baserat på Rabins (2000) 

åtgärder: “(1) att göra vägar rakare, (2) att göra vägar mjukare och, (3) att göra vägar mer 

direkta”. I arbetet jämför Wahlström två varianter av A* anpassade för att förfina vägarna: A* 

Post Smoothed (se Thorpe, 1984; Daniel et al., 2010) och Basic Theta* (se Mu & Rodriguez-

moreno, 2012; Nash & Koenig, 2013). Miljöerna är statiska i testfallen och A* Post Smoothed 

konstateras korsa hindren oftare än Basic Theta*. Med tanke på att Wahlströms tester gjordes 

i statiska miljöer behöver detta inte gälla i dynamiska sökrymder. Det är ändå värt att evaluera 

lösningarna i experimenten efter riktlinjerna för att optimera vägarna estetiskt. 

Larsson (2017) använder sig av Alsouly & Bennaceurs (2016) implementation för att jämföra 

prestandan mellan en genetisk algoritm och A* i statiska spelmiljöer. Det som jämförs är 

tidseffektivitet och väglängder. Testerna visar att den genetiska algoritmen uppnår samma 

väglängder i stora miljöer utan hinder och med bättre tidseffektivitet. I alla övriga miljöer, det 

vill säga små miljöer och/eller nivåer med hinder, uppnår A* bättre resultat. 

Någonting som är värt att notera är att dessa verks sökrymder endast består av besökbara 

respektive icke-besökbara noder. I en sökrymd bestående av olika besöksvikter, olika grader 

av hinder (men besökbara hinder), bör algoritmerna fortfarande prestera väl. 

Tidsskillnaderna som observeras av Larsson (2017) kan i dynamiska miljöer bli irrelevanta. 

En sökning som sker mycket snabbare i en statisk miljö skulle kunna ta längre tid och som 

Wahlström (2015) konstaterar så finns det risk för att A* Post Smoothed och Basic Theta* 

kolliderar med hinder. Detta betyder att det är möjligt att en genetisk algoritm skulle kunna 

utföra ett bättre jobb med att skapa förutsägbara vägar. Förutsägbara vägar betecknas precis 

som i 2.1.4 som vägar med kännetecknen: raka segment, mjuka riktningsbyten och få onödiga 

längre vägval. 
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3 Problemformulering  

Ger vägplanering med genetiska algoritmer mer förutsägbara vägar än Theta* i dynamiska 

miljöer? Syftet med detta forskningsarbete är att besvara denna frågeställning. För att 

genomföra detta krävs definitioner av både förutsägbara vägar och dynamiska miljöer. Med 

definitionen från 2.1.4 är vägar mer förutsägbara om de är mjukare, rakare och mer direkta än 

andra vägar. Med denna definition skulle en väg från övre vänstra hörn i en kvadrat till nedre 

högra hörn i samma kvadrat vara mer förutsägbar om vägen vore en diagonal linje än en 

sicksackad stig. På samma vis skulle en smått kurvad väg anses mer förutsägbar än en 

parabolliknande väg. 

 

Figur 3 Vägen till vänster är mer förutsägbar då den är mer direkt än vägen till 
höger. Vägen är även mjukare då den inte har skarpa svängar som vägen till höger. 

 

Figur 4 Vägen till vänster kan ses som mer förutsägbar då den är mer direkt än 
vägen till höger. Båda vägarna är mjuka men det kan hända att vägen till höger 

verkar rakare. Dock rör sig vägen till vänster mer rakt i allmänhet. 

Som bilderna ovan visar kan det ibland vara svårt att avgöra när en väg är mer förutsägbar än 

en annan. En vägs förutsägbarhet relaterar till estetik och subjektivitet. I och med detta var 

det nödvändigt att utföra en enkätundersökning med testpersoner för att avgöra resultatet av 

vägplaneringarna. 

En dynamisk miljö definieras precis som i 2.1.1 som en sökrymd där besökskostnaderna kan 

förändras under programmets körning. Hur pass mycket de förändras är arbiträrt. Detta 

innebär att en viss nods besökskostnad skulle kunna ändras från exempelvis 10 till 1 medan 

en annan besökskostnad ändras från 3 till 10000. Alla besökskostnader måste inte förändras, 

det viktiga är att samtliga besökskostnader kan förändras. 

Ett exempel på en miljö där samtliga besökskostnader förväntas kunna förändras under 

körningen är en ökenmiljö bestående av sand eller grus. I en sådan miljö skulle vindar kunna 

förflytta sanden runt i världen vilket även innebär at besökskostnaderna måste uppdateras för 



 
10 

att representera de nya högarna sand som samlats. Hypotesen är att i en miljö av detta slag 

kommer en genetisk algoritm kunna uppnå ett mer förutsägbart resultat än Theta*. 

Anledningen till detta är att från frame till frame kommer vägen som genererats av Theta* 

kunna förändras markant. En genetisk algoritm tar dock flera generationer för att förbättra en 

lösning i större utsträckning. Detta betyder att den genetiska algoritmen inte lär hinna 

förbättra vägen för lokala förändringar (närliggande noderna till AI-agenten) under endast 

några få generationer. Detta betyder att de beräknade vägarna inte blir optimala, dock är idén 

att den slutgiltiga sammansättningen av vägarna från frame till frame blir mer förutsägbar om 

man tänker mer på den generella miljön och inte alla enstaka förändringar. 

För att detta skall vara möjligt kan inte miljön förändras slumpmässigt då detta skulle 

förhindra en genetisk algoritm från att återanvända föregående frames lösningar. Idén med 

att representera en acceptabel miljö som även visar en ökenmiljö är att använda sig av 

noisefunktioner och låta miljön förändras genom att justera parametrarna.  

Valet av den deterministiska algoritmen (Theta*) gjordes utifrån den anledningen att A* är en 

mycket brett använd sökalgoritm och vägvalen som Theta* gör inte är begränsade av vinklar 

à 45° eller 90°. Argumentet för varför detta är en önskvärd egenskap är att den genetiska 

algoritmen inte heller begränsas av sökrymdens vektorers vinklar. En jämförelse mellan A* 

och den utvalda genetiska algoritmen skulle därför kunna ses som ensidig eftersom A* inte 

skulle ge lika direkta vägar (vägarna skulle innehålla mer riktningsbyten än Theta*). 

3.1 Metodbeskrivning 

Arbetet bestod av att konstruera en sökrymd med möjlighet till förändrade besöksvikter 

beroende på en noisefunktion. Därefter konstruerades två vägplaneringsalgoritmer: Theta* 

och en genetisk algoritm. Den genetiska algoritmen bygger på Alsouly & Bennaceurs (2016) 

implementation och är avsedd för vägplanering. 

Steg två var att skapa en visuell indikation för den fortlöpande vägplaneringen. Då 

sökningarna görs varje gång som miljön förändras måste de koordinater som agenterna besökt 

markeras. Det ansågs även vara en bra idé att markera ut den nuvarande lösningen till 

destinationen för att indikera i vilken riktning vägen förväntas gå. 

När testmiljön väl färdigställts genomfördes tester med testpersoner genom en enkät. Då 

vägplanering är väldigt nära relaterat till datorspel valdes individer som har erfarenhet av att 

spela datorspel i någon mån. Med hjälp av åsikterna angående förutsägbarheten i vägarna 

sammanställdes resultaten för att avgöra ifall enkätundersökningen bekräftar 

frågeställningen eller ej. Enkäten bestod av fyra frågor: 

• Rakhet: vilken väg anser ni ha mest raka segment? 

• Mjukhet: vilken väg anser ni ha mest mjuka svängar? 

• Direkthet: vilken väg anser ni innehåller minst antal omvägar? 

• Korthet: vilken väg anser ni vara kortast? 

3.2 Problematisering 

Eftersom estetik är ett subjektivt område krävs mer än en objektiv undersökning av de 

tekniska aspekterna i arbetet. Genom en enkätundersökning kan man istället sammanställa 

en objektiv slutsats utifrån subjektiva åsikter. Risken som kan uppstå i och med en enkät är 
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att försökspersonernas svar påverkas utifrån osäkerhet. Måhända visade ingen av vägarna 

några tydliga svar på frågorna? Ifall försökspersonerna var osäkra på vilken väg som de anser 

mest förutsägbar kan därmed en slumpfaktor bli en del av statistiken. Intervjuer skulle tillåtit 

mer detaljerade svar på frågorna, dock skulle det även blivit svårare att sammanställa 

resultaten utifrån mer spridda svar. Med avsikt att förhindra otydligheter bad jag därför även 

försökspersonerna att motivera sina svar. Detta bör ha förhindrat att försökspersonerna var 

osäkra på sina svar, och i de fall då de var osäkra fanns det möjlighet att svara blankt. 

Ett annat problem som hade kunnat uppstå med enkätundersökningen är statistik där det inte 

går att dra några slutsatser. Exempelvis hade väg 1 kanske setts som rakare, mjukare, mer 

direkt och kortare av 60%, 40%, 50%, respektive 50%. Dessa resultat skulle inte ha visat tydligt 

på huruvida implementationen av den genetiska algoritmen skapar mer förutsägbara vägar i 

dynamiska miljöer eller inte. Detta skulle inte ha gett ett tydligt svar på frågeställningen för 

arbetet. Istället skulle en slutsats angående ifall Theta* och den genetiska algoritmen 

producerar lika förutsägbara vägar behövt dras. Alternativt skulle ytterligare forskning krävas 

för tydligare svar. Detta problem uppstod i viss mån (se avsnitt 5.2 och 5.3) dock gick det att 

dra slutsatser utifrån resultaten trots väldigt lika statistik. 
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4 Genomförande 

Detta kapitel har för avsikt att ge insikt i planeringsprocessen (se avsnitt 4.1) och utvecklingen 

av artefakten avsedd för enkätundersökningen (se avsnitt 4.2). Därefter följer några tankar 

som uppkommit under arbetstiden (se avsnitt 4.3). 

4.1 Planering 

För att genomföra ett arbete som ämnar besvara frågeställningen om huruvida en genetisk 

algoritm kan producera mer förutsägbara vägar än Theta* krävs ett antal designval. Theta* är 

redan en väldefinierad vidareutveckling av A* (Daniel et al., 2010; Nash & Koenig, 2013). När 

det kommer till genetiska algoritmer finns det däremot många fler alternativ att fundera över. 

En genetisk algoritm är endast ett begrepp och ett generellt sätt att utveckla lösningar till 

problem. En genetisk algoritms implementation påverkar dess beteende avsevärt. 

4.1.1 Genstruktur 

Innan projektarbetet implementerades en genetisk algoritm avsedd för vägplanering med 

grundläggande crossover och mutation. I denna prototyp valdes en genstruktur som var 

oberoende av sökrymden. Till skillnad från andra genetiska algoritmer (se exempel: Han, Baek 

& Kuc, 1997; Alsouly & Bennaceur, 2016) designade för vägplanering, som använder noder 

bestående av sökrymdens olika koordinater, användes istället i prototypen gener som 

representerade relativa riktningar. Det vill säga nästkommande riktning från nuvarande nods 

position. 

Denna genstruktur presterade betydligt sämre än förväntat och det faktum att vägarna var 

oberoende av sökrymden försvårade endast evolutionen då crossover väldigt ofta innebar att 

de nya generationerna inte längre nådde fram till slutpunkten. 

  

Figur 5 Två vägar (vänster och mitten) kombineras och skapar en ogiltig väg 
(höger)  

Som Figur 5 visar kan crossover påverkas väldigt negativt av relativa riktningar till skillnad 

från absoluta positioner. Vägen till vänster bestående av {öst, öst, nordost, öst, norr, norr} och 

vägen i mitten bestående av {norr, nordost, öst, öst, nordost} kombineras (de två första 

riktningarna från väg 1 och de fyra sista riktningarna från väg 2) och resulterar i en ogiltig väg. 

Med en genstruktur som istället visar vilken koordinat som skall besökas kan vägarna 

kombineras på ett sådant sätt att avkommorna också når fram till slutpunkten. I och med detta 

fastslogs det att den implementation som skulle komma att väljas skulle behöva använda sig 

av positionsbaserade gener. 
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4.1.2 Sökrymd 

För att undvika att samtliga vägplaneringar resulterar i en rak väg från A till B krävs någon 

slags hinder. Detta kan göras antingen genom att begränsa vissa noder i sökrymden från att 

besökas eller genom att öka noders kostnader för att göra det svårare att besöka noderna. De 

flesta moderna datorspel använder sig av ett flertal olika sorters terränger och därför skulle en 

varierande sökrymd bättre simulera miljöerna i datorspel. Figur 6 ger ett exempel på olika 

terränger representerade i en rutbaserad miljö. I spelet (Fire Emblem: The Blazing Sword., 

Intelligent Systems, 2003) varierar de olika terrängernas kostnader även mellan olika 

karaktärstyper. Exempelvis kan de inringade karaktärerna i Figur 6 besöka den inringade 

bergsmiljön medan de övriga karaktärerna i bilden inte har samma möjlighet. 

 

Figur 6 Skärmdump från Fire Emblem: The Blazing Sword (Intelligent 
Systems, 2003).  

Den aspekt i Fire Emblem (Intelligent Systems, 2003) som ger olika förflyttningsmöjligheter 

till olika karaktärer kommer inte behöva simuleras i arbetet. Detta är för att både Theta* och 

den genetiska algoritmen kräver samma förutsättningar för en rättvis jämförelse. Prototypen 

kommer dock att simulera skillnaderna i terräng mellan exempelvis berg, gräs och skog som 

kan urskiljas i Figur 6. 

4.1.3 Genetisk Algoritm 

I sökandet av en genetisk algoritm som utvecklats med avsikt för vägplanering hittades två 

implementationer anpassade för dynamiska miljöer. Dessa implementationer (Alsouly & 

Bennaceur, 2016; Han, Baek & Kuc, 1997) varierar i genstrukturerna. Han, Baek & Kuc (1997) 

delade i sin implementation upp en väg i segment där varje segment befinner sig ett visst 

intervall från varandra. 
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Figur 7 Vägar indelade i vinkelräta segment, till höger går en genererad väg 
mellan segmenten 

Som Figur 7 visar bidrar segmenten till att genernas positioner iterativt kommer närmare 

sökningens slutpunkt i parallellt led längs A-B. Genernas positioner benämns som knot points 

och punkten på segmentet närmast slutpunkten benämns som node point. Fitness beräknas 

med hjälp av skillnaden i avstånden från slutpunkten till knot points och node points, samt 

avstånden mellan knot points och hinder. Alsouly & Bennaceur (2016) tillåter istället att 

generna befinner sig var som helst i sökrymden. Fitness beräknas i deras implementation 

genom att beräkna vägens totala längd samt det totala avståndet av vägen som passerar genom 

hinder. 

Han et al. (1997) ger ingen beskrivning för hur selektions och evolutionsstegen 

implementeras. Alsouly & Bennaceur (2016) definierar dock tydligt hur de implementerat 

selektion och crossover, samt specificerar fem mutationsoperatorer. Denna mer detaljerade 

specifikation, samt samma fria möjlighet för genernas positioner som i Theta* bidrog till att 

Alsouly & Bennaceur’s (2016) genetiska algoritm valdes ut för implementation. 

4.2  Implementation 

4.2.1 Sökrymd 

Sökrymden består av ett antal noder i en tvådimensionell matris vars uppgift är att utgöra 

möjliga besökbara positioner för en genererad väg. En nod består av ett antal variabler för att 

algoritmerna skall kunna behandla sökrymden på ett effektivt sätt. Dessa variabler är följande: 

• Logisk position 

o Koordinater relativt till sökrymdsmatrisen 

• Världsposition 

o Koordinater i världsrymden 

• Har besökts? 

o Variabel med värde (sant/falskt) beroende på ifall noden har besökts av 

algoritmen 

• Distans 

o Det beräknade avståndet från startnoden  

• Besökskostnad 

o Kostnad som adderas till distansen när noden besöks 

• Förälder 

o Referens till noden därifrån vägen besökte denna nod 
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• Grannar 

o Referenser till samtliga noder som denna nod kan besöka (norr, öst, syd, väst, 

nordost, nordväst, sydost, sydväst) 

Sökrymden och noderna initieras under programmets start genom en nästlad for-loop. De 

logiska positionerna består av två komponenter, i och j. Dessa tilldelas värdena på iteratorerna 

från for-loopen, de logiska positionerna varierar därmed från (i: 0, j: 0) till (i: sökrymdens 

bredd, j: sökrymdens höjd). Därefter tilldelas världspositionerna med hjälp av variabler för 

horisontell/vertikal placering och horisontellt/vertikalt mellanrum enligt: 

𝑣ä𝑟𝑙𝑑𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑖) = ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑖) ∗ ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛𝑟𝑢𝑚 

𝑣ä𝑟𝑙𝑑𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑗) = 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑗) ∗ 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛𝑟𝑢𝑚 

Variablerna för ifall noden har besökts och distansen till noden initieras till falskt respektive  
-1. När Theta* besökt en nod markeras noden som att den har besökts (sant), detta förhindrar 
att samma nod riskerar att besökas flera gånger. Anledningen till att distansen initieras till ett 
negativt avstånd är för att motverka att värdet misstolkas som ett giltigt avstånd. 
När dessa defaultvärden har ställts in tilldelas alla nodernas grannar. Detta sker genom en 
nästlad for-loop där samtliga grannar korresponderar till noderna med omkringliggande 
logiska positioner. 

 

Figur 8 Exempel för noders grannar. x representerar aktuell nod, 0 
representerar giltiga grannar. 

Som Figur 8 visar finns det olika många grannar som kan tilldelas till en nod. För att en nods 

närliggande nod skall räknas som giltig granne får de logiska positionerna inte skilja sig mer 

än ett i både horisontellt och vertikalt led. Figur 8 visar tre olika situationer som kan uppstå 

(från vänster): 

• En nod har åtta giltiga grannar. 

•  En nod har fem giltiga grannar. Anledningen till att noden inte har åtta grannar är på 

grund av att dess logiska position befinner sig i utkanten av sökrymden vilket innebär 

att det inte finns några fler tillgängliga noder i alla riktningar. 

• En nod har tre giltiga grannar. Anledningen till att noden inte har fler grannar beror 

på att noden logiska position ligger i två utkanter av sökrymden vilket betyder att det 

saknas tillgängliga noder i två riktningar. 

Besökskostnad initieras med hjälp av en perlin-noisefunktion (se Flafla2, 2014) och 
uppdateras därefter varje gång miljön skall förändras. De exakta besökskostnaderna beräknas 
genom en linjär interpolation av perlin-noisefunktionen mellan en minimumkostnad och en 
maximumkostnad. Nya besökskostnader beräknas senare varje gång miljön förändras vilket 
sker genom att justera parametrarna för perlin-noise. För att representera miljön visuellt 
skapas ett spelobjekt per nod vars färger justeras med hjälp av samma linjära interpolation 
som besökskostnaderna. 
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När Theta* besöker en nod tilldelas nodens föräldervariabel föregående nod. Detta tillåter 
algoritmen att iterativt återvända från slutpunkten till startpunkten genom den väg som 
beräknats vara optimal. 

4.2.2 Theta* 

Innan sökningen börjar tar klassen ThetaStar start- och slutkoordinater för sökningen som 

input i en initialiseringsfunktion. Denna funktion ser till att initiera alla variabler som inte kan 

initieras innan programmets första frame har körts (vissa objekt kan inte refereras då de ännu 

inte skapats). Koordinaterna som ges motsvarar start- och slutpunkternas världspositioner 

och måste därför översättas till logiska positioner (se 4.2.1) för att kunna få tillgång till rätt 

noder. Denna översättning görs genom att iterera genom sökrymden med hjälp av en nästlad 

for-loop (en loop hanterar sökrymdens bredd och en hanterar sökrymdens höjd). För varje 

nod i sökrymden jämförs i loopen en nod i sökrymden (worldMatrix[i][j]) med funktionens 

input. Om nodens världsposition är tillräckligt nära funktionens input för start-/slutpunkt (på 

grund av flyttal är inte jämförelserna absoluta) sparas start- och slutnodernas logiska 

positioner undan. Detta gör det möjligt att starta Theta*s sökande från rätt nod samt avsluta 

sökandet när slutnoden nåtts. 

De större delarna av implementationen sker likt Daniel et al. (2010) beskriver algoritmen som 

en vidareutveckling av A*. En sak som skiljer sig från Theta*s specifikation är att sökrymden 

i detta arbete tillåter olika besökskostnader. En annan är att en priority queue inte utgör en 

del av C# eller Unitys (Unity Technologies, 2005) standardbibliotek, så istället används en 

lista för att hålla koll på noderna som skall besökas. Samtliga noder som undersöks för besök 

läggs till i listan och för att åstadkomma samma effekt som en priority queue itererar 

programmet genom listan och väljer ut den nod som har kortast uppskattat avstånd till 

slutnoden. Noden tas därefter bort från listan och alla nodens grannar undersöks förutsatt att 

noden inte är slutnoden. Att en nod undersöks betyder att nodens distans uppdateras. Detta 

görs på olika vis beroende på ifall en väg mellan noden och nuvarande nodens förälder 

blockeras av ett hinder eller ej. Om vägen blockeras av ett hinder ges noden en ny distans lika 

med: 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 (𝑛𝑜𝑑) = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 (𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑) + 𝑏𝑒𝑠ö𝑘𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (𝑛𝑜𝑑) 

Ifall vägen inte blockeras ges noden ett nytt avstånd enligt: 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 (𝑛𝑜𝑑) = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 (𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑠 𝑓ö𝑟ä𝑙𝑑𝑒𝑟) + 𝑏𝑒𝑠ö𝑘𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑)

+ 𝑏𝑒𝑠ö𝑘𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (𝑛𝑜𝑑) 

För att undersöka ifall en väg blockeras av ett hinder används funktionen LineOfSight på 

samma sätt som den definierats av Daniel et al. (2010) och Nash et al. (2013). Funktionen 

itererar genom alla noder som en linje mellan två punkter skulle överlappa. Om minst en nods 

besökskostnad är för hög (räknas därmed som hinder) anses vägen blockeras av ett hinder. 

Hela besöksprocessen upprepas sedan till slutnoden hittas eller till listan med noder är tom, 

det sistnämnda kan dock inte inträffa utan att någonting har gått fel i sökningen.  

4.2.3 Genetisk Algoritm 

Genernas struktur består av två variabler för att avgöra vilken logisk position (se 4.2.1) genen 

har samt två get-funktioner för att läsa av variablernas värden. Genens konstruktor består av 

tre parametrar: 
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• Horisontell logisk position 

• Vertikal logisk position 

• Stämmer logiska positioner? 

Hur de två första värdena utnyttjas beror på värdet på det tredje argumentet. Om värdet är 

sant tilldelas genens variabler de två första argumenten utan förändringar. Är värdet falskt 

innebär det att de två första argumenten istället skall hanteras som maximumvärden för 

logiska positioner. I ett sådant fall slumpgenereras tal mellan noll och argument ett samt 

mellan noll och argument två för att avgöra genens logiska position. 

En individ består främst av ett antal gener. När en individ skapas initierar den en variabel 

mellan 15 (gav bättre resultat än lägre värden under utvecklingen) och en parameters värde i 

konstruktorn. Den första och sista genen tilldelas start- och slutnodernas logiska positioner. 

De övriga genernas logiska positioner slumpgenereras med den förutsättning att noden som 

väljs inte får ha en besökskostnad som behandlas som ett hinder. Individerna ansvarar för 

genernas världspositioner för att enkelt kunna representera genererade vägar visuellt. Detta 

görs i samma steg som en individs fitness beräknas. Fitnessfunktionen definieras av Alsouly 

& Bennaceur (2016) som distansen som färdats mellan noderna plus en malus för avståndet 

som gått genom hinder. Under utvecklingen testades olika värden för malusen men inga 

värden gav märkbart bättre resultat än 2. Distansen beräknas genom att korsa minsta 

nödvändiga antal noder mellan generna och addera nodernas besökskostnader. Att minsta 

antalet noder besöks säkerställs genom att välja en nod beroende på hur stor vinkeln är mellan 

horisontella och vertikala avstånden mellan noden och målgenen. 

 

Figur 9 Vinkeln x mellan horisontella och vertikala avståndet 

Om vinkeln (Figur 9) är under 22.5° besöks en nod i sidled, är vinkeln över 67.5° besöks en 

nod i vertikalt led, är vinkeln mellan 22.5° och 67.5° besöks istället en nod i diagonal riktning. 

Anledningen till att just dessa vinklar valts är att vinklarna är gränsfallen för när en vinkel är 

närmare horisontalen/diagonalen/vertikalen. Alsouly & Bennaceur (2016) beskrev ingen 

sådan process, dock behövdes ett annat sätt än det euklidiska avståndet mellan noderna på 

grund av att noderna i detta arbete kan ha olika besökskostnader. 

Individerna har även i uppdrag att mutera vissa gener. Populationen hanterar när detta skall 

ske. Liksom i originalspecifikationen finns det fem olika mutationsoperatorer: 

• Lägg till en nod 

• Ta bort en nod 

• Byt ut en nod 

• Förkorta väg 

• Korrigera väg 

Dessvärre är Alsouly & Bennaceurs (2016) beskrivning för att förkorta vägarna inte detaljerad. 

Därför används samma process som Larsson (2017) beskriver i sin implementation: 
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“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 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.” 

Larsson, 2017, s. 21 

Alsouly & Bennaceur (2016) bidrar med en ny “intelligent” crossover där deras pseudo-kod 

skapar en ny individ. Det framgår dock inte tydligt från arbetet huruvida ytterligare en individ 

skall skapas ifrån de gener som inte användes till den första avkomman. Larsson (2017) 

implementerade i sitt arbete en crossover enligt specifikationen som endast skapar en individ. 

Detta arbetes crossover skapar två avkommor. För att göra detta sparas alla gemensamma 

gener från föräldrarna i en lista. Avkomma nummer två börjar tilldelas gener från den förälder 

vars första gen inte tilldelades avkomma nummer ett. Efter detta tilldelas avkomman två gener 

till dess att genen som tilldelats finns i listan med gemensamma gener. När detta gjorts 

jämförs genen näst i tur för att se vilken förälder som föregående gen gavs till avkomma 

nummer ett, avkomma nummer två får då nästkommande gener från den andra föräldern. 

4.2.4 Förflyttning 

När Theta* och den genetiska algoritmen har beräknat en väg från start till slut förflyttas den 

nuvarande punkten en bit längs vägen. Denna nuvarande punkt hanteras därefter som 

startpunkt i efterkommande sökningar. Sökrymdens noder är begränsade i antal men både 

Theta* och den genetiska algoritmen är anpassade för vägar som kan passera genom ett stort 

antal noder. För att förhindra att en punkt skulle kunna hamna utanför en nods position under 

en förflyttning så har inte punkternas positioner begränsats till nodernas koordinater. En 

punkts logiska position är den närmaste noden, men i visuella syften får världspositionen 

behandlas som en fri position.  

 

Figur 10 a visar en punkt begränsad till en nods världsposition, b visar en punkt 
med fri världsposition. 

Resultatet av att de mer fria koordinaterna blir att vägarna bättre representeras utefter Theta* 

och Alsouly & Bennaceurs (2016) icke nodbegränsade vägval. Varje ny “startnod” använder 

dock närmaste logiska position för att beräkna de nästkommande generations vägar. 

Miljön visas som tidigare nämnts med spelobjekt vars färger har interpolerats linjärt med 

avseende på nodernas besökskostnader. I miljön syns även punkter för båda algoritmerna: 

punkter som har besökts och punkter som kan komma att besökas. För att visa i vilken ordning 

som punkterna har besökts/skall besökas ritas linjer mellan punkterna. Miljöns besöksvikter 

kan förändras för varje delsteg på vägen som tas. Detta görs genom att generera ett flertal 

texturer med perlin-noisefunktioner. Miljön interpoleras sedan från originalmiljön till den 
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andra texturen. För att närmare granska vilka delsteg som var mer förutsägbara under 

väggenereringen kan användaren klicka på punkterna som besökts för att återskapa miljön till 

dess dåvarande läge. 

4.3 Eftertanke 

4.3.1 Val av genetisk algoritm 

En av anledningarna till att Alsouly & Bennaceurs (2016) specifikation valdes istället för Han 

et al. (1997) var för att arbetet var mer detaljerat med hänsyn till den evolutionära delen. Efter 

att ha gjort ett flertal tester på egen hand och några pilottester har den implementerade 

genetiska algoritmen varierat en del i dess egenskap för direkta vägar. Möjligen skulle den 

genstruktur som Han et al. (1997) specificerat ge mer direkta vägval då generna gradvis rör sig 

närmare slutpunkten i parallellt led längs en linje mellan start och slut (se Figur 7). Det är 

dock inte säkert att en mer direkt väg skulle ge mer förutsägbara vägar då det även beror på 

hur miljön förändras. Hur som helst hade det varit intressant att jämföra fler 

implementationer av genetiska algoritmer än endast en för att finna fler alternativ till 

söktekniker som inte bygger på evolutionära egenskaper. 

4.3.2 Mätning av förutsägbarhet 

Istället för att skapa en enkätundersökning hade det varit lättare att skapa testfall där 

programmet kan avgöra vilken väg som är mest förutsägbar med hjälp av beräkningar. 

Problemet är att förutsägbarheten som definieras med hjälp av Rabins (2000), Pinters (2001) 

och Millington & Funges (2009) konstateranden inte går att mäta på något enkelt sätt. 

Eftersom det finns tre aspekter (raka vägar, mjuka vägar och direkta vägar) skulle det krävas 

enormt många fall för att kunna sammanställa resultat utan egen subjektivitet. Å andra sidan 

är enkätundersökningar också subjektiva. Ett alternativ till en enkät skulle därför kunnat vara 

en mätning av de tre aspekterna för förutsägbarhet var för sig, och efter ett stort antal testfall 

göra ett försök till att sammanställa resultaten och samtidigt försöka se vilken aspekt som är 

viktigast. 
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5 Utvärdering 

Detta kapitel har för avsikt att presentera den enkätundersökning som genomförts med hjälp 

av artefakten som redovisats i kapitel 4. Avsnitt 5.1 visar undersökningens resultat. I avsnitt 

5.2 presenteras en analys av resultaten. Kapitlet avslutas i avsnitt 5.3 med en slutsats rörande 

undersökningens resultat och analys. 

5.1 Presentation av undersökning 

Enkätundersökningen bestod av tjugo testmiljöer uppdelade i fyra delar (se Appendix A). 

Under pilotundersökningen bestod varje del av tio vägar. Detta visade sig dock ta för lång tid 

att genomföra tester med och därför består enkätundersökningen av fyra delar med fem 

testmiljöer var. De olika delarna skiljer sig i det att parametrarnas värden för miljön varierar. 

Värdena som anpassades i de olika delarna påverkar både utseendet på miljön och 

hanteringen av hinder. Miljön varierades för en större mängd olika testfall. Parametrarna 

relaterade till hinder var främst: 

• Minimumkostnad; minsta besökskostnad en nod kan ha 

• Maximumkostnad; högsta besökskostnad en nod kan ha 

• Hinderkostnad; tröskelvärde för att en nod skall behandlas som ett hinder (alla noder 

med besökskostnader som är lika med eller högre än hinderkostnaden anses vara 

hinder) 

Minimumkostnaden har sedan pilotundersökningen varit 1 för att nollvärden och negativa 

värden kan förhindra programmet från att hitta giltiga vägar. Det har inte heller funnits några 

anledningar till att höja minimumkostnaden. Maximumkostnaden var under 

pilotundersökningen 10 men inför enkätundersökningen ändrades detta till 100 för att kunna 

urskilja mer gradvisa variationer (både i den visuella representationen av miljön och i de 

genererade vägarna). I och med att maximumkostnaden höjdes behövde också 

hinderkostnaden ökas (från pilotundersökningens 5). Detta då Alsouly & Bennaceur (2016) 

skriver att den ursprungliga populationen initieras med noder som inte är hinder. Om man 

gör ett antagande om att miljön har noder med jämnt fördelade besöksvikter skulle 

hinderkostnaden motsvara den procentuella andelen noder som inte är hinder (exempel: 1 

nod per besöksvikt från 1 till 100; hinderkostnad på 43; antal hinder: 100 – 43 = 57). 

Frågorna som ställdes under testerna var följande: 

• Vilken väg har mjukast kurvor? 

• Vilken väg har mest raka segment? 

• Vilken väg är mest direkt? 

• Vilken väg är kortast? 

De två sistnämnda frågorna skiljer sig i det att den kortaste vägen tar hänsyn till miljön medan 

den mest direkta vägen endast fokuserar på vilken väg som tar minst omvägar. De tre första 

frågorna utgår ifrån Rabins (2000) förslag på hur man kan göra vägar mer förutsägbara. Den 

fjärde frågan ställdes för att se ifall den varierande miljön påverkade testpersonernas syn på 

vilken väg som var mest optimal. Testerna genomfördes på 16 testpersoner och de deltagande 

kunde för varje fråga välja mellan att svara antingen att den gröna vägen (genetisk algoritm) 
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eller den vita vägen (Theta*) gav bäst resultat. Ifall en testperson inte kunde avgöra vilken väg 

som utförde en uppgift bäst kunde även ett oavgjort resultat noteras. 

Tabell 1 Resultat från enkätundersökning 

 

Tabell 1 visar en sammanställning av samtliga testresultaten samt summor av de olika 

kategorierna. GA representerar resultaten för den genetiska algoritmen och T representerar 

resultaten för Theta*. GA/T anger i decimaler (0 till 1; motsvarar 0% till 100%) hur stor andel 

svaren för den genetiska algoritmen utgjorde testfallet. Grafen i Figur 11 visar hur stor andel 

röster den genetiska algoritmen fått per väg för att lättare illustrera den genetiska algoritmens 

prestation i kriterierna för förutsägbarhet. 

 

Figur 11 Andel röster som utgör den genetiska algoritmen.  
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Både kriteriet för vilken väg som är mest direkt och kriteriet för vilken väg som är kortast 

bygger på samma idé om omvägar. Därmed väger fokuset på den mest optimala vägen in mer 

än den mjukaste eller rakaste vägen. Tabell 2 och Tabell 3 visar resultaten utan dessa kriterier. 

Graferna i Figur 12 Figur 13 förtydligar sökteknikernas prestationer genom att visa den 

genetiska algoritmens andel röster. 

Tabell 2 Enkätsvar utan kriteriet för mest direkta vägar 

 

 

Figur 12 Andel röster som utgör den genetiska algoritmen, exklusive kriteriet för 
direkta vägar. 
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Tabell 3 Enkätsvar utan kriteriet för kortaste vägar 

 

 

Figur 13 Andel röster som utgör den genetiska algoritmen, exklusive kriteriet för 
korta vägar. 

5.2 Analys 

Innan enkätundersökningen tydde pilotundersökningen och egna tester på att den genetiska 

algoritmen presterar märkbart sämre än Theta*. Enkätundersökningen ger dock resultat som 

kan tolkas annorlunda. Enligt Figur 11 uppnådde den genetiska algoritmen decimaler över 0,5, 

det vill säga att den presterade bättre än Theta*, i 9 av 20 testfall. Som det går att se i Tabell 1 

i det nedre högra hörnet låg medelvärdet för dessa decimaler på 0,472 och medianvärdet på 

0,436. Detta indikerar att om man tar hänsyn till alla de fyra kriterierna från 

enkätundersökningen så presterade den genetiska algoritmen sämre. 
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Dock konstruerades kriteriet för den kortaste vägen för att undersöka huruvida den varierande 

miljön påverkat vägvalen. Detta då ingen av Alsouly & Bennaceur (2016), Rabin (2000) eller 

Daniel et al. (2010) nämner miljöer med olika besökskostnader. För att jämföra dessa 

kategorier går det att jämföra summorna längst ned i Tabell 1. fick summorna för kategorin 

direkt förhållandet 116:192 mellan den genetiska algoritmen och Theta* medan kategorin kort 

fick förhållandet 104:207. 

116

116 + 192
= 0,377 

104

104 + 207
= 0,334 

Värdena är som förväntat inte identiska då miljön har haft en viss påverkan på hur vägarna 

uppfattas som kortast. Skillnaden i kategorierna ligger dock endast på runt 4,3% vilket tyder 

på att jämförelserna mellan sökalgoritmerna skulle påverkas negativt ifall båda kriterierna 

mäts samtidigt. 

Figur 12 visar att den genetiska algoritmen presterar bättre än Theta* i 10 av 20 testfall och 

korrelerar med ett medelvärde på 0,506 och ett medianvärde på 0,468 (se det nedre högra 

hörnet i Tabell 2). Detta betyder att om man istället för att bara ta hänsyn till vilka vägar som 

är mest direkta även väger in miljöns påverkan så presterar den genetiska algoritmen något 

bättre än Theta*. Dock indikerar det låga medianvärdet att Theta* presterat bättre i många 

testfall. Att medelvärdet överskrider 0,5 visar på att den genetiska algoritmen presterat ytterst 

bra på ett antal testfall (exempelvis visar testfall 2 ett värde på 0,979) men det låga 

medianvärdet tyder på att den genetiska algoritmen inte presterar bra i en majoritet av fallen. 

Tabell 3 visar statistiken för prestationerna utan kriteriet för de kortaste vägarna. Även här 

presterar den genetiska algoritmen bättre än Theta* i 10 av 20 testfall (se höger spalt eller 

Figur 13). Medelvärdet blir denna gång på 0,520 och medianvärdet når upp till 0,518. Än en 

gång tyder medelvärdet på att den genetiska algoritmen presterat marginellt bättre än Theta* 

medan det låga medianvärdet innebär att de två sökalgoritmerna uppvisar nästintill jämlika 

resultat. 

Enkätundersökningen gav bättre resultat än förväntat. Som det går att se i Appendix B var 

min uppfattning av kriterierna inte lika god för den genetiska algoritmen. Under studiens gång 

har det istället verkat som att Theta* skulle visa sig prestera mer förutsägbart. Trots att den 

genetiska algoritmen inte presterat bättre än Theta* i fler testfall lyckas Alsouly & Bennaceurs 

(2016) specifikation uppnå ett bättre genomsnitt än Nash & Koenigs (2013) specifikation. Då 

medianvärdet för testerna är lägre när kriteriet för korta vägar inräknas (se Tabell 2) än när 

kriteriet för direkta vägar inräknas (se Tabell 3) så innebär det att den genetiska algoritmen 

inte är lika bra som Theta* på att ta korta vägar. Detta överensstämmer dock med min hypotes 

om att en genetisk algoritm kan agera mer förutsägbart genom att inte alltid ta de kortaste 

vägvalen. Dock är prestationer på 0-2% inte nog för att avgöra om den genetiska algoritmens 

förutsägbarhet i enkätundersökningen är relaterad till hypotesen. 

Förutom att jämföra statistiken för testfallen går det även att inspektera kriterierna var för sig. 

Enligt Tabell 1 har kriterierna följande förhållanden mellan den genetiska algoritmen och 

Theta* (se summor längst ned i tabellen): 

• Mjuk, 130:181 
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• Rak, 243:65 

• Direkt, 116:192 

• Kort, 104:207 

Utifrån studien är den mest jämna kategorin vilken väg som ger mest mjuka vägar, där den 

genetiska algoritmen ansetts prestera bäst i 41,8% av fallen. De mest raka vägarna domineras 

starkt av den genetiska algoritmen som presterat bäst i 78,9% av testerna. I den sista av Rabins 

(2000) kategorier, direkta vägar, presterade den genetiska algoritmen bäst i 37,7%. Slutligen 

presterade den genetiska algoritmen sämst i den egenintroducerade kategorin för de kortaste 

vägarna där den endast uppnådde bäst vägar i 33,4% av testfallen. 

5.3 Slutsatser 

Hur mycket de olika kriterierna faktiskt bör vägas in i beräkningar och/eller jämförelser av 
förutsägbarhet kan denna studie inte besvara. För att framställa resultat för vilken av 
sökalgoritmerna som ger mest förutsägbara vägar i dynamiska miljöer har det gjorts ett 
antagande om att alla kriterierna (se Rabin, 2000) har varit lika viktiga. Efter att ha undersökt 
området under en tid känner jag att faktorn för vilken väg som är mjukast är mycket viktigare 
än vilken väg som är rakast. Den dynamiska miljön har inte heller varit erratisk nog för att 
skapa de scenarion som ledde mig till den ursprungliga hypotesen om att genetiska algoritmer 
kan skapa mer förutsägbara vägar än deterministiska sökalgoritmer i dynamiska miljöer. De 
tänkta scenariona var att hinder skulle framträda framför agenten som beräknar vägen. I ett 
sådant fall skulle en deterministisk algoritm söka sig runt hindret medan en genetisk algoritm 
ibland söker sig igenom hindret. Om flera hinder träder fram framför agenten i rad skulle den 
genetiska algoritmen upplevas som mer förutsägbar. Detta var tanken och det förekom 
definitivt testfall som det beskrivna under utvecklingen, dessvärre är de i minoritet. 
Innan jag besvarar hypotesens tillhörande frågeställning: “ger vägplanering med genetiska 
algoritmer mer förutsägbara vägar än Theta* i dynamiska miljöer?” kommer några 
upplysningar. Den första är att endast en genetisk algoritm (Alsouly & Bennaceur, 2016) har 
testats i studien. Den andra är att dynamiska miljöer är ett väldigt brett uttryck. En dynamisk 
miljö kan till exempel: 

• Förändras mjukt från en miljö till en annan som i denna studie 

• Förändras skarpt mellan miljöer som i pilotundersökningen 

• Förändras konstant likt myrornas krig (se Wikipedia, 2018) 
Den sista upplysningen är att förutsägbarheten i denna studie grundar sig i Rabins (2000) tips 
för hur man kan optimera en väg för att bli mer förutsägbar: mjukare, rakare och mer direkta 
vägar. Dessa kriterier anses vara lika viktiga men det finns inget underlag för detta. 
Utifrån enkätundersökningens resultat går det att konstatera att den genetiska algoritmen 
designad av Alsouly & Bennaceur (2016) uppnår jämnvärdiga resultat som den 
deterministiska sökalgoritmen Basic Theta* designad av Daniel et al. (2010). Medelvärdena 
där antingen kategorin för den kortaste vägen (extra kriterium utöver Rabins (2000) förslag) 
eller för den mest direkta vägen exkluderats, ligger över 50% (se avsnitt 5.2). 50% indikerar i 
detta fallet att den genetiska algoritmen presterar lika bra som Theta* och värden över 50% 
att den presterar bättre. Med värden på 50,6% och 52,0% har den genetiska algoritmen 
visserligen presterat bättre men marginalerna är mindre än 2%. Medianvärdena ligger på 
46,8% och 51,8% vilket tyder på att sökteknikerna är väldigt jämna. Att den ena medianen 
ligger på 46,8% indikerar faktiskt att den genetiska algoritmens medelvärde på 50,6% endast 
uppnåtts tack vare några enstaka väldigt bra prestationer. 
Min slutsats är att genetiska algoritmer utifrån denna studie kan ge mer förutsägbara vägar i 
dynamiska miljöer. Det finns dock inga garantier för detta. Alsouly & Bennaceurs (2016) 
specifikation har i undersökningen presterat lite bättre än Theta* (se Daniel et al., 2010) i 
kvalitet, men i antal testfall har den genetiska algoritmen inte lyckats slå Theta*. 
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6 Avslutande diskussion 

Detta kapitel avser ge en sammanfattning av arbetet (se avsnitt 6.1) och därefter en diskussion 

(se avsnitt 6.2). Avsnitt 6.3 avslutar kapitlet med förslag på framtida arbeten inom området. 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med arbetet har varit att jämföra förutsägbarheten i vägar generade av genetiska 

algoritmer och deterministiska algoritmer i dynamiska miljöer. Den genetiska algoritmen som 

valdes var Alsouly & Bennaceurs (2016) specifikation. Anledningen till valet var att algoritmen 

var avsedd för vägplanering, följde en genstruktur som grundade sig i noders koordinater (till 

skillnad från riktningar som jag tidigare arbetat med) samt var utvecklad för dynamiska 

miljöer. Valet av den deterministiska algoritmen baserades utifrån att Basic Theta* (Daniel et 

al., 2010) är en vidareutveckling av industristandarden A* (Larsson, 2017). Basic Theta* 

valdes över A* då A* begränsas till vägval via multipler av 45° vinklar medan Theta*s vägval 

är vinkelfria likt den genetiska algoritmen (se avsnitt 2.1.2 och 2.1.3). 

Genomförandet och hur algoritmerna har implementerats beskrivs i kapitel 4. 

Implementationerna bygger på pseudokoderna i Daniel et al. (2010) och Alsouly & Bennaceurs 

(2016) arbeten. Den dynamiska miljön implementerades med hjälp av en perlin-noisefunktion 

baserad på Unitys dokumentation (Unity, 2018). Med hjälp av artefakten genomfördes en 

enkätundersökning utefter Rabins (2000) förslag på hur man kan göra vägar mer 

förutsägbara. 

Resultaten från enkätundersökningen visar på att en genetisk algoritm kan ge mer 

förutsägbara vägar än Theta*. Dock var den genetiska algoritmens resultat endast marginellt 

bättre (≤2%) och därför dras slutsatsen att det behövs mer forskning för att fastslå hur viktiga 

Rabins (2000) olika kategorier är för vägars förutsägbarhet. Den genetiska algoritmen 

presterade nämligen endast bättre i kategorin för rakast vägar, där samtliga vägar presterade 

i genomsnitt 78,7% bättre än Theta*. Att den genetiska algoritmen uppnått bättre resultat än 

Theta* trots att den i genomsnitt presterat sämre i två av tre kategorier (tre av fyra om man 

räknar in det egenintroducerade kriteriet för kortaste vägar) tyder starkt på att kriterierna inte 

bör behandlas lika. 

6.2 Diskussion 

Arbetet har haft syftet att bidra till forskning inom estetisk vägplanering i hopp om att positivt 

förbättra spelupplevelser. Rabin (2000, s. 64) skriver: “Paths calculated by A* often look like 

they were constructed by someone who was drunk. They weave and bob their way efficiently 

to the goal, but it sure doesn’t look natural.”. Han påstår att A* inte ger naturliga vägar och 

distraherande moment i spel kan försämra upplevelsen i spel (Sweetser & Wyeth, 2005). 

Hoppet var att en genetisk algoritm skulle ge mer förutsägbara vägar för att spelare inte skall 

uppmärksamma onaturliga vägval. I och med att resultaten visar på att den genetiska 

algoritmen som testats (Alsouly & Bennaceur, 2016) knappt presterade märkbart bättre än 

Theta* är det heller inte värt att implementera deras algoritm istället för Theta*. Genetiska 

algoritmer ger mer variation i de vägar som genereras eftersom att de inte är deterministiska. 

Beroende på vad ett spel har för syfte med vägplaneringen skulle en genetisk algoritm därför 

kunna vara intressant, speciellt då denna studien kommit fram till att Alsouly & Bennaceurs 

(2016) specifikation är något mer förutsägbar än Theta*. Målet med vägplaneringen i dessa 
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spel skulle dock inte få ligga på konsekventa vägval då en deterministisk algoritm alltid 

kommer vara mer konsekvent än en icke-deterministisk algoritm. 

När det kommer till Rabins (2000) åtgärder för att göra vägar mer förutsägbara har jag under 

genomförandet av enkätundersökningen kommit fram till en hypotes om att mjuka vägar är 

viktigare än raka vägar. På samma sätt bör det vara viktigare att en väg är direkt än att den är 

rak. Nedan i Figur 14 syns två vägar: till vänster en väg som är mer rak och till höger en väg 

som är mer direkt.  

 

Figur 14 Till vänster: en rak väg, till höger en direkt väg 

Vilken väg som är mer mjuk i Figur 14 beror på uppfattning. Den vänstra vägen kan ses som 

mjukare för att den endast har en sväng medan den till höger har två (båda har en 90° sväng). 

Den högra vägen skulle kunna ses som mjukare för att den har två kurvor à 135° och en à 90° 

vilket ger ett genomsnitt på 120°. Om man bestämmer sig för att inte mäta vilken väg som är 

mjukast eller förutsätter att en enkätundersökning skulle anse vägarna som lika mjuka så bör 

vägen till höger, i min uppfattning, vara mer förutsägbar.  

 

Figur 15 Till vänster en mjuk väg, till höger en rak väg 

På samma sätt kan man i Figur 15 argumentera för vilken väg som är mest direkt. Det är svårt 

att avgöra vilken som faktiskt är mest direkt då båda vägar tar omvägar. Om man än en gång 

förutsätter att båda vägarna är lika direkta så är vägen till vänster, enligt mig, mer förutsägbar. 

En väg som startar åt ett håll och svänger mjukt mot målet känns mer naturligt än en väg som 

rör sig direkt mot målet men gör några oväntade skarpa svängar. 

Som det säkerligen har framgått är estetisk vägplanering ett mycket subjektivt område. Det är 

inte säkert att andra instämmer med mina åsikter och slutsatser om vilka aspekter är viktigast 

för att vägar skall anses förutsägbara. För att nå fler slutsatser om förutsägbara vägar krävs 

ytterligare enkätundersökningar av diverse slag. Detta arbete utgör endast en liten del av 

estetisk vägplanering och det krävs mer forskning för att både styrka mina resultat och för att 

förtydliga definitionen av förutsägbarhet i vägplanering. 
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6.2.1 Etiska överväganden 

Syftet med den här studien har varit att förbättra upplevelsen i spel genom att fastslå om 

genetiska algoritmer kan användas för att ge mer förutsägbara vägar. Solarski (2013) 

kommenterar att estetik är en viktig del av spelupplevelsen: 

“A better understanding of traditional art techniques, and video game 

aesthetics, will lead to richer gaming experiences, and may require a rethinking 

of established studio structures and the collaborative roles of game designers 

and artists.” 

Solarski (2013), s. 1 

Forskningen har ämnat förbättra människors liv i vardagen och orsakar ingen mänsklig skada, 

därför har inte några större etiska val krävts. Testpersonerna informerades om studiens syfte 

innan, under, eller efter testerna. Under testerna fanns hjälp tillgänglig på plats för att besvara 

frågor som testpersonerna hade, dock var instruktionerna så minimala som möjligt för att 

gynna instinktiva bedömningar över inlärda bedömningar. Det var frivilligt att deltaga i 

enkätundersökningen och testpersonerna hade möjlighet att avsluta testerna när som helst. 

Dessutom har resultaten från testerna endast använts i forskningssyfte, trots att ingen känslig 

information utgjorde del av testerna. 

6.3 Framtida arbete 

Som nämndes i avsnitt 4.3.1 fanns det under projektets planering en annan specifikation (Han 

et al., 1997) för en genetisk algoritm med intressant genstruktur. I och med att denna 

genstruktur (Han et al, 1997) leder till att vägarna alltid rör sig mot målet (se avsnitt 4.1.3 och 

Figur 7) skulle denna genetiska algoritm kunna ge mer direkta vägval än Alsouly & Bennaceurs 

(2016) specifikation. Detta är endast spekulation då specifikationen inte har implementerats 

i artefakten, men en studie lik denna vore intressant med denna (eller annan genetisk 

algoritm) för att utöka forskning inom estetisk vägplanering. 

Det vore även intressant och väldigt givande för framtida forskningar inom förutsägbarhet att 

undersöka hur viktiga olika aspekter är för att vägar skall uppfattas som förutsägbara. Det är 

även möjligt att introducera nya kategorier och jämföra resultaten med Rabins (2000) 

åtgärder. Både vidare forskning via enkätundersökningar och genom mätningar direkt i 

artefakter är möjligheter. Det är inte viktigt vilken av metoderna som används, det intressanta 

är att se ifall det går att bryta ned definitionen för förutsägbara vägar till användbara riktlinjer 

för att förbättra spelupplevelser.  

Detta arbete har använt en dynamisk miljö för jämförelserna i vägplanering. Det vore 

intressant att undersöka hur volatiliteten i miljön påverkar förutsägbarheten i genererade 

vägar. Bidrar mer volatila miljöer (miljöer som ändras oftare och snabbare) till att vägar blir 

mer eller mindre förutsägbara? Räcker Rabins (2000) åtgärder till för att tillfredsställa 

förutsägbarheten i dynamiska miljöer alls? 
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 I 

Appendix A -  Testfall 

Nedan finns exempel av testfallen som visades under enkätundersökningen. Theta* genererar 

samma väg varje gång som programmen körs. Vägarna genererade med den genetiska 

algoritmen kan ibland variera. 

1.exe: 

Väg 1: Theta* väljer en mjukare och mer direkt väg. Den genetiska algoritmens väg är dock 

rakare i och med de långa raksträckorna. 

Väg 2: Både Theta* och den genetiska algoritmen tar mjuka och direkta vägar. Den genetiska 

algoritmen ger en marginellt, men väldigt märkbar, bättre väg i samtliga kategorier.  

 



 II 

Väg 3: Den genetiska algoritmen ger en rakare väg med mjukare svängar, dock är det oklart 

vilken väg som är mest direkt. 

 

Väg 4: Den genetiska algoritmen ger en mer direkt väg. Den genetiska algoritmens väg anses 

också vara lite mer mjuk och rak. 

 

  



 III 

Väg 5: Theta* anses ge en mjukare och mer direkt väg medan den genetiska algoritmen ger en 

mer rak väg. 

 

2.exe: 

Väg 1: Theta* ger mer mjuka och direkta vägar. Vägarna anses ha lika raka delar.  

 

  



 IV 

Väg 2: Theta* ger mer direkta och mjuka vägar. I majoriteten av körningarna gav den 

genetiska algoritmen mer raka vägar, detta visas dock inte i detta körexempel. 

 

Väg 3: Den genetiska algoritmen presterar bättre i samtliga kategorier.  

 

  



 V 

Väg 4: Den genetiska algoritmen ger en mer mjuk och direkt väg. Theta* ger en märkbart 

rakare väg enligt undersökningen, dock skulle jag själv anse dessa som lika raka.  

 

Väg 5: Den genetiska algoritmen röstas vara den rakare vägen av samtliga deltagare. Theta* 

gav en marginellt mer direkt väg och den genetiska algoritmen gav en något mjukare väg. Jag 

tror att den genetiska algoritmens vägval ansågs mjuka för att Theta* gav många skarpa 

svängar medan den genetiska algoritmen gav färre skarpa svängar. Dock ger Theta* även fler 

mjuka svängar än den genetiska algoritmen. 

 

  



 VI 

3.exe: 

Väg 1: Theta* och den genetiska algoritmen gav nästan exakt samma vägval under alla 

testfallen men Theta* bedömdes ge lite bättre vägval i samtliga kategorier. 

 

Väg 2: Theta* och den genetiska algoritmen gav samma vägval under de flesta av testfallen. 

Theta* presterade bättre i alla kategorier, dock tycker jag att den genetiska algoritmen ger en 

mer direkt väg. 

 

  



 VII 

Väg 3: Theta* och den genetiska fick i många testfall exakt samma vägval vilket innebar att 

testpersonerna endast kunde svara när den genetiska algoritmen inte fann samma väg som 

Theta*. Theta* ansågs vara mer direkt och mjuk. Båda algoritmerna gav lika raka vägval. 

 

Väg 4: Theta* ger en mjukare väg. Den genetiska algoritmen ger en rakare och mer direkt väg. 

 

  



 VIII 

Väg 5: Theta* ger en mer direkt och mjukare väg än den genetiska algoritmen som ger en 

väldigt rak väg. 

 

4.exe: 

Väg 1: Theta* ger mer mjuka och direkta vägar. Den genetiska algoritmen ger rakare vägar.  

 

  



 IX 

Väg 2: Den genetiska algoritmen gav mer mjuka och raka vägar. Theta* gav mer direkta vägar. 

 

Väg 3: Theta* gav mjukare vägar. Den genetiska algoritmen gav mer raka och direkta vägar. 

 

  



 X 

Väg 4: Theta* ger mycket mer mjuka och direkta vägval. Den genetiska algoritmen ger rakare 

vägval.  

 

Väg 5: Den genetiska algoritmen ger rakare och mjukare vägval. Theta* ger en mer direkt väg. 

 

  



 XI 

Appendix B -  Författarens testresultat 

Detta appendix redovisar de resultat som togs fram genom att jag genomförde samma tester 

som testpersonerna. 

Resultat: till vänster syns vilken väg som röstades i varje kategori (vägarna är listade i samma 

ordning som testpersonernas svar). Till höger syns hur många av svaren som tillhörde vilken 

kategori för sökteknikerna. 

 

  



 XII 

De förväntade resultaten enligt enkätundersökningen. En sökteknik anses vara förväntad för 

en viss kategori och väg om majoriteten av testpersonerna röstade på tekniken. Vid lika röster 

finns inget förväntat svar. 

 

Jämför man dessa värden med resultaten i början av Appendix B ser man att en märkbar andel 

av svaren inte överensstämmer med de förväntade värdena. Detta förekommer mer exakt i 19 

av 80 svarsvärden eller runt 23,8%. Givetvis är det inte förbjudet att ens subjektivitet inte 

följer majoriteten. Det är även möjligt att den genetiska algoritmen som genererats under min 

testning varierat mycket från övriga testpersoners. Under studien har jag haft intrycket av att 

Theta* presterat bättre än den genetiska algoritmen. Därför kommer det inte som en 

överraskning att mina resultat pekar på att Theta* är mer förutsägbar, svaren stämde dock 

överens med enkätundersökningen till 76,2%. 


