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Sammanfattning 
Den här undersökningen har jämfört ifall ett gemensamt dynamiskt flödesfält som fylls 

allteftersom kan prestera bättre än när varje agent måste fylla sitt eget flödesfält. Ett antal 

scenarion har skapats för att ta reda på vilket sätt teknikerna skiljer sig. Ett scenario 

utvärderas genom att automatiskt placera ut en stor mängd agenter och notera FPS under 

testets gång. Dessa data presenteras sedan i en gemensam graf för de två teknikerna där 

skiljaktigheterna går att observera. Efter testning visar det sig att de två största anledningarna 

till skillnaden i prestanda är beroende på storleken av agenternas sökrymd samt hur många 

spridda mål det finns. En stor sökrymd försämrar den icke dynamiska tekniken medan den 

dynamiska presterar bra. Många spridda mål försämrar den dynamiska teknikens prestanda 

på grund av att fältet inte kan återanvändas. Resultatet diskuteras kunna användas i en 

hybridlösning för vektorfält, samt kunna jämföras med ett komplett flödesfält. 

Nyckelord: Flödesfält, Dynamisk, Vägplanering, A*, Dijkstra 
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1 Introduktion 

Artificiell intelligens har väldigt stor påverkan i dagens klimat. AI förväntas kunna föra 

konversation som en riktig människa, tolka bilder eller mönster korrekt och kunna lösa 

komplicerade optimeringsproblem. Även inom spel-AI blir kraven högre. AI-agenter 

förväntas bete sig naturligt och verklighetstroget samtidigt som de ska vara effektiva rent 

prestandamässigt. AI kan också användas till att ge spelaren en upplevelse genom 

skräddarsydd intelligens gentemot en äkta intelligens som finns hos människor (Dill, 2013) 

Ett vanligt område inom just spel-AI är vägplanering. Kraven har även här ökat då många spel, 

främst realtidsstrategispel (RTS-spel), uppmuntrar spelaren att skapa stora grupper agenter 

att skicka ut i strid, samtidigt som de ska navigeras effektivt.  

En vanlig algoritm för vägplanering är A* (Hart, Nilsson & Raphael, 1968). Den här algoritmen 

tillåter agenter att snabbt och effektivt hitta den kortaste vägen till målet. En annan liknande 

algoritm är Dijkstras algoritm (1959). Även den hittar kortaste vägen, men oftast inte lika 

effektivt som A*. Ytterligare en variant för vägplanering är användningen av flödesfält. Med 

flödesfält kan man på ett mer kostnadseffektivt sätt (Pentheny, 2013) navigera stora mängder 

agenter i en värld genom att undvika överflödiga vägsökningar. Alla varianter är möjliga 

lösningar inom RTS-spel där man ska navigera stora grupper agenter.  

Den här undersökningen fokuserade på skillnaden mellan att använda ett dynamiskt fyllt 

gemensamt flödesfält och att skapa ett flödesfält per agent inom vägplanering med många 

agenter och flera distinkta mål. För att göra detta skapades en 2D-miljö som består av ett antal 

scenarion. Dessa scenarion är uppbyggda med olika mängder byggnader och en godtycklig 

mängd agenter som är placerade på olika sätt. Syftet med att ha flera scenarion var att 

undersöka prestandan i form av bilduppdateringar per sekund för vägplaneringsalgoritmerna 

och sedan redovisa skillnaderna mellan dessa. Utifrån den givna datan mellan de olika 

scenariona kan orsaker till skillnader upptäckas. För att samla in data användes programmet 

Fraps (Beepa, 1999) för varje körning.  

För att göra flödesfältet dynamiskt skapas ett konvext skal för varje byggnad. Det konvexa 

skalet är en polygon med hörn som består av agenternas startpositioner och byggnadens 

position. Detta skal skapar ett område av punkter som är bekräftade leder till rätt byggnad. 

Detta faktum utnyttjas av agenterna som i sin tur antingen direkt kan återanvända flödesfältet 

och börja förflytta sig, eller bygga ut det gemensamma fältet och skalet så att nästkommande 

agenter i sin tur kan återanvända det. 
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2 Bakgrund 

2.1 Artificiell intelligens 

Termen artificiell intelligens myntades först av Mccarthy (1955) och han menar att alla 

aspekter av intelligens eller inlärning kan bli så exakt beskrivet att en maskin kan skapas för 

att simulera det. Dessa maskiner ska likt människan kunna lösa problem och svara på frågor, 

men med fördelen att kunna lösa svåra beräkningsproblem mycket snabbare än vad 

människor klarar av. Vanliga problem kan innefatta mönsterigenkänning, trovärdiga 

konversationer eller planering av något slag. Idag finns det mycket pågående forskning kring 

maskininlärning som försöker träna AI till att bli bättre allteftersom den får mer erfarenhet. 

Det är inte ovanligt att en sådan AI tar mycket beräkningskraft för att få fram ett resultat.  

2.1.1 Spel-AI 

En spel-AI, till skillnad från en traditionell AI, måste ha i åtanke den begränsade mängd 

resurser som en vanlig användare oftast har. I spel bör inte en AI ta upp för mycket 

beräkningskraft alldeles för länge. Det är sällan ens några sekunder är acceptabelt. Spel-AI ska 

agera responsivt utan några större fördröjningar för att ge spelaren en så smidig 

spelupplevelse som möjligt. Med det menas att prestandan i form av bilduppdateringar per 

sekund inte ska försämras märkbart, samt att AI:n ska vara förutsägbar ifall spelaren är 

beroende av den. Som tidigare nämnt kan en spel-AI även vara anpassad för att ge en specifik 

upplevelse (Dill, 2013) beroende på vad utvecklarna har för avsikt. 

Ett väldigt vanligt användningsområde för AI inom spel är vägplanering. Agenter som ska 

navigera en spelvärld har funnits sedan Pacman (Bandai Namco, 1980) och har blivit mer och 

mer avancerade och krävande sedan dess. Ett exempel är RTS-spel där en stor mängd agenter 

ofta ska navigeras genom en oftast stor och varierad värld. Variation av miljön är i form av 

hinder som fungerar som icke passerbar terräng. En sådan spelvärld är oftast definierad som 

ett rutnät, Pacman (Bandai Namco, 1980), eller som en navigeringsmesh (Snook, 2000) som 

delar upp världen i diskreta polygoner, som i sin tur kan navigeras genom. Det är dessa 

områden, ruta eller polygon, som en spel-AI ofta betraktar som väg. 

2.1.2 Agent 

En agent i spelmiljö är oftast en karaktär eller enhet som kan förflytta sig och utföra olika 

handlingar beroende på vad den har för beteende. Agentens beteende beror ofta på vad miljön 

omkring den har för information, exempelvis om det finns hinder som den ska ta sig förbi eller 

en viss uppgift som kräver specifika handlingar. En agent kan även reagera på vissa händelser 

som den råkar ut för. Ett exempel är ifall en agent för närvarande letar efter spelaren. Agenten 

kan då reagera på att få syn på spelaren genom att börja jaga eller skjuta den, men för att göra 

detta måste den bland annat planera upp en väg att gå.  

2.2 Vägplanering 

2.2.1 Dijkstra 

Dijkstras algoritm (1959) är en väletablerad algoritm som används för vägplanering med 

viktade grafer. Den ser till att hitta alla kortaste vägar från en specifik nod, i form av en fysisk 

punkt i världen, till alla andra noder, eller en annan specifik nod om situationen kan nyttjas 

av det. Detta görs genom att utforska alla vägar från starten till alla närliggande noder och 
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markera den totala vikten det tog att ta sig dit. Efter att ha utforskat alla grannar till startnoden 

fortsätter den sedan först via den billigaste grannen och utforskar dess grannar på samma sätt, 

osv. med de andra grannarna i ökande ordning.  

Efter att ha utforskat hela grafen och markerat vikter på varje punkt kan man sedan räkna ut 

kortaste vägen. Det man gör är gå baklänges genom att välja en slutpunkt och subtrahera dess 

totalvikt med vikten från en av dess närliggande vägar. Om resultatet av subtraktionen är 

korrekt, exempelvis om en punkt med totalvikt 6 har en väg med vikt 1 och vägen leder till en 

punkt med totalvikt 5 så är det den kortaste vägen. Se Figur 1 för praktiskt exempel i ett rutnät. 

 

Figur 1 Dijkstras algoritm med start vid den gröna rutan. Skärmdump från 
applikation av Xueqiao Xu (2011). 

2.2.2 A* 

A* (Hart, Nilsson & Raphael, 1968) är en rekursiv vägsökningsalgoritm som är baserad på 

Dijkstras algoritm. Skillnaden med A* gentemot Dijkstras är att den använder en heuristik för 

att estimera den kortaste vägen fram till målet. Den här heuristiken är ofta fågelvägen från 

nuvarande punkt fram till målet, för att på så vis ge en bra estimering om den kortaste sträckan 

fram till målet.  

Algoritmen börjar med att en startpunkt väljs ut. Den här startpunktens grannar kommer 

expanderas och läggas i en sorterad öppen lista med avseende på den totala kostnad det tagit 

att ta sig till den, adderat med kostnaden för punktens heuristik till målet. När alla grannar 

expanderats väljs sedan den granne med lägst totala kostnad ut för att fortsätta sökningen. 

Den nya punktens grannar kommer i sin tur öppnas och läggas i den sorterade öppna listan, 

om de inte redan finns där. När en punkt har utforskats helt flyttas de från den öppna listan 

till en stängd lista för att konstatera att den kortaste vägen till den punkten är funnen. När 

målet till slut nås hittas vägen genom att backa från målpunkten till den punkt som den 

expanderades av osv. hela vägen till starten. Se Figur 2 för ett praktiskt exempel i ett rutnät. 
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Figur 2 A* och alla besökta noder. Skärmdump från applikation av Xueqiao Xu 
(2011). 

I praktiken skiljer sig A* från Dijkstra i form av antalet besökta noder. A* hittar alltid den 

bästa lösningen, oftast med ett färre antal besökta noder än Dijkstra. I absolut värsta fall är A* 

och Dijkstra jämlika i antalet besökta noder. I Figur 3 nedan visas skillnaden på antalet 

besökta noder mellan A* och Dijkstra när det finns hinder i vägen.  

 

Figur 3 Här syns skillnaden i antal besökta noder mellan A* (vänster) och 
Dijkstra (höger) för samma problem. Skärmdump från applikation av Xueqiao Xu 

(2011).  

 

2.2.3 Bredden-först sökning 

En simplare variant av grafsökning är den så kallade bredden-först-sökningen (Moore, 1959). 

Den börjar på en rotnod och söker igenom alla dess grannar innan den därefter går till dess 

första granne och gör samma sak. Den söker på bredden, alla grannar på samma nivå i grafen, 

först. Alla grannar till rotnoden är på en nivå, och alla grannar till den första nivåns noder är 



 5 

en annan nivå. I Figur 4 visas sökordningen för ett träd illustrerad av Alexander Drichel. För 

att till slut hitta en väg går man även här baklänges. När den nod som innehåller målet har 

hittats går man därefter bakåt i grafen via föräldranoderna tills man når rotnoden. De noder 

man går via på vägen tillbaka är således den kortaste vägen.  

 

Figur 4 ”Breadth-first-tree” av Drichel / CC BY-SA 3.0 

2.3 Flödesfält 

Flödesfält kan, inom vägplanering, ofta användas till att mer kostnadseffektivt förflytta stora 

mängder agenter genom en spelvärld, likt hur röksimuleringen av Fedkiw m.fl. (2001) 

fungerar där de delar upp en 3D-miljö i mindre sektorer och itererar igenom dessa för att 

beräkna dess nya kraftpåverkan på alla närliggande rökpartiklar. Eftersom en stor mängd 

enskilda beräkningar, i förhållande till antalet agenter, undviks kan man spara väldigt mycket 

prestanda. Agenterna kan använda sig av det förberäknade fältet direkt istället för att 

individuellt räkna ut en egen väg. Patil m.fl. (2011) förklarar hur de skapar ett sådant fält 

genom att utföra en modifierad sökning av Dijkstras algoritm från målet och utåt. Med hjälp 

av den sökningen kan de generera ett fält av vektorer som i sin tur alltid pekar i den riktning 

som leder till målet. De förklarar även att tidskomplexiteten beror på fältets storlek och inte 

antalet agenter. Ett exempel på hur det kan se ut när många agenter följer ett flöde visas i 

Figur 5. 

 

Figur 5 Demoapplikation av Pentheny (2013) som visar hur en stor mängd 
agenter använder sig av ett flödesfält för att navigera mot ett mål. 
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 För att implementera ett flödesfält, även kallat vektorfält eller riktningsfält, måste först en 

målpunkt definieras. Utifrån den här målpunkten gör man oftast en sökning utåt som 

beräknar kostnaden för varje punkt fram till målet. Efter att hela området har kartlagts gör 

man ytterligare en beräkning som skapar ett fält med riktningar som alltid pekar mot en 

billigare punkt. På så vis kommer alla punkter till slut leda till målet.  

2.4 Tidigare arbete 

2.4.1 Flödesfält 

Flera relevanta artiklar har lösningar som innefattar skapandet av ett flödesfält för den 

definierade spelvärlden. Ett väl etablerat exempel på detta är lösningen gjord av Treuille m.fl. 

(2006). Deras lösning består av ett antal lager som var för sig räknar ut olika egenskaper. 

Några exempel på lager är ett densitetslager som indikerar individers statiska position samt 

ett mållager som indikerar var individernas önskade position är. Dessa lager slås sedan 

samman för att bilda ett potentialfält för varje grupp. Grupperna använder sedan detta lager 

till att navigera från låg potential till hög potential, då potential blir högre ju närmre målet de 

är. De nämner i slutändan att denna lösning klarar av att köras i realtid även för stora grupper. 

Dock nämner de att det finns ett par begränsningar med lösningen. Ett exempel är att den 

nuvarande formuleringen inte är lämpad för en simulation där agenter bara ska vandra 

omkring utan något specifikt mål.  

Pentheny (2013) förklarar hur de använde en implementation av Dijkstra för att skapa ett 

flödesfält för deras mobilspel. Deras modifierade variant av Dijkstra itererar, som vanligt, 

igenom hela kartan för att räkna ut kortaste vägarna. Dessutom itereras hela kartan ytterligare 

en gång för att på så vis generera ett flödesfält mellan varje punkt. Han sammanfattar sitt 

resultat med att det blev en minimerad cpu-kostnad då överflödiga vägar inte behöver räknas 

om flera gånger. Han nämner även att lösningens tidskomplexitet är konstant, istället för 

linjär, med avseende på antalet agenter. 

2.4.2 Hybridfält 

Emerson (2013) argumenterar för en hybridlösning då spelvärlden börjar bli ganska stor. 

Hans lösning delar upp hela världen i ett antal större sektorer, där varje sektor innehåller en 

delmängd av alla hinder samt kopplingar till närliggande sektorer. För längre sträckor 

använder han A* för att bestämma vilka sektorer som måste navigeras genom. Därefter skapas 

ett flödesfält inom de nödvändiga sektorerna längs den funna sträckan. Flödesfältet skapas 

genom flera steg. Bland annat körs ett kostnadsberäkningspass som beräknar kostnaden för 

varje ruta. Därefter körs ett flödespass som bestämmer, för varje punkt, vilken riktning som 

leder till en billigare kostnad. För att sammanfatta sin artikel berättar han att det är 

fördelaktigt att gå från enkelvägsplanering till fältbaserade lösningar, detta för att bättre 

navigera och styra godtyckligt stora dynamiska agentmassor i RTS-spel.  

En annan liknande hybridlösning diskuteras av Moersch (2012). Hans lösning använder också 

A* för långa sträckor och ett flödesfält för navigering på medellånga avstånd. I det här fallet 

använder han implementationen av Treuille m.fl. (2006) för navigering med flödesfält. 

Moersch (2012) demonstrerar ett antal scenarion beståendes av bl.a. köformation, 

trängselundvikning samt en labyrint. Han redovisar bra resultat för de två senare nämnda 

testerna, men aningen blandat resultat för köformeringen.  



 7 

3 Problemformulering  

Inom RTS-spel är det vanligt att spelaren kontrollerar en stor mängd agenter som ska 

navigeras genom världen. Vanligtvis fungerar det som i exempelvis spelet Starcraft II: Wings 

of Liberty (Blizzard, 2010) där man först bygger trupper med hjälp av diverse byggnader för 

att därefter förflytta dessa strategiskt. En annan variant av detta är när spelaren själv inte 

bestämmer vart agenterna ska gå, utan endast bestämmer var de ska släppas någonstans. Ett 

spel av denna varianten är Clash of Clans (Supercell, 2012). I det spelet släpper man ett urval 

av trupper runt omkring en fientlig by för att så småningom förstöra den och vinna matchen.  

Frågan är då hur man ska styra dessa agenter mot sina mål. En lösning vore att göra en 

vägsökning från varje trupp när de släpps samt när deras nuvarande mål försvinner, men detta 

kan vara ineffektivt då det kommer finnas flera mål att kunna hitta och många av trupperna 

kommer hitta snarlika vägar till samma mål. En annan föreslagen lösning, som är idén bakom 

den här undersökningen, är att fylla flödesfältet dynamiskt allteftersom trupperna släpps ner. 

Ett RTS-spel med stora grupper agenter kan med fördel använda sig av flödesfält för att 

effektivisera vägsökningen, men oftast då man har ett givet mål per grupp. Detta kan vara en 

begränsning, vilket Treuille m.fl. (2006) nämner finns i deras lösning, i de fall man istället vill 

att agenterna ska kunna flanera. 

Bevisligen har Supercell redan en fungerande lösning i form av bra prestanda samt 

förutsägbarhet. Deras implementation i spelet körs i minst 60 uppdateringar per sekund i 

absolut större delen av fallen. Dock är inte syftet med undersökningen att utforska hur deras 

lösning fungerar, utan det är att undersöka hur ett dynamiskt flödesfält kan prestera i en sådan 

miljö, jämfört med en traditionell vägsökning utan flödesfält. I ett tidigare arbete (Emerson, 

2013), som förklarades tidigare, används en blandning av flödesfält och A* i en värld uppdelad 

i sektorer. A* används för de långa sträckorna mellan sektorerna medan ett flödesfält 

genereras för navigering inom dessa sektorer. En liknande lösning används av Moersch (2012) 

som i sig har tagit inspiration från Treuille m.fl. (2006) 

Ett problem som alla tidigare arbeten tar upp är kollisionsundvikning. För att få till ett sådant 

resultat krävs ytterligare lösningar för att styra bort agenterna från varandra, men för det 

valda problemet och dess miljö är det inte en viktig detalj att ha i åtanke. En till anledning är 

att projektet ska hinna genomföras inom den givna tidsramen. Likt Clash of Clans (Supercell, 

2012) kommer agenterna i den här undersökningens applikation inte behöva bekymra sig om 

varandra. 

Ett annat sätt att skapa ett flödesfält på, som förklaras av Pentheny (2013), är med hjälp av 

Dijkstras algoritm. Med en sån implementation kan man kartlägga den kortaste vägen från en 

specifik punkt från alla andra punkter på kartan. Detta kan vara mer prestandakrävande än 

A* ifall kartan behöver genereras om ofta, vilket är fallet då testmiljön är baserad på Clash of 

Clans (Supercell, 2012) och deras agenter ofta behöver söka nya vägar då byggnaderna 

förstörs.  

Hur stor blir skillnaden då ett flödesfält fylls dynamiskt jämfört med samma lösning men utan 

flödesfältet för ett vägplaneringsproblem med en godtycklig mängd agenter och flera distinkta 

sökmål? Tanken bakom den här frågeställningen är att implementera en variant på flödesfält 

som, istället för att generera ett flödesfält för hela kartan, genererar små flödesfält utifrån 

agenterna för att så småningom fylla större delen av kartan. 
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När en agent har sökt en väg sparas denna information ner i ett flödesfält. Detta flödesfält 

används sedan av nästa agent som släpps i närheten för att på så vis använda sig av den 

tidigare informationen och därmed slippa utföra samma beräkningar. Det blir ungefär som 

dynamisk programmering (Bellman, 1952) då vissa beräkningar endast görs en gång så att 

resultatet sedan kan återanvändas. Det är denna optimering som ska undersökas i kontrast 

till samma lösning men utan flödesfält. Moersch (2012) menar även att hybridlösningar med 

vektorfält har mycket potential att effektivt kunna navigera stora mängder agenter i komplexa 

miljöer. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att kunna besvara frågeställningen har en applikation skapats som används till att utföra 

experiment. Anledningen till att just en applikation används jämfört med att ex. fråga ut en 

mängd folk är att det krävs kvantitativa data av programkörningar för att få fram ett resultat 

som går att utvärdera, och i det här fallet är det körtiden som ska utvärderas och jämföras. 

Den här applikationen består av en spelvärld som representeras av en matris, likt Emersons 

(2013) matrisrepresentation. I den här världen representeras ett antal olika byggnader i form 

av områden med specifika värden i matrisen, där områdena kan vara olika stora men även 

representera defensiv eller offensiv byggnad. Agenter, i form av trupper, representeras som en 

entitet som använder kartan till att navigera. När dessa trupper släppts ner på kartan börjar 

de söka efter närmsta byggnad för att på så vis förstöra den och sig själva och därefter 

försvinna från kartan. 

Det finns två varianter av flödesfält där den ena låter varje agent utföra en vanlig bredden-

först-sökning för att fylla ett eget personligt flödesfält, likt implementationen av Dijkstra i 

Penthenys (2013) lösning. Den andra varianten består av det dynamiska flödesfältet, vilket är 

det gemensamma fältet som fylls på allteftersom trupperna släpps ner och kartlägger sin 

omgivning. Utifrån dessa förutsättningar förväntas resultatet luta åt den dynamiska 

variantens fördel eftersom dess syfte är att minska mängden beräkningar som behöver göras 

jämfört med den icke dynamiska. Utöver den grundläggande spelfunktionaliteten finns det 

möjlighet att byta mellan de två varianterna. På det viset kommer båda teknikerna kunna 

utvärderas under samma förutsättningar för varje scenario. 

Ett testscenario består av en viss mängd byggnader, allt från få till många, placerade på olika 

sätt, ex. tätt ihop eller utspridda, på kartan, samt en viss mängd trupper, även de i stora och 

små mängder, placerade på olika sätt runtom byggnaderna. Experimentet består av en 

representativ mängd testscenarion som täcker en stor del möjliga utfall. Dessa testscenarion 

utvärderades genom att utföra båda varianterna av vägplaneringen för trupperna. Resultatet 

för testscenariot består av medelvärdet för antalet uppdateringar per sekund under det givna 

testscenariot. Resultatet slås samman i en graf för att på så vis jämföra teknikerna för varje 

scenario. 

Anledningen till att testningen endast utvärderar två interna lösningar av flödesfält med 

varandra är på grund av att det inte finns något konkret att jämföra med i de relaterade 

artiklarna av Treuille m.fl. (2006), Emerson (2013), Moersch (2012) samt Pentheny (2013). 

En punkt har dock alla dessa artiklar gemensamt. Allihopa nämner i sin sammanfattning att 

prestandan i form av tidsåtgång såg en positiv förbättring. Däremot redovisar nästan ingen 

några konkreta resultat som skulle kunnat jämföras med i andra undersökningar, vilket är 

orsaken till att två interna experiment utfördes i den här undersökningen. En till aspekt som 
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inte undersöks är minnesåtgången. På grund av att de tidigare nämnda artiklarna inte nämner 

minnesåtgången, utan bara tidsåtgången, undersöks därav inte denna aspekt här heller. 

En nackdel med det här experimentet är att det inte täcker alla möjliga scenarion. Det kan 

finnas scenarion där den ena varianten presterar bättre än den andra och vice versa. En 

lösning på detta är att helt enkelt prova en så stor mängd scenarion som möjligt för att försöka 

få en överskådlig uppfattning om hur den föreslagna lösningen presterar. En annan viktig sak 

att tänka på under genomförandet av experimenten är hur tidsåtgången ska övervakas. Om 

den inte är konsekvent mellan de olika teknikerna blir resultatet inte representativt för 

skillnaderna mellan dem. Av den anledningen kommer skillnaden i bilduppdateringar per 

sekund (FPS) att jämföras, likt vad Treuille m.fl. (2006) gjorde, för att få ett så konsekvent 

resultat som möjligt.  

För att mäta programmets FPS har programmet Fraps (Beepa, 1999) använts. Detta medför 

möjligtvis marginell prestandapåverkan men eftersom det används konsekvent genom alla 

testfall kommer detta inte spela någon roll för det slutgiltiga resultatet. Det kommer 

fortfarande gå att jämföra resultaten med varandra då testfallen kördes under samma 

förutsättningar. 
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4 Implementation 

4.1 Artefakt 

Den artefakt som i slutändan har producerats kan användas till att både skapa olika scenarion 

och att faktiskt provköra valfritt scenario. När man kör ett scenario kan man välja antingen 

dynamisk eller icke dynamisk generering av flödesfält. Ett exempel på hur ett scenario kan se 

ut syns i Figur 6 nedan. För att skapa detta program användes programmeringsspråket C++ 

samt grafikbiblioteket SFML (SFML Team, 2007). Under körning kan man välja att rendera 

olika saker såsom flödesfältet, viktkartan eller byggnadernas konvexa skal. Dessa aspekter 

förklaras i senare kapitel. 

 

Figur 6 Scenario nummer 1. 

4.1.1 Scenarion 

Varje scenario består av en mängd byggnader som agerar måldestination, samt en mängd 

murbitar som agerar hinder. För att kunna redigera ett scenario ändrar man till 

redigeringsläget. Väl i det läget kan valfri typ av byggnad placeras ut genom att klicka och dra 

musen. Storleken på byggnaderna kan varieras mellan en minsta storlek på 1 och uppåt. 

Utöver att placera byggnader kan även skapandet av agenterna automatiseras och sparas ner, 

där både tiden för skapandet samt den position agenten ska börja på är sparade. 

En mängd scenarion skapades för att prova olika aspekter kring körningen. Bland annat utförs 

ett test där agenterna först ska söka från mitten till ena kanten och sedan tillbaka tvärs över 

till den andra kanten. Detta provar sökning över långa avstånd jämfört med ett annat scenario 

där en mängd byggnader omringar mitten av kartan för att på så vis prova korta avstånd som 

ofta behöver räknas om, se Figur 7.  
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Figur 7 Scenario A som provar korta men många sökningar kontra scenario B 
som provar få men långa sökningar. 

4.1.2 Testning av scenarion 

Tack vare att skapandet av agenterna är automatiserat och utförs exakt likadant för varje 

scenario kan testningen genomföras väldigt enkelt. För att mäta prestandan i form av FPS 

används här programmet Fraps (Beepa, 1999), som nämndes tidigare i kapitel 3.1. Fraps ger 

resultatet genom att skapa ett dokument där varje sekunds FPS (bilder per sekund) är 

antecknad. Med hjälp av detta fås medel-FPS:n fram. Dessutom plottas detta i en graf för att 

på så vis se hur prestandan skilde sig åt mellan teknikerna under körningen.  

Testningen påbörjas genom att en knapp som är kopplad till både Fraps egna mätprocedur, 

samt körningen av artefakten trycks ner. Därefter körs simulationen tills antingen alla agenter 

är borta eller alla byggnader är borta. En fördel med detta är att startpunkten blir exakt lika 

för alla testfall, däremot måste fortfarande slutet av testet manuellt stoppas, vilket kan vara 

en felkälla i form av mänsklig reaktionstid.  En lösning på detta är att korta ner alla resultat 

till samma längd som den kortaste därför att slutet, som nämnt tidigare, annars kan variera 

en del, vilket märktes under testningen. Dessutom kunde ibland de sista få kvarvarande 

agenterna behöva gå en lång bit vilket skulle ändra medelvärdet av testet till dess fördel.  

4.2 Vägplanering 

4.2.1 Närmaste målet 

Vägplaneringen börjar med att söka upp den närmsta byggnaden utifrån en startpunkt. Den 

här startpunkten beror på vart agenten först placeras eller senare befinner sig på kartan. Som 

tidigare förklarat används bredden-först-sökningen (Moore, 1959) men, i det här fallet, 

avslutas sökningen ifall en målbyggnad hittas. När en målbyggnad är funnen sparas 

startpunkten för sökningen undan till byggnaden för att senare användas till att skapa ett 

konvext skal (Andrew, 1979), vilket förklaras senare.  

Datastrukturen som representerar grafen består av en map, från standardbiblioteket för C++, 

där nyckeln består av ett par heltal, som representerar en punkts X- och Y-koordinater, samt 

själva värdet som består av en WeightNode. Denna WeightNode-struct lagrar dess position i 

grafen, dess vikt samt en lista av grannoder. Det är dessa noder som expanderas i alla 
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riktningar genom att skapa barnnoder av WeightNodes fram till att en nod hamnar på en 

byggnad. I det här stadiet används inte vikten för att bestämma det närmaste målet, utan det 

är istället den första byggnaden som hittas som blir målet.  

Ett alternativ som övervägdes mot datastrukturen map var en lista i form av en 

tvådimensionell vektor, även den från standardbiblioteket. Dock medförde det problem när 

en godtycklig punkt på kartan skulle kollas upp. På grund av hur en vektor-behållare fungerar 

är det inte säkert att faktiskt kolla upp huruvida en godtycklig punkt är inom behållarens 

giltiga gränser. En lösning på detta vore att initiera denna 2D-lista direkt vid start, men då 

skulle hela listan behöva vara i minnet redan från början. Dessutom kunde det uppstå fel ifall 

en punkt som egentligen låg utanför den giltiga kartan försökte allokeras, detta på grund av 

att storleken bestäms i början och inte går att ändra. Därav valet att använda en map istället 

för två vektorer. Dessutom var det simplare att använda en map då åtkomsten till de lagrade 

värdena lätt kunde kommas åt genom en egendefinierad nyckel som, vilket nämndes tidigare, 

består av ett par av heltal för X- och Y-koordinaterna.  

4.2.2 Viktkarta 

Efter att en byggnad blivit funnen utförs ytterligare en bredden-först-sökning men den här 

gången med byggnadens punkt som start och den tidigare startpunkten nu som mål. För varje 

steg i sökningen skapas även här en WeightNode för varje punkt, men till skillnad mot förra 

gången används faktiskt vikten i nästa steg. I Figur 8 nedan visas hur en gemensam viktkarta 

kan se ut. 

 

Figur 8 En gemensam viktkarta skapad för ett antal agenter. 

På grund av att datastrukturen är densamma som i förra steget medför det samma anledningar 

till valet av att använda en map istället för en vektor. En nackdel med att utföra det här steget 

på samma sätt som förra är att alla riktningar utifrån punkten undersöks. Exempelvis om en 

agent börjar nära en byggnad och en annan börjar längre ifrån medför det att vikterna för 

området bakom den första agenten kommer utvärderas av den andra agenten som var 

placerad längre ifrån. På grund av byggnadens konvexa skal, mer om det senare, innebär detta 

att många punkter som ändå kommer behöva sökas igen tyvärr undersöks i onödan. 
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4.3 Flödesfält 

Flödesfältet använder sig också utav den associativa behållaren map för att i det här fallet lagra 

riktningar, i form av 2D-vektorer, för varje punkt. Genereringen av flödesfältet utgår ifrån en 

given viktkarta. Denna viktkarta itereras igenom och för varje punkt utforskas alla närliggande 

punkter, för att hitta den punkten med lägst vikt. När denne är funnen skapas en normaliserad 

vektor från nuvarande punkt i viktkartan till den funna punkten med lägst vikt, så vida denna 

punkt inte är en byggnad. Detta är likt Penthenys (2013) sätt att skapa riktningsvektorer, men 

med skillnaden att han använder Dijkstras algoritm för alla punkter. Ett undantag för 

utforskandet av grannpunkter är ifall det finns ett hinder i närheten. Ifall detta sker kommer 

endast horisontella och vertikala riktningar undersökas för att undvika diagonala flöden. 

Anledningen till detta är att agenter ibland kunde åka in i byggnadernas punkter. På grund av 

att det inte finns någon flödesriktning lagrad på en byggnadspunkt innebär det att agenten 

står still. I Figur 9 nedan visas hur flödet runt ett hinder undviker diagonala riktningar. 

 

Figur 9 Ett flödesfält som undviker diagonala rörelser nära byggnader. Notera 
väggarna uppe till vänster. 

4.3.1 Dynamisk och icke dynamisk generering 

Samma generering används för både dynamisk och icke dynamisk. Det som särskiljer dem är 

hur flödesfältet efteråt är lagrat. För icke dynamisk generering används ett personligt 

flödesfält som rensas inför varje körning för att på så vis behöva utföra hela algoritmen. För 

dynamisk generering däremot används istället ett gemensamt fält som inte rensas. Utöver 

detta finns även en del kontroller som undersöker ifall den agent som utför sökningen redan 

står på en bekräftad punkt. Det vill säga det undersöks huruvida agenten befinner sig på en 

annan agents startpunkt eller inuti någon byggnads konvexa skal. Om något av detta stämmer 

använder agenten i fråga det gemensamma flödesfältet för att navigera. Tack vare detta 

undviks det att skapa ett eget eller uppdatera det gemensamma fältet. 

4.4 Konvext skal 

För att veta ifall en punkt som redan har ett flöde är lämplig för återanvändning utnyttjas ett 

så kallat konvext skal (Andrew, 1979) utifrån byggnaderna, där hörnen i skalet består av 
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startpunkterna för körningen av vägsökningsalgoritmen samt byggnaden själv, i alla fall till 

att börja med. Det här skalet bildas genom att iterera över en mängd punkter i en sorterad 

ordning, med avseende på X-koordinat och sedan Y-koordinat, för att hitta de punkterna med 

lägst vinkel relativt till de tidigare punkterna tills man är framme vid startpunkten igen. Det 

blir som att trä ett gummiband runt ett bräde med spikar i, där gummibandet i det här fallet 

är det konvexa skalet. Ett exempel på hur det ser ut i applikation kan ses i Figur 10 nedan.  

 

Figur 10 Ett konvext skal för en byggnad. Det utformas av streck mellan de 
yttersta blå cirklarna. 

Dessa punkter lagras genom att för varje gång vägplaneraren utför en sökning och hittar en 

byggnad läggs startpunkten för sökningen till i byggnadens lista av konvexa punkter. När fler 

än tre punkter lagts till utförs en sortering vid varje ökning som skapar ett nytt konvext skal 

med de givna punkterna.  

4.4.1 Punkt inuti konvext skal 

Det konvexa skalet används till att kolla ifall en punkt potentiellt redan är bekräftad, det vill 

säga att den leder till rätt byggnad med avseende på startpunkten. Detta utnyttjar att ifall två 

punkter leder till samma mål innebär det att alla punkter i området mellan de två punkterna 

och deras mål också leder till samma mål. För att kolla ifall en punkt ligger inuti denna 

konvexa polygon används en algoritm som utgår från Jordans kurvsats (Berg m.fl., 1975). 

Algoritmen utgår från en godtycklig punkt och skjuter en stråle längs med x-axeln och kollar 

hur många gånger denna stråle korsar någon kant av polygonen. Varje gång en kant korsas 

ändras resultatet mellan att vara inuti eller utanpå. I Figur 11 nedan illustreras hur en stråle 

korsar ett antal kanter och skiftar mellan att vara inuti och utanpå polygonen.  

 

Figur 11 “Recursive Even Polygon” av Melchoir / CC BY-SA 3.0 



 15 

Till en början användas inte algoritmen för det konvexa skalet. Istället sorterades en lista med 

punkter genom att itererar över alla punkter och för var och en kolla ifall den var inuti den 

polygon som bildades av resterande punkter. Detta funkade i vissa fall men oftast slutade det 

fungera efter att ett större antal punkter lagts till. Därav användes ytterligare en algoritm för 

att bilda en omringande polygon/konvext skal. 

4.5 Spelobjekt 

4.5.1 Agenter 

En agents syfte är att navigera mot närmsta byggnad och kollidera med den i ett försök att 

förstöra den. I samband med att agenten kolliderar med och skadar byggnaden tas agenten 

själv bort från spelplanen. När en agent först skapas börjar den kolla ifall en väg behöver 

genereras med hjälp av det konvexa skalet, beroende på om vägplaneraren är inställd på 

dynamisk eller icke dynamisk generering. Efter detta skede får den ett flödesfält, oavsett om 

det skedde dynamiskt eller inte, som den senare kan navigera med. Agenten använder sig av 

detta fält genom att plocka riktningen från agentens nuvarande position i flödesfältet och 

sedan förflytta sig med en bestämd hastighet i den givna riktningen. När agenten till slut når 

målbyggnaden försvinner agenten och byggnaden skadas.  

Som nämnt undviker flödesfältet diagonala riktningar nära väggar. Dock går agenter 

fortfarande halvvägs in i väggen men med sin mittpunkt fortfarande utanför. Ett problem med 

detta är att agenter då fastnar och står still. Ett annat relaterat problem är att agenterna ibland 

stannade till då de började söka upp en ny byggnad. Lösningen på detta var att kolla ifall en 

agent står still och, ifall det inträffade, tvinga agenten att söka upp en ny väg. Problemet med 

detta var att då en agent fastnade inuti en vägg, se Figur 12, blev dess hastighet noll. Detta 

inträffar ibland då uppdateringen laggar till och är en bieffekt av att agenterna flyttar sig olika 

långt beroende på hur lång tid den förra uppdateringen tog. Detta tvingade agenten att 

konstant försöka hitta en ny väg, men på grund av att en vägg aldrig får ett flöde genererat i 

fältet medför det att agenten aldrig kan flytta sig ifrån väggen. För att motverka detta tas 

agenten helt enkelt bort från spelplanen då den står still och är innanför en vägg.  

 

Figur 12 Agenter som fastnat i väggar och försämrar prestandan. 
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4.5.2 Byggnader 

För att representera en byggnad på spelplanen används även här en map där en mängd 

punkter mappas till en specifik byggnad. Mappningen sker när byggnaden först skapas genom 

att lägga till alla punkter som faktiskt täcks av byggnaden i map:en. Med utgång från dess 

position används storleken på byggnaden för att mappa alla tillhörande punkter till rätt 

byggnad. Denna struktur gör det enkelt att kolla ifall en punkt har en byggnad eller inte 

eftersom det bara är att undersöka ifall den positionen i map:en är allokerad eller inte. 

En av de tre typer av byggnader som finns är den offensiva byggnaden. Det är denna byggnad 

som agerar måltavla för agenterna och den kan, efter att tio agenter nuddat den, försvinna 

från spelplanen. När detta sker meddelas alla agenter att söka upp en ny väg. Denna byggnad 

lagrar dessutom ett antal punkter som används till att skapa byggnadens konvexa skal, (Berg 

m.fl., 1975). Ett annat alternativ till uppdatering av vägar när byggnader försvinner är att 

endast meddela de agenter vars mål faktiskt försvann, men den här varianten valdes eftersom 

det var simplare att implementera. Tyvärr medför det att många agenter ofta behöver söka ny 

väg trots att de egentligen inte behöver det.  

Den andra byggnaden är den defensiva byggnaden. Den agerar som ett hinder vilket agenterna 

måste undvika. Den sparar inget konvext skal på grund av att den aldrig kommer bli funnen i 

vägplaneringssteget och på så vis aldrig bli en målbyggnad. Den har inga andra egenskaper 

jämfört med den offensiva byggnaden som har ett konvext skal. 

Den sista och tredje byggnaden är en osynlig byggnad som används i vägplaneringssteget. Den 

markerar att en punkt på kartan redan har undersökts och bekräftats av en annan agent. Ifall 

en agent placeras på en sådan byggnad vet den redan då att det fältet som finns går att 

använda. Detta är lite snabbare jämfört med det andra villkoret som är att en agent befinner 

sig innanför en byggnads konvexa skal. Detta beror på att alla byggnader och deras skal inte 

behöver undersökas huruvida en agent befinner sig inuti eller inte. Dessutom finns det en 

nackdel med algoritmen som undersöker detta då det finns gränsfall som skulle kunna låta 

agenten behöva söka väg i onödan. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Som nämnt i kapitel 3.1 användes Fraps (Beepa, 1999) för inspelning av FPS över scenariots 

gång. Resultatet fås i form av antalet FPS för varje sekund som i sin tur kan plottas upp i en 

graf. Till en början utfördes testerna 10 gånger per teknik per scenario, men på grund av att 

det skilde sig så lite mellan varje körning utfördes de istället endast fem gånger var, detta för 

att spara tid. Både dynamisk och icke dynamisk generering testades för att ge ett medelvärde 

för varje teknik som sedan kan representeras i en gemensam graf. Ett exempel på en sådan 

graf är för första scenariot, som syns i Figur 13 nedan, och dess tillhörande resultat i Figur 14. 

 

Figur 13 Det första scenariot. 

 

Figur 14 Graf över prestandan av båda teknikerna för första scenariot. 

Mängden agenter och hur de placeras ut är olika beroende på vilket scenario som för 

närvarande är valt. Däremot sker själva körningen av scenariot på precis samma sätt för just 

det scenariot, oavsett om den dynamiska eller icke dynamiska genereringen används. På 

grund av att antalet agenter inte är densamma för varje scenario innebär det att den maximala 

FPS:n kommer skilja sig åt mellan varje scenario. Dock är det inte prestandan mellan varje 
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scenario som undersöks, utan det är hur de olika teknikerna skiljer sig åt för varje scenario. 

Teknikerna kan prestera olika beroende på hur scenariot är uppbyggt och det är den orsaken 

som är intressant att upptäcka. 

5.2 Analys 

Det första scenariot, se Figur 13, var tänkt att prova hur teknikerna presterar med många 

hinder och ett fåtal sökmål. Agenterna i det scenariot är utplacerade längs den nedre kanten. 

Utifrån grafen i Figur 14 syns ett antal större så kallade dippar i form av korta fördröjningar, 

då FPS:n sänks dramatiskt för ett ögonblick, för den icke dynamiska tekniken. Dipparna 

inträffar då alla agenter måste söka nytt mål, oavsett om deras nuvarande mål försvunnit eller 

inte, vilket nämndes i kapitel 4.5.2. Dipparna i det här fallet blir större vid de senare 

byggnaderna under körningen. Detta beror på att antalet agenter som måste söka längre ökar 

då det närmsta målet hamnar längre och längre bort för varje ny sökning. 

Sammanlagt testades sju scenarion men bara de mest intressanta, utöver det första scenariot 

som visades tidigare, tas upp här. Det andra intressanta scenariot är uppbyggt med två 

byggnader på varsin sida av kartan enligt Figur 15, där agenterna börjar från mitten och söker 

sig till den högra sidans byggnad för att därefter, när den blivit förstörd, söka till den motsatta 

sidans byggnad. Detta scenario testar sökning över långa avstånd utan en större mängd 

hinder.  

 

Figur 15 Scenario 3 med fokus på sökning över långa tomma avstånd. 

Resultatet, enligt Figur 16 nedan, är intressant eftersom man kan se en rejäl fördröjning som 

varar väldigt länge för den icke dynamiska tekniken, vilket gör att den varianten blir helt 

ospelbar eftersom hela scenariot står stilla i 9 sekunder. Utan några hinder som kan minska 

sökrymden innebär detta att prestandan hänger ihop med avståndet till det närmsta målet 

samt hur många agenter som behöver söka dit. Jämförelsevis har den dynamiska tekniken 

bara en liten dipp som verkligen inte är lika betydande som för den icke dynamiska. 

Anledningen till detta är att antalet agenter som måste söka hela vägen är betydligt färre då 

de kan återanvända det redan genererade fältet. 
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Figur 16 Resulterande medelprestanda för det tredje scenariot. 

Ett annat intressant scenario är uppbyggt på liknande sätt som scenario 3, men med skillnaden 

att vägen till de båda byggnaderna är omsluten av en tunnel, se Figur 17. Detta testar samma 

sökavstånd men med sökrymden begränsad till den raka korridoren mellan de två 

byggnaderna. Mängden agenter skiljer sig dock åt mellan det tidigare nämnda scenario 3 och 

det nuvarande scenariot. Dock är antalet agenter för det senare scenariot större vilket borde 

visa på ifall det är antalet agenter eller storleken på sökrymden som spelar mest roll för 

prestandan. 

 

Figur 17 Scenario 7 med långt avstånd och begränsad sökrymd. 

Som kan ses i Figur 18 nedan har sökrymden absolut störst påverkan på prestandan. Detta 

märks eftersom den dynamiska tekniken i stort sett inte dippar i prestanda alls när den första 

byggnaden förstörs. Den icke dynamiska däremot dippar fortfarande men verkligen inte lika 

mycket eller länge som i scenario 3. 
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Figur 18 Resulterande medelprestanda för det sjunde scenariot. 

Nästa intressanta scenario är uppbyggt med en stor mängd byggnader som omringar mitten 

av kartan, se Figur 19 nedan. Det här scenariot testar hur teknikerna presterar när det finns 

många mål på medelavstånd. Agenterna är utplacerade ganska spritt i en cirkulär rörelse med 

mitten av kartan som utgångspunkt. Detta testar även hur den dynamiska tekniken presterar 

när många agenter tvingas söka hela vägen istället för att återanvända tidigare fält, då 

agenterna är mer utspridda än i de tidigare exemplen. 

 

Figur 19  Scenario 4 med medellångt avstånd till ett större antal byggnader. 

Enligt resultatet från grafen i Figur 20 nedan kan man se att de båda teknikerna presterar 

likvärdigt i det här fallet. Anledningen till detta är att fördelen med den dynamiska tekniken 

inte kan nyttjas lika mycket då agenterna är mycket mer utspridda, detta på grund av att det 

finns många unika mål att gå mot.  
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Figur 20 Medelprestanda för scenario 4 med utspridda agenter och många mål.  

Det mest intressanta att se mellan de olika teknikerna är hur mycket jämnare den dynamiska 

är i de flesta fallen. Enligt resultaten från de uppvisade graferna kan man dra slutsatsen att 

den dynamiska i värsta fall presterar likvärdigt med den icke dynamiska lösningen. Den 

dynamiska presterar bäst bland annat när många agenter är sammanklumpade tillsammans, 

eftersom många av agenterna i klumpen kommer kunna utnyttja det redan genererade fältet. 

Detta innebär även att den dynamiska presterar bra även när sökrymden blir stor, exempelvis 

när antalet hinder är få och det närmsta målet är väldigt långt bort. Det värsta fallet är när det 

finns ett stort antal utspridda mål där agenterna också är utspridda ifrån varandra. Detta ger 

agenterna ingen möjlighet att återanvända någon annan agents genererade fält, utan många 

fler agenter tvingas istället söka hela vägen. 

Den icke dynamiska däremot presterar i bästa fall lika bra som den dynamiska variantens 

värsta fall. Ett tydligt exempel är det tidigare nämnda scenario 7, se Figur 17, där sökrymden 

är begränsad till en smal korridor. Inte ens med den begränsade ytan lyckas den prestera i 

närheten av så bra som den dynamiska, se Figur 18. Den dynamiska dippar inget alls medan 

den icke dynamiska gör en ganska markant dipp som närmar sig noll för en kort stund. Dock 

presterar den icke dynamiska lika bra som den dynamiska i scenario 4, Figur 19. Detta beror 

på att, som tidigare nämnt, fördelen med dynamiska lösningen inte nyttjas till fullo. Eftersom 

agenterna är alldeles för utspridda med för många olika mål att gå mot leder till att det inte 

skapas något konvext skal som agenterna kan hamna i för någon byggnad. 

5.2.1 Orsaker till skillnader 

Skillnaden mellan teknikernas prestanda beror på en del saker. Dessa detaljer innefattar 

sökrymden, utspridningen av agenter samt mängden mål och deras utspridning. Skillnaderna 

har olika stor betydelse beroende på om det är den dynamiska eller icke dynamiska tekniken 

som är i fråga.  

En viktig aspekt var själva sökrymden. Eftersom den implementerade 

vägplaneringsalgoritmen använder bredden-först-sökning är det självklart att sökrymden har 

betydelse för prestandan. Ju fler agenter som måste söka igenom stora sökrymder desto sämre 

blir prestandan, förutom för den dynamiska tekniken. Den presterar, som tidigare nämnt, 
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väldigt bra i stora sökrymder då den kan undvika onödiga sökningar för en större mängd 

agenter då de kan återanvända redan genererade fält utan att behöva söka själva.  

En annan viktig punkt för den dynamiska är utspridningen. Med utspridning menas hur 

agenterna placeras ut på kartan. Om de förflyttar sig på ett sådant sätt så att nästkommande 

sökningar inte kan gynnas av den dynamiska fördelen leder detta till sämre prestanda. Ju mer 

ihopklumpade agenterna är desto bättre kan den dynamiska tekniken utnyttjas av andra 

agenter. Detta stämmer så länge den ihopklumpade skaran agenter har ett någorlunda 

gemensamt mål.  

Den tidigare orsaken, agenternas utspridning, kan ha en påverkan på prestandan beroende på 

mängden mål och deras placering. Om det finns tillräckligt många byggnader placerade 

runtom agenterna, likt scenario 4 i Figur 19, kan detta leda till att det inte blir några kompletta 

konvexa skal skapade, även ifall agenterna är placerade tätt ihop med varandra. Detta kan leda 

till att den dynamiska tekniken fungerar mer som den icke dynamiska eftersom ett större antal 

agenter inte kan utnyttja de andra agenternas fält. Detta går även att se i resultatet för scenario 

4 i Figur 20 där de två teknikerna är jämlika.  



 23 

6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Den här undersökningen har utforskat huruvida ett gemensamt flödesfält som fylls dynamiskt 

allteftersom agenterna förflyttar sig kan prestera bättre än en variant där varje agent var för 

sig måste fylla ett eget flödesfält. Ett antal scenarion som provar olika egenskaper har skapats 

för att ta reda på vilket sätt de två olika teknikerna skiljer sig åt. Ett scenario utvärderas genom 

att automatiskt placera ut en stor mängd agenter och spela in vad antalet bilduppdateringar 

per sekund (FPS) är under testets gång, likt vad Pentheny (2013) gör men i form av cpu-tid 

istället. Dessa data presenteras sedan i en gemensam graf för de två teknikerna för att på så 

vis se hur och var de skiljer sig åt samt för att ta reda på anledningen till skillnaderna. Efter 

ett antal scenarion visar det sig att de två största anledningarna till att deras prestanda i form 

av FPS skiljer sig åt är beroende av storleken på agenternas sökrymd samt hur många spridda 

mål det finns. En stor sökrymd försämrar den icke dynamiska tekniken medan den dynamiska 

presterar bra. Väldigt många spridda mål försämrar den dynamiska teknikens prestanda, 

detta för att den återanvändbara aspekten av fälten inte nyttjas lika bra då agenterna förflyttar 

sig bort från varandra för mycket. Resultatet liknar det som bland annat Emerson (2013) och 

Moersch (2012) fick som visade på en positiv förbättring vid användning av en hybridlösning 

av flödesfält. 

6.2 Slutsats och diskussion 

Som förväntat presterar den dynamiska varianten bättre än den icke dynamiska i de absolut 

flesta fallen. En anledning är att den icke dynamiska låter varje enskild agent skapa ett eget 

flödesfält för varje sökning. Detta i jämförelse med den dynamiska som låter en mycket mindre 

delmängd skapa ett gemensamt flödesfält för alla agenter. En annan anledning till 

prestandaskillnaden beror på huruvida agenterna kan navigera på ett sådant sätt att de kan 

nyttja varandras fält så ofta som möjligt. Den enda gången detta sker dåligt är när det finns ett 

stort antal möjliga mål där ett stort antal agenter navigerar mot varsitt av dessa mål. 

Navigering över långa avstånd mot ett gemensamt mål sköter den dynamiska tekniken utan 

några större problem, jämfört med den icke dynamiska tekniken som kan få ett flertal 

markanta fördröjningar i de flesta scenarion. Det var endast ett av de undersökta scenarion 

som fick de två teknikerna att vara likvärdiga och detta scenario var uppbyggt med många 

utspridda byggnader. Detta är intressant eftersom det betyder att den dynamiska teknikens 

värsta fall är den icke dynamiska teknikens bästa fall, enligt observationen nämnd tidigare.  

Som tidigare nämnt i kapitel 3.1 undersöktes två interna lösningar av flödesfält på grund av 

att det inte fanns något konkret att jämföra med bland de tidigare arbeten som har utnyttjats. 

På grund av detta kan resultat som fåtts i den här undersökningen inte direkt jämföras med 

de andra arbetena, men det går fortfarande att se att den dynamiska lösningen kan prestera 

bättre än den icke dynamiska lösningen. Därav finns det ingen grund till att säga att den 

implementerade lösningen är bättre i praktiken för ett riktigt spel, utan det går bara att säga 

att ett dynamisk fyllt gemensamt flödesfält är bättre än ett enskilt flödesfält per agent.  

Den här implementationen använder sig inte utav en hybridlösning likt Moersch (2012) eller 

Emerson (2013), men den kan säkerligen gynnas utav att göra det, vilket märks av i scenarion 

med längre sökningar. Detta kan vara anledning nog för utomstående företag att forska vidare 
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och undersöka ifall en sådan hybridlösning med dynamiskt flödesfält presterar bättre än 

någon av parterna för sig.  

En felkälla för resultatet är i det här fallet buggarna. Som tidigare nämnt i kapitel 4.5.1 kan 

agenterna ibland fastna inuti väggar på grund av hur den nya positionen är beroende av 

bilduppdateringen. Ibland när agenterna söker på nytt och det laggar till kan agenterna hamna 

inuti väggarna för att således stå stilla och lönlöst söka efter en väg. Lösningen på detta var att 

helt enkelt plocka bort dem från spelplanen ifall detta inträffade. Detta kan påverka resultatet, 

om än minimalt, trots att de flesta scenarion har väldigt få väggar som agenterna kan fastna i. 

6.3 Samhälleliga och etiska aspekter 

En aspekt som skulle kunna nyttjas i samhället är en tillämpning på autonoma fordon. Med 

hjälp av denna algoritm skulle dessa fordon lättare kunna anpassa sig efter de fysiska hinder 

som finns samtidigt som de hittar den kortaste vägen till målet. Detta gör de samtidigt som 

andra fordon i ett stort nätverk av fordon hjälper till att kartlägga hinder och trafikstockningar 

för att på så vis få ett så bra flöde i trafiken som möjligt. Ett alternativt scenario kring detta är 

simulering av folkmassor som evakuerar. Likt ett av Treuille’s m.fl. (2006) scenarion med en 

stad och en folkmassa som flyr från ett rymdskepp kan detta användas till att upptäcka 

flaskhalsar i samhället. Dessa flaskhalsar kan i sin tur leda till högre risk för olyckor då folk 

bildar långa långsamma köer. Ett sätt att kunna förutse detta och förbättra omständigheterna 

kring dessa områden skulle kunna gynna samhället enormt vid sådana tillfällen.  

En forskningsetisk aspekt gällande utförandet var hur sekvensen av agentplaceringar spelades 

in för varje scenario. Detta skedde utan någon uppsyn om hur många agenter skulle finnas 

med i varje scenario, vilket i slutändan ledde till att antalet agenter skilde sig åt mellan varje 

scenario. Det hade nog varit bättre att ha en standardiserad mängd agenter som ska placeras 

ut i varje scenario för att lättare se hur stor betydelse antalet agenter har på prestandan. 

Samma sak gäller själva inspelningen av data under testet. Som tidigare nämnt användes 

Fraps (Beepa, 1999) för att spela in antalet FPS under testets gång. Starten av testet var väldigt 

enkelt att definiera till en knapptryckning som startar både körningen av scenariot samt 

inspelningen av FPS:n. Dock när testet skulle avslutas utgicks det ifrån när antingen alla 

agenter eller alla byggnader till slut var borta. I vissa scenarion kunde vissa utspelningar hålla 

på mycket längre än andra. Detta ledde till att vissa data blev lite förvrängd då det oftast 

skedde i slutet med få agenter kvar, vilket ledde till att medel-FPS:n gick upp markant för de 

körningarna. I slutändan var detta egentligen inget problem eftersom det inte var medelvärdet 

som utvärderades, utan det var trenden på grafen som var det intressanta. Det vill säga hur 

grafen för den ena tekniken skilde sig åt mot den andra teknikens graf för samma scenario. 

Sen är frågan hur reproducerbart experimentet är. Kan vem som helst implementera samma 

algoritm i en liknande miljö och få samma resultat? Med tanke på implementationen av 

algoritmerna anses reproducerbarheten vara väldigt positiv. Standardbiblioteket för C++ har 

använts i implementationen och de algoritmer som är implementerade finns beskrivna sedan 

tidigare, exempelvis bredden-först sökningen (Moore, 1959) och genereringen av flödesfält 

(Patil m.fl., 2011). Dock användes även biblioteket SFML (SFML Team, 2007) för bland annat 

grafik och input, men även för datastrukturer av 2D-vektorer med olika typer. Det borde inte 

spela någon roll vilket grafik- och input-bibliotek som används eftersom skillnaderna mellan 

de undersökta teknikerna fortfarande kommer synas i resultaten. Huvudsaken är att 

trenderna mellan de två teknikerna går att reproducera. 
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6.4 Framtida arbete 

En del aspekter utöver de som tagits upp i den här undersökningen hade varit intressanta att 

implementera och utvärdera gentemot varandra. Detta innefattar bland annat en 

undersökning av hur ett komplett fyllt flödesfält presterar i jämförelse med den dynamiska 

varianten. Med detta menas att hela kartan fylls inför varje ny sökning, vilket inte sker här, 

istället för att det fylls allt eftersom agenterna placeras ut och förflyttar sig. Det vore intressant 

att se hur detta presterar i kontrast till både den dynamiska och icke dynamiska lösningen. 

Detta är mer intressant eftersom det är en vanligare lösning att använda ett komplett fyllt 

flödesfält i praktiken, exempelvis som Pentheny (2013) gör. 

En sak som nämndes tidigare som vore väldigt intressant att se är hur en tillämpning av det 

dynamiska flödesfältet kan fungera i ett nätverk av självkörande bilar. Med hjälp av detta 

skulle bilarna kunna hjälpa varandra att kartlägga hur trafiken rör sig och vad det finns för 

hinder. De skulle kunna upplysa andra bilar om vilka vägar som bör undvikas med tanke på 

flödet i trafiken. Detta kan leda till att bilarna väljer en annan alternativ väg och således lättar 

upp trafiken mer. Även dynamiska hinder såsom skräp på vägen eller byggnationer eller andra 

föremål som av någon anledning hamnat i trafiken skulle kunna undvikas oftare.  

Andra tillämpningar kan exempelvis vara inom vätskesimulering. Detta kan vara intressant 

att utforska då vätskesimuleringar i sig nyttjas av flödesfält, men en sådan simulering fast med 

dynamisk miljö hade varit ännu mer intressant. Vätskan, eller röken är också ett rimligt 

alternativ, skulle kunna anpassa sig efter den dynamiska omgivningen mycket bättre och mer 

kostnadseffektivt än om hela omgivningen var tvungen att uppdateras varje gång. Exempelvis 

i något spel som kräver att någon vätska ska förflyttas med hjälp av olika objekt som spelaren 

själv har kontroll över. I ett sådant fall skulle vätskan kunna nyttjas av det dynamiska 

flödesfältet och fortfarande se väldigt realistiskt ut samtidigt som det görs på ett effektivt sätt. 

En annan intressant aspekt att utforska med den dynamiska implementationen vore att endast 

låta de agenter vars nuvarande mål faktiskt blir förstört behöva söka ny väg, vilket kan 

förbättra prestandan markant. Detta innebär även en förbättring för den icke dynamiska 

lösningen då alla agenter inte alltid behöver uppdatera sin väg när någon helt irrelevant 

byggnad förstörs. Ytterligare ett alternativ för den redan implementerade funktionaliteten 

vore att inte låta agenterna försvinna när de når sitt mål. Istället skulle de stå och faktiskt slå 

sönder målet samtidigt som målet försöker slå tillbaka. Detta är mer likt hur agenterna beter 

sig i både Starcraft II: Wings of Liberty (Blizzard, 2010) och Clash of Clans (Supercell, 2012). 

Som tidigare nämnt vore det även intressant att se hur den dynamiska lösningen kan prestera 

i en hybridlösning. Hybridlösningar argumenteras vara väldigt kostnadseffektiva över långa 

avstånd och komplexa miljöer enligt Moersch (2012) och Emerson (2013). Detta kan, också 

nämnt tidigare, vara intressant för utomstående företag att utforska. Emersons (2013) lösning 

är till och med redan implementerad i ett officiellt spel, vilket kan vara ett argument för att 

utföra ytterligare forskning på dynamiska flödesfält och hybridfält. 
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