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Sammanfattning 
 

Goal-Oriented Action Planning, även kallat GOAP, är ett system för att styra beteende 

av artificiell intelligens. Systemet använder en sökalgoritm för att besluta vilket 

beteende som ska köras baserat på ett mål och ett antal åtgärder. Studien målsatte att 

undersöka vilken sökriktning som var mest lämpad för givet scenario. Undersökningen 

utfördes med hjälp av en simpel spelprototyp baserat på rollspel med stridsmekaniker.  

Totalt tre tester utfördes med olika scenarion och alla resulterade i att regressiv 

sökning var snabbare än progressiv sökning. Resultat för det mest krävande målet 

visade att progressiv sökning besökte 1724 %, 1100 % och 232 % fler noder än regressiv 

sökning för respektive test. 

Nyckelord: GOAP, AI planering, sökalgoritm, progressiv sökning, regressiv sökning  
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1 Introduktion 

Artificiell intelligens (AI) är ett stort forskningsområde där nya tekniker har uppkommit 

under flera år. Goal-Oriented Action Planning, även kallat GOAP, är en teknik i området AI 

som utnyttjar tidigare forskning inom AI planering (Orkin, 2006). Tekniken använder en 

sökalgoritm för att räkna ut en lämplig plan för en så kallad agent, en komponent som styr 

beteende av en robot eller liknande. GOAP har använts i det prisvinnande spelet F.E.A.R. 

(Monolith Studios, 2005) som har nämnts i flera populära spelmagasin och hemsidor för 

dess intressanta AI. 

Sökningen som sker under planering kan ske två vägar, antingen progressivt, sökningen sker 

från start till mål, eller regressivt, från mål till start. Denna studie ämnar undersöka vilken 

av dessa sökriktningar som bäst lämpar sig i GOAP för olika situationer. För att samla 

information kring detta byggs en spelmiljö som ska tvinga en AI att utföra varierande planer 

och på så vis få mer värdefull data. Värden mäts under körning och sparas för att sedan 

genomgå en jämförelse av sökningstid, storlek på sökträden och antal omplaneringar. 

Artefakten använder en implementation av GOAP-systemet som baseras på Orkins källkod 

för F.E.A.R. Kapitel 4 går igenom i detalj vad syftet med varje komponent är i systemet och 

upplyser läsaren om eventuella avvägningar som skett. Tre tester med olika scenarion 

användes i undersökningen. Kapitel 5 går in i detalj om dessa tester och varför de användes. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel målsätter att informera läsaren om relevant bakgrund kring problemet. 

Kapitlet börjar med en beskrivning av en ändlig tillståndsmaskin (Finite State Machine) och 

vad denna teknik har för roll inom artificiell intelligens (AI). Därefter, en sammanfattning av 

planering inom artificiell intelligens och Goal-Oriented Action Planning (GOAP), vilket är 

tekniken som används för att utföra denna studie. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

progressiv och regressiv sökning, tidigare forskning kring ämnet och hur det relaterar till 

GOAP.  

2.1 Finite-State Machine 

En ändlig tillståndsmaskin (Finite State Machine eller FSM) är en teknik inom artificiell 

intelligens som styr beteendet av en agent. Enligt Buckland (2005) har FSM under en lång 

tid varit en standard för AI-utvecklare att styra beteende hos AI. Buckland argumenterar att 

anledningen till detta är att FSM är lätt att implementera och felsöka samt att tekniken 

kräver kort processortid att köra. Buckland beskriver FSM som en anordning vars syfte är att 

utföra och byta mellan ett ändligt antal tillstånd. Under ett tillstånd kan en FSM antingen 

utföra åtgärder eller byta till ett nytt tillstånd. En FSM kan enbart befinna sig inom ett 

tillstånd åt gången.  

Exempelvis kan en FSM bestå av tillstånden patrullera, jaga och attackera. En sådan FSM 

kan möjligtvis användas för en fiende i ett spel. Fienden börjar med patrullering, vilket får 

agenten att röra sig mellan bestämda punkter i miljön. Som en del av detta beteende 

kommer maskinen att byta till jagande när en spelare upptäcks. Därefter övergår maskinen 

till attack när spelaren är tillräckligt nära för att slutligen återgå till patrullering när spelaren 

besegrats eller flytt. Övergången mellan tillstånd kan representeras av en graf enligt Figur 1. 

 

 

Figur 1 Ett diagram av tillståndsövergångar i en FSM. 

 

På grund av att varje tillstånd behöver känna till sina grannar, för att kunna byta till ett nytt 

tillstånd, skapas flera beroenden. Detta kan snabbt sluta i ett stort nät av övergångar mellan 

tillstånd. Enligt Brownlee (2002) leder detta till oönskad komplexitet i större projekt med 

många tillstånd. Beteenden av en FSM är också alltid förutsägbart vilket inom spel kan leda 

till en lätt överlistad AI utan vidare djup. Detta leder oss till en av möjliga lösningar på dessa 

problem; planering. 
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2.2 AI planering 

Planering inom artificiell intelligens är en teknik för att bestämma lämpliga åtgärder och är 

ett djupt utforskat område. Under 70-talet utvecklades språket STRIPS (STanford Research 

Institute Problem Solver) för att bygga planerande AI som kan lösa oförväntade problem 

(Fikes & Nilsson, 1970). 

Goal-Oriented Action Planning är baserat på STRIPS språket och Orkin (2006), utvecklare 

av GOAP, ger en grundläggande översikt av språket under en föreläsning på Game Developer 

Conference. Orkin förklarar att STRIPS använder tillstånd (States) men att dessa inte 

efterliknar tillstånd (States) i Finite State Machines. I en Finite State Machine består ett 

tillstånd av ett beteende och dess relevanta värden. Ett tillstånd i detta sammanhang 

beskriver hur en AI ska bete sig och i många fall inkluderar hur den kan övergå till nya 

tillstånd. Ett tillstånd i GOAP representerar istället hur en AI uppfattar sin omgivning och 

består enbart av värden. Exempelvis kan ett möjligt tillstånd bestå av en uppsättning logiska 

operatorer som följande: 

 Hungrig(sant) ^ HarMat(sant) 

Det kan också representeras som en lista av definierade variabler: 

 Hungrig = sant, 

 HarMat = sant 

Om det nuvarande tillståndet är att en NPC (Non-Playable Character) är hungrig och har 

mat tillgänglig kan målet vara att övergå till ett tillstånd där hungern är låg. För att påverka 

det nuvarande tillståndet behöver AI agenten utföra en åtgärd (Action). En åtgärd kan ha en 

uppsättning villkor (Preconditions) och effekter (Effects) på tillståndet, men kan även 

exekveras för att spela en animation eller liknande. För att börja exekveringen av åtgärder 

behöver en sekvens av åtgärder (kallat en plan) först genereras. Detta sker genom att testa 

effekter av lämpliga åtgärder för att se om det nuvarande tillståndet närmar sig det önskade 

tillståndet. Detta kan kräva mer än en åtgärd, ett exempel är om NPC:n vill äta mat för att 

tillfredsställa hungern. En lämplig åtgärd är att hämta mat från kylen, men då behöver 

agenten gå till kylskåpet och dörren till köket kan behöva öppnas. Dessa villkor identifieras 

och en lämplig sekvens av åtgärder skapas.  

Användningen av en planerare ger AI möjligheten att anpassa sig efter omgivningen. Om 

förutsättningarna för målet ändras, kan den generera en ny plan för att hantera problemet. 

Forskning kring ämnet om planering har genomförts för att lösa problem med tekniken och 

applicera den i flera områden av AI. Exempel på ett problem som kan uppstå vid 

användandet av en planerare är att åtgärder exekveras i samma sekvens som de hittas av 

planeraren, ofta kallat The Sussman Anomaly. Dr. Bridge (2007) förklarar att detta kan vara 

ett vanligt problem för enkla planerare men att lösningar existerar.  
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2.3 Goal-Oriented Action Planning 

Goal-Oriented Action Planning, även kallat GOAP, är en teknik inom artificiell intelligens 

som, likt Finite State Machines, styr AI beteende. Tekniken utvecklades av Orkin (2006) för 

att ersätta FSM, vars komplexitet och förutsägbarhet var ett problem. GOAP baseras starkt 

på klassisk AI planering och använder en planerare som bygger upp en sekvens av åtgärder 

för agenten att följa. Detta undviker att skapa beroenden mellan tillstånd (i detta fall 

åtgärder) och ökar därför flexibilitet drastiskt. GOAP har använts i stora speltitlar som 

F.E.A.R. (Monolith Productions, 2005) och Middle-earth: Shadow of Mordor (Monolith 

Productions, 2014), tekniken visar därför stor potential för användning i både liknande och 

olika spel. Spelet F.E.A.R. har vunnit priser för sin banbrytande AI och tekniken har använts 

för flera andra spel sedan dess. 

Orkin förklarar att GOAP inte ersätter FSM helt, istället används en simpel FSM i GOAP som 

enbart inkluderar tre tillstånd, varav två efterliknar varandra (Orkin, 2003). De tre 

tillstånden kallas Goto, Animate och AnimateSmartObject och används för att signalera 

planeraren att ett mål är tillgängligt samt positionera agenten och spela animationer. Orkin 

argumenterar vidare för maskinens simplicitet genom att förklara att Animate och 

AnimateSmartObject är två väldigt lika tillstånd. AnimateSmartObject är enbart en 

modifierad version av Animate som Orkin valt att inkludera i sin implementation. Det är 

därför rimligt att endast använda två tillstånd för maskinen i vanliga fall (Orkin, 2006). 

Enligt Orkin består ett tillstånd (World State) av en lista med en bestämd längd. Varje 

element i listan representerar information i världen och kallas, av Orkin, en symbol. Element 

är i form av key-value pairs och håller ett namn på symbolen och en datatyp (Orkin, 2004). 

Detta låter element i listan identifieras av en textsträng och gör det möjligt att lagra olika 

datatyper som möjligtvis innehåller olika många värden. Detta är effektivt för att 

komprimera information i tillståndet, något som Higley (2015) nämner var viktigt för att 

undvika prestandaproblem under utvecklingen av Middle-earth: Shadow of Mordor 

(Monolith Productions, 2014).  

För att hålla tillståndet uppdaterat används vad Orkin (2005) kallar sensorer, en egen klass 

som ser över miljön med jämna intervaller. Dessa sensorer ser till att planeraren eller 

relaterade komponenter inte behöver bekymra sig om detaljer kring tillståndet. Sensorerna 

läser av miljön och gör alla nödvändiga beräkningar oberoende av planeraren och 

uppdaterar därefter tillståndet för planeraren att läsa av. Detta är dock en metod specifik till 

deras implementation och används huvudsakligen för minimal prestandapåverkan och 

bättre sammanhållning. 

GOAP börjar med att skicka information till planeraren i form av det nuvarande tillståndet, 

det önskade tillståndet och en lista av åtgärder. Planerarens jobb är då att bygga upp ett 

sökträd mellan det nuvarande tillståndet och målet. Trädet består då av noder med 

information om vilken åtgärd de representerar samt hur tillståndet ser ut vid den noden. 

Planeraren bygger upp trädet genom att först filtrera ut åtgärder vars villkor inte är 

uppfyllda, för att förhindra så många meningslösa förgreningar som möjligt. Därefter 

appliceras varje tillgänglig åtgärd på det nuvarande tillståndet i var sin gren av trädet. Denna 

process fortsätter till dess att målet har uppnåtts. Slutligen söker sig planeraren igenom 

sökträdet med hjälp av en sökalgoritm för att hitta den mest rimliga lösningen för att komma 

till målet. Planeraren returnerar lösningen till agenten, vars uppgift är nu att köra varje 

åtgärd i ordning enligt planen. 
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2.4 Sökalgoritm 

Sökning utgör en viktig del av planering inom AI och har den största prestandapåverkan i 

implementationen. Om en sökalgoritm inte används under planeringen kommer varje gren 

av lösningar i trädet att utforskas till slutet. Då inte alla noder alltid leder till en effektiv 

lösning kommer många onödiga operationer ske. Målet med en sökalgoritm är att minska 

antalet noder som bearbetas och på så vis förbättra prestanda. Det är därför viktigt att välja 

rätt sökalgoritm för det typ av träd eller lista som ska sökas igenom. Enligt Orkin (2006) 

används sökalgoritmen A* (A stjärna) i GOAP-systemet. Motivationen är att A* tillåter 

användningen av heuristik och kostnadsberäkningar. Detta innebär att sökningen kommer 

att föredra några vägar över andra baserat på deras bestämda kostnad.  

A* har länge varit en standard för pathfinding i spel då sökalgoritmen alltid hittar den mest 

kostnadseffektiva lösningen och gör så på ett relativt prestandavänligt sätt. Enligt Millington 

(2009) finns det även mycket rum för optimering av implementationen. Detta kan göra 

användandet av A* allt från simpel till avancerad baserat på vilket typ av projekt sökningen 

ska användas för. Enligt Higgins (2002) kan algoritmen även användas för fler syften än 

endast pathfinding. Istället kan A* användas för terränganalys och väderskapande, samt 

planering. 

Millington förklarar att A* efterliknar Dijkstras algoritm, som använder kostnadsberäkning 

för att alltid ta nästa billigaste nod. A* bygger vidare på konceptet och väljer istället väg 

baserat på hur hög kostnad vägen kommer ha totalt. Detta leder till färre noder bearbetade 

och resulterar i en snabbare sökning genom användningen av heuristik, som förutser 

kostnaden av vägar med en funktion. A* är starkt beroende av bra heuristik, så om 

heuristiken inte stämmer kan A* ge liknande eller sämre resultat än Dijkstras algoritm.  

A* börjar med att lägga varje granne till startnoden i en så kallad öppen lista. Därefter väljer 

algoritmen ut den billigaste av noderna genom att sortera listan efter kostnad. Kostnad 

beräknas som en kombination av hur stor kostnaden var från början till noden och den 

förutsagda kostnaden det tar att nå målet från noden. Fortsättningsvis läggs nyfunna noder 

in i listan som sorteras på nytt. Detta innebär att den billigaste vägen kommer sökas igenom 

fullständigt utan att påbörja en ny väg samtidigt, så länge som inget oförväntat problem 

inträffar. Varje genomsökt nod läggs i en så kallad stängd lista, för att förhindra att noder 

söks igenom flera gånger. 

Patel (2017) jämför A* och Dijkstras algoritm i området pathfinding. En agent får en 

destination i ett rutnät och får som årder att ta sig till destinationen. Det sker då en sökning 

av rutnätet för att bestämma den mest effektiva vägen till destinationen. Patel sätter upp ett 

scenario där sökningen är menad att hamna i en fälla. Rutnätet som söks igenom har en 

återvändsgränd i form av blockerade noder för att lura sökningen. Enligt Figur 2 och Figur 3 

visar resultatet av jämförelsen en stark fördel till A*. Varje färgad ruta i bilderna är 

genomsökt av respektive algoritm. Detta föreslår att A* är vidare lämpligt för planering då en 

sökning i det sammanhanget lätt kan hamna i sådana fällor och behöver kunna hantera 

dessa.   
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Figur 2 Sökning med Dijkstras algoritm. En Agent ska ta sig från startpositionen (röd) till destinationen (blå). 
En färgad nod visar att den positionen har varit med i sökningen. Ett stort antal färgade noder visar därför på en 
ineffektiv lösning. I detta fall har många positioner genomsökts vilket tyder på ett dåligt resultat (Patel, 2017, s. 

1). 

 

 

Figur 3 Sökning med A*. En Agent ska ta sig från startpositionen (röd) till destinationen (blå). En färgad nod 
visar att den positionen har varit med i sökningen. Ett stort antal färgade noder visar därför på en ineffektiv 

lösning. Jämfört med Dijkstras algoritm har A* genomsökt drastiskt färre noder och ger därför bättre resultat 
(Patel, 2017, s. 1). 
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2.5 Progressiv och regressiv sökning 

En sökning kan ofta antas börja med det första elementet i listan eller trädet, men i många 

fall kan det vara mer effektivt att börja från målet istället. Forskning kring vilken sökriktning 

som föredras har gjorts sedan långt tillbaka. Ligęza (1985) jämför de två sökriktningarna och 

förklarar att en generell lösning för valet inte existerar. Vilken riktning som är mest effektiv 

baseras helt på vilket typ av problem det syftar till att lösa.  

Det vore lämpligt att tro att för sökträd där färre förgreningar sker i början än innan målet är 

progressiv sökning mer lämpligt, medan för motsatsen ska regressiv sökning användas. 

Frågan kan dock vara svårare än så, då Ligęza hävdar att det mycket väl kan finnas grenar 

som halvvägs igenom sökning inte ger den optimala lösningen. Om detta ofta sker i slutet av 

grenar kan regressiv sökning upptäcka detta snabbare och söka om. Detta efterliknar de 

fällor som nämndes under sökalgoritmen, då en vägsökning luras av en återvändsgränd och 

behöver söka om för att gå runt istället. I detta fallet, om sökningen sker i från målet istället 

kommer problemet inte att inträffa och resultatet hittas snabbare. Samma fälla kan dock ske 

i motsats riktning, vilket gör progressiv sökning mer effektiv istället. Detta problem kan göra 

det svårt att testa för något annat än en specifik situation när man jämför riktningarna, 

annars kan resultatet variera för starkt.  

Inom tidigare forskning har även implementationer som använder båda riktningarna 

uppkommit, kallat dubbelriktad sökning. Denna variant börjar med att söka antingen 

progressiv eller regressivt och byter riktning under bestämda omständighetet. Blum och 

Furst (1997) utvecklade ett planeringssystem som innan sökning skapar en så kallad 

planeringsgraf. Grafen förklaras vara likt en ordentlig plan men består av villkor istället för 

tillstånd. En sådan graf genereras för att upplysa planeraren om de planer som inte går att 

uppfylla och på så sätt minska söktid. En ytterligare intressant och mer relevant, aspekt av 

detta är att skapandet av planeringsgrafen sker progressivt medan sökningen sedan sker 

regressivt.  

Dubbelriktade planerare uppstod tidigare än detta av flera forskningsgrupper, vars lösning 

istället söker från båda riktningarna tills de möts vid en lämplig punkt i trädet (Fink & 

Blythe, 1998). Exempelvis implementerade teamet bakom PRODIGY en variant av 

dubbelriktad sökning i deras system. Forskning kring sökriktningen har pågått under en lång 

period och flera nya implementationer har fortsatt att utvecklas under åren. År 2014 

publicerades en studie av dubbelriktad sökning som målsatte att förbättra ett äldre 

planeringsystem vid namn HSP-2. Vrakas och Vlahavas (2014) nämner i denna studie att 

valet av riktning inte är en enkel fråga att besvara, då varje sökriktning kan lämpa sig bättre 

för olika områden. Detta visar på att valet mellan sökriktningar fortfarande inte är självklar. 

Valet av sökriktning utgör en mindre del av forskningen kring planerande AI, men 

ytterligare forskning kan komma att vara användbart om samma beslut ska göras för 

annorlunda applikationer som moderna spel. Valet kan därför vara en viktig aspekt i system 

som GOAP där sökhastighet är ett problem för större projekt. 
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3 Problemformulering  

Denna studie gick ut på att jämföra progressiv och regressiv sökning i GOAP-systemet. 

Artificiell intelligens inom spel utvecklas konstant vidare för att optimera och uppnå nya 

lösningar för vanliga problem. Detta kan ofta leda till ett nytt dilemma där nya tekniker 

kräver mer minne och processorkraft. GOAP är inget undantag för detta då användningen av 

planering och en sökalgoritm gör att tekniken kräver mer resurser än andra lösningar. Det är 

därför viktigt att optimera tiden det tar för sökningen att ske. Studien hoppades kunna 

hjälpa till i valet mellan sökriktning och förbättra prestanda. Orkin (2005) gick igenom 

flertal metoder för att optimera agentarkitekturen för GOAP och nämnde att systemet 

använde regressiv sökning. Orkin (2004) hade påstått att regressiv sökning var både 

effektivt och intuitivt. Argumentet var att regressiv sökning snabbare funnit åtgärder vars 

villkor inte hade uppfyllts och kunde därefter planera om för att lösa problemet. Progressiv 

sökning skulle istället behöva söka flertal noder innan detta problem hittats och ansågs 

därför vara en dyrare process.  

Tidigare forskning visade att det inte finns en generellt optimal lösning för valet mellan 

progressiv och regressiv sökning för planering. Enligt Ligęza (1985) var en viktig faktor att 

om förgrening sker mer frekvent efter det nuvarande tillståndet eller innan målet. En annan 

aspekt som kunde påverka detta var hur många åtgärder det fanns vars påverkan på målet 

var känt. Ligęza nämnde att åtgärder som inte uppfyllde detta ledde till ett antal meningslösa 

förgreningar som gjorde resultatet otydligt. I fallen där sådana åtgärder behövde sökas i 

början av trädet kunde regressiv sökning undvika problemet och ge bättre resultat. 

Progressiv sökning har dock visat sig användas för flera välkända planerare så som 

planeringssystemet Fast Downward Planning System (Helmert, 2006) som använde sig av 

A* och representerade varje nod av sökträdet som ett tillstånd, likt hur planeraren för GOAP 

var uppbyggd.  

Dessa överväganden gjorde det otydligt om progressiv sökning var bättre lämpad för GOAP i 

något fall. Nyare arbeten som Vrakas och Vlahavas (2014) studie om dubbelriktad sökning 

visade också på att valet mellan riktningar fortfarande var relevant. Planeringssystem som 

GOAP introducerades tidigt 2000-tal och visade på att AI-planering fortfarande var ett nyare 

område till spel (Orkin, 2003). Det fanns därför rum för att jämföra söktekniker som bäst 

lämpade sig för spelscenarion. Denna studie gick därför ut på att besvara frågan om 

progressiv eller regressiv sökning var mest effektivt för olika GOAP lösningar. Tanken var att 

progressiv sökning kunde lämpa sig bättre för specifika situationer i spel. Exempelvis, om en 

karaktär hade ett enda mål och tillgängliga åtgärder som alla påverkar detta målet, vilket 

innebär att färre sökvägar var meningslösa, kunde progressiv sökning ge bättre resultat än 

regressiv sökning. 

Ligęza visade att tidigare studier hade skett för att jämföra progressiv och regressiv sökning, 

men att det troligtvis skett i mer allmänna områden eller AI för uppgifter utanför spel. Det 

fanns därför rum för att jämföra sökningsmetodernas användning i spel och ännu djupare; 

dess påverkan i det framgångsrika GOAP-systemet. Resultat från denna studie kan ge insikt 

till vilken sökriktning som är att föredra i olika spel som kan utnyttja GOAP. Utöver det kan 

arbetet möjligen stödja framtida studier inom samma ämne.  
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3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara frågeställningen behövde både progressiv och regressiv sökning jämföras 

med en implementation av GOAP och en lämplig experimentmiljö. För att se till att 

sökningen genomfördes med en säker implementation av GOAP användes Orkins (2005) 

resurser kring agentarkitektur och val av sökalgoritm baserades på samma lösning. Det var 

också viktigt att de scenarion som agenten utsattes för visade tydliga styrkor och svagheter 

hos de två sökriktningarna. Scenarion anpassades efter Ligęzas (1985) påståenden om vad 

som gör en sökriktning mer lämplig än en annan. Det inkluderades därför scenarion som 

utnyttjade sökträd med flera förgreningar både efter början och innan slutet av trädet. Detta 

gjorde det möjligt att se om Ligęzas påståenden var korrekta och få reda på vilken 

sökriktning som bäst lämpade sig för vilket scenario. 

Prototypen baserades på actionrollspel och visade spelbanan från ett ovanperspektiv. Både 

spelare och fiende utrustades med ett simpelt set av stridsfokuserade åtgärder. Detta set 

inkluderade en attack och blockering. Attacken gjorde enbart en bestämd mängd skada och 

blockering motverkade en del av skadan. Detta hoppades leda till stridsscenarion som var 

representativa för spelgenren. 

Experimentmiljön bestod av en enkel spelprototyp där spelbanan var uppbyggd för att tvinga 

agenten att utföra flera planer av passande längd. Tanken var att experimentmiljön skulle få 

agenter att planera om flertal gånger under en körning. Ett exempel på hur detta skulle ha 

kunnat ske är om en agent ville ta sig till fiendens position men upptäckt att vägen var 

blockerad. Den hade då behövt hitta en ny väg och planera om därefter. Senare i 

utvecklingen visade sig detta vara onödigt och inkluderades därför inte i testet. Slutet av 

kapitel 4 ger en förklaring till varför detta beslut gjordes. Tidigare medförde kravet en risk då 

miljön behövde designas med agenternas beteende i åtanke. Detta skulle ha kunnat leda till 

en miljö som inte var optimal och gav felaktiga resultat för studien. Valet av enklare agent 

beteende gjorde att detta inte var nödvändigt. 

Totalt fyra tester utfördes med olika scenarion för båda sökriktningarna. Data samlades in i 

form av besökta noder och söktid. Data lagrades i en fil och en enkel applikation skapades 

för att genomföra beräkningar. Resultat presenterades genom diagram som inkluderade 

medelmått, standardavvikelser samt minimum- och maximumvärden. För att uppmuntra 

trovärdiga resultat behövdes en stor mängd data. Testningen var därför automatiserad 

genom att låta två agenter strida mot varandra. När en agent blev besegrad började 

körningen om igen för att testning skulle ske oavbrutet.  
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Ligęza tog upp matematiska exempel för att visa skillnaderna mellan progressiv och 

regressiv sökning i sin studie. Resultaten visade att detta var en lämplig metod för att 

jämföra sökriktningarna i olika scenarion. Genom att skapa en implementation av GOAP-

systemet för en spelprototyp blev uträkningarna av sökningen automatiserad och det blev 

också enklare att bygga på med nya åtgärder vid behov. Resultatet anses ha varit lika 

värdefullt som det av Ligęzas studie då uträkningen var densamma bortsett från vilka 

åtgärder som användes. Denna metod säkerställde att alla åtgärder som skulle leda till ett 

specifikt mål i spelet inkluderas i sökningarna, då spelet kördes och potentiella fel 

upptäcktes. Detta ledde till att resultatet var mer representativt för speltypen.. 

Metoden hade nackdelen att det var svårt att estimera tiden det tog att bygga 

implementationen och det var otydligt om tillräckligt med tid fanns för att utföra studien 

fullt ut.  För att motverka detta övervägdes varje tillägg innan implementation, för att 

förhindra att tid förlorades på delar som inte hade en positiv påverkan på studien. Metoden 

krävde dock inga speltestare då utvärdering skedde endast med data samlad från prototypen. 

Detta minskade potentiellt tiden det tog att samla in data, vilket gjorde metoden mer säker 

att utföra.  

En annan metod som hade kunnat vara lämplig var att låta ett antal spelare testa prototypen 

och därefter berätta hur den artificiella intelligensen upplevdes. Detta hade kunnat besvara 

om det finns en skillnad mellan progressiv eller regressiv planering som människor kan 

känna igen. Om en planeringstyp är mer igenkänd och enligt spelare leder till mer logiska 

beslut av planeraren kan det ha en positiv påverkan på hur intelligent AI upplevs. Detta 

byter dock fokus till hur AI beter sig istället för prestanda. Det kunde också vara svårt att få 

ihop en grupp spelare för experimentet, då ålder och spelerfarenhet skulle kunna ha en 

påverkan på resultatet vilket minskar antalet lämpliga spelare. Det skulle kunna vara en 

intressant studie, men potentiellt svårare att utföra och användes därför inte.  

 



11 
 

4 Implementation  

Detta kapitel går in i detalj över hur artefakten för studien implementerades. Kapitlet inleds 

med vilka resurser som har använts under utvecklingen av artefakten och vad de tillfört. 

Sedan motiveras val av spelmotor följt av en sammanfattning av de viktigaste delarna av 

spelmotorn. Därefter ges en beskrivning av agentarkitekturen och dess fördelar samt detaljer 

kring varje enskild komponent. Kapitlet avslutas med en genomgång av hur GOAP-systemet 

har implementerats och en beskrivning av experimentmiljön. 

4.1 Förstudie 

För att förstå systemet som implementerades i spelet F.E.A.R. (Monolith Studios, 2005), 

användes offentlig källkod för spelets AI som utvecklades av Orkin (Champandard, 2008). 

Detta gör det möjligt att se exakt hur varje komponent kan implementeras och är en bra 

grund för projektet. Innan utveckling användes källkoden för att få en översikt av både 

GOAP-systemet och agentarkitekturen. Dock är projektet stort i omfattning och det kunde 

därför vara svårt att förstå några aspekter av implementationen. Därför användes även en 

studie av Long (2007) som jämför egenskaper hos systemet GOAP med FSM. Long beskriver 

sin process för att implementera GOAP-systemet i en mindre omfattning lämpad för 

testning. Detta ger en användbar simplifiering av Orkins arbete vid behov. Orkin har också 

flera papper om GOAP-systemet som använts innan och under utvecklingen (Orkin, 2004). 

  



12 
 

4.2 Spelmotor 

För att underlätta utvecklingen av delar orelaterade till GOAP användes en spelmotor för 

projektet. Till skillnad från att endast använda ett grafikbibliotek tillför spelmotorn ett 

grafiskt användargränssnitt som gör det enkelt att bland annat skapa objekt och bygga 

scener för experimentmiljön. Det är möjligt att skapa och testa ett GOAP-system utan 

grafiska komponenter, men feedback via spelgrafik kan underlätta testning och är närmare 

hur ett faktiskt spel skulle fungera. Resultatet är därför potentiellt mer värdefullt och 

trovärdigt då systemet har visats kunna användas i rätt experimentmiljö. 

För denna studie valdes spelmotorn Unity, som har utvecklats sedan 2005 och har en stor 

och snabbt växande användarbas. Unity har även en stor samling dokumentation (Unity 

Technologies, 2005a) för motorn samt ett forum där problem kring kodning i relation till 

Unity diskuteras. Forumet är besökt av flera användare varje dag och det är inte ovanligt att 

ett problem, relaterat till både allmän kod och Unity, har lösts i en tråd (Unity Technologies, 

2005b). Spelmotorn anses därför vara lämplig för att utveckla en spelprototyp och 

implementera GOAP-systemet. Genom att använda en färdig spelmotor sparas värdefull 

utvecklingstid och risken för att problem med motorn uppstår reduceras, då oerfaren 

utveckling av en spelmotor kan medföra flera oförväntade problem. Unity har stöd för 

programmeringsspråket C#, som kommer att användas för implementationen. Det finns 

även stöd för en version av språket JavaScript men dessa två språk är tillräckligt nära i 

syntax och funktionalitet att valet mellan dessa hänger på personlig preferens. 

4.2.1 Komponenter 

Ett spelobjekt i Unity behöver utrustas med ett antal komponenter för att skapa beteenden. 

Varje komponent ser över ett antal egenskaper hos objektet som inkluderar bland annat 

grafik och fysik. Användaren har även möjligheten att programmera egna komponenter 

kallade scripts, som används för att utöka med nya beteenden som är specifika för det spel 

som utvecklas. Varje komponent ärver från klassen MonoBehaviour som inkluderar de 

värden och funktioner som är nödvändiga för att påverka objektet. Detta inkluderar värden 

för objektets position samt en funktion för att hitta andra komponenter på samma objekt. 

Varje komponent har möjligheten att utöka ett antal funktioner som Unity sedan kallar vid 

olika tidpunkter under körning. Den första funktionen är Awake som kallas när spelobjektet 

laddas in. Den ordning i vilket varje objekt laddas in är slumpmässig. Det är därför inte 

lämpligt att skriva kod som är beroende av andra objekt i den funktionen då objektets 

existens inte är garanterad. Därefter kallas funktionen Start, som är lik Awake i att 

funktionen endast kallas en gång i början av körning. Dock kallas Start när varje objekt har 

laddats och det är därför möjligt att skapa beroenden till andra objekt. Ordningen är också 

förbestämd av användaren via Unity’s användargränssnitt. Slutligen kallas funktionen 

Update vars uppgift är att uppdatera komponenten så länge den är aktiv. Detta sker därför 

varje bildruta vilket gör funktionen nödvändig för komponenter som ska utföra åtgärder 

kontinuerligt.  
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4.2.2 Mecanim 

I spelet F.E.A.R. användes en FSM i GOAP-systemet för att enkelt byta mellan olika typer av 

animationer. Tillståndsmaskinen använde totalt tre tillstånd vars syfte var att gruppera 

animationer efter typ. Exempelvis var ett tillstånd ämnat för förflyttning och körde 

animationer för springning och liknande. För att efterlikna detta används ett system i Unity 

kallat Mecanim. Systemet består av en ändlig tillståndsmaskin där varje animation är ett nytt 

tillstånd som avataren befinner sig inom. Systemet börjar i ett tomt tillstånd och övergår till 

ett av flera möjliga tillstånd beroende på ett set av parametrar. Användaren har möjligheten 

att sätta vilka parametrar som ska finnas tillgängliga och vilka av dessa som ska användas för 

att systemet ska gå mellan tillstånd. Som exempel kan en parameter av typen boolean skapas 

kallad Running som styr övergången mellan ett inaktivt och springande tillstånd. Figur 1 

visar hur en Mecanim fil kan se ut i redigeraren. När spelet körs kommer tillståndsmaskinen 

att börja vid Entry och gå direkt över till Idle då inget krav finns för denna övergång. 

Därefter kommer tillståndsmaskinen att vara i det inaktiva tillståndet till dess att Running 

blir sant vilket påbörjar övergången till tillståndet Run. 

 

 

Figur 1 Användargränssnitt för Mecanim 
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4.2.3 Navigering 

För att en agent ska kunna förflytta sig i experimentmiljön behövs ett navigeringssystem. 

Unity har en komponent dedikerad till detta syfte som inkluderar flertal funktioner för att 

förflytta en agent i spelet. I ett spel där spelplanen består av rutor är det enkelt för systemet 

att räkna ut var agenten ska förflytta sig då antalet positioner är begränsat. Det finns dock 

miljöer där agenter förväntas kunna korsa spelplanen mer fritt. I sådana fall är rutbaserade 

nivåer inte alltid lämpligt och Unity använder sig därför av en teknik kallad navigation mesh. 

Istället för att utgå ifrån ett rutnät bygger Unity ett plan uppbyggt av trianglar som täcker all 

förflyttningsbar mark. Agenten använder detta för att hitta en sekvens av trianglar som leder 

till målet och kan därefter förflytta sig innanför dessa trianglar på ett optimalt beräknat sätt. 

För att hitta den mest optimala vägen till målet används A stjärna som har förklarats i ett 

tidigare kapitel. Denna process kan ha en anmärkningsvärd påverkan på prestanda och 

agenten kommer endast beräkna en väg om ett nytt mål sätts. Det är upp till användaren när 

detta utförs. Det är även möjligt att kontrollera värden förknippade med navigering som 

hastighet, acceleration och rotationshastighet.  
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4.3 Agentarkitektur 

För att så nära som möjligt likna den implementation av GOAP som användes i spelet 

F.E.A.R. kommer denna studie att använda samma agentarkitektur, med en del förändringar 

i fördel av projektets omfattning. Agentarkitekturen består av ett antal sensorer, ett 

korttidsminne, en brevlåda, en anslagstavla samt hanterare för målsättning och navigering. 

Sensorer används för att samla in data från omvärlden och lagra ny data i korttidsminnet. 

Därefter kan hanterare av olika slag kolla över korttidsminnet och placera värdefull 

information på en anslagstavla. Andra hanterare kan då läsa eller ändra data för att påverka 

agentens beteende (Burke, 2001). 

Figur 2 visar ett diagram över hur arkitekturen fungerar på högnivå. Först söker sensorer 

efter ny data i världen och uppdaterar korttidsminnet. Därefter söker 

målsättningshanteraren efter ett minne vars typ är den av en fiende. Om ett relevant minne 

hittats uppdateras anslagstavlan med ett nytt fiendeobjekt. När väl en fiende är tillgänglig 

kan GOAP-systemet aktivera stridsfokuserade åtgärder. Åtgärder som attack kräver att 

agenten är tillräckligt nära fienden och andra åtgärder kan därför köras för att sätta en ny 

destination på anslagstavlan. Navigeringshanteraren för vidare denna information till 

Unity’s agent som därefter förflyttar agentens spelobjekt mot fienden. 

 

 

Figur 2 Diagram över agentarkitekuren på högnivå 

 

  



16 
 

4.3.1 Working Memory 

Korttidsminne (Working memory) används för att lagra information om världen. Till 

skillnad från GOAP-systemets världstillstånd använts korttidsminnet inte för planering. Det 

används istället av andra system för att agera på ny information. Denna komponent gör det 

möjligt för sensorer att spara ner värdefull data i form av minnesfakta (Working memory 

fact). Varje minnesfaktum består utav ett antal egenskaper som kan definieras av den sensor 

eller annat system som skapat minnet. Olika egenskaper definieras baserat på det typ av 

minne som skapats. Mängden egenskaper och dess typer kan variera mellan olika projekt 

men i spelet F.E.A.R. användes totalt 16 olika attribut i varje minne (Orkin, 2004). Varje 

attribut är kopplat till ett värde som representerar hur trovärdigt det är. Detta kan användas 

för att beskriva hur länge en fiende är sedd eller hur nära agenten är till en position. Varje 

bildruta där ett attribut inte används sänks dess trovärdighet för att hålla äldre information 

mindre relevant (Burke, 200x). Ett minne inkluderar även ett bitset med en bit för varje 

attribut. En aktiverad bit indikerar att motsvarande attribut är definierat. Detta används för 

att hitta minnen med specifika attribut satta. Under utvecklingen av artefakten visade det sig 

att endast fiendeinformation behövde sparas ner i korttidsminnet. Det fanns därför bara ett 

typ av minne med ett relevant attribut, nämligen en pekare till fiendens objekt. Det hade 

varit möjligt att spara ner detta direkt till anslagstavlan utan att behöva gå igenom 

korttidsminnet först. Komponenten var därför inte en nödvändig del av implementationen 

men fick vara kvar ifall att det skulle behövas igen. Detta är troligen på grund av projektets 

skala då det inte finns mycket information i världen för agenten att hålla reda på.  

4.3.2 Inbox 

En viktig del av AI inom många spel är kommunikation mellan agenter. Detta kan användas 

för att dela taktisk information eller meddela om relationen mellan två agenter. I artefakten 

används två agenter som är fientliga mot varandra. Agenterna ska kunna skada varandra och 

behöver därför kommunicera sina slag till motparten. För att lösa detta används ett 

brevsystem mellan agenter. Varje agent är utrustad med en brevlåda där en annan agent kan 

lägga till ett brev. Brevlådan är en egen klass som innehåller en lista med brev och funktioner 

för att lägga till, ta bort och hitta brev. Ett brev eller meddelande är också en egen klass som 

består utav fyra attribut; en titel, sändare, tidsstämpel och lista med brevets innehåll. Ett 

sub-system i agenten kan leta efter ett brev med en specifik titel och vet utifrån titeln hur 

brevets innehåll ska bearbetas. Varken brevlådan eller brevet vet detaljerna kring innehållet. 

När en agent gör ett slag och får en signal från sitt vapen att en annan agent blev träffad 

kommer ett meddelande skickas till den andra agenten med titeln “Damage” och ett int-

värde med mängden skada som agenten ska applicera. Ett annat sätt att göra detta på vore 

att använda en sensor som kontrollerar om agenten har tagit skada och sedan lagrar detta i 

korttidsminnet. Detta kräver dock att sensorn håller koll på alla fientliga objekt och 

eventuellt behöver ta reda på detaljer kring vapnet som användes eller fiendens styrka och 

annan statistik. Teorin är att den attackerande agenten borde skicka information då denna 

agent kan gå igenom detaljer som den andra agenten inte borde hantera. Endast abstrakt och 

nödvändig information skickas då vidare till den andra agenten. 
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4.3.3 Blackboard 

En anslagstavla (Blackboard) används inom artificiell intelligens för att lagra agentens 

kunskap om sig själv och omvärlden. Detta kan inkludera information som hälsa och 

tillgängliga resurser men även positionen av värdefulla objekt i världen. En anslagstavla 

agerar även som ett delat minne och underlättar kommunikation mellan komponenter eller 

objekt. Instansen av en anslagstavla kan antingen vara global, för kommunikation mellan 

grupper av agenter, eller lokal, för kommunikation mellan komponenter på agenten. I 

vanliga fall existerar endast en lokal anslagstavla på ett objekt och denna används för att 

olika komponenter, i detta fall hanterare, ska kunna dela information mellan varandra utan 

att skapa direkta beroenden. En hanterare kan då lägga upp information på anslagstavlan 

utan att behöva veta vad som använder den informationen. Varje hanterare behöver därför 

endast förlita sig på anslagstavlans funktioner. Detta medför en urkoppling av många 

potentiella beroenden och förbättrar strukturens sammanhållning. Figur 3 visar hur 

beroenden kan se ut mellan diverse hanterare i systemet och hur en anslagstavla kan 

reducera kopplingarna. 

 

Figur 3 Kopplingar med och utan en anslagstavla 

Ett vanligt sätt att implementera en anslagstavla är i form av en klass som innehåller diverse 

variabler som behövs av systemet och eventuellt funktioner som returnerar och ändrar dessa 

värden. Detta är ett enkelt sätt att använda en anslagstavla och är därför lämpligt för denna 

studie, då projektet är litet och behöver inte ett stort antal värden att jobba med. Alternativt 

kan anslagstavlan hålla en hashtabell som kopplar varje nytt värde till en nyckel. Denna typ 

av anslagstavla är mer flexibel och gör det enklare att säkra värden då endast två funktioner 

för hämtning och ändring behövs för hela listan. Detta är användbart om ett stort antal 

värden behövs i systemet och kommer i det fallet minska storleken på klassen proportionellt 

mot antalet värden. Nyckeln som kopplas med varje värde representeras vanligtvis av 

antingen ett string-värde (text) eller ett enum-värde, som har ett bestämt antal nycklar 

tillgängligt. Genom att använda ett string-värde behöver användaren inte definiera varje ny 

nyckel på anslagstavlan. En jämförelse av nycklarna behöver dock ske när ett värde ska 

hämtas och string-värden jämförs långsammare än int-värden. Användaren riskerar även att 

omedvetet skapa en ny nyckel genom felstavning. Problem kan då uppstå om en komponent 

inte finner den nya nyckeln. En hashtabell kan inte veta om ett sådant fel har uppstått och 

det kan därför vara svårare att felsöka. Det kan därför vara säkrare att representera nycklar 

som enum-värden då dessa är förbestämda och kan jämföras som int-värden. 
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4.3.4 Hanterare 

Flertal hanterare används i implementationen och har uppgiften att se över sub-system av 

olika typer. Dessa används för att förbättra sammanhållning i systemet då alla komponenter 

av en typ styrs av en hanterare. Denna del av strukturen undviker att en komponent blir 

belastad med flera olika typer av arbeten. Genom att dela upp arbeten i flera klasser blir 

strukturen lättare att hantera. 

En navigeringshanterare (Navigation manager) används för att styra navigeringen av 

agentens spelobjekt. Detta är en utbyggnad av Unity’s egen NavmeshAgent som ser till att 

sätta en destination för agenten om ett lämpligt mål finns. Mål kan, i koppling med GOAP-

systemet, sättas av actions relaterade till förflyttning.  

Sensorer används för att hitta ny data från världen och uppdatera korttidsminnet om något 

har upptäckts. Olika sensorer kan köras vid olika intervall för att fördela belastningen av de 

beräkningar som kan ske vid uppdateringar. För att se till att varje sensor uppdateras vid rätt 

tillfälle används en sensor hanterare. 

När en sensor upptäcker ett fientligt spelobjekt i världen kommer korttidsminnet att 

uppdateras med denna information. Det är sedan viktigt att detta förs vidare till 

anslagstavlan för andra komponenter att läsa om minnet är relevant. Därför används en 

fiende hanterare vars enda uppgift är att söka korttidsminnet efter relevant fiendedata som 

kan skrivas över till anslagstavlan. 

Hälsoskötaren ser över agentens livmätare och energi. Systemet söker igenom agentens 

brevlåda efter ett brev med titeln “Damage” och använder brevets innehåll för att sänka 

agentens livmätare. En annan uppgift är att förnya agentens energi med jämna intervaller så 

att agenten kan attackera. Nya värden för liv och energi uppdaterades därefter på 

anslagtavlan. 

4.3.5 AIModule 

AIModule agerar som en central klass för agentarkitekturen och äger en instans av varje 

hanterare samt en pekare till anslagstavlan. Komponentens uppgift är att uppdatera alla 

hanterare samt ansvara för att andra komponenter ska ha tillgång till hanterarna. AIModule 

ärver från Unity’s MonoBehaviour och har därför funktionerna av ett Script. Detta gör det 

enkelt att skapa en instans av AIModule på önskat objekt. Modulen kräver endast en 

anslagtavla och är inte beroende av GOAP-systemet direkt. Det är därför möjligt att 

återanvända modulen för andra AI-system. Systemet kan använda modulen för att få 

åtkomst till hanterare vid behov. Det är också möjligt att nå anslagstavlan via modulen 

istället för att genomföra en sökning av Unity’s komponenter. Exempelvis behöver en action 

inte ha en egen pekare till anslagstavlan och kan istället använda modulens pekare då GOAP-

systemet redan har en pekare till modulen tillgänglig. Figur 4 visar vilka beroenden som sker 

mellan modulen och andra komponenter i systemet. 
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Figur 4 Klassdiagram över agentarkitekturen 
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4.4 GOAP 

4.4.1 WorldState 

Att låta AI utvärdera och spara ner hur omgivningen uppfattas är en viktig del av GOAP och 

används på olika sätt av flera komponenter i systemet. I början av utvecklingen användes en 

enkel hashtabell för att spara alla värden. Varje värde var kopplat till en nyckel med ett 

beskrivande namn. För att komma åt ett värde behövde varje komponent enbart rätt nyckel 

och åtkomst till funktioner hos hashtabellen. Det visade sig dock att antalet olika 

beräkningar som behövde ske mellan tillstånd växte snabbt med utvecklingen. Det var därför 

rimligt att skapa en ny klass för tillståndet där var och en av dessa funktioner kunde samlas.  

Exempel på en sådan funktion är att applicera ett tillstånd på ett annat. Denna funktion ser 

till att varje värde i det första tillståndet kopieras över till motsvarande värde i det andra 

tillståndet. I ett fall där båda tillstånd har lika många element kan en kopieringsfunktion 

användas istället, men ett tillstånd är aldrig garanterad att ha alla element om det inte är 

definierat i förhand. Under planering kommer varje nytt tillstånd att endast ha relevanta 

element inkluderade för att dra nytta av den systemspecifika kopieringsfunktionen. Klassen 

använder sig fortfarande av en hashtabell, och är endast en utbyggnad av denna klass. 

Nycklar för hashtabellen är i form av enum-värden, som definieras av användaren innan 

användning. Nycklarna som användes i implementationen var TargetIsDead, Blocking, 

AtTargetNode, InWeaponRange, WeaponTypeEquipped, ReactToWorldStateEvent, och Idle. 
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4.4.2 Tillgängliga mål och åtgärder 

Innan planering kan ske behöver planeraren och målhanteraren veta vilka åtgärder och mål 

som är tillgängliga. Ett möjligt alternativ för att åstadkomma detta är att definiera varje 

element av en lista. En designer ska dock inte behöva ändra i kod för att påverka agentens 

beteende och det är därför lämpligt att lagra denna information separat. Orkin föreslår att en 

lista av mål och åtgärder lagras i ett annat filformat där en användare lätt kan ändra data. 

Nackdelen med detta är att det är upp till användaren att skriva ner rätt information, och 

misstag kan lätt hända. Det är därför lämpligt att koppla detta med ett användargränssnitt 

som reducerar risken för misstag. Unity’s komponentsystem tillåter användaren att lägga till 

förbestämda komponenter till ett objekt. Klasserna för mål och åtgärder ärver därför från 

MonoBehaviour, vilket tillåter användare att smidigt koppla dessa till en agent.  

Figur 5 illustrerar hur detta kan se ut i gränssnittet. För att kunna komma åt mål och 

åtgärder inkluderades klasser en global funktion som returnerar en lista med alla 

komponenter av respektive klasstyp. 

 

Figur 5 Val av mål och åtgärder i Unity 
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4.4.3 Goal 

För att en AI ska kunna utföra åtgärder behöver ett lämpligt mål utses. Ett mål består av ett 

antal villkor, i form av ett tillstånd, och dess relevans. Vilket mål som valts baseras på hur 

relevant varje mål är. För att göra detta har varje mål en funktion för att beräkna dess 

relevans. Vilka värden som varje mål förknippar sin relevans med varierar drastiskt och det 

är därför lämpligt att låta varje mål räkna ut sin relevans på eget sätt. Allt systemet kräver är 

att ett värde returneras. Som en följd av detta kan olika mål kräva olika mängd resurser för 

att beräkna relevans. Därför behöver varje mål också ange en uppdateringsfrekvens. Värdet 

avgör hur ofta målets relevans ska uppdateras, vilket är ett sätt att begränsa tyngre 

operationer.  

4.4.4 GoalManager 

Målhanteraren har i uppgift att uppdatera hur relevant varje mål är vid rätt tidpunkt, samt 

att avgöra vilket mål som ska vara aktivt. Den centrala delen av GOAP-systemet behöver inte 

veta vilket mål som är aktivt och detta är därför endast bevarat i hanteraren. Det är dock 

hanterarens uppgift att kalla på planeraren när ett nytt mål angivits, för att en ny plan ska 

genereras baserat på denna. Det är viktigt för en AI att kunna avbryta en plan om ett nytt 

mål uppstår. Om ett nytt mål har högre relevans än det nuvarande målet kommer 

hanteraren att kontrollera att den nuvarande planen går att avbryta. Om detta är fallet 

kommer målet att bytas ut och en ny plan genereras. För att minimera hur ofta mål byts ut är 

detta begränsat till fall där det nya målet inte har samma relevans. Så om båda mål har 

samma relevans sker inget byte. Detta undviker att en AI konstant byter mellan två mål med 

samma relevans. 

4.4.5 Action 

En åtgärd består utav flera funktioner och värden som beskriver hur åtgärden ska hanteras. 

Varje åtgärd definierar en kostnad, som sedan använts av planeraren för att besluta vilken 

åtgärd som ska evalueras. En hög kostnad innebär att åtgärden vanligtvis ska undvikas och 

kommer endast att genomföras om ingen annan lämplig åtgärd är tillgänglig. Kostnaden hos 

varje åtgärd bör justeras för att optimera planeringsprocessen. Varje åtgärd har även två 

typer av villkor och ett antal effekter på världen. Den första typen av villkor är den som begär 

något från världens tillstånd. En åtgärd kan inte genomföras förrän det önskade tillståndet 

har uppfyllts. Nästa typ av villkor beror på kontext och kan vara mycket annorlunda mellan 

åtgärder. Om dessa villkor inte uppnås kommer åtgärden inte att inkluderas i 

planeringsprocessen. Omständigheterna för dessa villkor antas aldrig ändras av andra 

åtgärder under planeringsprocessen, vilket är varför de inte används under planering. Ett 

sådant villkor kan vara att ett en fiende måste vara synlig, något som ingen åtgärd garanterat 

kan lösa och är därför inte lämpligt att lagra i världstillståndet. En åtgärd har även 

funktioner för vad som utförs när åtgärden körs. Detta är vad som har en faktisk påverkan på 

världen och styr flera värden som planeraren inte är medveten om. Innan körning aktiveras 

åtgärden, en funktion som används för att utföra något som endast ska ske en gång i början 

av processen. Sedan körs funktionen varje bildruta till dess att åtgärden har slutförts, vilket 

baseras på ett antal krav satta av åtgärden. Det är också möjligt att definiera när en åtgärd 

kan avbrytas. 
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4.4.6 Planner 

Planerarens uppgift i systemet är att generera planer utifrån världens nuvarande tillstånd, 

ett mål och en lista av möjliga åtgärder. Plangenerering använder sökalgoritmen A stjärna 

för att söka igenom möjliga sekvenser av noder för att nå målet. En nod är en egen klass som 

består av en åtgärd, världens tillstånd, en pekare till föräldranoden och en funktion för att 

estimera kostnaden mellan två tillstånd.  

Planeraren börjar med att filtrera ut åtgärder som har dess kontextuella villkor uppfyllda och 

lägger dessa i en ny lista. Sedan söker planeraren efter åtgärder som har dess villkor 

uppfyllda av det nuvarande världstillståndet. För varje funnen åtgärd skapas en ny nod där 

åtgärdens effekter har applicerats på nodens världstillstånd. Varje ny nod läggs därefter in i 

den öppna listan för att evalueras (Higgins, 2002). Därefter väljer planeraren en ny nod att 

evaluera baserat på dess kostnad. Kostnad beräknas genom att addera den totala kostnaden 

av alla tidigare åtgärder i en sekvens, med en estimerad kostnad av skillnaden mellan nodens 

tillstånd och målets tillstånd. Den estimerade kostnaden ökar med ett för varje egenskap i 

nodens tillstånd som inte existerar i målets tillstånd. Om den valda noden har samma 

tillstånd som målet har en plan hittats, annars evalueras noden för att hitta nya noder. När 

en nod evalueras läggs den till i en stängd lista för att se till att den inte evalueras igen. I 

fallet där sökningen sker progressivt kommer varje ny nod att applicera åtgärdens effekt på 

tillståndet och fortsätta tills tillståndet är samma som målet. Om sökningen är regressiv 

kommer sökningen börja ifrån målet istället och leta efter åtgärder vars effekt finns i målets 

tillstånd. Därefter kommer den nya noden söka sig till åtgärder vars effekt uppfyller 

åtgärdens villkor och fortsätta så till nodens tillstånd är samma som världens nuvarande 

tillstånd. När en plan väl har hittats skickas den vidare till GOAP-kontrollern.  

4.4.7 Planlängd och komplexitet 

Innan utvecklingen började förväntades en plan bestå av en stor mängd åtgärder. Tanken var 

då att få mål skulle användas och att dessa skulle leda till långa och komplexa planer. Det 

visade sig dock att GOAP-systemet i F.E.A.R. använder många delmål för att bryta upp 

planer och lägga mindre stress på planeraren. Artefakten utgick ifrån samma system och tog 

därför efter detta. När systemet var klart ledde mål sällan till planer med mer än två åtgärder 

och som en följd var sökträd inte ofta komplexa. Detta ökar prestanda och är ett logiskt 

beslut för systemet. Andra system visade sig dock använda mer komplexa planer och tog 

istället friheten att ge planeraren mer uppgifter i systemet. Sådana system kunde generera 

planer som återanvände en åtgärd flera gånger i samma plan, men med nya parametrar och 

som följd kunde ha färre mål att hantera. Det var otydligt vilket alternativ som var mest 

lämpat för studien. Det slutade med att systemet i F.E.A.R. användes då detta redan var 

implementerat. För framtida studier kan det dock vara lämpligt att byta till det nya systemet 

för att kunna utföra tester med mer stress på planeraren. 

4.4.8 GoapController 

GOAP-kontroller används för att köra den utvalda planen, samt för att köra målhanteraren 

och lagra det nuvarande tillståndet av världen. Om ett system eller åtgärd behöver ändra 

eller läsa det nuvarande världstillståndet kommer detta ske via GOAP-kontrollern. Den enda 

relationen som kontrollern har till AI modulen är att de båda ärver från Unity’s klass 

MonoBehaviour. De är därför inte beroende av varandra och ett annat AI-system kan enkelt 

ersätta GOAP på en agent vid behov.  
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Figur 6 Klassdiagram över GOAP 
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4.5 Experimentmiljö 

Målet utifrån metodbeskrivningen var att skapa en experimentmiljö som gör att agenter 

tvingas utföra flera möjliga mål i miljön. Detta uppfylls genom att placera 

patrulleringspunkter och helande noder i miljön. Agenter går mellan patrulleringspunkter 

och söker sig till en helande nod om dess livmätare går lågt. Det fanns även en vägg i miljön 

som skymmer agentens syn och påverkar på så sätt de mål som är relaterade till detta. 

Metodbeskrivning inkluderade också att experimentmiljön skulle ge väg för komplexa 

scenarion där agenter kan påverka varandra genom miljön. Detta krav ämnade orsaka 

omplaneringar hos agenter och var inte nödvändigtvis representativt för spelgenren.  

Efter utvecklingen av artefakten visade det sig att ett missförstånd hade skett, där 

sökriktningen troddes ha en effekt på vare sig en omplanering sker i systemet eller inte. 

Enligt källkoden för spelet F.E.A.R. skedde ingen omplanering under planeringsfasen, utan 

skedde endast om ett nytt mål var mer relevant än det förra efter att en plan genererats. På 

grund av detta och tidsbrist under projektet, valdes komplexa scenarion att inte inkluderas i 

experimentmiljön.  Experimentmiljön byggdes upp i 3D av kuber och karaktärsmodeller i 

Unity. Figur 7 illustrerar hur experimentmiljön såg ut i Unity, där röda kuber är 

patrulleringspunkter och den gröna kuben är en helande nod. 

 

Figur 7 Experimentmiljön i Unity 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen bestod av ett automatiserat test som körde programmet och sparade antalet 

besökta noder för varje planering i en fil på datorn. Besökta noder anses i detta fall vara mer 

värdefullt än körtid eftersom att körtid kan variera beroende på flertal faktorer. Testet 

skedde först med körtid som data men detta visade ge högre körtider för mål med färre 

besökta noder beroende på när planering utfördes. Exempelvis gav alltid den första planen 

högre körtid än förväntat. En variation i besökta noder kan också ske om flera åtgärder har 

samma kostnad. Det är möjligt att ordningen mellan dessa är annorlunda varje körning 

vilket kan påverka vilka vägar som utvärderas först och därför ge olika resultat. Detta anses 

dock vara mer trovärdig data än körtid.  

Det första testet bestod av 250 körningar för varje sökriktning och inkluderade alla möjliga 

åtgärder och mål. Resultatet var ett medel av besökta noder för varje enskilt mål. En körning 

utförde varje plan olika många gånger då mål som att besegra fiender har högre prioritering 

än att patrullera. Mål med lägre prioritering hade som följd sämre precision. Målet att 

besegra en fiende hade högst prioritet och kördes över 2000 gånger. Figur 8 visar ett 

diagram över resultatet av varje planering. 

 

Figur 8 Resultat från det första testet 

För att undersöka kopplingen mellan antalet tillgängliga åtgärder som inte har en garanterad 

positiv påverkan på målet och hur många noder som evalueras utfördes ett andra test. Det 

andra testet bestod av samma antal körningar men inkluderade inte alla mål och åtgärder. 

Mål som enkelt skulle kunna hanteras av andra system togs bort för att reducera 

avvägningar under planering. Testet gjordes enbart för det mest krävande målet: att besegra 

en fiende. Figur 9 visar resultatet i form av en jämförelse mellan det första och andra testet. 
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Figur 9 En jämförelse av resultaten från första och andra testet 

 

Figur 10 En jämförelse av resultaten från första och andra testet i millisekunder 
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För att undersöka om det är möjligt att sänka regressiv sökhastighet och samtidigt öka 

användningsbarhet av planeraren utfördes ett tredje test. Testet inkluderade sex stycken nya 

attacker som en agent kunde välja mellan i strid. Detta ledde till resultatet i figur 11. 

 
Figur 11 En jämförelse av resultatet för första, andra och tredje testet 

 
Det slutliga testet utfördes med samma omständigheter som det första testet. Målet med 
detta test var att hitta variation i hämtad data genom att jämföra standardavvikelser samt 
minimum och maximum mellan mål och sökriktningar.

 
Figur 12 Standardavvikelser för varje mål och sökriktning. 
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Figur 13 Minimum- och maximumvärden för målet Defeat Enemy. 

  



30 
 

5.2 Analys 

Resultatet av det första testet visar på en stark fördel till regressiv sökning. För flera mål är 

skillnaden obetydlig men mål som kräver flera steg, som Defeat Enemy, är skillnaden så hög 

som 1724 %. Samma test visade att målet tog i genomsnitt ~14,8 millisekunder att utföra 

med progressiv sökning på en modern processor och ~0,095 millisekunder med regressiv 

sökning. Körning skedde utan problem men inkluderade endast två spelkaraktärer med 

långa pauser mellan beslutstaganden. I en större omfattning skulle detta kunna ha en stor 

påverkan på prestanda. Det anses därför inte vara lämpligt att använda progressiv sökning i 

detta, eller liknande, sammanhang.  

Det andra testet ämnade undersöka vidare om antalet besökta noder kan reduceras för 

progressiv sökning. Testet exkluderar flertal mål och åtgärder som kan skapa avvägningar 

för progressiv sökning. Resultatet visar en tydlig förbättring för progressiv sökning men att 

det fortfarande är sämre än regressiv sökning. Skillnaden sjönk till 1100 % och målet tog i 

genomsnitt ~3 millisekunder att utföra. Det är dock fortfarande riskabelt att köra detta 

under mer krävande förhållanden och regressiv sökning är att föredra. Antalet noder besökta 

sänktes även för regressiv sökning efter testet då båda sökriktningar delade några åtgärder 

som exkluderades. 

Det sista testet genomfördes för att lägga mer stress på planering och öka regressiv söktid. 

Genom att öka antalet olika attacker som agenten kan utföra kan fiender ur ett 

spelperspektiv ge mer varierat beteende och en bättre spelupplevelse. Testet gav bättre 

resultat då antalet besökta noder för regressiv sökning ökade från 4 till 19 och skillnaden 

sjönk till 232 %. Regressiv sökning visar dock fortfarande snabbare söktid. Det är också 

ifrågasättbart att använda planeraren för att välja vilken attack som ska utföras. Det skulle 

istället vara möjligt att dela upp attacker i kategorier baserat på avstånd och låta planeraen 

enbart välja kategori. Ett annat system kan därefter välja vilken attack som ska genomföras 

inom kategorin för att lägga mindre stress på planeraren och öka prestanda. Det kan dock 

anses vara mer smidigt att använda enbart planeraren för detta. Det är därför en fråga om 

smidighet mot prestanda.   
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5.3 Slutsatser 

I slutändan visade resultaten för alla test att regressiv sökning hade färre besökta noder per 

planering. Detta bevisar dock inte att regressiv sökning är bättre för alla fall. Det andra och 

första testet visade förbättringar i sökhastighet hos progressiv sökning vilket tyder på att det 

kan finnas fall där progressiv är bättre. Det tredje testet visade att det är möjligt att regressiv 

sökning, under rätt omständigheter, kan bli långsammare utan att påverka progressiv 

sökning. Genom att öka antalet alternativ i den övre delen av sökträdet skulle regressiv 

sökning till slut kunna vara det sämre alternativet av sökriktningarna. Under det tredje testet 

var sex nya attacker inte tillräckligt för att åstadkomma detta. Om ett spel har möjligheten 

att använda ett stort antal attacker för varje fiende skulle progressiv sökning kunna vara ett 

bra alternativ. Detta anses dock vara ett ovanligt scenario och alla mål som inte uppfyller 

kravet kommer förmodligen att ge sämre resultat med progressiv sökning.  

Standardavvikelserna visade på hög variation av data och antalet besökta noder för 

progressiv sökning gick ner till nästan samma antal som regressiv sökning flertal gånger. 

Detta beror troligen på att sökningen slumpmässigt träffar rätt väg bland åtgärder med 

samma kostnad. Detta är opålitligt då resultatet inte är konsekvent och medelvärdet är 

fortfarande mycket högre än det lägsta värdet. Det fjärde testet gav också ett medel som inte 

stämde helt överens med det första testet. Detta påverkar vare sig resultatet kan anses vara 

trovärdigt eller inte. I fallet där variationen anses vara låg nog är resultatet fortfarande starkt 

begränsat till de scenarion som har testats. Dessa scenarion kan göra det svårt att försvara 

valet av GOAP för spelprototypen. Den är enkel och uppmanar inga komplexa planer att 

genereras.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna undersökning utfördes för att underlätta valet mellan sökriktningar för systemet 

Goal-Oriented Action Planning (GOAP). Regressiv sökning användes för spelet F.E.A.R. som 

introducerade GOAP-systemet. Detta visar att regressiv sökning kan vara ett bra alternativ. 

Det kan dock vara värdefullt att undersöka om progressiv sökning kan ge bättre resultat för 

andra scenarion. Undersökningen bestod av en artefakt baserat på ett enkelt rollspel med 

fiender som kunde strida. Artefakten gjorde det möjligt att testa sökriktningarna emot 

varandra i olika scenarion. 

Totalt tre olika tester genomfördes och data som söktid och besökta noder sparades. Det 

första testet inkluderade alla tillgängliga mål och åtgärder och resulterade i en kortare söktid 

för regressiv sökning med en skillnad på 1724 %. Det andra testet exkluderade flera mål och 

åtgärder som i teorin skulle förbättra progressiv sökning. Resultatet visade att detta var sant 

och skillnaden sjönk till 1100 %. Regressiv sökning var dock fortfarande snabbare. Det tredje 

och slutliga testet utgick ifrån det andra testet och inkluderade sex stycken nya attacker för 

agenten att välja emellan. Detta visade sig ha en negativ effekt på regressiv sökning men 

ingen effekt på progressiv sökning. Resultatet visade en ny skillnad på 232 %, en stor 

skillnad från tidigare försök. Regressiv sökning visade sig i slutändan vara snabbare under 

alla test och ett scenario kunde därför inte hittas där progressiv sökning var ett bättre 

alternativ. Detta bevisar inte att ett sådant scenario inte existerar men tyder på att regressiv 

sökning är ett säkrare val för spel som följer samma struktur som artefakten.  

Det tredje testet visar dock att det är möjligt att öka söktid hos regressiv sökning utan att 

påverka progressiv sökning. Om fler alternativ läggs till skulle progressiv sökning kunna vara 

snabbare. Frågan är om det är realistiskt att förväntas använda en sådan mängd alternativ 

för agenten.  
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6.2 Diskussion 

Prestanda kan spela en stor roll inom artificiell intelligens i spel och flera AI-system 

uppkommer som kräver alltmer processorkraft. Goal-Oriented Action Planning har använts i 

flera moderna spel sedan dess uppkomst. Kraven på prestanda för GOAP kan bli höga då 

systemet utnyttjar planering och använder sökalgoritmer för att styra AI-beteende. Tanken 

var att denna studie skulle kunna underlätta valet mellan sökriktningar och förbättra 

prestanda. Flera fel visade sig dock uppstå under studien som kan ha haft en negativ effekt 

på resultaten. Artefakten hade en simpel design och gav agenter få alternativ för beteende. 

Få mål krävde att olika planer genererades och planeringsprocessen var som följd mindre 

värdefull. Artefakten utnyttjade därför inte styrkorna av GOAP-systemet vilket innebär att 

resultaten inte är fullt så värdefulla för liknande spel som förväntat. Dessa spel inte behöver 

använda GOAP-systemet och behöver därför inte välja en sökriktning. 

Det tog längre tid än förväntat att bygga GOAP-systemet då flera olika implementationer 

finns tillgängliga online men få går igenom sina komponenter i detalj. Flera delar av Orkins 

källkod visade sig vara onödiga i artefakten och mycket tid spenderades på att implementera 

dessa. Det är också tveksamt om artefakten behövde representera ett faktiskt spel. Om 

spellogiken inte var inkluderad hade fler mål och åtgärder kunnat implementeras. Det är 

möjligt att en simpel trädgenerator hade varit tillräcklig för att utföra studien och ge bättre 

resultat.  

Tre tester utfördes för att försöka leda undersökningen till mer värdefull data och ge 

eventuella framtida studier mer att gå på. Resultaten var fortfarande inte som förväntat och 

studien skulle behöva fortsätta ytterligare för att få positiva resultat. Min hypotes om att ett 

scenario kan utnyttja progressiv sökning är inte bevisad men undersökningen har visat att 

möjligheten finns. Problemet är att detta kan vara ett väldigt specifikt fall. 

Tester utfördes endast med prestanda i åtanke och det uppkom inga intervjuer eller annan 

inblandning av personer. På grund av detta gjordes inga etiska beslut under planering av 

testningsprocessen. Om studien hade fokuserat på människans uppfattning av beteenden 

med olika sökriktningar hade detta haft en större roll. I det fallet hade individuella intervjuer 

använts för att samla data. Studien ämnade heller aldrig att ersätta mänskligt beteende med 

artificiell intelligens då resultatet skulle appliceras på AI i spel. Studien bör därför inte ha en 

påverkan på andra personer heller. 

6.3 Framtida arbete 

Om studien skulle fortsätta skulle nästa steg vara att bygga på med fler scenarion och 

kombinationer av åtgärder för att öka antalet olika planer. En av studiens största svagheter 

är att artefakten inte tillräckligt nära representerar ett spel som kan utnyttja GOAP-

systemets planeringsegenskaper. Planen för varje mål varierar sällan i den nuvarande 

artefakten och det är därför onödigt att använda GOAP. Om artefakten utökades skulle detta 

problem kunna lösas. 

Undersökningen kan även göras på flera olika speltyper för att hitta de spel som GOAP bäst 

lämpar sig för samt vilken sökriktning som ska användas. Det kan också vara värdefullt att 

undersöka om liknande system till GOAP ger andra resultat. Möjligtvis kan studien 

användas för andra ämnesområden inom AI som simulationer och robotik. 
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En annan möjlig studie är att undersöka om sökriktningar påverkar hur den slutliga planen 

ser ut. En sökriktning i det fallet representerar ett tänk som en spelare kan identifiera. Om 

sökriktningarna producerar olika resultat är det lämpligt att undersöka vidare vilken 

sökriktning som bäst lämpar sig för spelare att analysera och estimera vilken åtgärd en 

fiende kommer att göra. Om en spelare kan enklare förutse vad en fiende kommer göra kan 

det ha en påverkan på hur produkten används. 

Slutligen kan det vara intressant att utföra samma undersökning men med dubbelriktad 

sökning. Användning av denna teknik i GOAP är ovanlig och det kan därför vara värdefullt 

att undersöka om det är ett bra alternativ. Teorin är att ett fall där söktid varierar starkt 

mellan olika mål och planer är passande för dubbel riktad sökning. Tanken är att söktider 

blir mer konsekventa mellan målen istället för att några mål utförs mycket långsammare än 

andra. Det är också möjligt att det kan ge en prestandaförbättring överlag.  
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