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Sammanfattning 

 
Detta examensarbete tittar närmare på vägplaneringsproblemet som är ett vanligt 

förekommande problem inom datorspel. Arbetet skall försöka besvara följande 

frågeställning: Vilka kombinationer av styrbeteenden och beräkningsmodeller kan 

användas för större grupper av autonoma agenter som navigerar i en miljö med 

avseende på prestanda och estetik? För att besvara frågeställningen så skapades en 

applikation där fyra olika styrbeteenden implementerades. Vägföljningsbeteendet är 

grundbeteendet för agenternas navigering och flockbeteendet används för att ge ett 

bättre resultat. Resultatet av arbetet visar på att de fyra styrbeteendena som omfattas 

av arbetet är tillräckligt i de flesta fall; även om det finns brister. De fyra 

styrbeteendena hade med god anledning kunnat kombinerats med andra 

styrbeteenden som inte tas upp i arbetet för att ge en mer komplett navigering. 

Styrbeteenden kan även användas utanför datorspel, så som inom robotik eller för att 

simulera agenter i en trafikmiljö eller agenter som evakuerar en byggnad. 

Nyckelord: vägplanering, vägfinning, navigering, autonoma agenter, styrbeteenden, 

navigationsnät.
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1 Introduktion 

Artificiell intelligens (AI) är ett stort område inom datalogi som fortfarande är långt ifrån 

färdigutforskat. Inom artificiell intelligens i datorspel så är söktekniker så som 

vägplaneringsalgoritmer ett väl studerat område. Kraven på artificiell intelligens i datorspel 

har ökat med åren vilket gör att dagens datorspel kräver allt mer trovärdig vägplanering för 

dess agenter. Det har även blivit vanligare att skapa datorspel där man har ett väldigt stort 

antal agenter, därför kommer detta examensarbete till att fokuseras på vägplanering för 

grupper av agenter. 

För att kunna navigera i en miljö genom vägplanering så måste denna miljö representeras på 

något sätt; i detta arbete så har ett navigationsnät använts för detta. Vägplanerings-

algoritmen A* (A-stjärna) används sedan för att utforska sökrymden då denna algoritm ger 

optimala vägar med bra prestanda (Hart, Nilsson & Raphael, 1968). När agenterna navigerar 

miljön så kommer de till att styras av ett antal styrbeteenden. De styrbeteendena som 

behandlas i rapporten beskrevs först av Craig Reynolds (1987, 1999) men även andra 

författare har skrivit om styrbeteenden som till exempel Mat Buckland (2004). När ett 

styrbeteende för en agent skall beräknas så kommer agenten på ett eller annat sätt observera 

miljön omkring sig och göra ett beslut om denna. Olika styrbeteenden kommer till att 

påverka agenterna på olika sätt. Det kommer till att finnas styrbeteenden som ser till att 

agenterna följer en väg samtidigt som det kommer till att finnas styrbeteenden som ser till att 

agenterna undviker kollision med varandra. 

Problemfrågeställningen som arbetet adresserar har med just dessa styrbeteenden att göra. 

Vilka kombinationer av styrbeteenden och beräkningsmodeller kan användas för att navigera 

en grupp av agenter i en miljö genom vägplanering? I och med arbetet så kommer en 

applikation till att utvecklas och implementeras i programspråket C# (C-sharp). I 

applikationen kommer man till att kunna ladda in sju olika scenarion som ett antal agenter 

skall vägplanera och navigera. Tillsammans bildar dessa scenarion och kombinationer av 

styrbeteenden och beräkningsmodeller ett antal testfall. Dessa testfall kommer sedan till att 

utvärderas genom en vetenskaplig metod vilket kommer sammanfattas i och med ett resultat. 

Applikationen som skapades var en simplistisk applikation där användaren kan välja mellan 

tre olika kombinationer av styrbeteenden som skall användas samt möjligheten att kunna 

ladda in sju olika scenarion. Användaren kan sedan köra testfallet och observera agenterna 

då de navigerar miljön i realtid. Efter det att testfallet är färdigt så presenteras tre mått på 

hur bra agenterna navigerade miljön; dessa är den genomsnittliga beräkningstiden, 

väglängdskostnaden samt vägtidskostnaden. Den genomsnittliga beräkningstiden är ett 

prestandamått som talar om hur många millisekunder det tog i snitt att uppdatera agenterna 

varje tidssteg medan väglängdskostnaden och vägtidskostnaden är två mått som mäter det 

estetiska framförandet av agenterna då de förflyttade sig. Väglängdskostnaden ger en 

anvisning om hur bra vägar agenterna tog med avseende på vägarnas längd medan 

vägtidskostnaden ger en anvisning om hur lång tid agenterna tog på sig att navigera miljön. 
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2 Bakgrund 

I takt med att datorer blivit allt kraftfullare genom åren så har också kraven på datorspel 

ökat, inte minst kravet på en bra artificiell intelligens (AI) i dessa datorspel. I korthet så kan 

artificiell intelligens sammanfattas som ett besluttagande hos en agent givet ett specifikt 

tillstånd. Ett beslut kan till exempel vara vilket drag en datorstyrd motståndare skall göra i 

ett parti schack; ett beslut kan även vara om en datorstyrd medhjälpare i ett 

förstapersonsskjutare skall hjälpa dig anfalla motståndaren eller om medhjälparen skall 

retirera. 

Vägplanering är ett vanligt förekommande problem inom artificiell intelligens i datorspel. 

Vägplanering är relevant då agenter i ett datorspel skall navigera en bana, detta kan till 

exempel röra sig om då agenterna skall hitta till ett mål eller då agenterna skall förflytta sig 

från punkt A till punkt B. Exakt vilken väg agenterna skall ta är inte givet, det är här artificiell 

intelligens och vägplanering kommer in i bilden. 

För att kunna vägplanera i en miljö eller spelvärld så måste denna representeras på något 

sätt. Många 2D-spel har använt sig av en nätbaserad miljö där nätet består av en uppsättning 

geometriska figurer av uniform storlek; det vanligaste här är kvadratiska rutor, men även 

hexagoner kan förekomma. Mittpunkterna på dessa geometriska figurer skapar en 

vägpunktsgraf som agenterna kan röra sig på. Exempel på datorspel som använt sig av en 

nätbaserad miljö bestående av kvadrater är Dune II: The Building of a Dynasty (Westwood 

Studios, 1992) och Warcraft: Orcs & Humans (Blizzard Entertainment, 1994). 

Även om denna representation av spelvärlden varit fullt tillräckligt en längre tid så 

uppenbarade det sig nackdelar. Det är till exempel svårt att implementera vägplanering för 

agenter av olika storlek. De nätbaserade spelen använde sig oftast av agenter som bara är en 

ruta stor eftersom det då blir mycket enklare och effektivare att vägplanera med dessa 

agenter. Den absolut största nackdelen med en vägpunktsgraf är precision, det finns ett 

ändligt antal vägpunkter som en agent kan befinna sig på. 

För att lösa problemet med precision i vägpunktsgrafer har datorspelsutvecklare på senare år 

börjat använda sig av navigationsnät för att representera spelvärlden. Ett navigationsnät är 

en uppsättning konvexa polygoner där varje polygon beskriver den yta som en agent kan 

förflytta sig på. Dessa konvexa polygoner kan sedan bilda ett navigationsnät genom att de 

placeras sida vid sida med varandra. Detta navigationsnät kommer, i teorin, till att ha ett 

oändligt antal punkter som en agent kan befinna sig på. Spel så som Counter-Strike: Source 

(Valve Corporation, 2004) och Uncharted: Drake’s Fortune (Naughty Dog, 2007) har använt 

sig av navigationsnät för spelens datorstyrda agenter då de navigerar miljön.  

Ett nytt problem uppstår dock vid användandet av navigationsnät, nämligen 

kollisionsdetektion och kollisionshantering. Med en rutnätsbaserad representation så fås 

detta implicit genom att agenter och andra objekt så som byggnader ockuperar noder i 

vägpunktsgrafen, detta är något man inte kan göra med ett navigationsnät. 

Kollisionsdetektion och kollisionshantering kommer istället till att ske genom att man kollar 

agenternas kollisionsyta mot varandra. Kollisionsdetektion och kollisionshantering är dyrt, 

för att undvika onödigt många kollisioner så kommer agenterna styras av diverse 

styrbeteenden som försöker minimera antalet kollisioner som sker under navigeringen. 

Förutom styrbeteenden som minimera risken för kollision så kommer det även finnas andra 

styrbeteenden som till exempel ett styrbeteende för att följa en väg. 
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Att hitta en väg i ett navigationsnät med en vägplaneringsalgoritm skiljer sig markant från att 

hitta en väg i en vägpunktsgraf, i grund och botten kan man dock använda samma 

vägplaneringsalgoritm för båda representationerna. A* (A-stjärna) är den vanligaste 

förekommande vägplaneringsalgoritmen och beskrevs först av Peter Hart, Nils Nilsson och 

Betram Raphael (1968). A* ger optimala vägar (Hart et al., 1968), både för vägpunktsgrafer 

och för navigationsnät, trots detta så är vägplanering i datorspel långt ifrån ett löst problem. 

Två vanliga fel hos vägplanering i datorspel är till exempel att agenterna kan fastna i miljön 

då de navigerar denna eller att datorspelet helt och hållet kraschar eller går slött om för 

många agenter vägplanerar samtidigt. 

Efter denna övergripande bakgrund till problemet så följer nu ett antal underkapitlen som 

specificerar den teorin som ligger bakom examensarbetet. Begrepp så som artificiell 

intelligens och agent kommer först till att diskuteras; efter detta sker en genomgång av teorin 

bakom grafer, navigationsnät och vägplaneringsalgoritmen A*. Efter dessa underkapitlen 

sker en genomgång av teorin bakom styrbeteenden som Craig Reynolds (1987, 1999) lade 

grunden till. Bakgrundskapitlet avslutas med tidigare och relaterad forskning inom området. 

2.1 Artificiell intelligens 

Artificiell intelligens är ett område inom datalogi som blivit allt mer populärt de senaste 

decennierna. Artificiell intelligens är ett väldigt stort område och brukar därmed delas in i 

specialiserade subområden. På senare år har nya områden inom artificiell intelligens växt 

fram så som evolutionära tekniker samt konnektionistiska tekniker, med detta sagt så är 

artificiell intelligens långt ifrån ett färdigutforskat område. Exakt vem som myntade uttrycket 

artificiell intelligens, och vad detta uttryck innebär, råder det delad mening om. År 1950 så 

publicerade Alan Turing artikeln Computing Machinery and Intelligence som diskuterar 

vilka krav som ställs på en maskin för att den skall anses vara intelligent. I artikeln diskuteras 

även ett test som kollar om en maskin är intelligent, detta test kallas för turingtestet. Några 

år senare, närmare bestämt 1956, så myntade John McCarthy och hans kollegor uttrycket 

artificiell intelligens vid en konferens i Dartmouth (McCarthy, Minsky, Rochester & Shannon, 

1955). På senare år har definitionen av vad artificiell intelligens innebär ifrågasatts, enligt 

McCarthy själv så är artificiell intelligens ”...the science and engineering of making intelligent 

machines, especially intelligent computer programs.” (McCarthy, 2007). En annan etablerad 

definition av artificiell intelligens är ”...the study of the design of intelligent agents.” (Poole, 

Mackworth, & Goebel, 1998, sid. 1). McCarthys definition av artificiell intelligens tittar på 

datorprogrammet i sin helhet medan Poole et al.:s definition tittar på individuella agenter i 

ett datorprogram. 

Ett av områdena inom artificiell intelligens är söktekniker. Söktekniker innebär att lösa ett 

problem där problemet kan representeras som ett tillstånd och på detta tillstånd finns det ett 

antal operationer som kan användas för att ta sig till nya tillstånd. Ett praktiskt exempel på 

vad en sökteknik kan användas till är att lösa en rubiks kub. När man skall lösa en rubiks kub 

så befinner den sig i ett starttillstånd, nya tillstånd kan sedan skapas genom att rotera en av 

kubens sex sidor antigen medurs eller moturs. Dessa operationer utförs tills dess att 

måltillståndet har uppnåtts. 
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2.1.1 Agent 
En intelligent agent är en autonom enhet som observerar omgivningen och interagerar med 

denna för att nå ett mål (Russel & Norvig, 2003). En människa kan betraktas som en agent, 

den har ögon, öron och andra organ för att observera omgivningen. En människa har även 

armar, ben och andra kroppsdelar för att interagera med omgivningen. På samma sätt så kan 

en robot med sensorer och motorer betraktas som en agent. Inom artificiell intelligens i 

datorprogram så brukar istället en agent vara en enhet som läser av omgivningen genom 

variabler och utför funktionsanrop för att uppnå sitt mål. En agent som är målinriktad och 

utför handlingar som maximerar sina chanser för att uppnå sitt mål föredrar Russel och 

Norvig att kalla för en rationell agent (2003). Inom datorspel så finns det gott om 

tillämpningar för intelligenta agenter. Till exempel så kan en datorstyrd motspelare i Pong 

(Atari, Inc., 1972) anses vara en agent; likaså kan enskilda NPCs (non-player characters) i ett 

datorspel också anses vara agenter. 

2.1.2 Vägplanering 
En av de absolut vanligaste tillämpningarna för söktekniker inom datorspel är för 

vägplanering (eng. pathfinding). Vägplanering är vanligast förekommande inom genren 

realtidsstrategispel men kan även förekomma i andra genrer så som rollspel och 

förstapersonsskjutare. Enkelt förklarat så går vägplanering ut på att hitta kortaste vägen 

mellan två punkter. För att hitta den kortaste vägen mellan två punkter så finns det ett antal 

olika algoritmer; Dijkstras algoritm (Dijkstra, 1959) och A* (Hart et al., 1968) är de två mest 

välkända algoritmerna för detta. Ibland så kan det istället vara intressant att hitta den 

snabbaste vägen mellan två punkter, denna är inte alltid densamma som den kortaste vägen. 

2.2 Grafteori 

2.2.1 Nod 
En nod, även kallad punkt eller hörn, är en av de två beståndsdelarna av en graf. En nod 

representerar en punkt i spelvärlden. Noden lagrar främst punktens position men kan även 

lagra ytterligare data som är nödvändigt för den sökteknik som används. Övrig information 

angående noden så som nodens gradtal kan också vara intressant.  

2.2.2 Koppling 
En koppling, även kallad båge eller kant, är den andra av de två beståndsdelarna av en graf. 

En koppling är ett par av två noder, dessa noder är sammankopplade med varandra över 

kopplingen. Det finns ett antal olika typer av kopplingar. En riktad koppling är ett ordnat par 

av två noder där den ena noden är startnod och den andra noden är slutnod; således är den 

riktade koppling från u till v inte densamma som den riktade kopplingen från v till u. En 

viktad koppling har en associerad kostnad till sig som bestämmer hur dyrt det är att ta sig 

från den ena noden till den andra. Dessa två typer av kopplingar kan givetvis också 

kombineras till att skapa en koppling som är både riktad och viktad. En annan typ av 

koppling är då kopplingens två noder är densamma, detta kallas oftast för en ögla eller loop. 

Normalt sett så tillåts inte öglor i en graf såvida inte särskilda skäl för detta finns. 

2.2.3 Graf 
En graf består av en mängd noder (V) och en mängd kopplingar (E). Detta par av mängder 

(V,E) bildar tillsammans en graf. Den vanligaste förekommande typen av graf är den graf 

som är både enkel och oriktad. En enkel graf är en graf som är öglefri och som saknar 

parallella kopplingar. En oriktad graf består enbart av oriktade kopplingar. Motsatsen till en 
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oriktad graf är en riktad graf där grafen enbart består av riktade kopplingar. På samma sätt 

så finns det oviktade och viktade grafer. Inom grafteori så finns det ett antal speciella typer av 

grafer som till exempel kompletta grafer och träd. En komplett graf är en graf där alla grafens 

noder är direkt kopplade till varandra medan ett träd är en graf utan cykler. 

2.2.4 Väg 
En väg är en sekvens av noder i en graf där vägen går ifrån en startnod till en slutnod. Denna 

serie av noder sker genom de kopplingar som grafen består ut av. Då man vägplanerar en graf 

med en sökteknik så är det oftast en väg mellan två noder i grafen som man är intresserad av. 

En bra vägplaneringsalgoritm kommer dessutom till att ge den optimala vägen, om detta är 

den kortaste vägen eller den snabbaste vägen beror på det valda problemet som algoritmen 

skall lösa. Skall man till exempel köra bil mellan två städer så är inte alltid fågelvägen 

snabbast, att köra längs motorvägen tar oftast mindre tid även om man kör en längre sträcka. 

 

Figur 1 Enkel oriktad och oviktad graf bestående av sju noder och tolv 
kopplingar. En väg mellan noderna u och v visas i svart. 

2.3 A* 

A* (A-stjärna) är den vanligaste förekommande vägplaneringsalgoritmen och beskrevs först 

av Peter Hart, Nils Nilsson och Betram Raphael (1968). A* är en tillbyggnad på Dijkstras 

algoritm (Dijkstra, 1959) där den huvudsakliga skillnaden är att A* använder sig av heuristik 

för att ge bättre prestanda. Heuristik är en uppskattning av kostnaden från en nod n till 

slutnoden vilket kan uttryckas som den heuristiska funktionen h(n). Två väldigt viktiga 

egenskaper finns hos A* vilket gör den lämplig för vägplanering. 

1) A* är komplett vilket innebär att den alltid hittar en lösning om en sådan existerar. 

2) Om den heuristiska funktionen h(n) aldrig överskattar kostnaden till slutnoden så 

ger A* den optimala vägen mellan start- och slutnoden (Hart et al., 1968). 

Den första egenskapen är nästan trivial då väldigt primitiva vägplaneringsalgoritmer kan 

hitta en väg om en sådan existerar. Den andra egenskapen är däremot väldigt intressant 

eftersom man själv kan specificera den heuristiska funktionen. Olika heuristiska funktioner 

ger olika för- och nackdelar. Tre vanligt förekommande heuristiska funktioner beskrivs 

nedan. 

1) Den heuristiska funktionen ger alltid h(n) = 0. Detta är ett specialfall av A* vilket 

medför att A* förvandlas till Dijkstras algoritm; med andra ord, en A* utan heuristik. 

En fördel med denna heuristiska funktion är att vägen är garanterat optimal. Den 

största nackdelen är att en stor del av sökrymden behövs utforskas. 

2) Den heuristiska funktionen h(n) ger det euklidiska avståndet mellan noden n och 

slutnoden. Denna funktionen är väldigt dyr eftersom det euklidiska avståndet 
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beräknas med Pythagoras sats vilket kräver dyra instruktioner för en processor. Precis 

som den föregående heuristiska funktionen så ger även denna garanterat optimala 

vägar eftersom avståndet till slutnoden aldrig överskattas. 

3) Den heuristiska funktionen h(n) ger manhattanavståndet mellan noden n och 

slutnoden. Manhattanavståndet är summan av skillnaden i x- och y-led mellan 

noderna. Manhattanavståndet är väldigt effektivt att beräkna eftersom enbart 

addition och subtraktion krävs vilket är enkla instruktioner för en processor. En 

nackdel är dock att manhattanavståndet kan överskatta avståndet till slutnoden, detta 

medför att den väg man får inte är garanterat optimal. 

Dessa tre heuristiska funktioner ger en avvägning mellan prestanda och optimalitet, således 

beror valet av heuristisk funktion mycket på det problem som A* skall lösa. A* hittar en väg 

mellan start- och slutnoden genom att iterativt nodexpandera den nod som för tillfället är 

bäst; det vill säga, den nod som har den lägsta kostnaden. Kostnaden på en nod n är summan 

av de två funktionerna g(n) och h(n) där g(n) är vägkostnadsfunktionen och h(n) är den 

heuristiska funktionen. Denna totala kostnad beskrivs som funktionen f(n) = g(n) + h(n). 

Vägkostnadsfunktionen är summan av de kopplingarna som man korsat för att ta sig till 

noden n. När en nod har nodexpanderats så ser A* till att inte utforska denna nod igen. 

Följande pseudo-kod beskriver A* (Matthews, 2002). 

1) Låt P vara startnoden. 

2) Beräkna g(n), h(n) och f(n) för P. 

3) Lägg till P i den öppna listan, P är nu den enda noden i denna lista. 

4) Om den öppna listan är tom, avsluta algoritmen – ingen väg hittades. 

5) Låt B vara den bästa noden ur den öppna listan (noden med lägst kostnad). 

a) Om B är slutnoden, avsluta algoritmen – en väg har hittats. 

b) Ta bort B ur den öppna listan och lägg till B i den stängda listan. 

6) Låt C vara en nod som har en koppling till B. 

a) Beräkna g(n), h(n) och f(n) för C. 

b) Kolla om C finns i den öppna listan eller i den stängda listan. 

i) Om så är fallet, kolla om denna väg är effektivare (lägre kostnad). 

(1) Om så är fallet, uppdatera vägen. 

ii) Annars, lägg till C i den öppna listan. 

c) Upprepa 6) för alla noder kopplade till B. 

7) Upprepa från och med 4). 

2.4 Navigationsnät 

Navigationsnät är en representation av en spelvärld som blivit allt mer populär i datorspel på 

senare tid. Ett navigationsnät representerar den yta i spelvärlden som en agent kan förflytta 

sig på. Ett antal fördelar finns med navigationsnät gentemot en vägpunktsgraf; den främsta 

av dessa fördelar är att ett navigationsnät kan representera, i teorin, ett oändligt antal 

punkter (en kontinuerlig yta) medan en vägpunktsgraf representerar ett ändligt antal 

punkter.  

Ett navigationsnät är en speciell typ av graf där sekvenser av noder skapar konvexa 

polygoner. En konvex polygon är en polygon där varenda par av linjesegment som dras 

mellan två av polygonens noder (hörn) hamnar innanför eller på gränsen till polygonens yta. 

Motsatsen till en konvex polygon är en konkav polygon och dessa tillåts inte i ett 
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navigationsnät. En konkav polygon kan dock alltid delas in i mindre, konvexa polygoner; så 

som trianglar som alltid är konvexa. 

 

Figur 2 Konvex polygon (t.v.) och konkav polygon (t.h.). 

En mängd av dessa konvexa polygoner kan sedan skapa ett navigationsnät. Ett krav ställs på 

detta dock, polygonerna måste vara sammankopplade genom att dela noder och de 

kopplingar som finns emellan dessa noder. Ett enklare sätt att förklara detta, men inte helt 

sant, är att polygonerna måste placeras sida vid sida. 

Användandet av konvexa polygoner är något som utnyttjas då en agent vägplanerar genom 

ett navigationsnät. Två stora fördelar finns; den ena av dessa är att en agent som befinner sig 

inuti en polygon kan gå till alla ut av polygonens noder utan att oroa sig för att gå utanför 

polygonens yta. Den andra fördelen är att en agent kan gå mellan två godtyckliga noder utan 

att behöva oroa sig att gå utanför navigationsnätet så länge noderna ingår i samma polygon.  

 

Figur 3 Navigationsnät bestående av fyra konvexa polygoner (ovan). En väg 
mellan punkterna A och B som går genom noderna u, v och w och visas i svart 

(nedan). 

Figuren ovan visar hur en väg mellan två punkter som befinner sig inuti två olika polygoner 

kan konstrueras. Vägplaneringsalgoritmen hittar en väg genom noderna och de kopplingarna 
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som finns emellan dem, precis som då en simpel graf undersöks. Vägplaneringsalgoritmen 

kan dock också hitta en väg genom noder som ingår i samma polygon. Varje polygon kan 

således ses som kompletta grafer och navigationsnätet blir en mängd kompletta grafer. 

När en väg mellan två punkter har hittats så kan det hända att man vill gör vägen bättre 

anpassad för en agent. Bättre anpassad innebär i detta fall inte alltid att vägen blir kortare 

eller snabbare, utan mer trovärdig då en agent följer denna väg. I figuren på föregående sida 

så går vägen längs med en koppling mellan två noder (noderna u och v), detta innebär i 

princip att då en agent följer denna väg så kommer agenten gå precis på gränsen av vad 

navigationsnätet tillåter. Om navigationsnätet representerar en smal korridor så kommer 

agenten ”krama väggen” då agenten går längs kopplingen. Ett sätt att göra vägen bättre 

anpassad är till exempel att förskjuta de linjesegment som går längs kopplingar en bit. Ett 

annat sätt att göra en väg mer trovärdig är att göra vägen mjukare. Detta kan göras genom att 

man till exempel byter ut linjesegmenten emot splinekurvor. 

2.5 Styrbeteenden 

Styrbeteenden är en samling av olika beteenden som kan påverka hur en artificiell agent styr. 

Styrmodellen och alla de styrbeteenden som används i detta examensarbete presenterades av 

Craig Reynolds i hans artikel Steering Behaviors For Autonomous Characters (1999). En del 

av dessa styrbeteenden härstammar ifrån en tidigare artikel publicerad av Reynolds där han 

tittade på individuella fåglar i en fågelflock (Reynolds, 1987). I artikeln kom Reynolds fram 

till att en fågel styrs av tre beteenden; separation, sammanhållning och formering. En agent 

som styrs av dessa tre beteenden kallade Reynolds för en ”bird-oid”, eller ”boid”. Vad som är 

intressant är att dessa tre beteenden tillsammans bildar ett flockbeteende för en grupp 

agenter; agenterna försöker hålla tillsammans genom att styra i samma riktning samtidigt 

som de försöker undvika kollision med varandra. Eftersom mycket av detta examensarbete 

bygger på Reynolds artiklar så kommer alla styrbeteenden inledningsvis anges med både 

svenskt och engelskt namn för att undvika missförstånd. 

2.5.1 Fordonsmodell 
I Reynolds artikel (1999) beskriver han en enkel fordonsmodell för att ge ett mer konkret 

tillvägagångssätt till hur styrbeteenden kan påverka en agent. Denna modell återspeglas även 

i Mat Bucklands bok Programming Game AI by Example (2004). Agenten kommer liknas 

vid en bil eller ett annat enkelt fordon. Agenten kan accelerera, bromsa och svänga åt höger 

eller vänster. Variabler så som agentens maxhastighet och hur kraftigt en agent kan svänga 

kan sedan göra så att modellen kan likna en rad olika agenter så som bilar, båtar, eller till och 

med människor. 

 

Figur 4 Enkel fordonsmodell. 
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Agenter som modelleras efter denna modell kommer till att ha ett antal variabler som är 

typiskt för fordon. Varje tidssteg så kommer agenterna uppdateras genom Euler integration 

på dessa variabler. 

 Massa (m)   skalär 

 Position (p)   vektor 

 Hastighet (v)   vektor 

 Maxkraft (fmax)  skalär 

 Maxhastighet (vmax)  skalär 

 Orientering (o)  skalär 

Samtliga styrbeteenden kommer till att ge en resulterande kraft som kallas för en styrkraft 

(fstyr). Denna styrkraft är en vektor där vektorns riktning i förhållande till agentens 

orientering indikerar om agenten skall accelerera, bromsa eller styra åt något håll. Eftersom 

en agent kan påverkas av många olika styrbeteenden så kommer vi få en mängd av dessa 

styrkrafter som agenten måste hantera. Dessa styrkrafter kan kombineras på ett antal olika 

sätt för att ge en resulterande styrkraft. Agenten tar den resulterande styrkraften och 

applicerar Newtons andra lag för att få fram accelerationen. Accelerationen integreras med 

Eulers stegmetod varje tidssteg för att beräkna ny hastighet och position för agenten. 

  
     

 
    (Newtons II:a lag) 

                  (Hastighetsförändring) 

                  (Positionsförändring) 

2.5.2 Sök 
Styrbeteendet sök (eng. seek) styr agenten mot en målpunkt. Detta styrbeteende är ett väldigt 

grundläggande beteende och används i mer avancerade styrbeteenden så som vägföljning. 

Styrbeteendet använder sig av en vektor som kallas önskad hastighet (vönskad). Den önskade 

hastigheten är den vektor som går från agentens position till målpunkten. Agenten styr sedan 

mot punkten genom att beräkna styrkraften som blir skillnaden mellan den önskade 

hastigheten (vönskad) och den nuvarande hastigheten (v). 

        
      

|      |
       

                

 

Figur 5 Sökbeteendet. 
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2.5.3 Ankomst 
Styrbeteendet ankomst (eng. arrival) liknar sökbeteendet väldigt mycket. En bristaktighet i 

sökbeteendet är att agenten aldrig bromsar in då den närmar sig målpunkten. Styrbeteendet 

ankomst löser denna bristaktighet genom att låta den önskade hastigheten skalas ner linjärt 

då agenten närmar sig målpunkten. Avståndet för att en agent skall börja sakta ner 

hastigheten bestäms av bromssträckan b. 

        {

      

|      |
                    |      |   

 
      

 
                     |      |   

  

                 

 

Figur 6 Ankomstbeteendet. 

2.5.4 Vägföljning 
Styrbeteendet vägföljning (eng. path following) styr agenten längs en väg. Agenten tittar på 

sin nuvarande position och hastighet och gör ett antagande om vart agenten kommer befinna 

sig om t sekunder (pframtid). Agenten hittar sedan den punkt på vägen som har kortast avstånd 

till agentens framtida position och tillämpar sökbeteendet mot denna punkt (pväg). Om 

punkten är den sista punkten på vägen så kan sökbeteendet bytas ut emot ankomstbeteendet 

för att få agenten till att bromsa in då vägen tar slut. 

 

Figur 7 Vägföljningsbeteendet. 
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2.5.5 Flockbeteende 
Flockbeteende (eng. flocking) är ett samlingsnamn för de nästkommande tre styrbeteendena. 

En agent som påverkas av dessa tre styrbeteenden kallar Reynolds för en boid. En boid ingår 

i en flock, och för att applicera ett flockbeteende så måste en boid kunna känna av boids i 

närområdet som ingår i samma flock. Detta görs genom att de får ett synfält som bestämmer 

hur långt de kan se och med hur bred vinkel. Alla agenter som befinner sig i detta område 

(förutom agenten själv) sägs ligga i agentens närområde. 

 

Figur 8 En boids synfält. 

2.5.6 Separation 
Styrbeteendet separation (eng. separation) är den första av de tre flockbeteenden för boids. 

Styrbeteendet styr agenten ifrån andra agenter i närområdet. Detta styrbeteende används 

främst för att undvika kollisioner mellan agenter och för att se till att agenterna inte klungar 

ihop för mycket. När en agent skall beräkna styrkraften för detta styrbeteende så itererar den 

över alla agenter i närområdet och beräknar den normaliserade vektorn som går från den 

agentens position till sin egna position. Alla dessa vektorer summeras sedan för att ge en 

slutgiltig styrkraft. 

      ∑
    

|    |

        

   
  

 

Figur 9 Separationsbeteendet. 

 

 

 
Avstånd 

Vinkel 

 
f

styr
 



 

12 
 

2.5.7 Sammanhållning 
Styrbeteendet sammanhållning (eng. cohesion) är den andra av de tre styrbeteenden för 

boids. Styrbeteendet styr agenten mot den genomsnittliga positionen hos agenter i 

närområdet. När en agent skall beräkna styrkraften för detta styrbeteende så itererar den 

över alla agenter i närområdet och summerar deras position, sedan divideras denna 

vektorsumma med antalet agenter för att få den genomsnittliga positionen. Två alternativ 

finns sedan för hur agenten styr mot denna genomsnittliga position; antigen tillämpas 

sökbeteendet mot denna punkt, alternativt så blir styrkraften skillnaden mellan den 

genomsnittliga positionen och agentens position. 

      
∑   

        
   

        
    

 

Figur 10 Sammanhållningsbeteendet. 

2.5.8 Formering 
Styrbeteendet formering (eng. formation) är den sista av de tre styrbeteenden för boids. 

Styrbeteendet styr agenten för att anpassa sig efter agenter i närområdet. Att agenten skall 

anpassa sig innebär i detta avseende att agenten skall anpassa sin egna hastighet (både 

storlek och riktning) till den av agenterna i närområdet. Styrkraften beräknas på nästan exakt 

samma sätt som i föregående styrbeteende, agenten är dock istället intresserad av den 

genomsnittliga hastigheten hos agenter i närområdet. Styrkraften blir sedan skillnaden 

mellan den genomsnittliga hastigheten och agentens hastighet. 

      
∑   

        
   

        
    

 

Figur 11 Formeringsbeteendet. 
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2.6 Beräkningsmodeller för att kombinera styrbeteenden 

En agent behöver inte styras exklusivt av ett enda styrbeteende utan kan styras av en 

kombination av styrbeteenden. Flockbeteendet är som tidigare nämnt en kombination av tre 

styrbeteenden. Vill man ha en agent som skall följa en väg och samtidigt undvika kollision 

med andra agenter så kan en kombination av vägföljnings- och separationsbeteendet vara ett 

alternativ. Reynolds (1999) och Buckland (2004) föreslår ett antal alternativ för 

beräkningsmodeller. Samtliga modeller kommer till att, på ett eller annat sätt, summera de 

individuella styrkrafterna från styrbeteendena. Denna summation av styrkrafter ger en total 

styrkraft för styrbeteendena (ftotal). Denna totala styrkraft får aldrig vara större än den 

maximalt tillåtna kraften som kan påverka en agent (fmax). I samtliga modeller kommer 

därför den totala styrkraften beskäras så att ftotal befinner sig i intervallet [0, fmax]. 

2.6.1 Viktad trunkerad summa 
Viktad trunkerad summa är den enklaste beräkningsmodellen för den totala styrkraften. Den 

totala styrkraften blir helt enkelt summan av styrkrafterna. Styrkrafterna kan även tillämpa 

en vikt (w) för att förändra vilken inverkan styrkraften kommer till att ha på den totala 

styrkraften. Om vi till exempel har en grupp agenter med flockbeteendet och vi absolut vill 

undvika kollisioner mellan agenter så vore en högre vikt på separationsbeteendet än 

sammanhållnings- och formeringsbeteendet lämpligt. 

       ∑       
   

              

   
  

När alla styrkrafter summerats så trunkeras den totala styrkraften. Reynolds (1999) och 

Buckland (2004) nämner främst nackdelar med denna beräkningsmodell. Modellen kan 

fungera bra och den har även gjort så i praktiken, det är dock väldigt svårt att få modellen till 

att fungera bra. Styrkrafternas vikter måste finjusteras in i det sista och även efter detta så är 

det lätt hänt att beräkningsmodellen inte täcker alla fall. En annan nackdel är att modellen är 

kostsam, samtliga styrkrafter måste beräknas vilket kan vara påkostligt för en processor. 

2.6.2 Prioriterad viktad trunkerad summa 
Denna beräkningsmodell liknar den föregående, skillnaden är dock att styrkrafterna kommer 

till att beräknas efter en prioritering. Om vi åter igen tar exemplet med en grupp agenter som 

tillämpar ett flockbeteende och vi vill undvika kollisioner mellan agenter så borde 

separationsbeteendet få en högre prioritering än de andra styrbeteendena. Varje styrkraft 

kommer således ha både en vikt (w) och en prioritering. Styrkrafterna summeras till den 

totala styrkraften i prioriteringsordning. När en styrkraft summerats till den totala 

styrkraften så kommer den totala styrkraften trunkeras, är den totala styrkraften lika stor 

som den maximalt tillåtna styrkraften så kommer inga mer styrkrafter summeras; modellen 

behöver därmed inte alltid beräkna alla styrkrafter. 

Beräkningsmodellen är den som Buckland (2004) använder för sina agenter i boken 

Programming Game AI by Example, den främsta anledningen till detta är enligt Buckland 

själv att modellen ger en bra avvägning mellan prestanda och exakthet. Styrbeteenden som 

undviker kollisioner är oftast viktigare än andra styrbeteenden som till exempel 

sammanhållnings- och formeringsbeteendet vilket innebär att det är väldigt lämpligt att 

prioritera sina styrbeteenden på något sätt. 
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2.6.3 Prioriterad slump 
Denna beräkningsmodell skiljer sig från de föregående två i avseendet att den aldrig kommer 

summera mer än en styrkraft till den totala styrkraften. Beräkningsmodellen kommer till att, 

precis som föregående beräkningsmodell, gå igenom styrbeteendena i prioriteringsordning. 

Varje styrbeteende kommer till att ha en procentuell chans att beräknas vilket kan skilja sig 

åt mellan olika styrbeteenden. Om slumpen avgör att styrkraften skall beräknas och denna 

styrkraft är större än noll så tilldelas den totala styrkraften detta värde och inga mer 

styrbeteenden utvärderas. I annat fall så fortsätter modellen att gå igenom styrbeteendena i 

prioritetsordning. 

Den största fördelen med beräkningsmodellen är att den har hög prestanda, oftast behövs 

endast ett enda styrbeteeende utvärderas. Den höga prestandan har dock ett pris, exaktheten 

i modellen är inte särskilt bra (Buckland, 2004). Den bristande exaktheten beror mycket på 

att endast en enda styrkraft kommer till att användas varje uppdatering vilket kan göra att 

vissa styrbeteenden, beroende på prioritering och slump, nästan aldrig kommer till att 

utvärderas. 

2.7 Relaterad/tidigare forskning 

Detta underkapitel tittar på relaterad och tidigare forskning inom området för detta 

examensarbete. Det finns fler sätt att navigera agenter i en miljö än att bara använda sig av 

styrbeteenden. Dessa olika sätt att navigera agenter kommer till att kallas för  

navigationsmodeller. 

2.7.1 Styrbeteenden 
Den huvudsakliga forskningen och teorin som arbetet bygger på. Forskningen kring 

styrbeteenden är främst framtagen av Craig Reynolds (1987, 1999) men även andra personer 

har studerat området som till exempel Mat Buckland (2004). Det finns även tidigare 

examensarbeten på Högskolan i Skövde som har tittat på styrbeteenden för autonoma 

agenter (Billander, 2007). 

2.7.2 Flödesfält 
Flödesfält (eng. flowfields) är ett relaterat område till styrbeteenden och tas delvis upp av 

Reynolds i sin artikel från 1999. Flödesfält är ett fält, ofta i form av ett rutnät, bestående av 

vektorer som talar om hur agenterna skall styra. När en agent skall förflytta sig så får den sin 

totala styrkraft ifrån en eller flera olika flödesfält istället för att kombinera olika 

styrbeteenden. Dessa flödesfält kan genereras vid varje tidssteg eller vara statiska. Ett 

exempel på ett fält som bör uppdateras varje tidssteg är om man har ett flödesfält som skapas 

utifrån agenternas position och som ser till att agenterna inte styr in i varandra. Ett exempel 

på ett statiskt fält kan vara om man har ett flödesfält som ser till att agenterna inte styr in i 

väggar, detta fält behövs enbart uppdateras då miljön förändras. Datorspelet Supreme 

Commander 2 (Gas Powered Games, 2010) använder sig av flödesfält för agenternas 

vägplanering och navigering. Enligt spelets utvecklare så är deras vägplanering baserad på 

artikeln Continuum Crowds (Treuille, Cooper & Popovic, 2006). 

2.7.3 Influence maps 
För att påverka hur en grupp av agenter navigerar i en miljö så kan man även använda sig av 

så kallade influence maps (IM). En influence map är oftast ett rutnät som är jämnt tesselerat 

över miljön. Denna influence map uppdateras varje tidssteg med agenternas inflytande på 

den position de befinner sig på i rutnätet. I ett realtidsstrategispel kan detta inflytande vara 
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baserat på till exempel agentens styrka och kvarvarande hälsa. När agenterna sedan 

vägplanerar så ser de till att hålla gruppens totala inflytande koncentrerat på ett område, det 

vill säga, agenterna försöker i största mån till att vägplanera i en grupp och inte sprida sig för 

tunt. I artikeln Intelligent Moving of Groups in Real-Time Strategy Games (Danielsiek, 

Stüer, Thom, Beume, Naujoks & Preuss, 2008) så görs en jämförelse av agenter som 

vägplanerar och navigera med flockbeteendet, med och utan influence maps. Artikeln menar 

på i sin sammanfattning att influence maps ökar vägplaneringsutförandet för agenterna i 

samtliga testfall. 
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3 Problemformulering 

Problemformuleringen är uppdelad i tre underkapitlen; problembeskrivning, 

metodbeskrivning och metodreflektion. Problembeskrivningen beskriver det problem som 

detta examensarbete adresserar och ger även en motivering till den frågeställningen som 

arbetet skall försöka besvara. Metodbeskrivningen beskriver de vetenskapliga metoder som 

används i arbetet för att besvara frågeställningen och ger en motivation till metoderna. 

Metodreflektionen reflekterar kring valet av metoder för att uppnå delmålen och 

argumenterar eventuella för- och nackdelar med de valda metoderna och andra tänkbara 

metoder. Examensarbetet är uppdelat i två delmål, implementation och experiment. 

3.1 Problembeskrivning 

Målet med detta examensarbete är att utvärdera olika kombinationer av styrbeteenden och 

beräkningsmodeller som påverkar en grupp agenter då de navigerar i en miljö. Detta arbete 

kommer främst till att fokusera på grupper av agenter som vägplanerar vilket är relevant i 

flera datorspelsgenrer så som realtidsstrategispel och rollspel men är också relevant inom till 

exempel robotik. I samtliga testfall för arbetet så kommer totalt 100 st agenter till att 

vägplanera och navigera miljön. I en del testfall kommer det till att vara en enda stor grupp 

om 100 agenter medan i andra testfall så kommer agenterna till att delas upp i två grupper 

om vardera 50 agenter. 

Arbetet skall försöka besvara följande frågeställning: Vilka kombinationer av styrbeteenden 

och beräkningsmodeller kan användas för större grupper av autonoma agenter som navigerar 

en miljö med avseende på prestanda och estetik? För att besvara frågeställningen så behövs 

en applikation skapas. Denna applikation kommer till att göra det möjligt att skapa en mängd 

testfall där agenter vägplanerar och navigerar olika miljöer med hjälp av olika kombinationer 

av styrbeteenden och beräkningsmodeller. 

Vägplanering är fortfarande ett stort problem, även i de fall då det rör sig om enstaka 

agenter; vägplanering med större grupper av agenter gör det ytterligare lite svårare. Detta 

problem innefattar allt möjligt som kan hända då agenter rör sig från en startpunkt mot en 

målpunkt. Nedan listas några av de problem som kan uppstå då agenterna vägplanerar och 

navigerar. 

1. En väg som finns mellan punkterna hittas inte av vägplaneringsalgoritmen. Detta 

problem uppstår med en felaktig implementation av sökrymden eller vägplanerings-

algoritmen och skall inte förekomma i arbetet. 

2. Agenterna hittar aldrig fram till målpunkten även då en väg hittats av vägplanerings-

algoritmen, eller att det tar onödigt lång tid att hitta fram. Detta problem har helt 

med den navigationsmodellen som agenterna styrs ut av vilket i detta arbete innebär 

styrbeteenden; det är därför i största mån relevant för arbetet.  

3. Agenterna fastnar i diverse objekt så som väggar eller att de fastnar i andra agenter då 

de navigerar. Detta problem har delvis med styrbeteenden och delvis med den 

kollisionsdetektion och kollisionshantering som applikationen använder. För att 

undvika problemet så bör fysiken implementeras på ett korrekt sätt. 

Förhoppningen är att detta arbete skall bidra till förståelsen för vägplaneringsproblemet 

genom att utveckla och utvärdera olika kombinationer av styrbeteenden och beräknings-
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modeller vilket är ett av många sätt gör att få en grupp agenter till att navigera en miljö. 

Arbetet kommer till att ge ett resultat i form av ett antal olika testfall. Dessa testfall kommer 

till att utvärderas och analyseras och arbetet sammanfattas i en diskussion kring resultatet. 

Vid skapandet av ett testfall så finns det två faktorer som spelar in; vilket scenario agenterna 

skall navigera samt vilken kombination av styrbeteenden och beräkningsmodeller som 

agenterna skall använda sig av. För att ge ett koncentrerat och konkret resultat så kommer 

arbetet till att fokusera på ett fåtal miljöer och ett fåtal kombinationer av styrbeteenden och 

beräkningsmodeller. De scenarion som agenterna kommer till att vägplanera och navigera 

kommer till att beskrivas i kapitlet genomförande. För arbetet så har tre kombinationer av 

styrbeteenden och beräkningsmodeller valts, dessa kombinationer kan ses Tabell 1. 

Tabell 1 De tre olika kombinationerna av styrbeteenden och beräkningsmodeller. 

 Styrbeteenden Beräkningsmodell 

Kombination 1 Vägföljning - 

Kombination 2 Vägföljning och flockbeteende Viktad trunkerad summa 

Kombination 3 Vägföljning och flockbeteende Prioriterad viktad trunkerad summa 

 

Notera att den första kombinationen av styrbeteenden inte kräver någon beräkningsmodell 

då den enbart består av ett enda styrbeteende. De två nästföljande kombinationerna av 

styrbeteenden använder sig av samma fyra styrbeteenden men skiljer sig åt på vilken 

beräkningsmodell de använder sig av för att summera dessa styrbeteenden. 

Det finns en motivation bakom detta val av kombinationer. Den första kombinationen 

använder sig inte av flockbeteende överhuvudtaget vilket gör att det blir betydligt enklare för 

en processor att beräkna den totala styrkraften då denna totala styrkraft kommer från enbart 

ett enda styrbeteende. Den första kombinationen behöver dessutom inte hålla reda på 

agenternas närområde då flockbeteendet inte används. De två nästföljande kombinationerna 

använder sig båda av flockbeteendet. Styrkrafterna från flockbeteendet är relativt dyra att 

beräkna eftersom dessa kräver ett närområde. Beräkningen av agenternas närområde blir 

dyrt då ett stort antal agenter används (Bourg & Seemann, 2004); en naiv lösning för att 

beräkna närområdet kan vara att testa alla agenter emot alla andra agenter vilket ger en 

tidskomplexitet på O(n2). Det blir därmed intressant att titta på olika beräkningsmodeller för 

denna kombination av styrbeteenden. De två beräkningsmodellerna viktad trunkerad summa 

samt prioriterad viktad trunkerad summa valdes då dessa beräkningsmodeller verkar vara att 

föredra framför prioriterad slump (Buckland, 2004). De två beräkningsmodellerna skiljer sig 

åt på hur dyra de är att beräkna samt hur bra exakthet de har vilket kan vara intressant att 

jämföra. 

3.1.1 Delmål 1: implementation 
Syftet med detta delmål är att implementera den applikation som kommer till att användas i 

arbetet. Applikationen behövs för att ge ett rättvist resultat av arbetet. I applikationen skall 

man kunna utveckla olika scenarion som agenterna skall vägplanera och navigera. Med ett 

scenario menas vilken miljö som agenterna skall vägplanera och navigera samt agenternas 

start- och målpunkter. Applikationen kommer även till att göra det möjligt att skapa och 
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utvärdera olika testfall. Vid skapandet av ett testfall så kommer man kunna specificera vilket 

scenario och vilken kombination av styrbeteenden och beräkningsmodeller som agenterna 

kommer till att använda sig av. 

3.1.2 Delmål 2: experiment 
Syftet med detta delmål är att skapa de testfall som arbetet skall utvärdera och analysera. 

Som tidigare nämnts så kommer dessa testfall att bero på två faktorer. Den första faktorn för 

ett testfall är scenariot. Dessa scenarion kommer till att skilja sig åt och motivationen för 

användandet av olika scenarion har med att göra att en del styrbeteenden och 

beräkningsmodeller kommer till att bete sig mer eller mindre bra beroende på scenariot. Den 

andra faktorn har med vilken kombination av styrbeteenden och beräkningsmodeller som 

används; de tre kombinationer som används i detta arbete visas i Tabell 1 på föregående sida. 

3.2 Metodbeskrivning 

Detta underkapitel beskriver de vetenskapliga metoder som används för att besvara 

frågeställningen. 

3.2.1 Metod för delmål 1: implementation 
Metoden för detta delmål blir till att implementera och validera den applikation som behövs 

för att besvara frågeställningen. Applikationen kommer till att implementera i stort sett allt 

som togs upp i bakgrundskapitlet. Applikationen behöver implementera navigationsnät för 

att kunna representera olika miljöer som agenterna skall vägplanera. För att kunna 

vägplanera så behöver agenterna använda sig av en vägplaneringsalgoritm, därför kommer 

A* algoritmen till att implementeras. Den sista och största delen i detta delmål är 

implementationen av agenternas fordonsmodell och de styrbeteenden och 

beräkningsmodeller som agenterna kommer till att använda sig av. För att korrekt 

implementera alla dessa delar så kommer den teoretiska grund för arbetet som togs upp i 

bakgrundskapitlet till att följas. Valideringen av applikationen ser till så att den är fri från 

buggar som eventuellt kan skada de resultat som arbetet ger. 

3.2.2 Metod för delmål 2: experiment 
Metoden för detta delmål blir till att utvärdera de olika testfallen som skapats genom att 

mäta agenternas vägplaneringsförmåga. För att mäta agenternas vägplaneringsförmåga så 

kommer de till att utvärderas med ett antal olika mått. De tre olika mått som används i detta 

arbete har valts på grund av att de skall försöka att i största möjliga mån ge en så korrekt och 

rättvis bild av för- och nackdelar med de olika kombinationerna av styrbeteenden och 

beräkningsmodellerna som möjligt. Vartenda mått kommer till att mäta antigen prestandan 

hos de olika kombinationerna av styrbeteendena och beräkningsmodellerna eller det 

estetiska framförandet som agenterna har då de navigerar miljön. 

För att mäta prestandan hos de olika kombinationerna av styrbeteenden och 

beräkningsmodellerna så har ett enda mått valts vilket är tidskomplexitet. Tidskomplexiteten 

kommer till att beräknas genom att applikationen i varje testfall tar tiden inför och efter varje 

uppdatering av samtliga agenter där en uppdatering av en agent innebär att agenten 

beräknar sitt närområde, sin totala styrkraft och uppdaterar sin hastighet, position och 

orientering utifrån denna styrkraft. Skillnaden i tid innan och efter samtliga agenter har 

uppdaterats i varje tidssteg kommer till att resultera i ett tidsspann för varje tidssteg. Dessa 

tidsspann kommer till att summeras och en genomsnittlig tid för uppdateringen av samtliga 
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agenter kommer till att ges för testfallet. Detta mått kommer till att kallas för den 

genomsnittliga beräkningstiden. Motivationen bakom att mäta tidskomplexiteten i varje 

testfall är för att tidskomplexitet är ett mycket vanligt förekommande mått inom datalogi och 

högst relevant då olika algoritmer jämförs emot varandra. Dessutom kommer måttet till att 

ge en bra indikation på hur mycket dyrare det är att beräkna både vägföljningsbeteendet och 

flockbeteendet jämfört emot att bara beräkna vägföljningsbeteendet. Rumskomplexitet 

(minneskomplexitet) har uteslutits som ett prestandamått i detta arbete eftersom de olika 

styrbeteendena i sig inte använder särskilt mycket minne. Rumskomplexitet hade varit mer 

intressant i ett arbete där man till exempel utvärderar olika vägplaneringsalgoritmer. 

För att mäta det estetiska framförandet hos de olika kombinationerna av styrbeteenden och 

beräkningsmodellerna så har två olika mått valts. Dessa två mått försöker till att ge en 

anvisning om hur smarta agenterna är då de navigerar, med andra ord, rör de sig effektivt 

från startpunkten till målpunkten? I problembeskrivningen nämndes det kort att en del 

problem kan uppstå då agenter navigerar en miljö. Den främsta av dessa problem med 

avseende på detta arbete var problemet med att agenterna inte hittar fram, även då en väg 

finns. Det är detta problem som dessa två mått skall försöka mäta. I detta arbete kommer två 

varianter av två olika mått som användes i mastersavhandlingen av Gligor Kotushevski 

(2010) till att användas, dessa två mått är väglängdskostnad och vägtidskostnad. 

Väglängdskostnaden kommer till att uttryckas som ett tal som beskriver hur bra vägar 

agenterna tog med avseende på vägarnas längd. Formeln för att beräkna väglängdskostnaden 

för ett testfall ses nedan. 

                 
                                                 

                                                               
 

I ett optimalt testfall så kommer samtliga agenter till att förflytta sig över den euklidiska 

vägen mellan sin startpunkt och sin målpunkt utan att behöva oroa sig för miljön eller andra 

agenter. I ett sådant optimalt testfall så skulle summan av avstånden som agenterna 

förflyttade sig och summan av de euklidiska avstånden mellan start- och målpunkterna till 

att bli ett och samma tal och väglängdskostnaden skulle därmed bli lika med ett. Desto längre 

ifrån ett som väglängdskostnaden blir för ett testfall, desto sämre vägar tar agenterna då de 

navigerar. Oftast så kommer agenterna till att behöva förflytta sig extra avstånd för att 

navigera miljön då de vill undvika kollision med väggar, men de kommer också till att 

förflytta sig extra avstånd på grund av att agenterna kommer till att knuffas runt vid 

kollisionshantering vilket kommer till att vara vanligare då fler kollisioner sker. 

Vägtidskostnaden kommer till att uttryckas på ett liknande sätt som väglängdskostnaden och 

beskriver hur bra vägar agenterna tog med avseende på hur lång tid det tog för agenterna att 

navigera miljön. Formeln för att beräkna vägtidskostnaden för ett testfall ses nedan. 

               
                                                         

                                                                       
                                                                     

 

I formeln ovan så menas den slöaste agenten den agent som tog längst tid på sig att navigera 

miljön. Precis som med väglängdskostnaden så kommer detta mått till att ha ett optimalt 

resultat då vägtidskostnaden är lika med ett. Desto längre ifrån ett som vägtidskostnaden blir 

för ett testfall, desto längre tid tar agenterna på sig att navigera miljön. Vid vägplanering i 
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datorspel så kommer man till att komma i situationer då man vill förflytta en grupp av 

agenter mellan två punkter och förflyttningen anses inte vara färdig förrän samtliga agenter 

har hittat fram, med andra ord, gruppen är inte snabbare än den slöaste agenten i gruppen. 

Detta mått försöker mäta hur bra vägplaneringsförmåga agenterna har genom en ”svagaste 

länken”-princip. Om ett fåtal agenter fastnar i miljön en längre tid då de navigerar så 

kommer detta till att synas tydligt i vägtidskostnaden. 

Motivationen bakom användandet av dessa två mått för att mäta det estetiska framförandet 

för de olika kombinationerna av styrbeteenden och beräkningsmodellerna kommer främst 

från Kotushevskis mastersavhandling i datalogi (2010), men också för att det har varit svårt 

att hitta andra (vettiga) mått som beskriver detta. Ett annat mått som skulle kunna användas 

tas upp i artikeln A New Approach to Cooperative Pathfinding (Jansen & Sturtevant, 2008). 

Detta mått mäter det totala antalet registrerade kollisioner för testfallet. Detta mått uteslöts 

dock från arbetet då antalet registrerade kollisioner kommer till att bero väldigt mycket på 

hur kollisionsdetektionen och kollisionshanteringen sker i applikationen. Dessutom behöver 

inte fler kollisioner nödvändigtvist ge sämre vägar rent estetiskt; men kommer troligtvis 

innebära en högre prestandakostnad då kollisioner är dyrt att hantera. 

3.3 Metodreflektion 

Val av metod för att uppnå det första delmålet är självklart och kräver liten förklaring; det är 

svårt att undgå en implementation för ett delmål som har detta i sitt namn. Val av metod för 

det andra delmålet är däremot diskuterbart. Istället för att mäta det estetiska framförandet 

hos agenterna med ett antal olika mått hade man kunnat tänka sig att genomföra intervjuer 

eller en enkätundersökning hos en testgrupp. Problemet med dessa metoder är dock att 

vägplanering i datorspel kan upplevas väldigt subjektivt, än idag argumenteras det huruvida 

vägplaneringen i till exempel Planescape: Torment (Black Isle Studios, 1999) var bra eller 

dålig. Detta är oftast fallet då det kommer till artificiell intelligens i datorspel, på grund av 

detta så valdes en mera objektiv utvärdering av testfallen. Valet av metod motiveras också av 

den enkla anledningen att om till exempel ett fel i implementationen hade upptäckts (vilket 

är tänkbart då det handlar om programmering) efter det att en testgrupp hade intervjuats 

eller genomfört en enkätundersökning så hade i princip alla resultaten ifrån testgruppen 

ogiltlighetförklarats. Den metod som valdes för det andra delmålet är därför både enklare och 

säkrare att genomföra vilket betyder att mer tid kan läggas till att ge ett resultat kring denna 

metod. 

Inom tidigare och relaterad forskning till styrbeteenden så har ett antal olika metoder 

använts för att utvärdera navigationsmodellerna, vanligast förekommande är helt klart att 

mäta vägplaneringsförmågan hos agenterna genom diverse mått. Till exempel så har man i 

artikeln angående influence maps (Danielsiek et al., 2008) mätt vägplaneringsförmågan hos 

agenter i ett realtidsstrategispel genom att observera antalet agenter som överlever ett 

scenario där varje scenario består av ett antal agenter och ett antal stationära torn som 

försöker döda agenterna. I artikeln om flödesfält (Treuille, Cooper & Popovic, 2006) så drar 

författarna konkreta slutsatser kring olika typer av navigationsmodeller genom att analysera 

belastningen av agenter inom ett område; då agenter samlas och trängs ger detta en hög 

belastning vilket inte är önskvärt. 
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4 Genomförande 

För att kunna besvara frågeställningen och utvärdera denna med den vetenskapliga metod 

som valts så måste en applikation skapas. Denna applikation kommer till att beskrivas i det 

första underkapitlet; i detta underkapitel så beskrivs även de beslut som tagits kring 

applikationen så som design- och algoritmval. Efter detta underkapitel följer ett underkapitel 

där de olika scenariona som agenterna skall vägplanera och navigera beskrivs. 

4.1 Applikation 

För att du som läsare skall få en snabb inblick i hur applikationen ser ut och vad den skall 

kunna tänkas göras så inleds detta underkapitel med en skärmdump på applikationen. 

Denna skärmdump kan ses i Figur 12. 

 

Figur 12 Applikationen. 

Applikationen är väldigt minimalistiskt men innehåller alla de väsentliga delar som behövs 

för att kunna utvärdera arbetet. En minimalistisk applikation valdes för att snabbt och enkelt 

kunna köra olika testfall efter det att applikationen startats eller kompilerats om. För 

utvärderingen av arbetet så behöver applikationen enbart ge användaren tre olika uppgifter 

som applikationen skall kunna utföra. 
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1. Möjligheten att välja vilken kombination av styrbeteenden och beräkningsmodell som 

skall användas. I applikationen representeras detta val av kombination med 

radioknapparna Combination 1, Combination 2 samt Combination 3. 

2. Ett sätt att kunna ladda olika scenarion, dessa scenarion beskrivs i ett senare 

underkapitel. I applikationen representeras detta av knapparna Load Scenario 1, Load 

Scenario 2A, och så vidare. 

3. Köra ett testfall med ovanstående scenario och kombination av styrbeteenden och 

beräkningsmodell där resultaten av de tre olika mått som beskrevs i 

metodbeskrivningen presenteras efter det att testfallet är färdigt. 

4.1.1 Design 
Applikationen är skriven i programspråket C# (C-sharp) och använder sig av Microsoft XNA 

vilket är ett bibliotek för datorspelsutveckling för Microsofts produkter så som Microsoft 

Windows och Xbox 360. C# är ett objektorienterat programspråk och således kommer 

designen på applikationen till att följa en objektorienterad arkitektur. Applikationen är 

uppdelad i ett antal klasser. Ett klassdiagram enligt UML över designen på applikationen kan 

ses i Figur 13. 

 

Figur 13 Klassdiagram enligt UML. 

Applikationens mainfunktion finns i den statiska klassen Program som instansierar Game 

och anropar den ärvda funktionen Run() ifrån Microsoft.Xna.Framework.Game. Funktionen 

Run() initierar applikationens huvudloop och renderingsloop samt initierar all grafik. Denna 

instans av Game sköter sedan nästan all logik i applikationen; den tar till exempel input från 

användaren, skapar och förstör andra objekt så som agenter, och sköter all spellogik och 

rendering. 
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4.1.2 Testfallsloopen 
Med testfallsloop avses här de programsatser som behövs exekveras varje tidssteg då ett 

testfall körs för att agenterna skall uppdateras korrekt. Nedan följer en pseudo-kod 

beskrivning för hur denna loop ser ut för ett tidssteg. 

1. Om agenterna använder sig av flockbeteendet så körs boiddetektion, med 

boiddetektion menas att agenterna känner av andra agenter i sitt närområde. 

2. Gör följande för samtliga agenter: 

a. Vägplanera en ny väg om nödvändigt. 

b. Beräkna den totala styrkraften utifrån de styrbeteenden och den 

beräkningsmodell som används. 

c. Uppdatera hastighet, position och orientering utifrån den totala styrkraften. 

3. Kollisionsdetektion och kollisionshantering. 

4. Bestraffa agenternas förflyttningsförmåga i nästkommande tidssteg om agenterna 

rört sig för långt under nuvarande tidssteg. Detta kan ske i och med 

kollisionshantering eftersom agenternas positioner flyttas runt beroende på de 

kollisioner som sker. 

5. Avgör om samtliga agenter har nått respektive målpunkt 

a. Om så är fallet, terminera testfallsloopen och beräkna och presentera de tre 

mått som används för att utvärdera arbetet. 

I pseudo-koden sker ett antal steg som kräver en förklaring och en motivering bakom varför 

dessa steg sker. Steg 1 och steg 3 (Kollisions- och boiddetektion) sker före och efter 

uppdateringen av agenterna för effektivitetsskäl då smartare algoritmer för dessa kan 

användas vilket sänker tidskomplexiteten då ett stort antal agenter används; detta beskrivs i 

detalj i ett senare underkapitel. Steg 2.a (vägplanering) kan ske av tre olika skäl; en väg 

saknas, agenten befinner sig för långt ifrån den nuvarande vägen eller att det har gått n antal 

sekunder sedan den senaste vägplaneringen. Det första skälet är trivialt, om agenten saknar 

en väg så behöver den en sådan. De två nästkommande skälen är mindre uppenbara och är 

något som experimenterats fram under tiden som applikationen har utvecklats. Att 

vägplanera då agenten befinner sig för långt ifrån den nuvarande vägen sker för att öka 

agenternas vägplaneringsförmåga, ibland så kommer agenten till att hitta kortare vägar ifrån 

sin nuvarande position än ursprungsvägen till följd av att agenterna har knuffat runt 

varandra i och med kollisionshantering. Att vägplanera vart n:te sekund sker för att undvika 

att agenterna fastnar i varandra allt för länge. Det kommer till att ske situationer då ett stort 

antal agenter vill söka sig till en och samma punkt vilket kan göra att ingen av agenterna når 

punkten vilket resulterar i ett dödläge. I de fall då en grupp agenter fastnar i ett sådant 

dödläge så kommer detta dödläge till att eventuellt brytas genom att en delmängd av 

agenterna hittar en ny väg. Steg 4 sker för att undvika att agenterna rör sig fortare än vad 

som är tillåtet, i och med kollisionshantering så kommer agenterna till att knuffas runt vilket 

kan medföra att den totala sträckan de rört sig under tidssteget överskrider den sträckan som 

de förväntas röra sig. Den förväntade sträckan för en agent under ett tidssteg är agentens 

hastighet multiplicerat med tidsstegets längd.   

4.1.3 A* 
Ett stort antal beslut har tagits kring vägplaneringsalgoritmen A*. Den öppna och stängda 

listan använder sig av en mängd noder där denna mängd representeras av den abstrakta 

datatypen hashtabell. I programmeringsspråket C# så innebär detta containerklassen 

HashSet<T>. För ett korrekt beteende hos denna hashtabell så har nodklassen försetts med 
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en funktion som returnerar en hashkod för en instans av klassen. För den öppna listan hade 

man istället för en hashtabell kunnat använda sig av en heap vilket hade fört med sig en 

fördel och två nackdelar.  

Fördelen med en heap är att man kan hitta den nuvarande bästa noden i listan på konstant 

tid vilket för en hashtabell innebär en linjär sökning. En av nackdelarna med en heap är att 

bestämma om listan redan innehåller en viss nod eller inte vilket innebär en linjär sökning 

genom heapen, med en hashtabell sker detta istället på konstant tid. Den andra nackdelen är 

att lägga till noder i en heap har en logaritmisk kostnad till skillnad från en hashtabell som 

har en konstant kostnad. Eftersom antalet noder som läggs till i listan och antalet gånger 

man behöver bestämma om listan innehåller en viss nod eller inte överskrider antalet gånger 

som man behöver hitta den bästa noden i listan så valdes en hashtabell framför en heap. 

Ett annat beslut angående A* som behövdes tas var vilken heuristisk funktion som skulle 

användas. I bakgrundskapitlet togs det upp tre vanligt förekommande heuristiska funktioner, 

ut av dessa valdes den heuristiska funktionen h(n) som ger det euklidiska avståndet mellan 

noden n och slutnoden. Denna heuristiska funktion valdes framför de andra två för att den 

ger garanterat optimala vägar samtidigt som den inte behöver utforska allt för mycket ut av 

sökrymden. Denna heuristiska funktion är dock inte perfekt, det går till att implementera 

mer avancerade heuristiska funktioner. Till exempel så presenterar artikeln Computing the 

Shortest Path: A* Search Meets Graph Theory (Goldberg & Harrelson, 2005) en form av 

heuristisk funktion som använder sig av det euklidiska avståndet samt landmärken i miljön 

som mellanlagrar diverse avstånd i minnet för att sänka antalet euklidiska avstånd som 

behöver beräknas. 

Förutom alla dessa algoritmbeslut så har två större modifikationer gjorts för att göra vägarna 

som ges av A* mer anpassade för agenterna. För att presentera fördelarna med dessa två 

modifikationer så kommer den miljön och den väg som presenterades i bakgrundskapitlet för 

navigationsnät (kapitel 2.4) till att användas även här. 

 

Figur 14 Vägen mellan punkterna A och B utan modifikationer. 

Det första som sker är det att de punkter som representeras av noder (u, v och w i Figur 14) 

förskjuts. Avståndet som punkterna förskjuts beror på agentens storlek och riktningen beror 

på de yttre kopplingarnas normaler. De yttre kopplingarna i navigationsnätet representerar 

väggar vilket gör att om en punkt förskjuts längs dessa normaler så flyttas punkten ifrån 

väggarna. Ett exempel på hur resultatet av denna förskjutning kan se ut presenteras i figuren 

nedan. Notera att vägen kan bli längre efter det att punkterna förskjutits, fördelen är dock att 

vägen blir betydligt bättre anpassad för agenter då vägen inte längre går längs med en yttre 

koppling (vägg). 
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Figur 15 Vägen efter det att nodpunkterna förskjutits. 

Den andra modifikationen på vägen är att överflödiga punkter tas bort. Efter det att 

punkterna förskjutits så kan det ske situationer där man får onödiga punkter. I Figur 15 

skulle man till exempel kunna ta bort den första punkten på vägen efter punkten A. Detta 

implementeras genom att siktlinjen (eng. line-of-sight) testas mellan två godtyckliga punkter, 

är det fri sikt (med avseende på agentens storlek) så tas samtliga punkter mellan dessa bort. 

Motiveringen bakom att förskjuta punkterna är den att agenterna hade en stor tendens till att 

krama väggar annars. Agenterna vill hålla sin mittpunkt (masscentrum) så närma vägen som 

möjligt, om vägen går längs med en vägg så kommer vägföljningsbeteendet till att vilja styra 

agenterna in i väggen. Motiveringen bakom att ta bort överflödiga punkter är just den att 

punkterna är överflödiga. I Figur 16 visas progressionen av en väg över ett simpelt 

navigationsnät med dessa två modifikationer.  

 

Figur 16 Progressionen från A* väg till modifierad väg. 

4.1.4 Bred kollisions- och boiddetektion 
Den breda kollisions- och boiddetektionen implementerades genom att miljön delades upp i 

två olika rutnät där rutorna är kvadrater av uniform storlek. För kollisionsdetektionen så är 

kvadraternas sidor lika stora som agenternas diameter och för boiddetektionen så är 

kvadraternas sidor lika stora som diametern för agenternas närområde. Genom att dela upp 

miljön i dessa rutnät så kan kollisions- och boiddetektionen ske mer effektivt eftersom man 

då undviker att testa alla agenter emot varandra vilket har en kvadratisk tidskomplexitet. För 

100 agenter (som används i samtliga testfall) skulle detta innebära 99+98+..+2+1 = 4950 

detektioner, detta skulle vara oehört dyrt. 

Detektionen går istället till sådan att samtliga agenter tilldelas en ruta i rutnätet beroende på 

sin position i miljön. Efter detta så behöver agenterna enbart kolla kollision emot de agenter 

som befinner sig i samma ruta eller i någon av de angränsande åtta rutorna. 

Kollisionsdetektion och boiddetektion sker på exakt samma sätt, den enda skillnaden är 
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storleken på rutorna i respektive rutnät. I figuren nedan syns fem olika agenter i 

kollisionsrutnätet, agenternas kollisionsarea representeras av en cirkel. 

 

Figur 17 Bred kollisionsdetektion. Tre par av agenter behöver kolla kollision 
emot varandra; grön och blå agent, blå och gul agent samt lila och röd agent. 

4.1.5 Vägföljningsbeteendet 
En större förändring gjordes på vägföljningsbeteendet gentemot det vägföljningsbeteendet 

som beskrevs i bakgrundskapitlet (kapitel 2.5.4). Istället för att agenten gör ett antagande om 

sin framtida position och sedan hittar närmaste punkten på vägen till denna så tar istället 

agenten sin nuvarande position, hittar närmaste punkten på vägen till denna och sedan gör 

ett antagande om sin framtida position längs med vägen. Denna förändring gjorde så att 

agenterna tog betydligt bättre vägar, dock så är det lite dyrare att göra på detta sätt då en del 

extra beräkningar behövs. 

Det finns även fler sätt att implementera vägföljningsbeteendet. I Bucklands bok (2004) så 

gör hans agenter inga antaganden alls om framtida positioner, de tillämpar sökbeteendet 

direkt emot punkterna som bygger upp vägen. Enligt Buckland så är även 

vägföljningsbeteendet väldigt finkänsligt och den implementation som väljs beror mycket på 

de miljöer som agenterna skall navigera. 

4.1.6 Resultatet av ett testfall 
Applikationen gör det även enkelt för användaren att se resultatet av ett testfall. När ett 

testfall terminerats så presenterar applikationen de tre mått som diskuterades i 

metodbeskrivningen. 

1. ACT (Average Computational Time):  Genomsnittliga beräkningstiden i ms 

2. PLC (Path Length Cost):   Väglängdskostnad 

3. PTC (Path Time Cost):   Vägtidskostnad 

För att besvara frågeställningen för arbetet så kommer samtliga testfall till att köras och 

dessa tre mått kommer till att noteras i en textfil. Denna information kommer till att 

användas för att skapa diverse diagram och tabeller i Microsoft Excel. Dessa diagram och 

tabeller kommer till att presenteras i resultatskapitlet. Den genomsnittliga beräkningstiden 

kommer till att bero på den hård- och mjukvara som applikationen körs på; till exempel så 

kommer en processor med en hög klockfrekvens till att ge en lägre beräkningstid än en 

processor med en låg klockfrekvens. På grund av detta så kommer samtliga testfall till att 

mätas på en och samma dator med följande prestanda. 
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1. Processor:  Intel CoreTM2 Quad Processor Q9450 @ 2.66 GHz 

2. Minne:   4.00 GB RAM 

3. Grafikprocessor: NVIDIA GeForce 9800 GTX  

4. Operativsystem: Windows 7 Professional – Service Pack 1 

4.2 Scenarion 

I detta underkapitel kommer de scenarion som utgör basen för testfallen till att beskrivas. 

Dessa scenarion representerar olika typer av miljöer som kan finnas i ett datorspel med 

artificiella agenter. Totalt så är det sju olika scenarion; scenariona har namngetts scenario 1, 

2A, 2B, 3A, 3B, 4 samt 5. För varje scenario så presenteras även en skärmdump av 

applikationen då detta scenario har laddats in. På dessa skärmdumpar kan man se miljön, 

agenterna på sina startpunkter samt agenternas målpunkter. 

4.2.1 Scenario 1 – öppen yta 
Detta scenario består av en helt öppen yta, fri från väggar och hinder, vilket givetvis är en 

väldigt enkel miljö för agenterna att vägplanera igenom. Två grupper om vardera 50 agenter 

är uppställda på motsatta sidor av miljön. Där den ena gruppen har sin startposition så har 

den andra gruppen sin målposition och vice versa. Miljön är tänkt att testa agenternas 

förmåga att navigera runt varandra. I ett datorspel så kan denna öppna yta vara i stort sett 

vad som helst, det kan vara till exempel ett stort gräsfält eller en tom lagerlokal. 

 

Figur 18 Scenario 1. 

4.2.2 Scenario 2A och 2B – cirkulär byggnad 
Dessa scenarion använder sig också av en relativt enkel miljö. I mitten av miljön finns det en 

enda stor cirkulär byggnad som agenterna måste navigera runt. Denna miljö användes främst 
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som basfall för applikationen då den utvecklades för att buggtesta A*, styrbeteenden och 

andra delar av applikationen. Miljön kan dock också vara intressant att testa genom två olika 

scenarion. Scenario 2A använder sig av en enda stor grupp om 100 agenter där de skall 

navigera runt den stora byggnaden för att komma till andra sidan om den. I scenario 2B så är 

agenterna uppdelade i två grupper om vardera 50 agenter. Precis som i det första scenariot så 

har den ena gruppen sin startposition där den andra gruppen har sin målposition och vice 

versa. Man kan hitta gott om exempel på miljöer i datorspel där denna typ av scenarion sker, 

det behöver dock inte nödvändigtvis vara en stor byggnad. Med lite fantasi kan man till 

exempel byta ut byggnaden emot en sjö eller annan opasserbar terräng. 

 

Figur 19 Scenario 2A (t.v.) och 2B (t.h.). 

4.2.3 Scenario 3A och 3B – skog 
Dessa scenariona använder sig av en liten mer komplex miljö. Miljön består av en mängd 

kvadratiska hinder som agenterna måste navigera runt. Dessa hinder är placerade sådana att 

maximalt två agenter får plats på bredden emellan dem vilket kommer till att göra att det blir 

trångt om utrymme för agenterna. Åter igen så är det två olika scenarion, ett scenario med en 

enda stor grupp och ett annat scenario med två grupper. Dessa scenariona är tänkta att testa 

agenternas förmåga att navigera runt miljön samtidigt som de måste navigera runt varandra. 

Den trånga miljön, speciellt då två grupper av agenter vägplanerar mot varandra, medför att 

de lätt kan fastna i varandra. I ett datorspel så kan denna miljö vara till exempel en skog med 

träd eller ett gräsfält med större stenar utplacerade.  

 

Figur 20 Scenario 3A (t.v.) och 3B (t.h.). 
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4.2.4 Scenario 4 – korridorslabyrint 
Detta scenario använder sig åter igen av en liten mer komplex miljön. Miljön är en form av 

labyrint med breda korridorer. Avståndet som agenterna måste färdas i denna miljö är 

betydligt längre än summan av de euklidiska avstånden mellan agenternas start- och 

målpunkter; detta innebär att agenternas vägplaneringsförmåga testas ordentligt. I datorspel 

så uppenbarar sig denna typ av miljö inom diverse inomhusmiljöer så som kontorsbyggnader 

eller sjukhus. 

 

Figur 21 Scenario 4. 

4.2.5 Scenario 5 – smal gång 
Detta scenario består av två separata öppna miljöer som binds samman genom en smal gång. 

Denna smala gång har mer eller mindre plats för en enda agent på bredden. Denna smala 

gång skapar en otroligt stor flaskhals för agenterna då de allihopa försöker navigera igenom 

den samtidigt. Detta scenario är ett typiskt värsta-fall scenario inom vägplanering i datorspel 

och det är därför mycket intressant att testa de olika kombinationerna av styrbeteendena och 

beräkningsmodellerna på denna. 
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Figur 22 Scenario 5. 
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5 Resultat 

Detta kapitel är uppdelat i två större underkapitlen. I det första underkapitlet, utvärdering, så 

kommer arbetet till att utvärderas och resultatet av testfallen kommer till att presenteras i ett 

antal olika diagram. I det andra underkapitlet, analys, så kommer resultatet av utvärderingen 

till att analyseras. 

5.1 Utvärdering 

5.1.1 De tre olika kombinationerna 
Innan resultatet av de olika testfallen presenteras så följer en liten repetition av vad de tre 

olika kombinationerna av styrbeteenden och beräkningsmodeller innebär. Tabellen som 

presenteras nedan är densamma som tabellen som presenterades i problemformuleringen 

och har inkluderats här igen enbart för att göra det lättare för läsaren. Generellt så kan man 

säga att den första kombinationen är simplast medan de två senare kombinationerna är mer 

avancerade. De två olika beräkningsmodellerna för kombination 2 och 3 medför både för- 

och nackdelar för respektive kombination. 

Tabell 2 De tre olika kombinationerna av styrbeteenden och beräkningsmodeller. 

 Styrbeteenden Beräkningsmodell 

Kombination 1 Vägföljning - 

Kombination 2 Vägföljning och flockbeteende Viktad trunkerad summa 

Kombination 3 Vägföljning och flockbeteende Prioriterad viktad trunkerad summa 

 

5.1.2 Underkända testfall 
Det har visat sig att även om man använder sig ut av agenter som navigerar miljön med hjälp 

av styrbeteenden så kan det ske testfall som inte blir godkända. Detta är något som 

diskuterades i problemformuleringen; det handlar alltså om agenter som inte hittar fram 

eller fastnar i miljön eller i varandra. Dessa problem går inte till att undvika helt och att 

några ut av testfallen blir underkända är därför något som var förväntat. 

Vartenda testfall har en tidsgräns om tre minuter; om inte samtliga agenter har hittat fram 

till respektive målpunkt inom denna tid så underkänns testfallet. I simpla scenarion så tar 

det agenterna bara omkring 10-15 sekunder att hitta fram, så tre minuter är gott om tid. Ut av 

de totalt 21 st olika testfallen så blev tre av dessa underkända. I samtliga testfall som 

underkändes så fastnade två olika grupper av agenter i varandra och kunde inte navigera 

runt varandra. Dessa tre underkända testfall är något som diskuteras i analyskapitlet. I Tabell 

3 har de testfall som blivit godkända och underkända markerats med G respektive ett 

understruket U. 
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Tabell 3 Godkända och underkända testfall 

 1 2A 2B 3A 3B 4 5 

Kombination 1 U G G G U G G 

Kombination 2 G G G G G G G 

Kombination 3 G G G G U G G 

 

Märkbart i tabellen är att det är enbart kombination 2 av styrbeteenden och 

beräkningsmodeller som får godkänt på samtliga scenarion. I nästkommande underkapitlen 

så kommer de tre olika mått som användes för att utvärdera arbetet till att presenteras i var 

sitt kolumndiagram. För de tre testfall som blivit underkända så kommer kolumner till att 

saknas då de inte uppnådde något resultat. 

5.1.3 Genomsnittliga beräkningstiden 
Den genomsnittliga beräkningstiden är det genomsnittliga tidsspann innan och efter det att 

samtliga agenter har uppdaterats i varje tidssteg. Vid uppdateringen av en agent så behöver 

den bland annat; hitta agenter i närområdet, vägplanera, beräkna den totala styrkraften samt 

uppdatera sin position, hastighet och orientering utifrån denna totala styrkraft. För ett 

datorspel som körs i 60 bilder per sekund (eng. frames per second) så får maximalt drygt 16 

millisekunder gå åt till både spellogik och rendering, det är därför bra om uppdateringen av 

agenterna hamnar en bra bit under detta värde. Figur 23 presenterar den genomsnittliga 

beräkningstiden för de godkända testfallen. 

 

Figur 23 Genomsnittliga beräkningstiden. 

Vad man lätt kan observera i diagrammet är att kombination 2 och 3 har en betydligt högre 

genomsnittlig beräkningstid än kombination 1; dessutom verkar kombination 3 vara något 

dyrare än kombination 2. Båda dessa observationer är något som kommer till att diskuteras i 

analyskapitlet. 
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5.1.4 Väglängdskostnad 
Väglängdskostnaden är ett mått på hur bra vägar agenterna tog med avseende på vägens 

längd. En väglängdskostnad på 1.0 (= 100%) är ett optimalt resultat för ett testfall och 

innebär att samtliga agenter gick mellan sina start- och målpunkter över den euklidiska 

vägen. Väglängdskostnaden beror mycket på miljön, en komplicerad miljö kommer till att ge 

en högre väglängdskostnad än en simpel miljö. På grund av detta så är det viktigt att enbart 

jämföra kombinationerna emellan varandra på en per-scenario basis. Figur 24 presenterar 

väglängdskostnaden för de godkända testfallen. 

 

Figur 24 Vägländskostnad. 

Återigen så kan man göra några observationer utifrån diagrammet. De tre olika 

kombinationerna har en rätt så jämnvärdig väglängdskostnad; om något så har kombination 

1 en något högre, men inget märkbart. Den intressantaste observationen är kanske istället 

hur mycket dyrare scenario 2B och 3B är gentemot 2A och 3A, testfallen med två grupper av 

agenter är alltså mycket jobbigare för agenterna att navigera än testfallen med enbart en 

grupp. Scenario 3B verkar vara det svåraste scenariot, enbart kombination 2 klarar av detta 

scenario och med en väldigt hög väglängdskostnad. En diskussion kring dessa observationer 

finns i analyskapitlet. 

5.1.5 Vägtidskostnad 
Vägtidskostnaden är ett mått på hur bra vägar agenterna tog med avseende på hur lång tid 

agenterna tog på sig att navigera. Precis som med väglängdskostnaden så är en 

vägtidskostnad på 1.0 (= 100%) ett optimalt resultat och innebär att agenterna förflyttade sig 

i maximal hastighet över den euklidiska vägen mellan start- och målpunkten. 

Vägtidskostnaden beror också väldigt mycket på miljön som agenterna navigerar och det är 

därför återigen enbart intressant att jämföra kombinationerna emellan varandra på en per-

scenario basis. Figur 25 presenterar vägtidskostnaden för de godkända testfallen. 
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Figur 25 Vägtidskostnad. 

Detta diagram liknar diagrammet över väglängdskostnaden väldigt mycket förutom att 

magnituden på y-axeln har ökat något. Kombinationerna är, precis som med 

väglängdskostnaden, väldigt jämnvärdiga förutom att kombination 1 oftast klarar sig lite 

bättre än de andra två. Scenario 3B är även här ett mycket jobbigt scenario och enbart 

kombination 2 får godkänt på detta scenario med en väldigt hög vägtidskostnad; det tar 

agenterna drygt sju gånger så lång tid att navigera scenariot än om de hade navigerat 

optimalt. 

5.2 Analys 

5.2.1 Applikationens determinism 
Något som inte riktigt diskuterats än och som är väldigt viktigt är applikationens 

determinism. För att applikationen skall ge ett rättvist resultat så måste applikationen hålla 

en hög determinism. Detta är viktigt eftersom om applikationen körs vid olika tidpunkter 

eller på olika system så skall resultatet vara densamma. Att få exakt samma resultat vid olika 

körningar av applikationen har dock visat sig svårt; förmodligen på grund av den stora 

mängd flyttalsberäkningar som applikationen gör vid varje testfall. De tre mått som 

presenterades är därför, på grund av denna icke-determinism, ett genomsnittligt resultat vid 

tre olika körningar.  

På grund av att applikationen inte är helt deterministisk så kan man även tänka sig att det 

kan ske körningar där ett av de tre underkända testfallen istället blir godkänt; eller tvärtom, 

att ett godkänt testfall blir underkänt. Så är även fallet för ett ut av testfallen; kombination 1 

på scenario 3B, som bedömts underkänt i utvärderingen. Detta testfall har visat sig till att bli 

godkänt ibland, enligt egna observationer så är chansen för att testfallet blir godkänt 

omkring 25%. Detta är dock inte mycket till tröst då alla de testfall som bedömts godkända i 

utvärderingen blir godkända 100% av gångerna enligt egna observationer; detta är dock klart 

ingen garanti för att de inte kan bli underkända ibland. 
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5.2.2 Genomsnittliga beräkningstiden 
Som kolumndiagrammet för den genomsnittliga beräkningstiden (Figur 23) visade så är 

kombination 2 och 3 betydligt dyrare att beräkna gentemot kombination 1. Denna ökning i 

kostnad beror på att dessa kombinationer använder sig av flockbeteendet vilket är relativt 

dyrt. Flockbeteendet är, som det nämndes i bakgrundskapitlet, en kombination av tre 

styrbeteenden och dessa är givetvis inte helt gratis att beräkna. Dessutom kräver 

flockbeteendet att agenterna känner av andra agenter i sitt närområde. Att känna av vilka 

agenter som befinner sig i närområdet blir dessutom dyrare desto fler agenter som används 

och det är därför viktigt att använda sig av en skalbar algoritm om många agenter skall 

användas. För 100 agenter som samtliga testfall använde sig av så visade det sig vara nästan 

dubbelt så dyrt att uppdatera agenterna med de kombinationerna som använder sig av 

flockbeteendet. Skulle testfallen istället använt sig av till exempel 1000 agenter istället för 

100 så skulle antagligen skillnaden i beräkningstid mellan kombinationerna varit ännu 

större. 

Något oväntat med den genomsnittliga beräkningstiden var dock att kombination 3 är något 

dyrare än kombination 2; speciellt med tanke på att kombination 3 använder sig av en 

beräkningsmodell som är billigare att beräkna (se kapitel 2.6.2). Det som antagligen gör att 

denna kombination är dyrare är att agenterna vägplanerar oftare och vägplanerings-

algoritmen A* körs därmed fler gånger. Exakt varför kombination 3 behöver köra A* oftare 

beror på de modifikationer som gjordes på A* som diskuterades i genomförandekapitlet. Allt 

som allt så är skillnaden i den genomsnittliga beräkningstiden mellan kombination 2 och 3 

inte allt för stor och hade styrbeteendena haft annorlunda vikter än de som användes så hade 

det kanske sett tvärtom ut. 

5.2.3 Väglängdskostnad och vägtidskostnad 
Eftersom båda dessa måtten fick liknande resultat så summeras de båda under ett och 

samma underkapitel. Förhoppningen var att dessa måtten skulle ge ett betydligt bättre 

resultat för de kombinationer som använde sig av flockbeteendet eftersom agenterna, 

förutom en väg, även har ett närområde som de kan använda sig av då de navigerar miljön. 

Separations-, sammanhållnings- och formeringsbeteendena visade sig dock vara väldigt svåra 

att vikta rätt och att hitta en balans mellan vägföljningsbeteendet och flockbeteendet var 

svårare än vid en första anblick. Som kolumndiagrammen visar (Figur 24 och Figur 25) så 

medför flockbeteendet inte en avsevärd förbättring; väglängdskostnaden är överlag mindre 

medan vägtidskostnaden är överlag större om flockbeteendet används. 

Det som flockbeteendet däremot hjälper med är att förebygga underkända testfall, det vill 

säga, det är mindre risk för att agenterna fastnar i varandra när flockbeteendet används. Ut 

av de tre testfallen som blev underkända så var två av dessa med kombination 1 som ej 

använder sig av flockbeteendet. Exakt varför flockbeteendet hjälper förebygga att agenterna 

fastnar i varandra är något som kommer till att diskuteras i nästa underkapitel där en analys 

av de tre underkända testfallen sker. 

5.2.4 De tre underkända testfallen 
Något som kanske är extra viktigt att analysera är de tre testfallen som blev underkända. 

Hela examensarbetet är centrerat runt vägplaneringsproblemet så det är därför mycket 

viktigt att ta lärdom av de testfallen där styrbeteenden inte höll måttet. En central fråga blir 

därför ”Varför kunde inte agenterna hitta fram och hur kan man undvika detta?”. För att 

lättare diskutera just varför agenterna inte hittade fram så bör man ta en titt på hur de 
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underkända testfallen såg ut efter det att tidsgränsen om tre minuter passerat; Figur 26 och 

Figur 27 visar detta. 

 

Figur 26 Scenario 1 – Kombination 1. 

  

Figur 27 Scenario 3B – Kombination 1 (t.v.) och kombination 3 (t.h.). 

I figurerna kan man se att de två olika scenariona skiljer sig väldigt mycket åt. I scenario 1 så 

har inte en enda agent hittat fram medan majoriteten har hittat fram i scenario 3B. De två 

testfallen på scenario 3B blir underkända på grund av att ett fåtal agenter har kilat fast sig i 

miljön och mot varandra. 

Det första scenariot är mycket intressant att studera, scenario 1 är den enklaste miljön att 

navigera och trots detta hittar inte en enda agent fram. Detta testfallet var nästan planerat att 

bli underkänt för att påvisa en nackdel med att enbart använda sig av vägföljnings-beteendet. 
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Det som händer är helt enkelt att agenterna går rakt in i varandra och inga horisontella 

krafter påverkar dem då vägarna som agenterna tar är helt vertikala. Det som gör att 

kombination 2 och 3 klarar det första scenariot är att flockbeteendet ingriper och skapar 

horisontella krafter, mestadels separationskrafter, som får agenterna till att sprida ut sig, och 

därmed kunna passera varandra. En lösning på problemet, utan att använda sig av 

flockbeteendet, hade till exempel kunnat vara att skapa små, slumpmässiga krafter på 

agenterna då de står stilla som bryter dödläget. Denna lösning hade definitivt inte varit lika 

påkostat som användandet av flockbeteendet och hade antagligen gett ett rätt så bra resultat. 

De två underkända testfallen i scenario 3B är ett mycket svårare problem att lösa och en bra 

lösning på problemet kräver nog andra metoder än enbart styrbeteenden. Ett exempel på en 

lösning till problemet hade till exempel kunnat vara att agenterna, på något sätt, märker av 

att de fastnat i varandra och tvingas ta en ny väg som inte går igenom de andra agenterna. 

Denna lösning för dock med sig nya problem, förutom att agenterna måste kunna känna av 

när de fastnat i varandra så måste antagligen också vägplaneringsalgoritmen A* ändras så att 

specifika polygoner eller noder kan uteslutas ur sökrymden sådan att en ny, effektiv väg kan 

hittas. 

5.2.5 Jämförelse av resultatet i relation till relaterad/tidigare forskning 
Examensarbetet har så här långt gett en teoretisk bakgrund till vägplaneringsproblemet och 

en frågeställning kring detta formulerades. För att besvara denna frågeställning så skapades 

en applikation där olika testfall kunde exekveras. Dessa testfall skapade tillsammans ett 

resultat för arbetet som nu har presenterats och analyserats. Något som dock återstår att göra 

är att jämföra detta resultat med de resultat som kan hittas i liknande forskning. Vad säger 

till exempel andra examensarbeten som utvärderat styrbeteenden? Har andra 

forskningsartiklar relaterade till styrbeteenden fått ett liknande resultat eller finns det 

skillnader? 

Peter Billanders examensarbete (2007) gjorde en utvärdering hos styrbeteenden i en 

trafikmiljö. Detta arbete och Billanders arbete är därmed rätt så lika, en grupp agenter skall 

tillsammans färdas längs en väg samtidigt som de försöker undvika kollisioner med varandra. 

Billanders examensarbete implementerade tre styrbeteenden, där en ut av dessa var 

vägföljningsbeteendet; arbetet använde sig även ut av ett styrbeteende för att undvika 

kollisioner mellan agenterna. Billander sammanfattade sitt examensarbete med att 

styrbeteenden är en flexibel och användbar teknik men att problem uppstår då agenternas 

rörelse begränsas med hjälp av regler. Liknande problem uppstår även i detta arbete då 

agenternas rörelseförmåga begränsas i form av hinder och väggar. 

Forskningsartikeln Intelligent Moving of Groups in Real-Time Strategy Games (Danielsiek 

et al., 2008) som refererades i bakgrundskapitlet använder sig ut av flockbeteendet i 

kombination med så kallade influence maps för agenternas vägplanering. Artikeln tittar på 

vägplaneringsproblemet i ett realtidsstrategispel där de olika kombinationerna av influence 

maps och flockbeteendet utvärderas genom att titta på olika scenarion där spelets agenter 

anfaller en bas med stationära torn. Om minst en agent överlever och basen är förstörd så 

anses det vara en vinst, annars en förlust Resultatet som artikeln uppnår är intressant, det 

bästa resultatet ges då influence maps kombineras med flockbeteendet. Används enbart 

influence maps eller flockbeteendet så vinner agenterna i enbart omkring 20% av testfallen 

medan om de kombineras så vinner agenterna i omkring 80% av testfallen. Resultatet som 

artikeln ger bekräftar att styrbeteenden, men kanske framförallt flockbeteendet, är en 
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användbar och anpassningsbar teknik. Resultatet ger även en anvisning om att man inte 

måste använda sig exklusivt ut av styrbeteenden för att vägplanera och navigera med en 

grupp agenter utan styrbeteenden kan kombineras med andra tekniker. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Målet med detta examensarbete var att undersöka vilka kombinationer av styrbeteenden och 

beräkningsmodeller som kan användas för grupper av agenter som vägplanerar och navigerar 

en miljö. Tre olika kombinationer av styrbeteenden valdes att utvärderas baserat på olika 

egenskaper så som exakthet och prestanda. 

En applikation skapades som kunde utvärdera dessa tre kombinationerna av styrbeteenden 

utifrån den vetenskapliga metod som valdes för arbetet. Den teori som togs upp i 

bakgrundskapitlet visade sig dock inte vara tillräcklig för att få bra vägplanering utan ett 

antal modifikationer fick göras på vägplaneringsalgoritmen A* vilket diskuterades i 

genomförandekapitlet. Med dessa modifikationer på A* visade det sig att i stort sett alla 

kombinationer av styrbeteenden kunde navigera miljön någorlunda bra. 

Resultatet av utvärderingen av dessa kombinationerna visade att kombination 2, den 

kombination som använde sig av både vägföljningsbeteendet samt flockbeteendet och 

använde sig av beräkningsmodellen ”viktad trunkerad summa”, gav bäst resultat då den fick 

godkänt på samtliga testfall. Detta är även den kombination som, i teorin, skall ha högst 

exakthet men även högst prestandakostnad. Kombination 1, den kombination som enbart 

använde sig av vägföljningsbeteendet, presterade sämst och fick underkänt på två av dess sju 

testfall. Kombination 1 var dock mycket billigare, prestandamässigt, och skulle till exempel 

kunna användas för ett system med begränsad processorkraft. Kombination 3 visade sig bete 

sig medelmåttigt, med ett underkänt testfall och med en minst lika hög genomsnittlig 

beräkningstid som kombination 2 så fann arbetet ingen klar fördel med att använda sig av 

denna kombination. 

I helhet så räcker inte de tre kombinationer och de fyra styrbeteenden som arbetet tog upp 

för att lösa vägplaneringsproblemet, en del ut av testfallen blev underkända. Arbetet visade 

emellertid på att styrbeteenden kan användas för vissa scenarion och är därför en 

navigationsmodell som inte bör uteslutas om till exempel ett realtidsstrategispel skall skapas 

och detta datorspel använder sig av en kontinuerlig miljö, till exempel ett navigationsnät, för 

att representera spelvärlden. De fyra styrbeteenden som arbetet tog upp hade antagligen 

kunnat kombineras med andra styrbeteenden eller andra metoder för navigering för att ge ett 

bättre resultat. Vägplanering är fortfarande ett stort problem i moderna datorspel och så 

länge inte en exakt metod för vägplanering och navigering finns så kommer det till att förbli 

ett problem. 

6.2 Diskussion 

Vilken lärdom kan man dra ifrån detta arbete och hur kan de styrbeteenden som utvärderats 

i arbetet användas inom datorspel? Vilken samhällsnytta finns det med styrbeteenden? 

Styrbeteenden är något som forskats kring sedan Craig Reynolds första artikel utgiven år 

1987; det är dock inte förrän på senare år som datorspelsutvecklare har börjat titta på att 

använda styrbeteenden inom datorspel. Dagens processorer är så kraftfulla att de kan 

hantera kontinuerliga miljöer istället för billigare, rutnätsbaserad miljöer som var 

standarden inom realtidsstrategispel och rollspel fram till 2000-talet. Som bakgrundskapitlet 

nämnde så har spel så som Counter-Strike: Source (2004) och Uncharted: Drake’s Fortune 
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(2007) använt sig av navigationsnät och spelens datorstyrda agenter har haft bra 

vägplaneringsförmåga; men den mest imponerande vägplaneringsförmågan i ett datorspel på 

senare år tillhör antagligen StarCraft II: Wings of Liberty (2010). Ingen källa har hittats som 

kan konfirmera hur spelvärlden i StarCraft II representeras, eller vilken navigationsmodell 

som spelets datorstyrda agenter använder sig av; men att skapa en artificiell intelligens som 

liknar den i StarCraft II med hjälp av navigationsnät och styrbeteenden är nog inte helt 

omöjligt. 

Något som är värt att nämna och diskutera är navigationsnäten som användes för arbetets 

scenarion. Ett navigationsnät har, precis som en vägpunktsgraf, precisionsproblem om 

noderna som utgör nätet är glest belagda. Ett tätt navigationsnät ger bättre vägar än ett glest 

navigationsnät; prestandakostnaden ökar dock då fler noder behöver undersökas av en 

vägplaneringsalgoritm så som A*. De resultat som publicerades i resultatskapitlet är därför 

starkt knutna till navigationsnäten som användes i arbetets scenarion. Agenternas vägar hade 

kunnat förbättras genom att göra navigationsnäten tätare, vilket dock också hade lett till en 

högre beräkningstid vid vägplanering. Således kan man konstantera att sökrymden är en 

viktig del vid vägplanering och bra vägplanering hänger inte enbart på hur smarta agenterna 

är, utan även på hur bra utformad sökrymden är som de undersöker. 

Finns det någon samhällsnytta med styrbeteenden? På Reynolds personliga hemsida så finns 

det många bra länkar till forskningsartiklar där de använder sig av styrbeteenden för att till 

exempel simulera människor i specifika situationer. Följande tre områden förekommer ofta 

bland dessa artiklar. 

1. Simulera fotgängare och trafikanter; forskningen riktar sig främst till att titta på 

flödet mellan fotgängare och trafikanter, vart och hur uppstår det flaskhalsar? Och 

om sådana flaskhalsar uppstår, är de till fara för fotgängarna eller trafikanterna? 

2. Simulera nödevakueringar; precis som vid simuleringen av fotgängare och trafikanter 

så riktar sig denna forskningen främst till att titta på flödet av agenter. En bra 

simulation över en nödevakuering kan till exempel ge kritisk information över hur bra 

planlösning ett kontorshus eller en skola har och kan i slutändan innebära skillnaden 

mellan liv och död om till exempel en brand skulle uppstå. 

3. Robotik; styrbeteenden kan användas för att styra robotar. Robotarna kan, istället för 

att läsa av minnet, använda sensorer för att känna av omgivningen så som väggar och 

andra robotar och använda denna information för att beräkna den totala styrkraften. 

Som vi ser så finns det gott om områden där styrbeteenden kan användas och teorin bakom 

styrbeteenden kan till och med vara livsavgörande. Styrbeteenden är klart inte den enda 

navigationsmodellen som kan användas inom dessa tre områden; att simulera agenter går att 

göra på fler än ett sätt. 

Forskningsartikeln Simulating Dynamical Features of Escape Panic (Helbing, Farkas & 

Vicsek, 2000) tittar närmare på nödevakueringar ur byggnader och använder sig av, vad de 

kallar, en generalliserad kraftmodell för att simulera agenter. Denna navigationsmodell 

liknar styrbeteenden på det sättet att agenterna påverkas av diverse krafter. Artikeln 

använder tre krafter; en kraft för att hitta ut ur byggnaden, en kraft för att hålla sig ifrån 

andra agenter samt en kraft för att hålla sig ifrån väggar. Agenterna i artikeln styrs dessutom 

av ytterligare faktorer så som panik och psykologiska beteenden som kan uppstå hos 

människor i dessa situationer. Simulationen tittar även på kollisioner och det tryck som 

uppstår då agenterna flockas på ett trångt utrymme; följden av detta blir skadade agenter 



 

41 
 

som medför ytterligare hinder. Artikeln jämför de resultat den fått vid sina simuleringar med 

information från nödevakueringar som hänt i verkligheten och har också lyckats återskapa 

många av de fenomen som uppstått vid dessa nödevakueringar. Artikeln anser att deras 

nödevakueringsmodell är trovärdig och att man skulle kunna använda denna modell för att 

testa byggnaders planlösning. 

6.3 Framtida arbete 

Hade mer tid givits till detta examensarbete så finns det både stycken av arbetet som hade 

reviderats medan andra stycken hade tillkommit. En bättre metod för att utvärdera de olika 

kombinationerna hade troligtvist använts då den metod och de mått som valdes inte gav en  

särskilt bra indikation på hur smarta agenterna var då de vägplanerade och navigerade. När 

applikationen körs och man tittar på ett testfall i realtid så kan man se skillnader emellan de 

olika kombinationerna som inte framkommer lika väl i de diagram som presenterades i 

utvärderingskapitlet. Man bör därför kanske tänkt på att hålla intervjuer med personer, även 

om detta ger en mer subjektiv analys av styrbeteenden. Om styrbeteenden skall användas i 

underhållningssyfte, i till exempel ett datorspel, så kan denna typ av subjektiva analys vara 

väldigt givande. 

Förutom revideringen av metoden som användes för att utvärdera arbetet så hade det 

antagligen varit bra att inkludera fler styrbeteenden och fler kombinationer av dessa. 

Framförallt saknas det ett styrbeteende som ser till att agenterna undviker kollision med 

miljön, ett sådant styrbeteende hade antagligen förminskat risken för att agenterna kilar fast 

sig i miljön så som agenterna gjorde i de två underkända testfallen på scenario 3B. Förutom 

just detta styrbeteende så finns det givetvis andra beteenden och modeller för att vägplanera 

och navigera med en grupp agenter som hade varit intressant att utvärdera som till exempel 

influence maps. 

Ett framtida arbete skulle kunna vara att titta på effekten av att använda sig av dynamiska 

vikter på styrbeteendena. För att undvika att agenterna kilar fast sig i miljön så skulle man 

till exempel kunna låta antalet agenter i närområdet styra vikterna på styrbeteendena. På så 

vis skulle man kunna ge agenterna en mer dynamisk och trovärdig vägplanering. Vid ett högt 

antal agenter i närområdet skulle man exempelvis kunna ge separationsbeteendet en högre 

vikt samtidigt som man sänker vikterna på sammanhållnings- och vägföljningsbeteendet. 

Förutom att titta på antalet agenter i närområdet skulle man dessutom kunna titta på 

agentens hastighet för att avgöra om agenten fastnat. 

Något som vore intressant skulle vara att implementera styrbeteenden i till exempel ett 

realtidsstrategispel och se vilka kombinationer av styrbeteenden som fungerar bäst i spelets 

miljöer. De scenariona som användes i arbetet är rätt generella, och på så vis, hypotetiska 

miljöer för ett datorspel. Hade man istället haft handskarna på ett datorspel och utvecklat 

styrbeteendena för att kunna hantera datorspelets alla olika miljöer så hade arbetet känts 

mycket mer verklighetsförankrat och en mer trovärdig slutsats hade kunnat dras kring 

arbetet. Förutom att implementera styrbeteendena i ett datorspel så vore det också intressant 

att kolla på nödevakueringar (Helbing et al., 2000). Extra intressant med detta vore att kolla 

på hur en nödevakuering i en lokal taget ur verkligheten hade sett ut. Bränder kan 

olyckligtvis alltid förekomma och denna form av förebyggande arbete kan vara till stor nytta. 
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