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Sammanfattning 
 

I nästan alla moderna datorspel så återfinns datorstyrda karaktärer, vilka behöver 
kunna navigera i spelvärlden. Dessa karaktärer kan vara olika typer av fiender i ett 
förstapersonskjutarspel, eller motståndare och medhjälpare i ett sportspel (exempelvis 
fotboll- eller rallyspel) med mera. Det finns många tekniker för att realisera väg-
planering och det kan vara stora skillnader, både prestandamässiga och funktionella, 
mellan dem. Detta arbete jämför två olika sökrymdsrepresentationer för vägplanering, 
nämligen vägpunktsgrafer och navigationsnät, där sökrymderna automatgenererats. 
Jämförelsen görs med ett experiment och avser såväl prestanda (tids- och minnes-
kostnad) som funktionalitet (optimal väg och antal svängar). Experimentmiljön stödjer 
godtyckliga vägar och ger detaljerad statistik för en noggrann jämförelse av väg-
planeringsteknikerna. Arbetet visar på att navigationsnätet presterar bäst vad gäller 
funktionalitet. Vad gäller prestanda så presterar navigationsnätet generellt sett bäst, 
men vägpunktsgrafen kan ge bättre prestanda om nodavståndet hålls relativt högt.  
Det finns också många möjligheter att vidareutveckla arbetet, exempelvis förfina 
vägarna och kombinera vägplaneringsteknikerna med robotik. 

Nyckelord: vägpunktsgraf, waypoint graph, navigationsnät, navigation mesh, 
navmesh, vägplanering, pathfinding, automatgenerering, automatic generation, A*  
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1 Introduktion 
Datorstyrda karaktärer ses idag som en självklarhet i moderna dator- och tv-spel. Dessa 
karaktärer kan vara allt från olika typer av fiender, till motståndare i ett rallyspel, eller en 
medhjälparkaraktär. Gemensamt för alla dessa typer av datorstyrda karaktärer är att de 
behöver kunna navigera och ta sig fram i spelvärlden. För att lösa detta används så kallad 
vägplanering (eng. pathfinding) vilket är ett omfattande område inom artificiell intelligens. 
Det finns många olika tekniker för vägplanering och dessa är under ständing utveckling då 
moderna spel kräver allt mer sofistikerade lösningar för att förbättra såväl realism som 
prestanda. Gemensamt för alla tekniker är dock att en underliggande sökrymd behövs. 
Denna sökrymd anger vart i spelvärlden som en eventuell datorstyrd karaktär kan röra sig. 
Den stora skillnaden mellan olika vägplaneringstekniker är just hur denna sökrymd skapas. 

Två vanliga typer av sökrymder är så kallade vägpunktsgrafer (eng. waypoint graphs) och 
navigationsnät (eng. navigation mesh). Vägpunktsgrafer innebär att en graf skapas, i vilken 
noder representerar ”intressepunkter” som en datorstyrd karaktär skulle kunna besöka i 
spelvärlden, och i vilken kanterna representera möjliga vägar mellan dessa punkter. Vad 
gäller navigationsnät så undersöks istället spelvärldens geometri, och utifrån denna så 
skapas en yta vilken representerar de framkomliga ytorna i spelvärläden (Tozour, 2002).  

Då dagens spelvärldar blir allt större och mer komplicerade är det ofta väldigt tidskrävande 
att skapa dessa sökrymder manuellt. Det är därför aktuellt att använda tekniker för att 
automatgenerera dem. Vad gäller vägpunktsgrafer så kan detta göras med hjälp av en så 
kallad flood fill algoritm (Buckland, 2004). Denna algoritm placerar automatiskt ut väg-
punkter, med ett givet mellanrum, på fria ytor i spelvärlden och med ett så kallat synlig-
hetstest (eng. visibility test) kan sedan kanter genereras mellan noderna. Det finns även 
algoritmer för att automatgenerera ett navigationsnät utifrån geometrin i spelvärlden, samt 
för att optimera detta nät för att få en så effektiv sökrymd som möjligt (Tozour, 2002).  En 
graf kan sedan genereras och associeras med navigationsnätet, och med hjälp av denna graf 
så kan sedan vägplaneringen utföras. Detta arbete kommer fokusera på just automat-
generering av dessa sökrymdsrepresentationer. 

När en sökrymd skapats så kan man med hjälp av en sökalgoritm finna en väg mellan två 
godtyckliga punkter i spelvärlden. Den vanligaste algoritmen för detta är A* (a-stjärna) 
algoritmen vilken garanterar den kortaste vägen i den givna sökrymden (Matthews, 2002). 
Det är viktigt att sökrymden är bra då algoritmen inte kan finna en bättre väg än vad den 
givna sökrymden tillåter.  

Olika tekniker kan skilja sig avsevärt från varandra, inte bara funktionellt utan även 
prestandamässigt (hur mycket tid och minne som krävs). Det är därför bra att ställa 
teknikerna mot varandra för att få en bild över vilka fördelar respektive nackdelar de har och 
på så vis se vilken teknik som lämpar sig bäst för en given situation. I detta arbete så görs 
därför en jämförelse av både prestandamässiga och funktionella aspekter. 

I kapitel 2 så presenteras bakgrund för arbetet. Kapitel 3 beskriver problemet och dess 
delmål medan kapitel 4 beskriver hur arbetet utvärderats. Kapitel 5 beskriver sedan hur 
arbetet genomfördes. I kapitel 6 ges en analys av arbetet och i kapitel 7 så återfinns en 
resultatsammanfattning, samt en diskussion av arbetet och förslag på framtida arbete. 
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2 Bakgrund 
Artificiell intelligens (AI) är ett mycket stort område, inte bara inom dataspel, utan även 
allmänt inom datavetenskapen. Inom robotik används exempelvis artificiell intelligens för 
att styra och kontrollera robotar. Artificiell intelligens innefattar en mängd olika tekniker, 
inklusive allt från genetiska algoritmer baserade på evolution och neurala nätverk baserade 
på den mänskliga hjärnan, till sökalgoritmer med mera. Dessa områden är under ständig 
utveckling och mycket forskning görs för att utveckla nya tekniker som kan klara av de 
ständigt stigande kraven inom dataspel och modern teknologi. 

Ett område inom artificiell intelligens är så kallad vägplanering (eng. pathfinding). I nästan 
alla moderna spel behöver datorstyrda karaktärer på något sätt kunna navigera och förflytta 
sig i spelvärlden, vare sig det är ett förstapersonskjutarspel (eng. first person shooter), ett 
strategispel eller ett rallyspel.  Det enorma behovet av tekniker för vägplanering har lett till 
att många tekniker utvecklats under åren och i och med att dataspel blir allt mer komplexa 
(mer detaljerad grafik leder till mer komplexa miljöer och avancerad fysik leder till ännu mer 
levande världar) så måste nya tekniker ständigt utvecklas för att möta de krav som ställs, då 
äldre tekniker inte längre räcker till.  

Två vanliga tekniker för vägplanering är så kallade vägpunktsgrafer (eng. waypoint graphs) 
och navigationsnät (eng. navigation mesh). Dessa två finns i sin tur i en mängd olika 
varianter och implementationer. Vägpunktsgrafer är en relativt gammal teknik, som 
fortfarande används flitigt i dagens moderna spel. Exempelvis så använder sig både Age of 
Empires II (Ensemble Studios, 1999) och Alien Swarm (Valve Corporation, 2010) utav 
vägpunktsgrafer för att realisera vägplanering.  

  

Figur 1 Age of Empires II (vänster)1 och Alien Swarm (höger)2 

Navigationsnät är en teknik som först introducerades av Snook (2000) och som blir allt 
vanligare i moderna spel. Denna teknik skiljer sig något från andra vägplaneringstekniker då 
den helt och hållet baseras på spelvärldens geometri. Exempel på spel som använder sig av 
just navigationsnät är Uncharted: Drake’s Fortune (Naughty Dog, 2007) och World of 
Warcraft (Blizzard Entertainment, 2003). 

                                                        
1 Bild tillgänglig på http://www.testfreaks.se/pc-spel/age-of-empires-ii/ [hämtad 2013-01-24] 
2  Bild tillgänglig på http://pcformat.techradar.com/2010/07/20/alien-swarm-free-from-valve/ 
[hämtad 2013-01-24] 
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Figur 2 Uncharted: Drake’s Fortune (vänster)3 och World of Warcraft (höger)4 

I moderna spel blir miljöerna allt mer komplexa (grafiskt och storleksmässigt). Detta leder 
till att det blir allt mer komplicerat att manuellt ange vart en datorstyrd karaktär kan (eller 
inte kan) gå i spelvärlden. I både fallet med vägpunktsgrafer och navigationsnät så blir 
tekniker för att automatgenerera detta därför allt mer aktuella. Genom att automatisera 
denna process sparar man mycket tid och då de framkomliga ytorna genererats kan hand-
påläggning ändå ske ifall behov finns. 

I resterande delen av detta kapitel så kommer en del begrepp att tas upp för att ge läsaren 
nödvändig kunskap för resterande delar av rapporten. En beskrivning ges också av A* 
algoritmen samt de sökrymdsrepresentationer som undersöks i arbetet.  

2.1 Uppslagsverk 
I detta avsnitt så presenteras en mängd begrepp som används i stor omfattning i senare 
delar av rapporten då teori och algoritmer beskrivs. Det är därför viktigt att läsaren är 
införstådd med dessa begrepp då senare delar av rapporten förutsätter förståelse för dem. 

2.1.1 Nod 
En nod v representerar en godtycklig punkt (position) i spelvärlden. En godtycklig mängd av 
sådana noder betecknas V. En nod representerar inte vilken punkt som helst utan istället så 
kallade ”intressepunkter”, vilket är en punkt i spelvärlden dit en eventull karaktär kan tänkas 
vilja gå, eller en punkt som är av intresse för den aktuella vägplaneringstekniken. Noder kan 
lagra ytterligare information som används vid vägplaneringen. Detta kan exempelvis vara 
information för att undersöka om noden har besökts (eller inte) samt om den ingår (eller 
inte) i den slutgiltiga vägen som beräknats. Det kan också behöva lagras specifik information 
för den aktuella vägplaneringstekniken. 

2.1.2 Kant 
En kant e är ett par av noder (v, w) där v, w ∈ V (Weiss, 2006) och representerar en möjlig 
väg som en datorstyrd karaktär kan gå i spelvärlden. En godtycklig mängd av sådana kanter 
betecknas E. Om kantens nodpar är ordnat, (v,w) ≠ (w,v), så sägs kanten vara riktad. I annat 
fall sägs kanten vara oriktad. Vad gäller en riktad kant så kan man endast färdas i den 
riktning som kanten anger, medan man i det oriktade fallet kan färdas i båda riktningarna. 
                                                        
3 Bild tillgänglig på http://screencrush.com/uncharted-drakes-fortune/[hämtad 2013-01-24] 
4  Bild tillgänglig på http://thecontrolleronline.com/2012/10/world-of-warcraft-mists-of-pandaria-
review/ [hämtad 2013-01-25] 
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En riktad kant kan exempelvis representera att man kan gå nedför, men inte uppför, ett stup 
i spelvärlden. En kant e kan också ha en associerad kostnad, även kallad vikt, C. Desto högre 
kostnad desto mindre önskvärd är kanten att färdas på. 

2.1.3 Graf 
En graf G = (V, E) består av ett godtyckligt antal noder V och ett godtyckligt antal kanter E 
(Weiss, 2006). Om kanterna har en associerad vikt så sägs grafen vara viktad och i annat fall 
sägs den vara oviktad. I ett spel skulle man exempelvis kunna använda sig utav en viktad 
graf, där vikten representerar det faktiska avståndet mellan noderna i spelvärlden. Ett 
begrepp som ofta används är sammansatta grafer. I denna typ av graf får det inte före-
komma så kallade fria noder. En fri nod är en nod som inte har någon associerad kant. I ett 
spel är det önskvärt med en sammansatt graf då en fri nod aldrig kan besökas av en 
datorstyrd karaktär eftersom en sökalgoritm aldrig kan finna en väg till den. I Figur 3 nedan 
syns ett exempel på en sammansatt graf med 7 noder och 8 kanter: 

 

Figur 3 Exempel på en graf  

2.1.4 Väg 
En väg i en graf består av en sekvens av noder v1, v2, v3, ..., vN sådan att (vi, vi+1) ∈ E för 1 ≤ i 
< N (Weiss, 2006). En specifik nod får förekomma ett godtyckligt antal gånger i denna 
sekvens. Är grafen riktad måste man se till att sekvensen inte bryter mot de riktningar som 
kanterna specificerar. Formellt så mäts längden på en väg som antalet kanter i sekvensen, 
vilket alltid är lika med N – 1. I ett datorspel kan längden på vägen istället innebära det 
faktiska sammanlagda avståndet mellan alla noder i sekvensen. En enkel väg är en sekvens 
där alla noder är unika, med det undantag att den första och sista noden kan vara samma. 
Detta är önskvärt vid vägplanering då det inte finns någon anledning att besöka en viss plats 
(nod) fler än en gång. I Figur 4 nedan syns en enkel väg av längden 4, som startar i noden v1 
och slutar i noden v7: 
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Figur 4 Exempel på en väg i en graf  

2.1.5 Polygon 
All geometri i en spelvärld byggs upp av så kallade polygoner. Polygoner bygger upp såväl 
väggarna på ett hus, såväl som karaktärer och andra föremål i världen. Desto fler polygoner, 
desto större detaljrikedom. Polygoner definieras av ett antal hörn, så kallade vertexpunkter. 
Flera polygoner kan dela dessa vertexpunkter för att på så vis skapa en sammanhängande 
geometri. Mellan varje par av vertexpunkter finns ett kantsegment. En polygon kan ha ett 
godtyckligt antal vertexpunkter men vanligtvis har varje polygon formen av en triangel 
(detta ger bättre prestanda då grafikkort föredrar 3-sidiga polygoner). En polygon med ett 
godtyckligt antal hörn kan konverteras till ett flertal triangelformade polygoner via en 
process som kallas för triangulering. I Figur 5 nedans syns en polygon med fem vertex-
punkter samt en illustration då polygonen triangulerats till tre polygoner: 

 

Figur 5 Godtycklig polygon (vänster) & Triangulering (höger) 
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Det finns två klassifikationer av polygoner, nämligen konvexa polygoner och konkava 
polygoner. En konvex polygon har två begränsningar, nämligen att alla interna vinklar 
mellan kantsegmenten måste vara lika med eller mindre än 180 grader, samt att alla 
kantsegment mellan två vertexpunkter måste befinna sig inom polygonens gränser. Figur 6 
nedan illustrerar hur en konvex, samt en konkav, polygon kan se ut: 

 

Figur 6 Konvex polygon (vänster) & konkav polygon (höger) 

2.1.6 Normal 
Varje polygon har en så kallad ytnormal (varje vertexpunkt lagrar också en typ av normal, 
vilken representerar ljusinformation, men som inte är aktuell i detta arbete). Ytnormalen 
anges som en vektor (x,y,z) med längden 1 0ch representerar vilken riktning polygonen 
”tittar åt”. Om ytnormalen exempelvis pekar upp mot himlen kan polygonen ses som ett 
golv, medan den kan ses som ett tak om ytnormalen pekar nedåt mot marken. Genom att 
undersöka ytnormalen kan man avgöra polygonens lutning och då se om exempelvis en 
karaktär kan gå på den, eller om den är för brant (exempelvis en vägg). I figur 7 nedan syns 
ett exempel på en polygon och dess ytnormal: 

 

Figur 7 Exempel på polygon med respektive ytnormal 
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2.1.7 Flood Fill 
Flood Fill är en teknik som ofta används för att implementera ”färgburksverktyget” i 
ritprogram (Buckland, 2004). Tekniken fungerar som så att användaren väljer en färg med 
vilken hon vill fylla ett visst område. Hon klickar sedan på det område som skall fyllas och 
färgen på detta område ersätts sedan med den nya färgen. Figur 8 nedan illustrerar de första 
stegen i en flood fill algoritm: 

 

Figur 8 Flood fill 

Det finns så kallade fyrvägsexpanderade och åttavägsexpanderade varianter av flood fill. Den 
fyrvägsexpanderande färgar områden i vädersträcken norr, söder, öster och väster medan 
den åttavägsexpanderande även expanderar diagonalt (nordost, sydväst osv.). I Figur 8 ovan 
så användes en fyrvägsexpanderande variant av algoritmen. Om en åttavägsexpanderande 
variant använts så hade även de två mindre områdena fyllts med färg. 

2.1.8 Cell 
En cell är ett tydligt avgränsat område i en spelvärld, exempelvis ett rum i en inomhusmiljö 
eller en skog i en utomhusmiljö. Avgränsningarna kan vara exempelvis väggar i fallet med 
rummet eller att skogen slutar i det andra fallet. En spelvärld består i sin tur av ett antal 
sammanlänkade sådana celler. Dessa celler kan tillsammans forma allt från inomhusmiljöer 
till stora utomhusmiljöer. Målet med vägplanering är sedan att hitta en väg från en viss 
punkt i en viss cell, till en viss punkt i en annan eller samma cell. 

2.2 A* 
A* (a-stjärna) är en sökalgoritm som exempelvis kan användas för att hitta en väg mellan två 
punkter i en spelvärld (exempelvis två noder i en graf). Den har också många andra 
användningsområden utöver vägplanering. Det finns många olika typer av vägplanerings-
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algoritmer, exempelvis Dijkstra’s Algoritm med flera, men A* algoritmen kommer alltid att 
hitta den kortaste vägen vilket den också gör relativt snabbt, vilket är vad som särskiljer den 
från andra algoritmer (Matthews, 2002). 

2.2.1 Kostnadsfunktionen 
Då A* algoritmen används för att finna en väg genom en graf så lagrar varje nod inte bara sin 
position i spelvärlden utan även en kostnad (Cui & Shi, 2011). Denna kostnad betecknas f(n) 
och beräknas som summan av kostnaden från startnoden till den aktuella noden och den 
uppskattade kostnaden från den aktuella noden till slutnoden. Kostanden från startnoden till 
den aktuella noden brukar betecknas g(n) och den uppskattade kostnaden från den aktuella 
noden till slutnoden brukar betecknas h(n). Den totala kostnaden för vägen genom den 
aktuella noden kan därmed formellt skrivas som: 

 f(n) = g(n) + h(n) 

Vad gäller delfunktionen g(n) så kan det finnas många vägar från startnoden till den aktuella 
noden, men kostnaden som lagras representerar alltid den billigaste vägen som funnits 
hittills. Delfunktionen h(n) är en uppskattad kostnad vilken beräknas med hjälp av en 
heuristik (exempelvis Manhattan avståndet eller det euklidiska avståndet). Denna heuristik 
påverkar direkt A* algoritmens effektivitet och det viktigaste för att få bra prestanda är att 
denna heuristik aldrig underskattar avståndet till slutnoden (att överskatta avståndet är 
vanligt). Desto lägre kostnad på f(n) desto bättre tros vägen vara. 

2.2.2 Algoritmen 
Algoritmen använder sig utav två stycken listor, en Öppen Lista och en Stängd Lista (Cui & 
Shi, 2011). Anledningen till att dessa två listor används är för att man inte skall besöka 
samma nod flera gånger då detta skulle leda till oändligt antal vägar i grafen. I den öppna 
listan lagras noder som inte har utforskats, medan det i den stängda listan lagras noder som 
har utforskats. En nod anses vara utforskad då algoritmen tittat på alla noder som angränsar 
den aktuella noden och beräknat dessa noders respektive kostnad, samt placerat dem på den 
öppna listan för framtida utforskning.  

Algoritmen består av 6 stycken steg, med delsteg, vilka är som följer (Matthews, 2002): 

1) Låt P = startnoden. 
2) Ge f, g, h värden till P. 
3) Lägg till P på den öppna listan. Just nu är P den enda noden på den öppna listan. 
4) Låt B = den bästa noden från den öppna listan (den bästa noden har lägst f-värde). 

a. Om B är slutnoden, avsluta – en väg har funnits. 
b. Om den öppna listan är tom, avsluta – en väg kan inte hittas. 

5) Låt C = en giltig nod som angränsar B. 
a. Ge f, g, h värden till C. 
b. Kontrollera om C är på den öppna eller stängda listan. 
    i. Om så är fallet, kontrollera om den nya vägen är effektivare (lägre f-värde). 
        1. Om så är fallet, uppdatera vägen. 
    ii. Annars, lägg till C på den öppna listan. 
c. Upprepa steg 5 för alla giltiga noder som angränsar B. 

6) Upprepa från steg 4.                                                                                                          
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2.2.3 Förbättringar 
Det finns en mängd olika sätt att förbättra A* algoritmen, både funktionellt och prestanda-
mässigt sett. Den funktionella biten innebär att man exempelvis gör vägen ”mjukare”, 
”rakare” eller mer ”direkt” för att få en mer realistisk väg genom spelvärlden (Rabin, 2000 
a). Den prestandamässiga biten innebär att man försöker få algoritmen att köras snabbare 
och denna typ av förbättringar kan exempelvis vara att man försöker optimera den under-
liggande datastrukturen (Rabin, 2000 b). Förbättringar kommer inte att göras i detta arbete 
utan lämnas som självundersökning till den intresserade läsaren. 

2.3 Sökrymd 
A* algoritmen är bara en liten del av vägplaneringen.  En annan mycket viktig del är den så 
kallade sökrymden. I alla spelvärldar så måste alla datorstyrda karaktärer använda sig utav 
en underliggande datastruktur – en sökrymd – för att planera vägen till en given destination 
(Tozour, 2002). Vilken typ av struktur som används för att representera denna sökrymd är 
ett mycket viktigt val som måste göras för att man skall få bra prestanda och funktionalitet. 
Detta arbete undersöker två olika sökrymdsrepresentationer, nämligen vägpunktsgrafer och 
navigationsnät. 

2.3.1 Vägpunktsgraf 
En vägpunktsgraf består av ett antal noder som är utplacerade i spelvärlden. Dessa noder 
kan representera strategiska punkter som man vill att en datorstyrd karaktär eventuellt skall 
kunna besöka. Ett godtyckligt antal av dessa noder kan placeras ut i spelvärlden. Hur många 
noder som placeras ut beror på hur stor del av världen man vill att datorstyrda karaktärer 
skall kunna röra sig på. Fler antal noder leder till större rörelsefrihet men också sämre 
prestanda. Noderna kan placeras ut manuellt av en designer, med någon form av editerings-
verktyg, eller automatiskt med hjälp av en algoritm.  

När noderna är utplacerade måste kanter skapas mellan noderna. En kant mellan två noder 
representerar att en datorstyrd karaktär kan förflytta sig mellan dessa noder, utan att 
kollidera med något på vägen. Det är alltså viktigt att kanterna endast placeras ut mellan 
noder som kan ”se varandra”. Precis som med noderna kan dessa kanter placeras ut 
manuellt eller automatiskt med en algoritm. Att placera ut kanter automatiskt kan vara en 
ganska dyr operation, beroende på vilken kantstruktur man vill ha. En möjlighet är att man 
skapar kanter från varje nod, till alla andra synliga noder. Denna kantstruktur resulterar i 
O(n²) komplexitet (alla mot alla test). Tidsåtgången för att generera kanterna ökar alltså 
kvadratiskt med antalet noder i detta fall. I Figur 9 nedan syns ett exempel på en vägpunkts-
graf som täcker upp en Texasformad miljö: 
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Figur 9 Exempel på en vägpunktsgraf 

2.3.2 Navigationsnät 
Ett navigationsnät är en simpel och mycket intuitiv planritning som består av en mängd 
konvexa polygoner som tillsammans beskriver de framkomliga ytorna i en spelvärld (Tozour, 
2002). Det är viktigt att polygonerna är just konvexa då de måste garanteras att en 
datorstyrd karaktär kan gå från en godtycklig punkt på en polygon, till vilken annan punkt 
som helst på samma polygon, utan att kollidera med någon geometri (exempelvis en vägg). 
Figur 10 nedan illustrerar detta problem: 

 

Figur 10 Illustration av problemet med konkava polygoner 
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Ett navigationsnät kan skapas manuellt i ett modelleringsverktyg eller automatiskt med 
hjälp av en algoritm. Då navigationsnätet automatgenereras så undersöks all geometri i 
spelvärlden och utifrån denna genereras sedan nätet (Tozour, 2002). I Figur 11 nedan syns 
ett exempel på ett navigationsnät, bestående av trianglar, för en Texasformad miljö: 

 

Figur 11 Exempel på ett navigationsnät 

Ett alternativ är att använda det triangelbaserade navigationsnätet som det är, men det finns 
också algoritmer för att optimera navigationsnätet vilka innebär att man försöker reducera 
ner antalet polygoner i nätet (Tozour, 2002). Trianglarna kombineras då för att skapa 
konvexa polygoner med ett godtyckligt antal vertexpunkter. 

När man automatgenererar ett navigationsnät så finns det även tekniker för att hantera 
dynamiska objekt (alltså objekt som kan förflytta sig) i spelvärlden (Hale & Youngblood, 
2009). Dessa objekt måste hanteras för att förhindra att en datorstyrd karaktär går in i dem. 
Detta kommer inte att undersökas vidare i detta arbete. 

När ett navigationsnät skapats så kan detta sedan användas för att generera en graf utifrån 
vilken man kan använda en A* algoritm för att beräkna vilka polygoner karaktären skall 
förflytta sig mellan och slutligen hur karaktären skall förflytta sig inom varje polygon (Cui & 
Shi, 2012). 
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3 Problemformulering  
Vägplaneringstekniker presenteras ofta individuellt i olika artiklar vilket kan göra det svårt 
att veta när det är aktuellt att använda den ena eller den andra tekniken. Detta arbete ämnar 
täcka in detta tomrum och utvärderar därför två olika sökrymdsrepresentationer för väg-
planering, nämligen vägpunktsgrafer och navigationsnät, där respektive sökrymd automat-
genererats. Den stora skillnaden mellan dessa två sökrymdsrepresentationer (som båda 
använder en A* algoritm för vägplaneringen) är just hur sökrymden genereras. Utvärd-
eringen av teknikerna avser såväl prestandaskillnader (tids- och minneskostnad) som funk-
tionella skillnader.  

I en tidigare studie av Hjelm (2009) så gjordes en jämförelse av olika sökrymdsrepre-
sentationer för vägplanering, där sökrymderna skapats manuellt. Man kan ofta observera 
stora skillnader på resultatet av en jämförelse då man utfört ett arbete manuellt, jämfört 
med då man automatiserat hela eller delar av arbetet. För vägplaneringstekniker så kan en 
utvärdering av såväl prestanda som funktionella aspekter påverkas då sökrymderna auto-
matgenereras, vilket motiverar till en undersökning av teknikerna då skapandet av sök-
rymden just automatiserats. 

Två avgränsningar görs i arbetet. Den första avgränsningen är att arbetet görs i en 2D-miljö. 
Anledningen till detta är att en miljö utan höjdnivåskillnader lättare kan visualiseras vid 
jämförelsen av vägplaneringsteknikerna, då man med en kamera i en top-down-vy kan få en 
överblick på hela spelvärlden på en och samma gång. Den andra avgränsningen är att miljön 
är statisk, vilket innebär att den inte innehåller några dynamiska objekt (objekt som kan 
förflyttas under körning), då detta är ett helt projekt i sig.  

3.1 Delsteg 1: Experimentmiljö 
För att utföra arbetet så behövde en experimentmiljö byggas upp. Uppbyggnaden av denna 
experimentmiljö innefattade såväl utformningen av en testmiljö där vägplaneringsteknik-
erna kunde testas, såväl som implementationen av de båda sökrymdsrepresentationerna och 
deras bakomliggande tekniker.  

3.1.1 Design av testmiljö 
En testmiljö som representerar en spelvärld är grunden till experimentmiljön. Det är viktigt 
att denna testmiljö är representativ för en mängd olika speltyper. I exempelvis strategispel är 
stora öppna utomhusmiljöer vanliga medan det i förstapersonskjutarspel (eng. first person 
shooter) är vanligt med korridorliknande inomhusmiljöer. Vilken typ av miljö som används 
kan ha stor inverkan på flera aspekter av vägplaneringsteknikerna, inte bara vad gäller 
prestanda men även funktionellt sett. Testmiljön måste därför innehålla celltyper från flera 
olika typer av spel, för att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt. 

3.1.2 Utveckling av tekniker 
Arbetet innefattade två vägplaneringstekniker, med bakomliggande sökrymder (vägpunkts-
graf och navigationsnät), som behövde implementeras. De båda vägplaneringsteknikerna 
kunde i sin tur brytas ned i ett flertal mindre algoritmer, som alla behövde implementeras i 
turordning. Vägplaneringsteknikerna står också i direkt behov av en del underliggande 
tekniker för att kunna implementeras korrekt. Dessa underliggande tekniker är en A* algo-
ritm för att utföra vägplaneringen, samt en grafdatastruktur som A* algoritmen kan utföra 
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vägplaneringen på. Det var viktigt att alla teknikerna utvecklades i en viss specificerad 
ordning då exempelvis vägpunktsgrafer representeras av just en graf och alltså behöver en 
underliggande grafdatastruktur för att kunna implementeras.  

Grafdatastrukturen behövde ha stöd för ett godtyckligt antal kanter och noder. Kanterna 
behövde ha stöd för en associerad kostnad och noderna behövde i sin tur kunna lagra 
information så som deras respektive position i testmiljön och annan eventuell information 
som vägplaneringsteknikerna kunde behöva (exempelvis f, g, h värden för användning i A* 
algoritmen). 

3.2 Delsteg 2: Utvärdering 
Olika tekniker presterar olika bra både prestandamässigt och funktionellt sett. Det är därför 
aktuellt att ställa olika tekniker, som har ett gemensamt mål, mot varandra för att undersöka 
vilken eller vilka som presterar bäst i en given situation. 

3.2.1 Resursanvändning 
Olika system (datorer, konsoller och telefoner med mera) har en begränsad processorkraft 
och en begränsad mängd minne, vilket leder till att man behöver ha i åtanke hur krävande en 
viss teknik är att använda (hur mycket resurser den upptar). Utöver vägplaneringen så sker 
mycket annat runtomkring (grafikrendering och fysikberäkningar med mera) vilket kan leda 
till att man inte har så mycket beräkningskraft kvar. Har man mycket begränsade resurser 
kan detta vara direkt avgöranade för vilken teknik som väljs för vägplaneringen. Det är 
därför aktuellt att jämföra olika tekniker (vägpunktsgrafer och navigationsnät i detta fall) 
med avseende på deras prestanda (tiden för att utföra vägplaneringen samt mängden minne 
som krävs). Denna mätning görs på samma testsystem för båda vägplaneringsteknikerna för 
att det ska bli en så rättvis mätning som möjligt. 

3.2.2 Funktionella aspekter 
Olika vägplaneringstekniker kan ge väldigt olika funktionella resultat och det kan vara stor 
skillnad mellan hur bra de fungerar i praktiken. Det är viktigt att en eventuell datorstyrd 
karaktär beter sig på ett trovärdigt sätt då denne tar sig fram mellan två godtyckliga punkter 
i världen. En teknik kan exempelvis ha väldigt bra prestanda medan det funktionella 
resultatet i praktiken kan vara helt oacceptabelt. 

Det finns flera olika funktionella aspekter och i en tidigare studie av Hjelm (2009) så nämns 
tre stycken. Dessa är (1) täckning, (2) framkomlighet och (3) optimal väg. Täckning innebär 
att man undersöker hur stora delar av miljön som den aktuella vägplaneringstekniken täcker 
in. Framkomlighet innebär att man undersöker om datorstyrda karaktärer av olika storlekar 
kan ta sig fram i miljön genom att mäta bredden på vägarna. I studien argumenteras det 
också för att varken täckning eller framkomlighet kan göras på vägpunktsgrafer då noder och 
kanter inte representerar en yta, varpå dessa aspekter inte kommer studeras i detta arbete. 
Istället baseras jämförelsen i detta arbete på optimal väg, vilket innebär att man undersöker 
hur lång den resulterande vägsträckan blir efter vägplaneringen. Om sträckan skiljer sig 
avsevärt mellan två tekniker så kan man ana att den ena tekniken tar stora omvägar i miljön 
vilket oftast inte är önskvärt. En annan funktionell aspekt som undersöks i arbetet är antalet 
svängar i vägen, vilket kan påverka hur realistisk vägen känns. Genom att undersöka antalet 
svängar i vägen så kan man undersöka om en datorstyrd karaktär ”sick-sackar” fram eller om 
han går mer direkt mot sin destination. 
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4 Metodbeskrivning 
Detta kapitel beskriver hur arbetet har utvärderas. 

4.1 Experiment 
Utvärderingen av de båda vägplaneringsteknikerna gjordes med hjälp av ett experiment. Ett 
experiment fokuserar på att undersöka ett antal variabler och på vilka sätt dessa variabler 
påverkas av experimentets tillstånd (Berndtsson & Hansson & Olsson & Lundell, 2008). Om 
man exempelvis vill experimentera med prestandan så kan man variera avståndet mellan 
vägpunkterna i en vägpunktsgraf, för att öka respektive minska antalet vägpunkter i spel-
världen, och därmed modifiera experimentets tillstånd för att på så vis påverka tiden (en 
variabel) för att utföra vägplaneringen såväl som mängden minne (en annan variabel) som 
krävs. 

4.1.1 Utvärdering 
Utvärderingen av de båda vägplaneringsteknikerna innefattar både en mätning av resurs-
användningen såväl som en undersökning av funktionella aspekter som särskiljer de båda 
teknikerna. Vad gäller resursmätningen så används ett stoppur för att mäta hur lång tid det 
tar att utföra vägplaneringen. För att få ett mer korrekt resultat så görs ett flertal likadana 
mätningar och medelvärdet av dessa används sedan. Vad gäller beräkningen av minnes-
mängden för de båda vägplaneringsteknikerna så görs denna mätning enkelt baserat på vilka 
datastrukturer (flyttal, heltal, etc.) som de båda vägplaneringsteknikerna använder sig utav, 
samt kvantiteten av dessa datatyper.  

Den funktionella aspekten, som nämndes i kapitel 3.3.2, undersökas med hjälp av optimal 
väg samt antalet svängar i vägen. Med optimal väg menar man hur effektiv vägen är med 
avseende på dess längd. Man undersöker alltså om vägen som beräknats är den kortast 
möjliga eller om det blir stora omvägar. Båda aspekterna (optimal väg och antalet svängar) 
kan i stor grad påverka om en datorstyrd karaktär känns intelligent eller inte. En karaktär 
skall exempelvis inte behöva söka sig fram i ett rum för att finna dörren till ett angränsande 
rum, utan skall istället gå direkt till den. Värt att notera är dock att man kanske inte alltid vill 
ha den helt optimala vägen, då en människa exempelvis inte (normalt sett) skulle ”stryka” 
längs med väggar för att gå en så kort sträcka som möjligt. För att undersöka väglängderna 
så används euklidiskt avstånd. Detta fungerar som så att man mäter fågelavståndet på 
delvägarna i den funna vägen, för att sedan summerar dessa, och på så vis få fram vägens 
totala längd. 

4.1.2 Testkonfiguration 
Resursmätningen behöver, som nämndes i kapitel 3.2.1, utföras på ett och samma testsystem 
för båda vägplaneringsteknikerna för att jämförelsen skall bli så rättvis som möjligt. Nedan 
listas de datorkomponenter som användes vid utvärderingen i detta arbete: 

Processor:  Intel Core i7 920 @ 2.67 GHz 

Minne:   10 GB DDRIII @ 1333 MHz 

Grafikprocessor: 2st NVIDIA GeForce GTX 480 (SLI) 

Operativsystem: Microsoft Windows 8 Professional 
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4.2 Metodreflektion 
Som nämndes i kapitel 4.1 så utfördes ett experiment för att undersöka resultatet av arbetet. 
Det finns dock vissa negativa sidor med experiment, vilka man måste vara medveten om. En 
viktig sak att tänka på är att den implementation som experimentet utförs på måste vara 
korrekt (Berndtsson & Hansson & Olsson & Lundell, 2008). Om någon av teknikerna 
(exempelvis A* algoritmen) är felaktigt implementerad, så kan detta exempelvis påverka om 
den funna vägen verkligen är den kortaste vägen eller inte. Är detta fallet så kan det ge direkt 
inverkan på experimentets utfall. Ett annat problem med experiment är att resultatet helt 
baseras på prestandan i det underliggande systemet. Ett visst resultat kan bli helt annor-
lunda om det underliggande systemet byts ut. 

Utvärderingen i detta arbete innefattade både prestandamätningar såväl som mätning av 
funktionella resultat. Vad gäller prestandan så skulle man, istället för att utföra ett 
experiment, kunna utföra en algoritmanalys. Algoritmanalys innebär att man klassificerar en 
algoritm baserat på hur dess exekveringstid växer med storleken på indatamängden (Weiss, 
2006). Klassificeringen görs med hjälp av ordobegreppet vilket betecknas med ”O”. Det finns 
flera olika klassificeringar varav några är O(log n) där tiden växer logaritmiskt, O(n) där 
tiden växer linjärt och O(n²) där tiden växer kvadratiskt med indatamängden. Fördelen med 
en algoritmanalys är att man får fram ett uttryck för exekveringstiden, som är oberoende av 
det underliggande systemet. Vid en algoritmanalys får man dock ingen exakt exekveringstid 
(exempelvis antalet sekunder) som resultat, utan endast ett uttryck som beskriver hur tiden 
förändras med indatamängden, vilket gör att experiment lämpade sig bättre i detta arbete. 

Algoritmanalys kan självfallet inte användas för att undersöka funktionella aspekter. En 
alternativ metod för jämförelse av dessa aspekter är att istället göra ett så kallat Turing test, 
vilket introducerades av just Allan Turing. I originalproblemet så befinner sig en förhörs-
ledare ensam i ett rum (Turing, 1950). Förhörsledaren har som mål att bestämma vilken av 
två personer, som befinner sig i ett annat rum, som är man respektive kvinna. Detta 
utvecklas sedan med att en av personerna (mannen eller kvinnan) byts ut mot en maskin 
(exempelvis en dator) och målet blir då istället att avgöra vem/vilken av dem som är 
mänsklig. Om vi återgår till problemet med optimal väg och antalet svängar så kan ett Turing 
test göras genom att man sätter upp två olika fall, ett där en mänsklig spelare går en väg från 
A till B och ett där en datorstyrd karaktär går den beräknade vägen mellan samma punkter. 
Genom att sedan låta en mängd testpersoner få observera båda fallen, utan att veta vilket av 
fallen som är den datorkontrollerade varianten, och sedan låta dem avgöra vilken de tror 
kontrollerats av en mänsklig spelare, så kan man alltså avgöra om resultatet av väg-
planeringen är bra eller dåligt. En fördel med ett Turing test är att det är relativt simpelt att 
utföra själva testet samt att metoden kan användas för att utvärdera många olika typer av 
problem. Nackdelar är att man på ett bra sätt måste välja ut en mängd lämpliga testpersoner, 
vilket kan vara svårt i sig, samt att man på något sätt måste avgöra hur pålitliga test-
personerna är (är resultatet korrekt bara för att en mängd tespersoner ”råkar” tycka på ett 
visst sätt?). 

Genom att använda ett experiment som utvärderingsmetod i detta arbete så täcks både 
prestandabiten såväl som den funktionella biten in av en och samma metod. Om inte experi-
ment valts så skulle detta innebära att inte bara en metod, utan två, skulle behöva väljas 
(exempelvis algoritmanalys och Turing test) för att kunna utvärdera alla aspekter. Det är 
därför väldigt fördelaktigt att göra just ett experiment. 
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5 Genomförande  
Detta kapitel beskriver hur arbetets olika delar, så som testmiljön såväl som de olika väg-
planeringsteknikerna och deras bakomliggande tekniker, implementerades. 

5.1 Uppbyggnad av vägplaneringseditor 
För att kunna implementera och jämföra de båda vägplaneringsteknikerna så utvecklades 
först en vägplaneringseditor. Utvecklingen av editorn bestod av flera delsteg inklusive 
skapandet av en testmiljö, design och utveckling av editorns alla funktioner samt imple-
mentationen av en grafdatastruktur och A* algoritm. 

5.1.1 Modellering av testmiljö 
Det första steget var att utforma testmiljön vilken vägplaneringsteknikerna skulle testas i. I 
en tidigare studie (Hjelm, 2009) argumenteras det för sex olika typer av celler i en spelvärld. 
Dessa är (1) öppna ytor som exempelvis en stor öppen slätt i en utomhusmiljö, (2) smala 
gångar som exempelvis korridorer i en inomhusmiljö, (3) cirkelformade miljöer som 
exempelvis en arena, (4) skogsartade miljöer som exempelvis ett område med mycket hinder 
såsom träd, pelare, lådor och dylikt, (5) mixade kombinationer av tidigare nämnda typer och 
slutligen (6) stjärnformade miljöer vilka representerar en konkav miljö med svåråtkomliga 
utrymmen. En testmiljö som består av alla dessa typer av celler skapades därför. 

Eftersom navigationsnät baseras på en underliggande geometri så skapades testmiljön i ett 
modelleringsverktyg (Maya, 2013). Testmiljön skapades utan höjdnivåskillnader, men med 
väggar, vilka behövs i vissa algoritmer senare i implementationen. Testmiljön importerades 
sedan till en spelmotor (Unity, 2013). Även testmiljöer bestående av de enskilda celltyperna 
skapades. I Figur 12 nedan så syns testmiljön, i Maya, innehållande alla celltyper: 

 

Figur 12 Testmiljön i Maya 
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5.1.2 Editorns funktionalitet 
Efter att testmiljön skapats så utvecklades vägplaneringseditorn. För att visualisera test-
miljön så använder editorn en ortografisk kamera vilken ser testmiljön utifrån en top-down-
vy. Detta gör det lätt att få en överblick på hela testmiljön på en och samma gång. Kameran 
kan förflyttas och zoomas för att man skall kunna detaljstudera delar av testmiljön. 

Ett användargränssnitt bestående av ett flertal fönster skapades. Detta gränssnitt innehåller 
såväl knappar för att välja vilken av de testmiljöer som skapads i kapitel 5.1.1 som skall 
användas för vägplaneringen, samt knappar för val av vägplaneringsteknik och inställningar 
för dessa. Det finns även knappar för att generera sökrymden och för att utföra väg-
planeringen samt ett fönster med instruktioner för vilka kontroller som gäller.  

Ett fönster med aktuell statistik implementerades också. Detta fönster innehåller infor-
mation så som hur mycket minne den aktuella vägplaneringstekniken tar upp, hur lång tid 
det tog att finna en väg, hur lång denna väg blev och hur många svängar vägen innehåller 
med mera. Figur 13 nedan ger en illustration av editorn: 

 

Figur 13 Vägplaneringseditorn 

En viktig del av den interaktiva biten i editorn var att man skulle kunna söka vägar mellan 
godtyckliga punkter i testmiljön. För att lösa detta så gjordes en implementation där 
användaren manuellt kan placera ut en startpunkt motsvarande en datorstyrd karaktärs 
position och en slutpunkt motsvarande den önskade destinationen, på valfri plats i miljön 
(de kan inte placeras utanför miljön).  Dessa punkter är markerade med en gul respektive 
röd prick i Figur 13 ovan. 

För att underlätta visualiseringen av vägplaneringsteknikerna så implementerades en mängd 
funktioner. För att användaren skall få en uppfattning om testmiljöns storlek och även 
avstånd i denna så implementerades en linjal. Ett rutnät implementerades för att öka 
avståndsbedömningen ytterligare, men också för att visualisera hur vägpunkterna kommer 
att placeras ut då en vägpunktsgraf genereras. Storleken på rutnätet kan justeras dynamiskt 
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med en rullningslist. Slutligen så implementerades ett wireframe-läge vars syfte är att 
illustrera hur testmiljön är uppbyggd av polygoner, vilket är användbart för att visualisera 
hur navigationsnätet genererats utifrån geometrin. Se Appendix A för skärmdumpar på 
rutnätet och wireframe-läget. 

5.1.3 Grafdatastrukturen och A* algoritmen 
För att kunna generera vägpunktsgrafer och navigationsnät, samt utföra vägplaneringen i 
dessa, så krävs en underliggande grafdatastruktur samt en A* algoritm. Då det är mycket 
svårt att hitta publicerad programkod så gjordes en egen implementation av grafdata-
strukturen och A* algoritmen. På grund av detta så kanske inte prestandan blir optimal, 
vilket kan leda till att utvärderingen som görs senare kan komma att påverkas negativt. 

Det finns många olika sätt att implementera en grafdatastruktur på och hur avancerad man 
gör den beror på vad den skall användas till. I detta arbete så är implementationen av 
datastrukturen väldigt enkel och består helt enkelt av en lista med noder, samt funktioner för 
att lägga till noder i grafen och även för att lägga till kanter mellan godtyckliga noder. 
Simplifieringar som gjorts är att det exempelvis inte finns någon funktionalitet för att ta bort 
noder och kanter som tidigare lagts till, då denna funktionalitet inte behövs i arbetet. 

Kanter realiseras i grafen genom att varje nod lagrar en så kallad grannlista innehållande alla 
angränsande noder. Med denna kantrepresentation så undviker man behovet av en separat 
kantstruktur då den är integrerad i noderna. Noderna innehåller en mängd datatyper vilka 
listas i Tabell 1 nedan: 

Tabell 1 Nodstrukturens datatyper 

Datatyp Namn 

Statiskt Heltal NextAvailableID 

Heltal ID 

Vektor Position 

Nod Parent 

Länkad Lista AdjacentNodes 

Flyttal F 

Flyttal G 

Flyttal H 

 
Varje nod får ett unikt ID nummer då den skapas, vilket används då man jämför om två 
noder är identiska (vilket de alltså är om de har samma ID nummer), samt en position som 
representerar nodens position i testmiljön. Det lagras också datatyper för användning i A* 
algoritmen. Dessa är F, G, H värdena för A* algoritmens kostnadsfunktion samt en parent-
nod vilken används för att spåra vägen från slutnoden tillbaks till startnoden då A* 
algoritmen funnit en väg. Se Appendix B för en komplett implementation av nodstrukturen. 
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A* algoritmen implementerades enligt beskrivningen i kapitel 2.2.2. För att utföra en 
sökning så anger man helt enkelt den önskade startnoden respektive målnoden. För att 
realisera den öppna respektive stängda listan så används en länkad lista. Anledningen till 
detta är att då algoritmen letar efter den bästa noden (vilken kan befinna sig på en godtycklig 
plats i listan), som sedan tas bort då noden är expanderad, så vill man inte att noderna i 
listan skall behöva flyttas om (då detta skulle försämra prestandan) vilket sker per automatik 
i en icke-länkad lista. Se Appendix B för en komplett implementation av A* algoritmen.  

5.2 Vägpunktsgraf 
I Figur 14 nedan syns ett exempel på en vägpunktsgraf som genererats för testmiljön i 
editorn, samt en väg som funnits mellan två punkter i grafen: 

 

Figur 14 Vägpunktsgraf i editorn 

Genereringen av en sådan vägpunktsgraf kan i grova drag beskrivas enligt följande tre steg 
(Buckland, 2004): 

1) Placera ut en frönod i spelvärlden. 
2) Expandera noder och kanter utåt från frönoden i alla möjliga riktningar. 
3) Fortsätt att expandera nya noder och kanter tills alla fria ytor är fyllda. 

Dessa tre steg behöver utvecklas i en mängd delsteg. Frågor som hur och vart frönoden skall 
placeras, hur den expanderas och hur man vet när alla fria ytor är fyllda dyker upp. Detta 
avsnitt beskriver hur dessa steg har implementerats i arbetet, samt hur vägplaneringen 
utförs i den resulterande vägpunktsgrafen. 

5.2.1 Uppdelning av spelvärlden 
Som nämndes i kapitel 2.1.7 så är flood fill algoritmer vanliga i ritprogram. De har dock även 
många andra användningsområden och lämpar sig exempelvis mycket bra för automat-
generering av vägpunktsgrafer. Istället för att fylla områden med färger så kan man istället 
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fylla områden med vägpunktsnoder (Buckland, 2004). I ett ritprogram appliceras algoritmen 
på bildens pixlar, men i fallet med vägpunktsgrafer måste man istället införa en annan 
representation. I detta arbete så gjordes denna representation på så vis att spelvärlden 
delades in ett rutnät. Värt att notera är att man inte behöver ha just en rutnäts-
representation, utan andra representationer (exempelvis ett nät av sexhörningar) skulle 
också fungera och kanske också ge bättre resultat. Detta har dock inte undersökts i detta 
arbete. Rutnätsrepresentationen kan ses i Figur 15 nedan, där miljön är uppdelad i ett 11 
gånger 8 rutnät: 

 

Figur 15 Uppdelning av spelvärlden i ett rutnät 

Varje ruta i rutnätet representeras av en rutdatastruktur vilken i sin tur lagrar en mängd 
information om den givna rutan. Denna information listas i Tabell 2 nedan:  

Tabell 2 Rutstrukturens datatyper 

Datatyp Namn 

Heltal GridXCoord 

Heltal GridZCoord 

Vektor Position 

Nod Node 

Boolesk Visited 
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Varje ruta lagrar alltså vilken X- och Z- koordinat i rutnätet den befinner sig på, om den har 
besökts (eller inte), vilken position i spelvärlden den representerar samt en eventuell 
vägpunktsnod som är associerad med rutan. Se Appendix B för en komplett implementation 
av rutdatastrukturen. 

5.2.2 Utplacering av frönod 
Första steget i genereringen av vägpunktsgrafen är att placera ut en så kallad frönod (eng. 
seed node) i testmiljön. Denna frönod representerar utgångspunkten utifrån vilken grafen 
skall genereras. Frönoden kan placeras på en godtycklig punkt i miljön men det viktiga är att 
noden placeras på en framkomlig yta där en eventuell datorstyrd karaktär skulle kunna stå.  

I detta arbete placerades frönoden ut genom att slumpa fram rutor tills en framkomlig ruta 
påträffas. Frönoden placeras sedan i mitten av denna ruta. Värt att notera är att det inte 
spelar någon roll vilken ruta som slumpas fram. Den genererade grafens utseende kommer 
att få exakt samma utseende oavsett vilken ruta som väljs. Olika miljöer har dock olika 
utformning och att slumpa fram rutor är därför ett lätt sätt att finna en framkomlig ruta på. 

För att undersöka om en ruta är framkomlig så används, i detta arbete, en teknik som kallas 
för Ray Casting. Ray Casting innebär att en stråle, med en given utgångspunkt och riktning, 
sjukts iväg ett givet avstånd. Man kan sedan undersöka om denna stråle kolliderar med 
något och sedan vidta eventuella åtgärder. I vårt fall vill vi undersöka om den aktuella rutan 
är framkomlig. Ett första försök att lösa detta gjordes genom att skicka en stråle från 
mittpunkten av varje ruta, ned mot marken. Om strålen träffar marken så anses rutan vara 
framkomlig. Resultatet blev dåligt då en nod ibland skapades precis på spelvärldens gränser 
(väggarna). För att åtgärda detta så lades fyra strålar till, som tillsammans bildar ett 
avgränsat område i rutan. Resultatet blev att noderna inte genereras lika nära väggarna i 
miljön. En illustration av de båda försöken syns i Figur 16 nedan: 

 

Figur 16 Framkomlighet, 1 stråle (vänster) & 5 strålar (höger) 

Strålarna skjuts alltså ned mot marken från de blå punkterna i Figur 16 ovan och om de 
kolliderar med testmiljön så anses rutan framkomlig. Om en stråle missar så befinner sig 
motsvarande punkt alltså utanför testmiljön och en nod genereras då inte.  
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5.2.3 Nodgenerering 
En viktig sak vid genereringen av vägpunktsgrafen är hur långt avstånd mellan noderna det 
skall vara. Desto mindre avstånd, desto fler vägpunktsnoder blir det då flood fill algoritmen 
expanderar noderna och desto större täckning av miljön får man. I editorn som beskrevs i 
kapitel 5.1.2 kan detta avstånd sättas till mellan 0.5 och 3.0 meter med 0.1 meters intervaller. 

Vad gäller flood fill algoritmen så finns det en mängd olika sätt att göra implementationen 
på. På Wikipedia (u. å.) nämns flera olika typer av implementationer. Dessa imple-
mentationer är dock fokuserade på ritprogram (fylla områden med färg) och har därför 
omarbetets i detta arbete för att passa för just generering av vägpunktsgrafer. Grund-
principen är dock den samma. 

Först så implementerades en rekursiv variant av algoritmen. Algoritmstegen är som följer: 

Flood-fill (ruta) 
     1) Om rutan redan har besökts, returnera 
     2) Testa om rutan är framkomlig 
          a) Om så är fallet, skapa en nod i rutan 
     3) Markera rutan som besökt 
     4) Flood-fill(en ruta väster om denna ruta) 
          Flood-fill(en ruta öster om denna ruta) 
          Flood-fill(en ruta norr om denna ruta) 
          Flood-fill(en ruta söder om denna ruta) 
     5) Returnera 

Denna implementation är relativt enkel och fungerade bra då avståndet mellan noderna var 
1 meter eller längre. Mindre avstånd resulterade dock i ”Stack Overflow” då det blev på tok 
för mycket rekursiva anrop. I stället så implementerades en stackbaserad variant av 
algoritmen. Denna algoritm består av följande steg: 

Flood-fill (ruta) 
     1) Sätt S till den tomma stacken 
     2) Lägg till rutan på toppen av S 
     3) Så länge S inte är tom: 
      a) Sätt R till rutan på toppen av stacken 
      i) Om R har besökts, påbörja nästa iteration 
 b) Testa om R är framkomlig 
      i) Om så är fallet, skapa en nod i R 
 c) Markera R som besökt 
 d) Lägg till rutan väster om R på toppen av S 
      Lägg till rutan öster om R på toppen av S 
      Lägg till rutan norr om R på toppen av S 
      Lägg till rutan söder om R på toppen av S 
     4) Returnera 

Den stackbaserade implementationen är något mer komplicerad men fungerar även för 
nodavstånd mindre än 1 meter (avstånd ned till 0.5 meter testades). 

För att undersöka om rutorna är framkomliga så används samma metod som beskrevs i 
kapitel 5.2.2. I Figur 17 nedan ges en visuell illustration av hur flood fill algoritmen fungerar: 
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Figur 17 Flood fill algoritm 

5.2.4 Kantgenerering 
När alla noder genererats är det dags att generera kanter. Detta kan teoretiskt sett utföras i 
samband med flood fill algoritmen, men i detta arbete så görs detta moment i ett separat 
steg. För att undersöka om en kant skall skapas eller inte så görs ett så kallat synlighetstest 
(eng. visibility test). Detta görs med hjälp av Ray Casting på liknande sätt som då noderna 
genererades. Skillnaden vid genereringen av kanterna är att man, istället för att skjuta 
strålar ned mot marken, skjuter strålar mellan de noder som man vill generera kanter 
emellan. Om inget befinner sig i vägen så skapas kanten, men om strålen krockar med något 
på vägen (exempelvis en vägg) så skapas ingen kant. En illustration av detta syns i Figur 18 
nedan där en nod får ett lyckat synlighetstest (markerat med grönt) och en nod får ett 
misslyckat synlighetstest (markerat med rött): 

 

Figur 18 Synlighetstest 
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Det finns många olika sätt att bygga upp kantstrukturen i grafen. Det mest naiva skulle vara 
att helt enkelt synlighetstesta varje nod mot alla andra noder. Detta är mycket dåligt och 
leder till O(n²) komplexitet vilket betyder att tiden för att generera kanterna växer 
kvadratiskt med antalet noder i grafen. Denna metod leder också till ett extremt stort antal 
kanter, varav väldigt många är redundanta. Det finns exempelvis ingen anledning att behöva 
gå direkt från en nod till en annan utan man kan istället gå mellan noderna via andra noder 
och kanter. Denna struktur testades först i arbetet men antalet kanter blev så många att det 
inte gick att urskilja de enskilda kanterna i editorn. 

Ett bättre sätt, som används i detta arbete, är att istället generera kanter horisontellt och 
vertikalt samt diagonalt mellan noder som direkt angränsar varandra (Buckland, 2004). 
Detta kan göras genom att undersöka rutnätet som användes vid genereringen av noderna. 
Man undersöker helt enkelt angränsande rutor för att se om de innehåller noder och om så 
är fallet så görs ett synlighetstest till dessa noder för att se om vägen är fri från hinder. Med 
denna kantstruktur så reduceras antalet kanter avsevärt då man inte får redundanta kanter 
som i tidigare nämnda struktur. Resultatet blir en mycket optimerad kantstruktur med bra 
vägplaneringsegenskaper. Exempel på hur detta kan se ut syns i Figur 19 nedan: 

 

Figur 19 Generering av kanter 

5.2.5 Vägplanering i vägpunktsgrafen 
Då sökrymden genererats är det väldigt lätt att utföra vägplaneringen i testmiljön. Detta görs 
helt enkelt genom att lokalisera den nod som befinner sig på kortast avstånd från den 
startpunkt, respektive slutpunkt, som markerats i editorn. Avståndet mäts i detta fall som 
det euklidiska avståndet (fågelavståndet) mellan start- och/eller slutpunkten och respektive 
nod. A* algoritmen körs sedan för att finna vägen mellan dessa två noder. För att förflytta sig 
från startpunkten till slutpunkten går man sedan helt enkelt från startpunkten till den 
närmaste noden (som lokaliserades tidigare). Man följer sedan vägen som genererats i 
vägpunktsgrafen (från nod till nod) och då man når slutnoden så går man helt enkelt till 
slutpunkten. 
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5.3 Navigationsnät 
I Figur 20 nedan syns ett exempel på ett navigationsnät som genererats för testmiljön i 
editorn, samt en väg som funnits mellan två godtyckliga punkter i detta nät: 

 

Figur 20 Navigationsnät i editorn 

Genereringen av ett sådant navigationsnät kan i grova drag beskrivas enligt följande tre steg. 

1) Finn alla framkomliga polygoner i spelvärlden, dessa representerar navigationsnätet. 
2) Optimera navigationsnätet genom att reducera antalet polygoner (valfritt steg). 
3) Generera och associera en sökbar graf med navigationsnätet. 

Dessa tre steg behöver utvecklas i en mängd delsteg. Frågor som hur man bestämmer om en 
polygon är framkomlig eller inte, hur navigationsnätet kan optimeras och hur den 
associerade grafen skall konstrueras dyker upp. Detta avsnitt beskriver hur dessa steg har 
implementerats i arbetet, samt hur vägplaneringen kan utföras i det resulterande naviga-
tionsnätet. 

5.3.1 Generering av navigationsnätet 
För att generera navigationsnätet så undersöks alla polygoner i spelvärlden (såväl golv som 
väggar och tak med mera). Då detta arbete görs i 2D så finns det endast ett golv samt väggar 
(som nämndes i kapitel 5.1.1). De polygoner som är framkomliga sorteras ut för att 
representera navigationsnätet. En polygon är framkomlig om dess ytnormal pekar uppåt 
längs med spelvärldens upp-axel, eller om ytnormalens lutning i förhållande till upp-axeln 
bildar en vinkel som förhåller sig inom en given gräns (Tozour, 2002), exempelvis 45 grader. 
Figur 21 nedan illustrerar en polygon vars ytnormal bildar en vinkel på 90 grader i 
förhållande till upp-axeln och därmed inte anses framkomlig (detta skulle kunna vara 
exempelvis en vägg), samt en polygon vars ytnormal bildar en vinkel som förhåller sig inom 
45 grader i förhållande till upp-axeln och därmed anses framkomlig: 
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Figur 21 Framkomlig polygon (vänster), Icke framkomlig polygon (höger) 

De polygoner som sorteras ut representerar inte en ny synlig geometri i spelvärlden, utan 
istället så skapas en kodrepresentation av dem. Anledningen till detta är att beräkningar 
kommer att behöva utföras på navigationsnätet i senare delsteg, och man vill inte göra dessa 
beräkningar direkt på spelvärldens geometri då det bland annat skulle bli onödigt 
komplicerat. I detta arbete så har navigationsnätet implementerats som en struktur vilken 
lagrar en lista med alla polygoner som ingår i navigationsnätet. Varje polygon representeras i 
sin tur också av en struktur. Polygonstrukturen innehåller en mängd data om den aktuella 
polygonen. Dessa data listas i tabell 3 nedan: 

Tabell 3 Polygonstrukturens datatyper 

Datatyp Namn 

Statiskt Heltal NextAvailableID 

Heltal ID 

Lista Vertices 

Lista AdjacentPolygons 

Nod Node 

 
Varje polygon får ett unikt ID nummer då den skapas, vilket används för att jämföra om två 
polygoner är identiska eller inte. Det lagras också en lista innehållande polygonens alla 
vertexpunkter (vilka representeras av en vektor med 3 komponenter). Varje polygon lagrar 
även en nod vilken används för vägplaneringen i ett senare delsteg. Slutligen så lagrar varje 
polygon en lista med sina angränsande polygoner. I Figur 22 nedan så syns fyra polygoner. 
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Polygon 1 och 2 angränsar varandra då de har ett gemensamt kantsegment, vilket har 
markerats med blå färg. Däremot så angränsar polygon 2 och 4 samt polygon 1 och 3 inte 
varandra då de inte har ett gemensamt kantsegment. 

 

Figur 22 Illustration av hur två polygoner angränsar varandra 

Att programmeringsmässigt bestämma vilka polygoner som angränsar varandra kan göras 
på flera olika sätt och i det här arbetet så löstes detta genom att vertexpunkterna, i den 
aktuella polygonen, jämförs med vertexpunkterna i alla andra polygoner. För en triangel-
formad polygon, som alltså har tre vertexpunkter, så motsvaras den första kanten av den 
första och andra vertexpunkten, den andra kanten av den andra och tredje vertexpunkten, 
och den tredje kanten av den första och tredje vertexpunkten. 

5.3.2 Optimering av navigationsnätet 
När navigationsnätet skapats så finns det många möjligheter att optimera nätet på. Det 
gemensamma målet för alla dessa optimeringar är att reducera antalet polygoner i nätet. 
Genom att minska antalet polygoner får man ökad prestanda (lägre minneskostnad och 
snabbare vägplaneringstider). 

Antalet polygoner kan reduceras genom att närliggande polygoner (tringlar) slås samman för 
att bilda större polygoner med ett godtyckligt antal vertexpunkter. Det viktiga är att den 
sammanslaga polygonen fortfarande är konvex. Att utföra denna optimering är en dyr 
operation och har tidskomplexiteten O(n³). En känd algoritm för detta är en så kallad 
Hertel-Mehlhorn algoritm (Tozour, 2002). Denna algoritm garanterar inte det minsta 
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antalet polygoner, men den garanterar att antalet polygoner inte blir mer än fyra gånger det 
optimala antalet. När denna algoritm körts så kan ytterligare algoritmer tillämpas. 
Exempelvis så kan man ta bort polygoner vars area är mindre än ett visst tröskelvärde, då de 
ändå inte bidrar med mycket i navigationsnätet (Tozour, 2002). Efter optimeringar kan det 
triangel-baserade navigationsnätet i kapitel 2.3.2 få utseendet i Figur 23 nedan, där 
trianglarna reducerats till endast 7 polygoner: 

 

Figur 23 Optimerat navigationsnät 

Algoritmerna för att optimera navigationsnätet är relativt komplexa och har därför inte 
implementerats i detta arbete. Den intresserade läsaren hänvisas till referenslistan. 

5.3.3 Grafgenerering 
För att kunna utföra vägplaneringen i navigationsnätet så måste sökalgoritmen på något sätt 
kunna söka fram vilka polygoner som karaktären skall förflytta sig mellan. Ett sätt att göra 
detta på är att associera F, G, H värden för A* algoritmen med varje polygon och sedan 
utföra vägplaneringen direkt på polygonerna. Ett annat sätt, vilket implementerats i detta 
arbete, är att istället generera och associera en graf med navigationsnätet. En nod genereras 
då i mitten av varje polygon och sedan genereras kanter mellan noder vars associerade 
polygoner angränsar varandra (Cui & Shi, 2012).  

Mittpunkten av en polygon kan enkelt bestämmas genom att man beräknar medelvärdet av 
verexpunktpositionerna för polygonen. För en polygon med ett godtyckligt antal vertex-
punkter kan detta beskrivas enligt följande formel: 
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 M = (v1 + v2 + v3 + … + vn) / n 

I formeln representerar M polygonens mittpunkt och n antalet vertexpunkter i polygonen. 

Kanterna kan enkelt genereras eftersom varje polygon lagrar en lista med sina angränsande 
polygoner (se kapitel 5.3.1). Genom att iterera igenom alla polygoner i navigationsnätet, och 
generera en kant från noden som associeras med den aktuella polygonen till alla noderna 
associerade med de angränsande polygonerna, så får man en graf vars uppbyggnad överens-
stämmer med navigationsnätet. 

5.3.4 Vägplanering i navigationsnätet 
Utförandet av vägplaneringen i navigationsnätet består av tre steg: 

1) Beräkna vilken start- och slutpolygon som skall användas vid sökningen. 
2) Sök igenom navigationsnätets associerade graf med hjälp av A* algoritmen. 
3) Beräkna den slutgiltiga vägen inom polygonerna som ingår i den funna vägen. 

Vad gäller det första steget så används, för vägpunktsgrafer, de noder i grafen som befinner 
sig närmast den valda start- och slutpunkten för att utföra vägplaneringen (se kapitel 5.2.5). 
Denna metod fungerar inte för navigationsnät bland annat eftersom den närmaste noden 
kan befinna sig på en polygon som inte direkt kan nås från den valda start- och/eller 
slutpunkten. I Figur 24 nedan har en startpunkt markerats med blå färg. Om den tidigare 
nämnda metoden användes så skulle den rödmarkerade polygonen väljas som startpolygon, 
eftersom avståndet till dess mittpunkt (nod) är kortast, vilket leder till problem då man inte 
kan ta sig från startpunkten till denna polygon utan att först passera två andra polygoner på 
vägen.  

 

Figur 24 Problem med val av start- och slutpolygon 

Den metod som används för att lösa detta problem i det här arbetet fungerar istället som så 
att de polygoner (och motsvarande noder) som den valda start- och slutpunkten befinner sig 
inom väljs (Cui & Shi, 2012). I Figur 24 ovan skulle det betyda att den grönmarkerade 
polygonen och motsvarande nod valdes. För att undersöka vilken polygon som start- och 
slutpunkten befinner sig inom så gör man ett så kallat punkt-i-polygon test (eng. point in 
polygon test) vilket helt enkelt undersöker om en vald punkt befinner sig inom en viss 
polygons kantsegment. Det finns många olika sätt att göra detta på och den metod som 
används i detta arbete föreslogs av Franklin (2009). Tekniken är baserad på ”Jordans 
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Kurvsats” och matematiken bakom detta är relativt komplicerad och beskrivs därför inte här. 
Se Appendix B för en implementation av denna funktion. 

När start- och slutpolygonen, och därmed motsvarande noder, funnits så görs en sökning 
med A* algoritmen för att finna vägen mellan noderna. Då man vet vilka noder som ingår i 
vägen så vet man också per automatik vilka polygoner som ingår i vägen, eftersom varje nod 
har en associerad polygon.  

När vägen (bestående av polygoner) funnits så måste vägen inom polygonerna beräknas. Det 
är fullt möjligt att bara följa kanterna i grafen, från nod till nod, och då passera från 
mittpunkten av en polygon till mittpunkten av nästa polygon och så vidare. Detta ger dock en 
mycket kantig och onaturlig väg. Det finns flera olika tekniker vars mål är att göra vägen 
rakare och kortare. Den metod som används i detta arbete utförs i två delsteg. I det första 
delsteget så beräknas vägen om så att den istället för att passera genom polygonernas 
mittpunkter passerar genom mittpunkten på kantsegmenten mellan polygonerna. Mitt-
punkten på kantsegmenten mellan två polygoner kan bestämmas genom att man beräknar 
medelvärdet av vertexpunktpositionerna för det kantsegment som delas av de båda 
polygonerna, på liknande sätt som mittpunkten av en polygon beräknades i kapitel 5.3.3. I 
Figuren 25 nedan syns en illustration av en väg före och efter denna optimering: 

 

Figur 25 Väg genom polygonmittpunkt (vänster) och kantmittpunkt (höger) 

Vägen är dock fortfarande långt ifrån bra och därför görs ytterligare en optimering, vilken 
innebär att man optimerar bort ”onödiga” delvägar (Snook, 2002). Detta fungerar som så att 
man, med hjälp av Ray Casting, kontrollerar startpunkten mot slutpunkten för att se om 
man kan gå direkt mellan dessa punkter utan att kollidera med något. Går detta så tar man 
helt enkelt bort alla kantmittpunkterna från vägen och den slutgiltiga vägen har funnits. Går 
det inte så kontrollerar man istället om det är fri väg till sista kantmittpunkten, sedan näst 
sista och så vidare ända tills man hittar en punkt med fri sikt, så nära slutpunkten som 
möjligt. Alla kantmittpunkter mellan startpunkten och denna punkt tas sedan bort från 
vägen. Proceduren upprepas sedan genom att man kontrollerar den senast funna kant-
mittpunkten mot slutpunkten och sedan de andra kantmittpunkterna, ända tills en väg 
funnits från startpunkten till slutpunkten. I Figur 26 nedan syns den resulterande vägen, 
som dock inte är optimal, men som är en stor förbättring gentemot den tidigare vägen: 
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Figur 26 Den optimerade vägen 

5.4 Mätning av statistik 
I kapitel 5.1.2 nämndes det att ett fönster, med statistik för den aktuella vägplanerings-
tekniken, implementerats. Detta avsnitt beskriver hur statistikerna som skall utvärderas vid 
jämförelsen (minnesåtgång, vägplaneringstid, väglängd och antalet svängar) mätts. 

5.4.1 Mätning av minneskostnad 
Mätningen av minneskostnaden baseras på vilka datatyper som används i de olika 
strukturerna, samt kvantiten av dessa datatyper. Värt att notera är att det är minnes-
kostnaden i C# som mäts och hänsyn tas inte för hur den underliggande hårdvaran hanterar 
minnet, då det kan skilja sig avsevärt mellan olika hårdvaruarkitekturer. I Tabell 4 nedan så 
listas minneskostnaden för de datatyper som använts i strukturerna: 

Tabell 4 Minneskostnad för datatyper 

Datatyp Byte 

Flyttal 4 

Heltal 4 

Referens 4 

Vektor (2 komponenter) 8 

 
Vad gäller vägpunktsgrafer så baseras minneskostnaden för en enskild nod på de datatyper 
som listades i Tabell 1 i kapitel 5.2.1. Den totala minneskostnaden fås genom att summera 
kostnaden för alla noderna i grafen. Viktigt att tänka på vid denna beräkning är att olika 
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noder har olika antal angränsande noder, vilket betyder att alla noder i grafen inte har 
samma kostnad. 

För navigationsnät beräknas minneskostnaden på liknande sätt för den associerade grafen. 
Minnesmängden för polygonstrukturen måste också tas med i beräkningen. Minnes-
kostnaden för en enskild polygon beräknas baserat på de datatyper som listades i Tabell 3 i 
kapitel 5.3.1 och den totala kostnaden för polygonerna fås helt enkelt genom att summera 
minneskostnaden för alla polygoner. Precis som med noderna så är det viktigt att tänka på 
att alla polygoner inte har lika många angränsande polygoner och därmed inte tar upp lika 
mycket minne. Den totala minneskostnaden för navigationsnätet fås sedan som summan av 
kostnaden för polygonerna och grafen. 

5.4.2 Mätning av vägplaneringstid 
Tiden för att utföra vägplaneringen i de båda sökrymderna mäts med ett stoppur. Vad gäller 
vägpunktsgrafer så är det två saker som ingår i mätningen. Dessa är (1) att finna noden 
närmast start- och slutpunkten samt (2) exekveringen av A* algoritmen.  Stoppuret startas 
alltså innan start- och slutnoden beräknas och stoppas då A* algoritmen exekverats klart. 

För navigationsnät så är det tre steg som måste tas med i beräkningen. Dessa steg är (1) 
beräkningen av start- och slutpolygon, (2) exekveringen av A* algoritmen och slutligen (3) 
beräkningen av den slutgiltiga vägen inom polygonerna. Stoppuret startas alltså innan start-
och slutpolygonen beräknas och stoppas då den optimerade vägen funnits. 

5.4.3 Mätning av väglängd 
I editorn så mäts väglängden i meter. Längden på den genererade vägsträckan fås genom att 
summera avståndet på delvägarna som ingår i den totala vägsträckan. Avståndet innebär här 
det euklidiska avståndet (fågelvägen). Avståndet mellan två noder (punkter) kan därmed fås 
med hjälp av följande funktion: 

float EuclideanDistance(Node firstNode, Node secondNode) 
{ 
    return (firstNode.Position - secondNode.Position).magnitude; 
} 

5.4.4 Mätning av antalet svängar 
Vad gäller navigationsnätet så optimerades vägen enligt beskrivningen i kapitel 5.3.4. Denna 
optimering leder till att antalet svängar i den slutgiltiga vägen är lika med antalet delvägar 
minus ett (första delvägen räknas inte som en sväng). Vad gäller vägpunktsgrafen så kan 
antalet svängar inte räknas som antalet noder som ingår i vägen, eftersom man kan gå i 
samma riktning (horisontellt, vertikalt eller diagonalt) genom flera noder i följd. Istället så 
jämförs riktningen på kanterna mellan noderna som ingår i vägen, och om riktningen skiljer 
sig åt mellan två efterföljande kanter så måste vägen ha svängt av i någon riktning. 
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6 Analys 
I detta avsnitt så analyseras experimentmiljön som skapades i genomförandet. Statistik för 
de aspekter som ingår i undersökningen presenteras och analyseras också. 

6.1 Experimentmiljön 
I detta arbete så gjordes en egen implementation av såväl de båda vägplaneringsteknikerna, 
som grafdatastrukturen och A* algoritmen. Detta kan i allra största grad påverka resultatet 
av undersökningen negativt, då valet av datastrukturer med mera kanske inte är optimalt för 
det aktuella problemet. Om exempelvis A* algoritmen har en ineffektiv implementation så 
påverkar detta i allra största grad undersökningen av vägplaneringstiden. Vad gäller väg-
planeringsteknikerna, så användes exempelvis för navigationsnätet en associerad graf för att 
utföra vägplaneringen. Detta kan leda till en ökad minneskostnad jämfört med om man 
istället gjort sökningen direkt på polygonerna, vilket dock är mycket osmidigare. 

Det kan också diskuteras om det faktum att en underliggande spelmotor (Unity, 2012) 
används kan påverka mätningen av vägplaneringstiden (man kanske hade fått bättre tider 
om man använt en annan spelmotor). Det kanske exempelvis sker andra saker i bakgrunden, 
vilka man inte har någon kontroll över, vilket kan leda till att resultatet inte blir vad det hade 
blivit om mätningen gjorts helt isolerad från andra aktiviteter. Även operativsystemet 
(windows i detta fall) kan bidra med negativa effekter, så som längre vägplaneringstid. 

En annan fråga man bör ställa sig är om testmiljön som utvecklats i editorn verkligen är 
representativ för genomsnittsspelet. Även om testmiljön innehåller alla typer av celler som 
nämndes i kapitel 5.1.1 så finns ändå möjligheten att någon typ av cell (som inte presenterats 
i detta arbete) förbisetts. Man kan också tänka sig att andra faktorer som exempelvis 
storleken och utformningen på cellerna (exempelvis hur mycket hinder det finns i den 
skogsartade cellen och hur smala och krokiga gångarna är) kan ha stor påverkan. I värsta 
fallet kanske testmiljön inte är representativ för någon typ av spel och resultatet av ut-
värderingen skulle därmed vara helt irrelevant. Vad gäller navigationsnät så spelar det också 
stor roll hur detaljerad miljöns geometri är eftersom större antal polygoner leder till sämre 
prestanda. Detta påverkar i särskilt stor grad då inga optimeringar av navigationsnätet görs. 

6.2 Statistik 
Syftet med arbetet var att jämföra vägpunktsgrafer och navigationsnät med avseende på 
såväl prestanda (tids- och minneskostnad) som funktionalitet (optimal väg och antal 
svängar). I detta avsnitt så presenteras och analyseras statistik för dessa aspekter. Vad gäller 
vägpunktsgrafen så ges statistik för nodavstånd mellan 0.5 och 1.8 meter, med 0.3 meters 
intervaller. Anledningen till att statistik för nodavstånd större än 1.8  inte presenteras är att 
dessa avstånd leder till ”luckor” i vägpunktsgrafen (framför allt i de smala gångarna) för 
testmiljön i editorn, vilket resulterar i oframkomliga områden i miljön. 

Det är viktigt att alla celltyper i testmiljön kommer med i statistiken. Om någon av de olika 
celltyperna som ingår i testmiljön inte innefattas av statistiken, så är det också helt menings-
löst att ha med denna cell i testmiljön. Med avseende på detta så används två testvägar i 
statistiken som presenteras i detta kapitel. Den första vägen startar i den skogsartade cellen i 
det nedre vänstra hörnet av testmiljön och slutar i den stjärnformade cellen på den högra 
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sidan av miljön. Den andra vägen startar i den mixade cellen i det övre vänstra hörnet av 
testmiljön och slutar i den cirkelformade cellen i den nedre delen av testmiljön. I Figur 27 
nedan så är den första vägen markerad med blått och den andra vägen med grönt: 

 

Figur 27 De båda testvägarna 

Med detta vägval så täcks alla typer av celler (skogsartad, mixad, smala gångar, öppen yta, 
cirkelformad och stjärnformad) in i statistiken. 

6.2.1 Minneskostnad 
I Figur 28 nedan så presenteras statistik för minneskostnaden i navigationsnätet, samt väg-
punktsgrafen med fem olika nodavstånd: 

 

Figur 28 Statistik för minneskostnad 
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I figuren ser man att minneskostnaden för navigationsnätet landar på cirka 41 kilobyte. Man 
ser också tydligt hur minneskostnaden för vägpunksgrafen ökar kraftigt då nodavståndet 
minskar. Minskas avståndet från 1.8 till 0.5 meter (en minskning på 1.3 meter) så ökar 
minneskostnaden från cirka 21 kilobyte till cirka 318 kilobyte, vilket är en ökning på cirka 
1500%. Då nodavståndet hålls runt 1.2 till 1.3 meter så landar vägpunktsgrafen och navi-
gationsnätet på ungefär samma minneskostnad. Värt att notera är att vägpunktsgrafer med 
kortare nodavstånd, exempelvis 0.5 meter, ändå inte tar upp särskilt mycket minne (mindre 
än 0.35 megabyte) trots att skillnaden procentuellt sett är väldigt stor. Detta betyder att en 
vägpunktsgraf med 0.5 meters nodavstånd alltså fortfarande är användbar, vad gäller 
minneskostnaden, såvida man inte har en extremt begränsad minnesmängd till förfogande. 

6.2.2 Vägplaneringstid 
I Figur 29 nedan så presenteras statistik för vägplaneringstiden i navigationsnätet, samt väg-
punktsgrafen med fem olika nodavstånd: 

 

Figur 29 Statistik för vägplaneringstid 

I figuren ser man att vägplaneringstiden för navigationsnätet landar på cirka 10 milli-
sekunder för båda vägarna. Man ser också tydligt hur vägplaneringstiden för vägpunkts-
grafen ökar kraftigt då nodavståndet närmar sig 0.5 meter. Minskas avståndet från 1.8 till 
0.5 meter (en minskning på 1.3 meter) så ökar vägplaneringstiden från cirka 3 millisekunder 
till cirka 709 millisekunder för den blå vägen och från 2 millisekunder till cirka 510 
millisekunder för den gröna vägen. Detta är en ökning på cirka 23600% för den blå vägen 
och 25500% för den gröna vägen. Då nodavståndet hålls runt 1.1 till 1.3 meter så landar 
vägpunktsgrafen och navigationsnätet på ungefär samma vägplaneringstid. Värt att notera är 
att även fast den procentuella skillnaden blir mycket stor då nodavståndet i vägpunktsgrafen 
minskar, så är 0.7 sekunder ändå inte extremt lång tid för att utföra vägplaneringen, utan det 
skulle fortfarande vara användbart i ett eventuellt spel. Man kan dock föreställa sig att ännu 
kortare nodavstånd skulle ge en explosionsartad ökning av vägplaneringstiden i en väg-
punktsgraf och att detta därmed bör undvikas. 
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6.2.3 Väglängd 
I Figur 30 nedan så presenteras statistik för väglängden i navigationsnätet, samt vägpunkts-
grafen med fem olika nodavstånd: 

 

Figur 30 Statistik för väglängd 

I figuren så har x-axeln trunkerats för att tydligare framhäva kontrasterna mellan väg-
längderna. Man ser att väglängden för navigationsnätet landar på cirka 109 meter för den blå 
vägen och cirka 78 meter för den gröna vägen. Man ser också att väglängden inte påverkas i 
särskilt stor grad för vägpunktsgrafen då nodavståndet minskar. Exempelvis så landar 
väglängden för en vägpunktsgraf med 1.8 meters nodavstånd på cirka 120 meter för den blå 
vägen och cirka 84 meter för den gröna vägen, medan den för ett nodavstånd på 0.5 meter 
landar på cirka 112 respektive 82 meter. Man får alltså endast en förbättring på cirka 7.1% 
respektive 2.4% vilket inte är en speciellt stor vinst. Värt att notera är att vägpunktsgrafen 
aldrig lyckas prestera bättre eller likvärdigt med navigationsnätet, med avseende på väg-
längden. Skillnaden mellan navigationsnätets och vägpunktsgrafens väglängd är inte heller 
jättemarkant. Jämför man exempelvis vägpunktsgrafen med 0.5 meters nodavstånd med 
navigationsnätet så får man med navigationsnätet en vinst på cirka 2.8% för den blå vägen 
och 5.1% för den gröna.  

En intressant sak att notera är att väglängden, för den blå vägen, i vägpunktsgrafen med 1.1 
meters nodavstånd, blir något längre än i vägpunktsgrafen med 1.4 meters nodavstånd. Flera 
olika vägar testades för att undersöka detta ”fenomen” och i flera fall blev vägsträckan längre 
(dock minimalt) då nodavståndet minskades. Anledningen till detta beror med stor 
sannolikhet på hur testmiljön är uppbyggd, i kombination med rutnätsrepresentationen som 
användes vid nodgenereringen. Beroende på hur spelvärlden är uppbyggd så kan rutnäts-
representationen ge väldigt varierad täckning av spelvärlden, och då storleken på rutnätet 
ändras (minskas i detta fall) så kan detta medföra ett sämre resultat för det specifika fallet, 
då noderna inte längre genereras på samma positioner. Detta leder alltså till observationen 
att man inte nödvändigtvis får kortare väglängder som resultat, då man minskar nod-
avståndet i vägpunktsgrafen. 
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6.2.4 Antal svängar 
I Figur 31 nedan så presenteras statistik för antalet svängar i navigationsnätet, samt väg-
punktsgrafen med fem olika nodavstånd: 

 

Figur 31 Statistik för antalet svängar 

I figuren ser man tydligt att navigationsnätet resulterar i det minsta antalet svängar i vägen. 
Antalet svängar för den blå vägen landar i detta fall på 15 och antalet svängar för den gröna 
vägen landar på 6. Vad gäller vägpunktsgrafen så resulterar ett nodavstånd på 1.4 meter 
(vilket är det nodavstånd som ger minst antal svängar i figuren) i 37 svängar för den blå 
vägen och 15 svängar för den gröna vägen. Detta är en ökning på cirka 250% för båda 
vägarna jämfört med navigationsnätet. För ett nodavstånd på 0.5 meter så landar den blå 
vägen på 64 svängar och den gröna på 32 svängar. Man kan alltså notera att kortare nod-
avstånd (oftast) resulterar i större antal svängar. Detta beror på att den kortaste vägen alltid 
eftersträvas vilket resulterar i att A* algoritmen ”sick-sackar” mellan noderna mot målet. 
Detta märks tydligt då vägen är diagonal, exempelvis då man går diagonalt i den cirkel-
formade cellen. Vid längre nodavstånd blir detta ”sick-sackande” inte lika märkbart.  

Det bör noteras att många av svängarna som resulterar vid de kortare nodavstånden inte är 
skarpa, utan snarare väldigt diskreta (ungefär som en orm som slingrar sig fram), och att ett 
större antal diskreta svängar i vissa fall kan vara bättre än ett mindre antal skarpa svängar. 
Man kan exempelvis tänka sig att det kan vara bättra att göra 50 stycken små, knappt 
märkbara svängar, istället för 5 stycken stora svängar kors och tvärs över hela cellen. En 
anledning till att navigationsnätet får färre antal svängar är att det ”genar” genom cellerna 
och går mera rakt på målet.  I verkligheten ”stryker” man (oftast) inte längs med väggar och 
det är sällan man går rakt på mål. Ett större antal svängar kan därför göra vägen mer 
verklighetstrogen och lite mer svängar i en väg behöver därför inte ses som dåligt (det kan 
dock givetvis också vara dåligt och det beror lite på fallet i fråga). Med tanke på detta så kan 
det vara värt att undersöka inte bara antalet svängar, utan även storleken på svängarna. 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel så presenteras resultatet av undersökningen.  En diskussion ges också, vad 
gäller nyttan av arbetet sett från ett bredare perspektiv, samt möjligheter för framtida arbete. 

7.1 Resultatsammanfattning 
Analysen i kapitel 6.2 visar, vad gäller prestandan (tids- och minneskostnaden), att naviga-
tionsnätet och vägpunktsgrafen presterar lika bra då nodavståndet i vägpunktsgrafen hålls 
relativt högt (1.2 till 1.3 meter). Om man istället väljer ett lite längre nodavstånd, exempelvis 
1.8 meter, så får man istället en liten prestandavinst med vägpunktsgrafen. Om det för en 
viss spelvärld fungerar med ännu längre nodavstånd, säg 2 till 3 meter, så leder alltså väg-
punktsgrafen till avsevärt bättre prestanda (notera att detta kan skilja sig avsevärt beroende 
på vilka celltyper spelmiljön använder, då det främst är den skogsartade cellen och de smala 
gångarna som får problem vid längre nodavstånd). Har man behov av lägre nodavstånd (1.1 
meter eller lägre) så ger dock navigationsnätet bättre prestanda. Analysen visar också på att 
väldigt små nodavstånd (mindre än 0.5 meter) bör undvikas då dessa leder till en explo-
sionsartad försämring av prestandan i vägpunktsgrafen.  

Vad gäller funktionalitet så resulterar navigationsnätet alltid i de kortaste väglängderna. Är 
det viktigt med korta väglängder i det aktuella problemet, så är därför navigationsnätet att 
föredra över vägpunktsgrafen. Värt att notera är dock att väglängden inte skiljer sig jätte-
mycket mellan navigationsnätet och vägpunktsgrafen. Exempelvis så skiljer sig väglängden, 
mellan navigationsnätet i förhållande till vägpunktsgrafen med 0.5 meters nodavstånd, 
endast med cirka 3 meter. Vad gäller vägpunktsgrafen så får man heller ingen stor vinst, vad 
gäller väglängden, då nodavståndet minskas. Minskas avståndet från 1.8 till 0.5 meter så 
sparar man endast cirka 8 meter. Som noterades i kapitel 6.2.3 så resulterar inte heller lägre 
nodavstånd, nödvändigtvis, i kortare väglängder. Fördelen med lägre nodavstånd blir dock 
att man får bättre täckning av miljön. Vad gäller antalet svängar i vägen så resulterar 
navigationsnätet alltid i det minsta antalet. Skillnaden mellan antalet svänger i navigations-
nätet (15 stycken) och det minsta antalet för vägpunktsgrafen (37 stycken), vilket ficks vid 1.4 
meters nodavstånd, är så mycket som 17 svängar. Som noterades i kapitel 6.2.4 så leder 
också kortare nodavstånd i vägpunktsgrafen till fler svängar, vilket beror på att A* algo-
ritmen ”sick-sackar” för att få den kortaste vägen. Slutsatsen blir att navigationsnätet 
resulterar i den bästa funktionaliteten, både vad gäller den kortaste vägen och antalet 
svängar. 

Som en sammanfattning så är navigationsnätet det bästa alternativet om det är de funktion-
ella aspekterna som eftersträvas. Navigationsnätet ger bra funktionalitet i kombination med 
bra prestanda. Vill man ha bättre prestanda kan man dock komma lindrigare undan med en 
vägpunktsgraf med längre nodavstånd, dock till följd av sämre funktionalitet. En viktig sak 
att tänka på vad gäller undersökningen är att det finns flera aspekter, vilka inte undersökts i 
detta arbete, som kan påverka valet av sökrymdsrepresentation. Exempel på sådana aspekter 
är exempelvis hur komplexa teknikerna är att implementera, hur lång tid det tar att generera 
sökrymden, samt hur ”realistiska” de resulterande vägarna blir. Aspekter som dessa kan vara 
mycket avgörande i vissa fall. Exempelvis så kan navigationsnät verka överlägsna i analysen 
som gjorts, men vägpunktsgrafer är generellt sätt mycket lättare att implementera och kan 
även genereras snabbare. 
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7.2 Diskussion 
Detta arbete utfördes i en 2D miljö. I dag består dock de flesta kommersiella spel av stora 3D 
miljöer, vilket leder till att tekniker och algoritmer måste anpassas. I stort sett så innebär 
införandet av en 3D miljö att ytterligare en axel behöver läggs till för att representera höjd-
nivåskillnader. För vägpunktsgrafer så innebär detta bland annat att man måste tänka på att 
alltid placera vägpunkterna ovanför marknivån. Det kan också behöva lagras ytterligare 
information i noderna för att exempelvis representera riktade vägar då man ofta i en 3D 
miljö exempelvis kan gå nedför, men inte uppför, ett stup. För navigationsnät så innebär det 
bland annat att det kan finnas flera framkomliga områden i spelvärlden som inte är direkt 
sammankopplade med angränsande polygoner (exempelvis ett flervåningshus som endast 
har hissar), vilket betyder att man kan behöva dela in miljön i flera mindre navigationsnät. 

Testmiljön i detta arbete är också relativt liten (80 x 50 meter). Allt eftersom miljön växer så 
försämras prestandan och det blir därför mer aktuellt med optimeringstekniker (vilka inte 
implementerades i detta arbete). I exempelvis The Elder Scrolls IV: Skyrim (2012) så är 
världen enorm och prestandan för de båda vägplaneringsteknikerna kan tänkas skilja sig 
avsevärt i detta spel, gentemot de mätningar som gjorts i testmiljön. I ett spel av denna 
storlek är det troligtvis nödvändigt att göra optimeringar av sökrymden för att undvika 
prestandaproblem. Botea, Müller & Schaffer (2004) diskuterar hur så kallad hierarkisk 
vägplanering kan användas för att komma runt de prestandaproblem som kan uppstå i och 
med att spelvärldens storlek växer. De presenterar en teknik kallad HPA* (Hierarchical 
Path-Finding A*), vilken abstraherar spelvärlden i länkade lokala kluster, och vilken 
fungerar för såväl statiska som dynamiska miljöer. Man kan också tänka sig att det, i många 
spel, inte alltid är aktuellt att täcka in alla delar av miljön, då man kanske inte har behov av 
datorstyrda karaktärer i vissa områden.  Man skulle då kunna dela in spelvärlden i flera 
mindre vägpunktsgrafer eller navigationsnät, som man sedan sammanlänkar på något sätt.  

Vägplaneringstekniker är mycket användbara inom andra områden än spel. I en GPS (Global 
Positioning System), som idag finns i både bilar, flygplan och telefoner med mera, så 
behöver man kunna planera vägen mellan exempelvis två städer. Här är det inte bara den 
kortaste vägen som är aktuell utan den bästa vägen kan istället innebära den snabbaste 
vägen, då olika vägar har olika hastighetsbegränsningar. En GPS kan täcka in många länder 
vilket kan resultera i hundratusentals städer, vägar och korsningar vilket betyder att en 
effektiv sökrymdsrepresentation måste användas. Man skulle exempelvis kunna används sig 
utav en vägpunktsgraf för att lösa detta. Det kan dock diskuteras om just automatgenerering 
av vägpunktsgrafen (med hjälp utav en flood fill algoritm), är användbart i detta samman-
hang, då man troligen inte vill fylla hela världen med vägpunkter utan att man istället vill 
placera dem på ”nyckelpunkter” (eng. key points) så som exempelvis städer, korsningar och 
dylikt. Man kan dock tänka sig att möjligheten finns att utveckla en algoritm som auto-
matiskt detekterar nyckelpunkter och genererar grafen utefter dem (om detta inte redan 
gjorts). Man kan också kunna tänka sig att det skulle vara möjligt att skapa en virtuell kopia 
av världen i form av en geometri, för att sedan generera ett navigationsnät utifrån denna 
virtuella kopia, på liknande sätt som gjorts i detta arbete. 

För exempelvis post- och sopbilar är det aktuellt att köra en så effektiv väg som möjligt för 
att täcka in alla brevlådor respektive soptunnor. I stora städer kan det finnas hundra-
tusentals (till och med miljontals) brevlådor och soptunnor och genom effektiv vägplanering 
kan man spara in på resurser i form av såväl tid som bränsle, vilket i sin tur leder till att man 
minskar kostnader (exempelvis bränslekostnader) såväl som ”slitage” på miljön. Man kan då 
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med hjälp av exempelvis en vägpunktsgraf, planera in hur fordonen skall köras för att få en 
så effektiv väg som möjligt. Detta skulle kunna göras på liknande sätt som för en GPS (vilket 
diskuterades ovan). Man kan också väga in ytterligare parametrar i vägvalet, så som att 
prioritera högersvängar framför vänstersvängar (vilket är säkrare) och nedförsbackar fram-
för uppförsbackar med mera. 

Ett annat potentiellt användningsområde är exempelvis inom robotik. Det finns robotar för 
privat bruk (som exempelvis, på olika sätt, underlättar i hemmet), men också inom olika 
offentliga sektorer (exempelvis industrier). Man skulle också kunna tänka sig att det finns 
möjligheter för robotar inom sjukvården, vars mål skulle kunna vara att underlätta vissa 
sysslor. En robot för privat bruk skulle exempelvis kunna vara en gräsklippar- eller dam-
sugarrobot. Dessa robotar behöver kunna navigera i sin omgivning (huset och gräsmattan) 
för att utföra sitt arbete (dammsuga och klippa gräset). Med sensorer skulle dessa robotar 
sedan automatiskt kunna ”läsa av” miljön, för att på så vis skapa en virtuell kopia av den. I 
början, medan den virtuella miljön byggs upp, så skulle roboten ta sig fram slumpartat i 
miljön, men allt eftersom miljön byggs upp så kan roboten börja planera sin väg genom den. 
Man skulle exempelvis kunna generera en vägpunktsgraf i den virtuella miljön, på liknande 
sätt som gjordes i detta arbete, och sedan se till att roboten besöker alla noder (eller kanter) i 
grafen, med en så effektiv väg som möjligt. Om nodavståndet hålls relativt lågt och roboten 
besöker alla noder (eller kanter) i grafen, så bör alla ytor ha dammsugits respektive klippts. 
Alternativt skulle man kunna förspecificera den virtuella miljö som roboten skall traversera 
(om detta redan är känt). Man skulle sedan kunna beräkna den effektivaste rutten genom 
huset eller över gräsmattan, för att se till så att arbetet utförs så effektivt som möjligt. För 
dessa typer av robotar behöver man på något sätt också hålla reda på vilka områden som 
besökts för att se till att alla framkomliga områden dammsugs respektive klipps. 

Det kan diskuteras om det är etiskt rätt att kombinera vägplanering med vissa andra 
områden. Att kombinera vägplanering med robotik kan ge många fördelar, så som en 
förenklad vardag och snabbare och effektivare utförande av arbetssysslor, men det finns 
dock även negativa sidor som exempelvis färre jobb då robotar delvis eller helt kan ta över 
vissa arbetsuppgifter. En damsugarrobot (eller till och med en generell städrobot) skulle 
exempelvis medföra färre arbetstillfällen för städerskor. Att använda robotar inom sjukvård 
skulle kunna ha liknande för- respektive nackdelar. Är det exempelvis etiskt rätt att låta 
robotar ta hand om sjuka människor? Hur skulle ett sjukhus med robotar, helt utan 
mänskliga läkare och sköterskor se ut? Skulle detta kännas tryggt? Man skulle också kunna 
använda robotik i kombination med vägplanering för militärt bruk och det kan diskuteras 
om det verkligen är etiskt rätt att ha datorstyrda robotar med möjligheten att döda 
människor. 

Det är fullt möjligt att återskapa detta arbete i exempelvis forskningssyfte. I stort sett all kod 
är egenproducerad och kan därmed lätt återskapas. I detta arbete så har Unity (2013) , samt 
extensionsbiblioteket Vectrosity (som används för att rita linjer då Unity inte har bra stöd för 
detta), använts vid implementationen av experimentmiljön. Inget av det som gjorts i detta 
arbete kräver dock att just denna spelmotor används utan det är fullt möjligt att återskapa 
arbetet med något annat verktyg. Då ett experiment använts som undersökningsmetod är 
det dock värt att notera att vissa mätningar, så som exempelvis vägplaneringstiden, kommer 
påverkas såvida mätningen inte görs på en identisk testkonfiguration (se kapitel 4.1.2). Om 
datatyper läggs till, tas bort eller ändras på så kommer även mätningen av minnesmängden 
att påverkas (Appendix B listar gränssnitten med de datatyper som använts i detta arbete).  
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7.3 Framtida arbete 
I detta avsnitt så presenteras ett flertal möjligheter för vidareutveckling av arbetet. 

7.3.1 Vidareutveckla teknikerna 
Det finns många möjligheter för vidareutveckling av vägplaneringsteknikerna. Vad gäller 
navigationsnätet så finns det ett flertal optimeringsalgoritmer. Som nämndes i kapitel 5.3.2 
så finns det exempelvis algoritmer för att reducera antalet polygoner i nätet, exempelvis 
Hertel-Mehlhorn algoritmen (Tozour, 2002), för att på så vis förbättra prestandan. Det finns 
också algoritmer för att optimera vägen genom navigationsnätet. I detta arbete så används 
en grundläggande algoritm för vägoptimeringen, vilken inte ger ett optimalt resultat. Det 
finns även andra varianter, exempelvis en så kallad trattalgoritm (eng. funnel algorithm) 
(Cui & Shi, 2012), vilken är mer komplex men som resulterar i kortare väglängder. Det kan 
vara intressant att undersöka vad skillnaderna mellan de grundläggande teknikerna och de 
mer komplexa blir, både funktionellt och prestandamässigt sett.  

7.3.2 Förfinade vägar 
För båda vägplaneringsteknikerna som presenterades i detta arbete så blir den resulterande 
vägen genom miljön väldigt ”hackig” i svängarna. Det finns flera olika tekniker för att göra 
övergångarna mellan delvägarna, alltså ”hörnen” i vägen, mjukare och för att på så vis få en 
snyggare och mer realistisk väg genom spelvärlden. Vad gäller navigationsnät så presenterar 
Johnson (2006) en metod som involverar så kallade Bezierkurvor (eng. Bezier curves), vilka 
appliceras på hörnen mellan delvägarna, och på så vis ”mjukar ut” vägen för att få den mer 
realistisk. Det vore intressant att undersöka hur införandet av tekniker som denna påverkar 
såväl prestandan som funktionaliteten för vägplaneringsteknikerna. 

7.3.3 Dynamiska miljöer 
I detta arbete så undersöks en statisk testmiljö, utan föremål som kan förflyttas under 
körning. I moderna spel så ses dynamiska miljöer dock som en självklarhet. För de båda väg-
planeringsteknikerna i detta arbete så skulle en dynamisk miljö innebära att såväl väg-
punktsgrafen som navigationsnätet skulle behöva uppdateras i realtid för att hantera objekt 
som kan förflytta sig. Vad gäller navigationsnätet så behöver exempelvis noder och kanter 
tas bort och läggas till allteftersom ytor i miljön blir framkomliga eller oframkomliga. För 
navigationsnät innebär det att ytor som blir oframkomliga måste ”skäras bort” samt att ytor 
som blir framkomliga måste ”fyllas igen” (Hale & Youngblood, 2009). Det vore intressant att 
undersöka hur en sådan realtidsuppdatering av sökrymderna påverkar såväl prestanda som 
funktionalitet för de båda vägplaneringsteknikerna. 

7.3.4 Kombinera med robotik 
Det vore intressant att kombinera vägplaneringen med andra områden utöver dataspel. Man 
skulle exempelvis, som nämndes i kapitel 7.2, kunna kombinera vägplaneringen med 
robotik. Man skulle då kunna skapa en form av virtuell miljö som representerar den verkliga 
miljön som roboten skall användas i. Denna miljö skulle (som också nämndes i kapitel 7.2) 
kunna automatgenereras genom att roboten utrustas med sensorer som känner av om-
givningen och på så vis bygger upp miljön allt efter hand, i någon typ av minne, eller genom 
att man manuellt skapar den virtuella miljön om man vet att roboten bara kommer användas 
på ett visst område. Detta skulle exempelvis kunna användas för att skapa en gräsklippar- 
eller damsugarrobot.  I båda dessa fall krävs stöd för en dynamisk miljö (se kapitel 7.3.3), då 
robotarna behöver kunna undvika hinder som kommer i deras väg. 
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Appendix A -  Skärmdumpar 

 

Figur A.1 Vägplaneringseditorns rutnät 

 

Figur A.2 Vägplaneringseditorn första wireframe-läge 
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Figur A.3 Vägplaneringseditorns andra wireframe-läge 
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Appendix B -  Kod 
Kod B.1 Nodstrukturen 

public class Node 
{ 
    private static int NextAvailableID = 0; 
    private int mID; 
 
    private Vector3 mPosition; 
    private float mF, mG, mH; 
 
    private Node mParent = null; 
    private List<Node> mAdjacentNodes = new List<Node>(); 
 
    public Node(float x, float z) 
    { 
        mPosition.x = x; 
        mPosition.y = 0.1f; 
        mPosition.z = z; 
        mID = NextAvailableID++; 
    } 
 
    // PROPERTIES 
    public int ID { get { return mID; } } 
    public Vector3 Position { get { return mPosition; } } 
    public float F { get { return mF; } set { mF = value; } } 
    public float G { get { return mG; } set { mG = value; } } 
    public float H { get { return mH; } set { mH = value; } } 
    public Node Parent { get { return mParent; } set { mParent = value; } } 
    public List<Node> AdjacentNodes { get { return mAdjacentNodes; } } 
 
    ... 
} 
 
Kod B.2 A* algoritmen 

void AStar(Node startNode, Node goalNode) 
{ 
    LinkedList<Node> openList = new LinkedList<Node>(); 
    LinkedList<Node> closedList = new LinkedList<Node>(); 
 
    //prepare and add the start node to the open list 
    startNode.G = 0; 
    startNode.H = EuclideanDistance(startNode, goalNode); 
    startNode.F = startNode.H; 
    openList.AddLast(startNode); 
 
    while (openList.Count > 0) 
    { 
        //find the BEST node on the open list 
        Node bestNode = null; 
        float bestF = float.MaxValue; 
        foreach (Node n in openList) 
        { 
            if (n.F < bestF) 
            { 
                bestNode = n; 
                bestF = n.F; 
            } 
        } 
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        //if the best node is the goal node, exit 
        if (bestNode == goalNode) break; 
 
        //for each adjacent node to the best node 
        foreach (Node n in bestNode.AdjacentNodes) 
        { 
            //calculate the f,g,h values 
            float g = bestNode.G + EuclideanDistance(bestNode, n); 
            float h = EuclideanDistance(n, goalNode); 
            float f = g + h; 
 
            //if the node is NOT on the closed list... 
            if (!closedList.Contains(n)) 
            { 
                //check if it is on the open list 
                if (openList.Contains(n)) 
                { 
                    //if it is, update the path if it is a better one 
                    if (f < n.F) 
                    { 
                        n.Parent = bestNode; 
                        n.G = g; n.F = f; 
                    } 
                } 
                //...otherwise add it to the open list 
                else 
                { 
                    n.Parent = bestNode; 
                    n.G = g; n.H = h; n.F = f; 
                    openList.AddLast(n); 
                } 
            } 
        } 
 
        //mark the currently selected best node as explored 
        closedList.AddLast(bestNode); 
        openList.Remove(bestNode); 
    } 
} 
 
Kod B.3 Rutstrukturen 

public class Cell 
{ 
    private Node mNode = null; 
    private Vector3 mPosition; 
    private int mGridX; 
    private int mGridZ; 
    bool mVisited = false; 
 
    public Cell(float xPos, float zPos, int gridXCoord, int gridZCoord) 
    { 
        mPosition.x = xPos; 
        mPosition.y = 0.25f; 
        mPosition.z = zPos; 
        mGridX = gridXCoord; 
        mGridZ = gridZCoord; 
    } 
 
    //PROPERTIES 
    public Node Node { get { return mNode; } set { mNode = value; } } 
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    public Vector3 Position { get { return mPosition; } } 
    public bool Visited { get { return mVisited; } set { mVisited = value; } } 
    public int GridXCoord { get { return mGridX; } } 
    public int GridZCoord { get { return mGridZ; } } 
} 
 
Kod B.4 Polygonstrukturen 

public class Polygon 
{ 
    private static int NextAvailableID = 0; 
    private int mID; 
 
    private Node mNode; 
    private Vector3[] mVertices; 
    private List<Polygon> mAdjacentPolygons = new List<Polygon>(); 
 
    public Polygon(Vector3[] vertices) 
    { 
        mID = NextAvailableID++; 
        mVertices = vertices; 
    } 
 
    //PROPERTIES 
    public Vector3[] Vertices { get { return mVertices; } set { mVertices = value; } } 
    public List<Polygon> AdjacentPolygons { get { return mAdjacentPolygons; }  
                                            set { mAdjacentPolygons = value; } } 
    public Node Node { get { return mNode; } set { mNode = value; } } 
 
    ... 
} 
 
Kod B.5 Punkt-i-Polygon test 

bool pnpoly(int numVerts, float[] vertsX, float[] vertsZ, float testX, float testZ) 
{ 
    int i, j; 
    bool c = false; 
    i = j = 0; 
 
    for (i = 0, j = numVerts - 1; i < numVerts; j = i++) 
    { 
        if (((vertsZ[i] > testZ) != (vertsZ[j] > testZ)) && (testX < (vertsX[j] -     
            vertsX[i]) * (testZ - vertsZ[i]) / (vertsZ[j] - vertsZ[i]) + vertsX[i])) 
        { 
            c = !c; 
        } 
    } 
    return c; 
} 
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