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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete undersöker navigering för grupper av autonoma agenter i 

dataspelsmiljöer. Genom att kombinera olika styrbeteenden och beräkningsmodeller 

utvärderar arbetet vilken av dessa tekniker som är mest effektiv med avseende på tid 

och vägval i trånga spelmiljöer. En experimentmiljö har utvecklats som implementerar 

fyra stycken tekniker och utvärderar dessa i tre olika miljöer med 10 respektive 50 

agenter som navigerar genom miljön. Som grund använder samtliga tekniker ett 

vägföljningsbeteende och ett flockbeteende. Det som skiljer teknikerna åt är vilken 

beräkningsmodell som används samt att två av teknikerna använder ett 

väggundvikelsebeteende. Resultatet visar att alla tekniker är användbara men att den 

mer avancerade beräkningsmodellen ger ett bättre resultat överlag. 

Väggundvikelsebeteendet bidrar också till ett bättre resultat och gör alltså nytta i de 

miljöer som använts. Ett problem med styrbeteenden är dock balanseringen av 

vikterna som används i teknikerna och det kan krävas mycket finjustering innan man 

får ett bra beteende. 

Nyckelord: styrbeteenden, autonoma agenter, navigering, vägplanering, spel. 
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1 Introduktion 

Dataspel blir mer och mer populära för varje år och det utvecklas hela tiden nya spel som 

ständigt blir mer avancerade. Artificiell intelligens (AI) har alltid varit en stor del av spel och 

ett av de vanligaste problemen är navigering för datorstyrda karaktärer i spelvärldar. Olika 

vägplaneringsalgoritmer som exempelvis A* (A-stjärna) är en stor del av lösningen och 

fungerar bra för att hitta vägar mellan två punkter i miljöer med statiska hinder. När man 

blandar in dynamiska hinder, som till exempel andra karaktärer som också är på väg 

någonstans, räcker det inte längre med endast en vägplaneringsalgoritm för att få ett 

önskvärt resultat.  

Realtidsstrategispel har länge behövt handskas med stora grupper av karaktärer som 

samtidigt rör sig i spelvärlden och det blir allt vanligare i andra genrer som bland annat 

rollspel där man kanske vill ha folksamlingar i städer. 

Ett sätt att hantera grupper av karaktärer eller agenter är att använda sig av styrbeteenden. 

Dessa beteenden har alla olika uppgifter och genom att kombinera flera olika beteenden kan 

man få en agent att bete sig självständigt under olika situationer som kan tänkas uppstå. 

Genom att exempelvis applicera ett vägföljningsbeteende tillsammans med ett flockbeteende 

kan man få flera agenter att följa en väg samtidigt som de ser till att hålla sig nära varandra. 

Detta arbete har utvärderat olika kombinationer av styrbeteenden med avseende på hur bra 

de presterar för en grupp agenter som navigerar genom trånga miljöer. För att kunna avgöra 

detta har ett program utvecklats där teknikerna implementerats och kan testas i några olika 

testmiljöer. Utvärderingen har skett genom att med programmet utföra experiment där varje 

teknik testats i varje testmiljö. För varje experiment har teknikernas prestanda mätts och då 

främst deras tidseffektivet och vägvalseffektivitet. 
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2 Bakgrund 

2.1 Dataspel 

Dataspel blir mer och mer populära för varje år. Nya slags spel och spelplattformar dyker 

upp med jämna mellanrum vilket öppnar upp för nya spelupplevelser. Samtidigt ökar 

plattformarnas prestanda vilket gör det möjligt för mer prestandakrävande spel med bättre 

grafik, fysik och artificiell intelligens. 

2.2 AI i dataspel 

Artificiell intelligens har alltid varit en del av dataspel och AI kan användas på många olika 

sätt. Oavsett om det gäller en datorstyrd motspelare i exempelvis schack eller fiender i ett 

FPS-spel (first person shooter) så behövs AI för att göra det möjligt. Precis som att det är 

viktigt att spel har bra grafik och spelmekanik är det viktigt att den artificiella intelligensen i 

ett spel är bra. 

De allra flesta spel, åtminstone i genrer som FPS-spel, strategispel och rollspel, innehåller 

karaktärer som på något sätt styrs av AI. Det kan vara invånare i en by i ett rollspel eller ens 

armé i ett strategispel och dessa karaktärer eller agenter behöver ofta navigera genom 

världen de befinner sig i. Navigering för grupper av agenter är ett vanligt problem i dataspel, 

kanske främst i realtidsstrategigenren med spel som StarCraft II: Wings of Liberty (Blizzard 

Entertainment, 2010). Även i andra genrer börjar man dock se fler spel med denna typ av 

innehåll, bland annat FPS-spelet Left 4 Dead 2 (Valve Corporation, 2009) och 

aktionsäventyrsspelet Assassin’s Creed III (Ubisoft Montreal, 2012). Utöver dataspel har 

man även nytta av detta inom exempelvis robotik och för att simulera nödevakueringar eller 

trafikmiljöer. 

Grupper av agenter som navigerar en öppen miljö utan hinder är relativt problemfritt. Det är 

först när navigering bland hinder önskas som agenterna kan stöta på problem. Det kan 

exempelvis uppstå situationer där agenter fastnar i hinder och inte lyckas ta sig loss, eller att 

de tar onödigt lång tid att hitta fram. 

2.3 Vägplanering 

En stor del av agenters navigering i dataspel är vägplaneringen. När en agent behöver ta sig 

från en punkt till en annan i en miljö med hinder, som exempelvis en stadsmiljö, behöver 

agenten först beräkna vägen mellan punkterna med hänsyn till de statiska hinder som finns, 

till exempel byggnader. För att kunna beräkna vägen behöver man två saker: en sökalgoritm 

samt ett sätt att representera spelmiljön. 

2.3.1 Navigationsnät 

Navigationsnät är ett sätt att representera en spelvärld som blivit vanligare den senaste 

tiden. Tidigare har man ofta använt rutnät eller vägpunktsgrafer men fördelen med ett 

navigationsnät är att man kan representera komplexa miljöer mer detaljerat. Ett 

navigationsnät består av konvexa polygoner där varje polygon motsvarar en öppen yta fri 

från hinder. Polygonerna bildar tillsammans en graf där polygonerna är grafens noder och 

där en kant mellan två noder innebär att dessa två polygoner ligger bredvid varandra. 
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En agent som befinner sig på en position i en viss polygon kan fritt röra sig till alla andra 

möjliga punkter inom denna polygon utan att behöva oroa sig för att kollidera med något 

hinder. Vill agenten däremot gå till en punkt i en annan polygon behöver man söka igenom 

grafen och hitta en väg från den nuvarande polygonen till den polygon som målpunkten 

ligger i för att undvika hinder. 

2.3.2 Sökalgoritmer 

När man väl har ett sätt att representera spelvärlden på kan man använda denna 

representation i en sökalgoritm för att hitta vägar mellan olika punkter i spelvärlden. 

Sökalgoritmer är ett väl forskat område och det finns många olika algoritmer som fungerar 

olika bra för vägplanering. 

Algoritmen A* (A-stjärna) är en av de mest använda sökalgoritmerna för vägplanering inom 

dataspel. Algoritmen är en vidareutveckling av Dijkstras algoritm (Dijkstra, 1959) och 

beskrevs först i artikeln A formal basis for the heuristic determination of minimum cost 

paths (Hart, Nilsson & Raphael, 1968). Det som skiljer A* från Dijkstras algoritm är att den 

använder sig av heuristik för att hitta den optimala vägen. Detta innebär att algoritmen 

uppskattar avståndet från den nuvarande positionen till målpositionen. Hur den heuristiska 

funktionen implementeras kan variera och därmed varierar även algoritmens prestanda. 

Att A* är så populär beror främst på två egenskaper algoritmen besitter. För det första är 

algoritmen komplett. Detta innebär att om en lösning existerar kommer algoritmen att hitta 

den. För det andra väljer algoritmen alltid ut den optimala vägen, förutsatt att den 

uppskattade kostnaden (från den heuristiska funktionen) aldrig är dyrare än den verkliga 

kostnaden (Hart m.fl., 1968). 

2.4 Autonoma agenter 

En autonom agent i ett dataspel är en karaktär som upplevs vara någorlunda självständig på 

så sätt att den kan reagera på vissa situationer som uppstår. Termen ”autonom agent” har 

olika betydelser beroende på var det används men i det här sammanhanget är Bucklands 

definition passande: 

An autonomous agent is a system situated within and a part of an 

environment that senses that environment and acts on it, over time, in pursuit 

of its own agenda and so as to effect what it senses in the future. 

Buckland, 2005, s. 85 

Den autonoma agenten observerar sin omgivning och reagerar på förändringar för att uppnå 

personliga mål. Buckland (2005) fortsätter med ett exempel bestående av två agenter varav 

den ena representerar en hare och den andra en räv. Haren äter gräs i lugn och ro tills den 

upptäcker räven som närmar sig. Haren kommer då självständigt att börja undvika räven. 

Räven å andra sidan börjar jaga haren när han får syn på den och allt detta sker självständigt 

utan påverkan från programmeraren. 

En autonom agents rörelser kan enligt Reynolds (1999) delas upp i tre olika lager: handling, 

styrning och förflyttning, enligt Figur 1. Denna uppdelning används även av Buckland i 

Programming Game AI by Example (2005). 
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 Beteendemodellen Figur 1

Handling (eng. action selection) är det översta lagret som bestämmer agentens uppgift. När 

agenten upptäcker en förändring i världen är det detta lager som bestämmer hur agenten ska 

reagera. 

Styrning (eng. steering) är det mellersta lagret och ansvarar för att styra agenten rätt för att 

uppfylla målen som satts av handlingslagret. Praktiskt sett är det olika styrbeteenden som 

används här beroende på vad det är för typ av uppgift som ska utföras. Dessa styrbeteenden 

ger agenten en styrkraft som säger i vilken riktning och hur fort agenten ska röra sig för att 

uppnå sitt mål. 

Förflyttning (eng. locomotion) är det understa lagret och ansvarar för hur agenten ska 

förflytta sig enligt instruktionerna från styrningslagret. Beroende på vad agenten 

representerar behöver detta lager implementeras så att agentens rörelser trovärdigt 

representeras. Agenter som representerar exempelvis bilar, båtar eller hästar kan alla ta 

emot instruktioner som ”följ vägen” eller ”sväng höger”. Hur de sedan översätter 

instruktionerna så att ”fordonet” beter sig korrekt skiljer beroende på vad det är för ett 

fordon. En bil svänger genom att man vrider på ratten medan en häst svänger genom att 

ryttaren drar i tygeln. 

Fördelen med att separera agenternas rörelsebeteende till dessa tre lager är att man enkelt 

kan ändra på ett lager utan att övriga lager påverkas. Beroende på vilken uppgift agenten har 

fått i handlingslagret kan innehållet i styrningslagret variera eftersom man kan behöva styra 

agenten på olika sätt beroende på vad det är man vill åstadkomma. Genom att använda olika 

styrbeteenden för agentens styrning kan man enkelt kontrollera hur agenten ska bete sig 

genom att välja de styrbeteenden som passar bäst för situationen. 

2.5 Styrbeteenden 

I Steering Behaviors For Autonomous Characters (1999) presenterar Reynolds en mängd 

styrbeteenden för olika situationer som kan användas i styrningslagret för en agent. Varje 

beteende är relativt enkelt med ett specifikt syfte och genom att kombinera flera 

styrbeteenden kan man få fram mer avancerade beteenden. Förutom dataspel har 

styrbeteenden använts i simuleringar av trafikmiljöer och nödevakueringar. Även filmer som 

Lord of the Rings-trilogin använder styrbeteenden för att simulera soldatarméer (Buckland, 

2005). 

Handling 

Styrning 

Förflyttning 
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2.5.1 Fordonsmodell 

Den fordonsmodell Reynolds (1999) beskriver kan gasa, bromsa samt svänga höger och 

vänster, vilket gör den relativt enkel och generell. Anledningen till detta menar han gör att 

man enkelt kan använda den för att representera en mängd olika typer av fordon, från bilar 

och båtar till hästar och även människor. Denna fordonsmodell (Figur 2) är ett exempel på 

möjliga modeller man kan använda i förflyttningslagret som nämnts tidigare i kapitlet. 

Modellen duger i de flesta fall där man inte behöver en mer detaljerad representation av det 

fordon man använder. 

 

 Fordonsmodellen Figur 2

För att en agent ska kunna använda denna fordonsmodell behöver agenten implementera 

egenskaperna i Tabell 1 nedan. Varje tidssteg kommer de styrbeteenden som påverkar 

agenten att beräkna en styrkraft som agenten ska påverkas av och med hjälp av 

Eulerintegration uppdateras fordonets hastighet och position. 

  
     

 
 

Formel 1 Beräkning av accelerationen   enligt Newtons andra lag 

         

Formel 2 Beräkning av hastighetsförändringen 

         

Formel 3 Beräkning av positionsförändringen 

Formel 1, 2 och 3 ovan används för att uppdatera fordonet. Varje styrbeteende ger sin egen 

styrkraft (     ) och använder man flera styrbeteenden behöver man kombinera dessa med 

en beräkningsmodell som beskrivs längre ner. Oavsett hur man får fram styrkraften behöver 

man se till att den inte överskrider den max tillåtna kraften (    ). 

Tabell 1 Nödvändiga egenskaper för Reynolds fordonsmodell 

Egenskap Variabel Typ 

Massa   Skalär 

Position   Vektor 

Hastighet   Vektor 

Maxkraft      Skalär 

Maxhastighet      Skalär 

Orientering   Skalär 

gas broms 

s
ty

r
n

in
g
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2.5.2 Styrbeteende: Sök 

Styrbeteendet sök (eng. seek) används för att styra en agent mot en angiven målpunkt (    ) 

i spelvärlden. För att beräkna styrkraften för detta beteende räknar man först ut den önskade 

hastigheten         enligt Formel 4. Styrkraften       får man sedan fram i Formel 5 genom 

att beräkna skillnaden mellan agentens nuvarande hastighet (  ) och den önskade 

hastigheten. Sökbeteendet är ett grundläggande styrbeteende och används i andra mer 

avancerade styrbeteenden. 

         
       

|       |
        

Formel 4 Beräknar den önskade hastigheten 

                  

Formel 5 Beräknar styrkraften 

 

 Sökbeteendet Figur 3

2.5.3 Styrbeteende: Ankomst 

Ankomst (eng. arrival) är ett styrbeteende som är väldigt likt sökbeteendet. Beteendet styr 

fortfarande agenten mot en angiven målpunkt men skillnaden gentemot det vanliga 

sökbeteendet är att agenten saktar ner ju närmare den kommer målpunkten för att till slut 

stanna helt när den når målpunkten. Genom att ange en bromssträcka kan man bestämma 

hur långt ifrån målpunkten agenten ska börja sakta ner. 

 

 Ankomstbeteendet Figur 4
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2.5.4 Styrbeteende: Vägföljning 

Vägföljning (eng. path following) är ett styrbeteende för att få en agent att följa en väg. Vägen 

kan exempelvis vara fördefinierad eller hämtas från en vägplaneringsalgoritm, så som A*. 

Baserat på agentens nuvarande position och hastighet kan man göra ett antagande om 

agentens nya position inom en viss framtid. Från denna uppskattade position beräknar man 

sedan närmaste punkten på vägen och applicerar sökbeteendet för agenten till denna punkt. 

Om denna punkt skulle vara den sista punkten på vägen kan man använda 

ankomstbeteendet istället för att få agenten att stanna vid vägens slut. 

 

 Vägföljningsbeteendet Figur 5

2.5.5 Styrbeteende: Väggundvikelse 

Styrbeteendet väggundvikelse (eng. wall avoidance) ser till att agenter undviker väggar 

genom att upptäcka potentiella kollisioner med väggar i spelvärlden. Beteendet 

implementeras genom att ge agenten ett antal ”känselspröt” som upptäcker väggar nära 

agenten. När ett spröt känner av en vägg kan man räkna ut vilken kraft agenten behöver ges 

för att den ska kunna undvika väggen. Styrkraftens styrka baseras på hur långt in 

känselsprötet är i hindret och riktningen får man från hindrets normalriktning. Så ju 

närmare hindret agenten befinner sig desto starkare kraft för att styra därifrån. 

Styrbeteendet är effektivt dels för att undvika väggar i agentens färdriktning men även 

väggar bredvid agenten. Detta gör att man får agenter som distanserar sig från väggarna och 

undviker att skrapa i väggarna längs den väg de går. 

 

 Väggundvikelsebeteendet Figur 6

2.5.6 Flockbeteende 

I Reynolds artikel (1987) om bland annat fågelflockar nämner han tre grundstenar för 

flockbeteendet, nämligen separation, sammanhållning samt formering. Dessa tre beteenden 
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gör att agenterna undviker kollisioner mellan varandra, samtidigt som de håller ihop och rör 

sig i samma riktning. Agenter som använder dessa tre beteenden kallar han för ”boids”. 

Dessa tre styrbeteenden skiljer sig från andra styrbeteenden på så sätt att de endast reagerar 

på observationer från agentens närområde.  

 

 Agentens närområde Figur 7

2.5.7 Styrbeteende: Separation 

Styrbeteendet separation (eng. separation) ser till att agenter distanserar sig från varandra 

för att undvika att de klumpar ihop sig. För att räkna ut styrkraften beräknar man en 

repellerande kraft för alla andra agenter i den aktuella agentens närområde och summerar 

dessa, enligt Formel 6. 

      ∑
    
|    |

 

   

 

Formel 6 Beräknar medelpositionen av   agenter i närområdet 

 

 Separationsbeteendet Figur 8

2.5.8 Styrbeteende: Sammanhållning 

Sammanhållning (eng. cohesion) är ett styrbeteende som ser till att en agent håller sig nära 

de övriga agenterna i dess närområde. Genom att beräkna de andra agenternas 

”medelposition” kan man sedan beräkna styrkraften som riktningen mellan agentens 
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nuvarande position och medelpositionen, enligt Formel 7. Alternativt kan man applicera 

sökbeteendet och ange medelpositionen som målpunkten för sökbeteendet. 

      
∑   
 
   

 
   

Formel 7 Beräknar skillnaden mellan agentens position och de andra agenternas 
”medelposition” 

 

 Sammanhållningsbeteendet Figur 9

2.5.9 Styrbeteende: Formering 

Styrbeteendet formering (eng. alignment) gör att en agent rör sig i formation med övriga 

agenter i närområdet. Med formation menas att agenten rör sig i samma riktning och 

hastighet som de övriga agenterna. Detta görs genom att enligt Formel 8 beräkna 

medelvärdet för de andra agenternas hastigheter för att få fram den önskade hastigheten och 

man kan då beräkna styrkraften som skillnaden mellan agentens nuvarande hastighet och 

den önskade hastigheten. 

      
∑   
 
   

 
   

Formel 8 Beräknar skillnaden mellan agentens hastighet och de andra 
agenternas ”medelhastighet” 

 

 Formeringsbeteendet Figur 10
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2.6 Beräkningsmodeller 

Styrbeteenden är ett bra sätt att få agenter att bete sig mer självständigt och ofta vill man att 

en agent ska påverkas av flera styrbeteenden samtidigt. När man kombinerar flera 

styrbeteenden behöver man något sätt att beräkna den resulterande styrkraften, eftersom 

varje styrbeteende ger en egen styrkraft för agenten. Att endast summera styrkrafterna 

fungerar inte bra eftersom fordonsmodellen har en maxkraft som inte får överskridas och 

man behöver därför använda en beräkningsmodell för att beräkna den resulterande kraften. 

Det finns flera olika beräkningsmodeller och alla har sina för- och nackdelar. De två följande 

beräkningsmodellerna nämns i Steering Behaviors For Autonomous Characters (1999) och 

beskrivs i detalj av Buckland (2005). 

2.6.1 Viktad trunkerad summa 

Denna beräkningsmodell går ut på att man för varje styrbeteende multiplicerar dess 

styrkraft med en bestämd vikt och summerar dessa till den resulterande styrkraften, som 

man sedan trunkerar till fordonsmodellens högst tillåtna kraft. Denna modell är väldigt 

enkel men för med sig en rad nackdelar enligt Buckland (2005). Först och främst behöver 

varje styrbeteendes styrkraft beräknas varje tidssteg, vilket gör modellen ganska dyr. Utöver 

detta behöver vikterna finjusteras så att agenten beter sig som förväntat. Detta kan vara 

oerhört krångligt att få rätt beroende på vilken situation agenten befinner sig i. 

2.6.2 Viktad trunkerad summa med prioritering 

Denna beräkningsmodell är den Buckland (2005) använder för sina exempel och skiljer sig 

gentemot den föregående på två sätt. För det första anger man varje styrbeteendes prioritet 

efter hur viktiga de är. För exempelvis en bil med väggundvikelsebeteendet och 

formeringsbeteendet är det oerhört mycket viktigare att bilen undviker en vägg än att den 

håller formationen med övriga bilar. Det andra sättet denna modell skiljer sig från den 

tidigare är hur man lägger ihop beteendenas styrkrafter. För varje styrkraft som läggs till den 

resulterande kraften kollar man först om den resulterande kraften nått fordonsmodellens 

maxkraft och det finns tre möjliga situationer som kan uppstå: 

 Det aktuella styrbeteendets styrkraft kan läggas till den resulterande kraften utan att 

nå maxgränsen och läggs därmed till. 

 Den resulterande styrkraften har redan nått maxgränsen och det aktuella 

styrbeteendets styrkraft läggs ej till. 

 Den resulterande styrkraften har ännu inte nått maxgränsen, men att lägga till den 

aktuella styrkraften skulle leda till att gränsen överskrids. Då trunkeras den aktuella 

styrkraften och läggs till så att den resulterande kraften blir lika stor som maxkraften. 

2.7 Relaterad och tidigare forskning 

2.7.1 Styrbeteenden 

Detta arbete handlar främst om styrbeteenden och stora delar av detta område bygger på de 

modeller och beteenden som Reynolds tagit fram med sin forskning (1987, 1999). Utöver 

Reynolds har bland andra Buckland skrivit om detta i Programming Game AI by Example 

(2005) samt Bourg och Seemann i AI for Game Developers (2004).  
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Ett tidigare examensarbete från Högskolan i Skövde handlar om styrbeteenden för 

autonoma agenter i en trafikmiljö (Billander, 2007). Agenterna representerar bilar som med 

hjälp av olika styrbeteenden följer vägar och undviker kollisioner med andra agenter. I 

arbetet kommer Billander fram till att styrbeteenden för detta ändamål är användbart och 

flexibelt, dock med mycket finjustering. 

Ett annat examensarbete fokuserar likt detta arbete på styrbeteenden för grupper av agenter 

(Söderstedt, 2012). Fyra olika kombinationer av styrbeteenden och beräkningsmodeller 

testas i olika miljöer och jämförs. De styrbeteenden som används här är 

vägföljningsbeteendet samt flockbeteendet kombinerat med de två ovan nämnda 

beräkningsmodellerna. Söderstedt (2012) kommer genom utvärderingen fram till att dessa 

styrbeteenden duger i de flesta fall men att det även finns brister där agenter fastnar i 

varandra. Han påpekar även att man genom att lägga till fler styrbeteenden skulle kunna 

uppnå bättre resultat. 

2.7.2 Flödesfält 

Flödesfält (eng. flow fields) är ett alternativ till styrbeteenden för navigering som består av 

ett rutnät. Varje cell i rutnätet innehåller en vektor som är den styrkraft en agent ska 

påverkas av om agenten befinner sig i cellen. I Continuum Crowds (Treuille, Cooper & 

Popovic, 2006) används denna metod för att simulera människor och bilar i en stadsmiljö. 

Strategispelet Supreme Commander 2 (Gas Powered Games, 2010) använder också 

flödesfält för att hantera stora grupper av enheter och enligt utvecklarna själva har de 

baserat sin navigering på artikeln av Treuille m.fl. (2006). 

Det finns två sorters flödesfält, nämligen statiska och dynamiska. Ett statiskt flödesfält är 

fördefinierat och behöver sällan ändras. Ett exempel där ett statiskt flödesfält lämpar sig är 

för att hantera väggar, där styrkrafterna i fältet styr agenterna bort från väggarna. Ett 

dynamiskt flödesfält uppdateras varje tidssteg och passar därför bättre till hinder som rör 

sig. Det kan till exempel handla om att generera ett fält baserat på alla agenters positioner 

som ser till att kollisioner undviks. 
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3 Problemformulering 

3.1 Problembeskrivning 

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera olika tekniker för navigering i trånga 

miljöer för grupper av autonoma agenter. Varje teknik består av ett antal olika 

styrbeteenden, samt en beräkningsmodell för att slå samman beteendena. Det blir allt 

vanligare med många agenter i dataspel och de flesta miljöer agenterna befinner sig i 

innehåller många hinder. Med alla möjliga kombinationer av styrbeteenden och 

beräkningsmodeller som finns kan det vara intressant att få en bild över vilka tekniker som 

presterar bra i sådana situationer där ett stort antal agenter navigerar genom trånga miljöer. 

För en grupp agenter kan en trång miljö med många hinder anses vara ett ”worst case 

scenario”, eller sämsta möjliga fall, då det finns många potentiella situationer som kan 

orsaka problem när de ska navigera i miljön. Om en grupp agenter med en viss teknik 

presterar bra i en sådan miljö presterar tekniken förmodligen minst lika bra i mindre 

komplicerade miljöer. En sådan teknik kan vara användbar inom spelutveckling eftersom 

spel ofta innehåller många varierade miljöer av olika komplexitet och det kan vara bra att 

veta att den valda tekniken kan hantera komplicerade miljöer även om man för stunden inte 

har några implementerade. 

Det arbetet ska försöka svara på kan sammanfattas som följande: Vilka kombinationer av 

styrbeteenden är effektiva med avseende på tid och vägval för att styra en grupp autonoma 

agenter genom trånga spelmiljöer? 

För att kunna genomföra arbetet finns det två delsteg som behöver genomföras. Det första 

delsteget är att skapa ett datorprogram som kan testa de olika teknikerna i ett antal 

testmiljöer och det andra delsteget går ut på att utvärdera teknikerna med hjälp av 

programmet. De två delstegen beskrivs mer i detalj nedan. 

3.1.1 Delsteg 1: Experimentmiljö 

För att kunna utvärdera hur de olika teknikerna presterar behöver dessa implementeras i ett 

program. Programmet behöver innehålla de olika tekniker som är tänkta att användas i 

utvärderingen, alltså behöver dessa styrbeteenden och beräkningsmodeller implementeras. 

Programmet behöver även kunna hantera flera olika miljöer som grupperna ska navigera 

genom och antalet agenter i grupperna ska kunna varieras. Innan programmet kan börja 

implementeras behöver dock en viss tid läggas ner på att ta reda på vilka tekniker som skall 

användas. 

3.1.2 Delsteg 2: Utvärdering 

Det andra delsteget i genomförandet går ut på att utvärdera teknikerna. Med hjälp av 

experimentmiljön från delsteg 1 kan de olika teknikerna testas i olika spelmiljöer och med 

olika antal agenter. Varje test kommer sedan att mäta flera egenskaper hos de olika 

teknikerna. 

Det finns två huvudsakliga egenskaper som är intressanta att mäta för att avgöra hur bra en 

teknik är. Den första egenskapen är teknikens tidseffektivitet, alltså hur lång tid det tar för 

alla agenter i gruppen att navigera miljön från start till mål. Att mäta detta och sedan 

jämföra med den optimala tiden ger en bra indikation på hur bra en teknik är. Vad som 
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menas med ”optimal tid” kan variera eftersom den kan bestämmas på olika sätt. I det här 

arbetet kommer den optimala tiden för en teknik bestämmas genom att mäta tiden det tar 

för en ensam agent att navigera genom den aktuella miljön från start till mål. Eftersom 

agenten är ensam i miljön kommer den följa den optimala vägen utan att påverkas av andra 

agenter och därmed ge en optimal tid för tekniken. När man sedan lägger till fler agenter kan 

dessa omöjligt ta sig fram snabbare än den ensamma agenten vilket innebär att den 

ensamma agentens tid kan anses vara optimal. 

Den andra egenskapen som är intressant att mäta är hur bra vägval agenterna gör. Genom 

att mäta hur lång väg varje agent har gått och jämföra detta med den optimala vägens längd 

kan man avgöra hur mycket tekniken avviker från den optimala vägen. Ju mindre avvikelse 

desto bättre väg, vilket också tyder på att tekniken är bra. 

3.2 Metodbeskrivning 

3.2.1 Metod för delsteg 1: Implementation 

Målet med implementationen är att utveckla de testmiljöer och tekniker som behövs för 

utvärderingen. Eftersom olika tekniker har olika styrkor och svagheter behöver det finnas 

flera testmiljöer för att ge en rättvis bild av teknikernas prestationer. Eftersom tanken med 

arbetet är att senare kunna använda teknikerna i dataspel kommer de olika testmiljöerna att 

efterlikna miljöer som skulle kunna tänkas existera i olika spel. 

Miljöerna kommer variera på så sätt att teknikerna utsätts för olika former av trängsel. 

Exempel på detta skulle kunna vara ett grottsystem där gångarna är så smala att endast en 

eller två agenter får plats i bredd. En inomhusmiljö skulle istället ha större och bredare 

gångar fast med fler lösa hinder i form av möbler och liknande medan en tät skog skulle ha 

många lösa hinder utspritt men med fler vägar att välja mellan. Sådana testmiljöer skulle ge 

en bred grund att testa teknikerna på och de är även typiska miljöer man kan tänkas stöta på 

i spel. 

Implementationen är även viktig för att kunna experimentera fram de tekniker som ska 

användas i utvärderingen. Styrbeteendena i varje teknik behöver viktas rätt så att 

beräkningsmodellen slår samman dem på ett bra sätt och detta kan kräva mycket 

finjusteringar för att få teknikerna att fungera bra. 

Vägplanering behöver implementeras och för detta används vägplaneringsalgoritmen A*. 

Navigationsnät som representerar testmiljöerna kommer att användas som sökrymd för 

algoritmen. Agenterna kommer att baseras på fordonsmodellen enligt bakgrundskapitlet och 

även styrbeteendena samt beräkningsmodellerna kommer implementeras enligt 

beskrivningarna därifrån. 

3.2.2 Metod för delsteg 2: Experiment 

Valet av experiment som utvärderingsmetod beror på att man på detta sätt enkelt kan mäta 

de egenskaper hos teknikerna som är intressanta för detta arbete. Genom att utföra 

experiment i den utvecklade experimentmiljön kan man systematiskt gå igenom alla testfall 

och mäta teknikernas prestationer i varje fall. 

Andra metoder för att utvärdera teknikerna, som exempelvis intervjuer eller enkäter i en 

testgrupp skulle försvåra sådana mätningar. Det kan vara svårt för en testperson att utöver 



 14 

den visuella skillnaden mellan flera tekniker kunna avgöra vilken som presterat bäst med 

avseende på tid och vägval. Det är även väldigt subjektivt vad en person anser är bra eller 

dåligt. 

Skulle det uppstå situationer där ett testfall behöver justeras eller liknande på grund av en 

felaktig implementation och en eventuell enkät redan genomförts skulle man behöva göra 

om enkäten eftersom den redan insamlade informationen skulle vara utdaterad. Genom att 

använda experiment undviker man sådana situationer då man snabbt och enkelt kan köra 

experimentet igen och samla in de nya resultaten från mätningarna. 

Eftersom det är tid och vägval som ska mätas kan man tänka sig att en kortare väg 

automatiskt ger bättre tid och att det därmed skulle vara onödigt att mäta båda 

egenskaperna. Detta är dock inte fallet eftersom det kan uppstå situationer där en längre väg 

är mer tidseffektiv än en kort väg. Det skulle till exempel kunna uppstå en situation där flera 

agenter försöker ta sig igenom en trång gång och bildar en kö som tar tid att lösas upp, 

jämfört med att ta en omväg där alla får plats samtidigt och där agenter alltså inte stannar 

upp varandra. En sådan situation skulle innebära att en längre väg är mer tidseffektiv än en 

kortare väg. 

Utöver dessa två egenskaper finns det andra saker man kan tänka sig är intressant att mäta, 

som dock valts bort i detta arbete. Ett exempel är teknikernas estetiska framförande, alltså 

hur det ser ut rent visuellt när agenterna navigerar miljöerna. I de flesta fall vill man 

förmodligen att det ska se någorlunda naturligt ut när agenterna rör sig, beroende på vad de 

representerar för något. Om agenterna representerar exempelvis människor vill man gärna 

att gruppens beteende ser någorlunda mänskligt ut. Att mäta detta genom experiment är 

dock svårt eftersom det är främst den visuella skillnaden mellan teknikerna man behöver 

jämföra. Vilken teknik som ser bäst ut är även subjektivt och varierar från person till person. 

Man skulle även kunna tänka sig att mäta teknikernas prestanda med avseende på 

minneseffektivitet och beräkningseffektivitet. Att veta hur krävande en viss teknik är för 

hårdvaran den körs på är viktigt, speciellt om man planerar att använda tekniken på 

hårdvara med begränsad prestanda. Att mäta dessa värden och få exakta resultat kan dock 

vara svårt eftersom andra aktiviteter på datorn kan påverka resultaten. Dessa egenskaper 

ligger dock inte i fokus för arbetet och har därför också valts bort. 
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4 Genomförande 

Detta kapitel går igenom experimentmiljöns design och implementation och tar upp 

förändringar som skett under implementationens gång. Utöver detta går kapitlet 

överblickande igenom de tekniker och miljöer som använts i utvärderingen. 

4.1 Experimentmiljö 

Experimentmiljön är ett program som består av två stycken fönster, enligt Figur 11 nedan. 

Det ena fönstret innehåller själva simuleringen med en testmiljö och agenterna medan det 

andra fönstret är en kontrollpanel. I kontrollpanelen väljer man vilken teknik, testmiljö och 

gruppstorlek man vill använda för simuleringen som tillsammans bildar ett testfall. 

Programmet simulerar sedan agenterna enligt testfallets parametrar och mäter de mått som 

nämnts i metodbeskrivningen. 

 

 Experimentmiljön. Figur 11

4.1.1 Design 

Experimentmiljön är implementerad i programmeringsspråket C# (C-sharp) tillsammans 

med Microsoft XNA. XNA är en plattform för spelutveckling till Windows, Xbox 360 samt 

Windows Phone. Ett alternativ till att använda C# med XNA som övervägdes var spelmotorn 

Unity. Fördelen med att använda Unity skulle vara att motorn redan innehåller både 

kollisionshantering och vägplanering. Trots detta valdes Unity bort till förmån för XNA då 

man har bättre kontroll över programmet. Att använda Unity skulle medföra att programmet 

innehåller fler komponenter och funktioner än nödvändigt vilket är irrelevant för arbetet.  
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 Programmets klassdiagram. Figur 12

Program-klassen är startpunkten i programmet och dess enda uppgift är att skapa de två 

fönstren när programmet körs. ControlPanelForm är kontrollpanelfönstrets klass och 

använder Windows Forms för fönsterhanteringen och de komponenter som fönstret 

innehåller, exempelvis knappar och etiketter. Main-klassen är programmets ”huvudklass” 

och tar hand om fönstret som simuleringen sker i. Eftersom simuleringen sker i ett fönster 

och inställningarna i ett annat behöver de kommunicera med varandra, vilket görs genom 

Settings-klassen som utnyttjar designmönstret Singleton. Main innehåller även de 

testmiljöer som använts i utvärderingen. 

Level är en basklass för testmiljöerna och innehåller och hanterar information om den 

aktuella miljön och dess agenter. Varje Level-objekt innehåller ett navigationsnät (NavMesh) 

för att representera de öppna ytor som agenterna kan gå på. Navigationsnätet skapas genom 

att lägga in polygoner (Polygon) och sedan generera noder (NavMeshNode) och kanter 

(NavMeshEdge) från polygonerna för att skapa den graf som A*-algoritmen sedan kan 

använda som sökrymd. Level innehåller även information om miljöns hinder, alltså väggarna 

och dessa skapas med hjälp av fysikbiblioteket Farseer Physics Engine (Farseer Physics, 

2011). 

Vehicle är en klass som efterliknar den fordonsmodell som Buckland beskrivit (2005). Den 

innehåller alltså information om agentens position, hastighet och orientering. Agent-klassen 

ärver Vehicle-klassen och denna implementerar och använder de styrbeteenden som den 

aktuella tekniken innehåller. Styrbeteendena är implementerade enligt beskrivningarna i 

bakgrundskapitlet. 

När simuleringen av ett testfall körs utförs ett antal olika moment varje tidssteg i 

simuleringen. Listan nedanför representerar övergripande de delsteg som sker i varje 

tidssteg: 

Main 

ControlPanelForm 

Program Settings 

Level 

EnvironmentA EnvironmentB EnvironmentC 

Agent 

Vehicle 

NavMesh NavMeshNode 

NavMeshEdge 

Polygon 
Farseer * 

* 
* 

* 

* 
* 

0..1 

2 

0..1 
0..1 

0..1 

0..1 

0..1 0..1 
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1. Uppdatera samtliga agenter enligt följande: 

a. ”Tagga” närliggande agenter, dvs. notera vilka agenter som flockbeteendena 

ska påverkas av. 

b. Beräkna agentens totala styrkraft enligt de styrbeteenden som den aktuella 

tekniken använder. 

c. Applicera styrkraften för att uppdatera agentens position, hastighet och 

orientering. 

2. Utför kollisionsdetektion och eventuell kollisionshantering. 

3. Kontrollera om samtliga agenter nått sina respektive målpunkter. 

a. Om så är fallet, avsluta loopen och beräkna mätvärden. 

4.1.2 Vägplanering med A* 

A* har implementerats och använder sig av navigationsnät för varje miljö. När man 

använder navigationsnät finns det några olika sätt att representera sökgrafen. Grafens noder 

kan exempelvis representeras av polygonernas mittpunkter, polygonernas hörn, 

polygonernas kanter eller en kombination av dessa (Patel, 2013). En överblick av dessa 

alternativ finns i Figur 13 nedan. För detta arbete valdes polygonernas hörn som noder till 

grafen, vilket innebär att polygonernas kanter även blir kanter i grafen. Hörn som noder ger 

en lagom mängd noder att söka igenom och passar bättre i vissa situationer än exempelvis 

polygoners mittpunkter. 

 

 Noder av polygoners mittpunkter, kanter eller hörn (vänster till höger). Figur 13

När algoritmen har beräknat vägen finns det några optimeringar som har införts. Eftersom 

sökrymdens noder motsvarar polygonernas hörn innebär detta att de vägar som tas fram kan 

ligga längs med väggarna. Detta ger effekten att agenterna försöker gå in i väggarna eftersom 

de vill gå mitt på vägen. Genom att förskjuta vägen en bit längs med väggarnas normaler kan 

agenterna gå på vägen utan problem. En annan optimering som införts är att ta bort noder 

mellan två andra noder som har fri sikt. Figur 14 nedan visar de två optimeringar som 

utförts. 
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 Omodifierad väg till slutgiltig väg (vänster till höger). Figur 14

Den heuristiska funktionen som A* använder kan implementeras på flera olika sätt. För 

detta arbete har den heuristiska funktionen implementerats som det euklidiska avståndet 

mellan en nod och slutnoden, alltså fågelavståndet. Att använda det euklidiska avståndet 

innebär att den heuristiska funktionen aldrig kommer överskatta det verkliga avståndet, 

vilket garanterar att A*-algoritmen ger den optimala vägen om en sådan existerar. Det finns 

mer avancerade heuristiska funktioner som är effektivare än detta, som exempelvis den 

heuristiska funktionen som presenteras i Computing the Shortest Path: A* Search Meets 

Graph Theory (Goldberg & Harrelson, 2005). I denna variant använder man det euklidiska 

avståndet tillsammans med landmärken i miljön för att minska antalet beräkningar som 

behöver göras. Eftersom arbetet inte kör vägplaneringen kontinuerligt i simuleringen och 

beräkningstiden inte är aktuell att mäta är en sådan funktion onödig att implementera. 

4.1.3 Kollisionshantering 

Trots att vägplaneringsalgoritmen beräknar en väg genom miljön som är fri från hinder 

behövs fortfarande kollisionshantering. Dels för att agenterna kan kollidera med varandra 

men även för att agenterna fortfarande kan avvika från vägen de följer, då de påverkas av ett 

antal olika styrbeteenden. 

Kollisionshantering är ett stort område och att implementera både detektion och hantering 

av kollisioner från grunden för detta arbete hade tagit för lång tid. Istället används Farseer 

Physics Engine (Farseer Physics, 2011) som är ett fysikbibliotek till XNA. Att använda detta 

innebär att man får en stabil kollisionshantering på betydligt kortare tid än att implementera 

det från grunden.  

4.1.4 Vägföljningsbeteendet 

Till en början implementerades vägföljningsbeteendet enligt Bucklands beskrivning (2005) 

och inte som beskrivet i bakgrundskapitlet. Anledningen till detta var att Bucklands sätt att 

implementera beteendet var det snabbaste sättet att få ett fungerande beteende. Denna 

implementation tar den lista med punkter som gör upp agentens väg och gör dessa punkter 

till ”delmål” som behöver besökas i ordning. Sökbeteendet tillämpas sedan mot det första 

delmålet och när agenten kommit inom en viss räckvidd växlar beteendet till nästa delmål. 
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I Figur 15 nedan har agenten i den röda cirkeln fastnat i ett hörn. På grund av 

vägföljningsbeteendets implementation försöker den ta sig till delmålet i den blå cirkeln, 

trots att den egentligen ska gå i den riktning som agenten i den gröna cirkeln är på väg. Det 

som har hänt är att agenten har blivit knuffad av flera andra agenter innan den lyckats ta sig 

till delmålet. När den väl tagit sig loss från de övriga agenterna har den hamnat på en plats 

där sökbeteendet inte längre räcker till för att ta sig dit den ska. 

 

 En agent har fastnat på grund av vägföljningsbeteendet. Figur 15

Just detta problem hade kunnat lösas genom att periodiskt kontrollera om agenten sitter fast 

och i så fall beräkna en ny väg till mål från agentens position. Detta tillägg implementerades 

och problemet löstes. Det fanns dock fortfarande ett annat problem som inte åtgärdades, 

nämligen att en mängd agenter fastnar runt ett delmål. Det som sker i ett sådant fall är att 

några få agenter når delmålet och ska vidare till nästa. Under tiden har fler agenter som vill 

till första delmålet omringat den första gruppen agenter och trycker inåt mot delmålet. På så 

sätt fastnar de första agenterna eftersom de flesta vill in till delmålet medan de få som nått 

delmålet vill ta sig ut mot nästa delmål. Att beräkna en ny väg här hjälpte inte eftersom 

vägen som skapades började där agenterna redan var och samma situation uppstod. 

För att lösa detta implementerades den variant av vägföljningsbeteendet som Reynolds 

(1999) beskrivit som istället för att använda delmål uppskattar agentens framtida position 

och beräknar närmaste punkt på vägen från den positionen. Sedan tillämpas styrbeteendet 

mot den punkten. Detta löste genast de två problem som uppstod med den tidigare 

varianten. Ett nytt problem som dök upp var dock att agenterna ibland fick fram en punkt på 

vägen de redan passerat, vilket innebar att agenten vände håll och gick åt fel håll längs 

vägen. Genom att kontrollera att agentens nya sökpunkt inte befann sig längre bak på vägen 

än den tidigare punkten löstes detta. Söderstedt (2012) använder i sitt examensarbete en 

modifierad variant av denna implementation. 

Vid ett senare tillfälle upptäcktes det att agenter fortfarande kunde fastna på vissa ställen när 

andra agenter knuffar dem till udda positioner och detta problem uppstod för samtliga 

tekniker i minst en av miljöerna. Detta löstes genom att helt enkelt kontrollera om en agent 

fastnat. Om en agent känner av att den inte rört sig någonstans på två sekunder kommer den 

att beräkna en ny väg från sin nuvarande position. 
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I efterhand upptäcktes två varianter av den första implementationen som beskrivits av Green 

(2000) och som möjligtvis skulle lösa problemen. Den variant som implementerades tidigare 

kallar Green för “Grappling hooks” och styr helt enkelt agenterna mot ett delmål i taget som 

nämnt tidigare. De två varianterna på detta kallas “Dog on a string” och “Reprojection”. “Dog 

on a string” flyttar agenten längs med vägen med en förbestämd hastighet. “Reprojection” 

däremot följer delmålen likt “Grappling hooks” men istället för att följa dem i ordning tar 

den reda på vilket delmål som är närmast (åt rätt håll) och går mot den. Denna variant skulle 

möjligtvis kunna lösa de problem som uppstod med “Grappling hooks”-varianten. 

4.1.5 Hinderundvikelsebeteendet och väggundvikelsebeteendet 

I början var det planerat att använda styrbeteendet hinderundvikelse (eng. obstacle 

avoidance), vars mål är att upptäcka potentiella kollisioner i agentens färdriktning och styra 

runt dessa. Tanken var att detta beteende skulle hjälpa en agent att undvika väggar. Under 

implementationens gång upptäcktes det att detta styrbeteende förmodligen inte skulle vara 

till så stor nytta för agenterna i det här fallet. 

Hinderundvikelsebeteendet bidrar inte med så mycket till detta arbete då den styr bort från 

hinder i färdriktningen. Eftersom agenterna redan följer en väg och det inte finns några 

rörliga hinder är chansen minimal att de potentiella kollisionerna 

hinderundvikelsebeteendet upptäcker kommer orsaka några problem. Eftersom de övriga 

agenterna är “vänliga” behöver dessa inte undvikas på samma sätt som övriga hinder (i det 

här fallet väggar). 

Istället är väggundvikelsebeteendet mer aktuellt än hinderundvikelsebeteendet i detta 

arbete. Vägarna som tas fram med A* ligger tätt intill väggarna i miljön och trots att man 

skjuter ut vägarna en bit går agenterna fortfarande väldigt tätt intill väggarna. Vid ett stort 

antal agenter kommer de knuffas med varandra för att försöka hålla sig på vägen. Detta 

innebär att några av agenterna vid tillfällen kommer knuffas in och skrapas mot väggar och 

på så sätt förlora fart. Genom att använda väggundvikelsebeteendet kommer agenterna att 

styra bort från väggarna vilket gör att de undviker att skrapa i väggarna och lär undvika att 

tappa fart och på så sätt få en bättre tid. 

4.1.6 Testfall och resultat 

Syftet är som tidigare nämnt att utvärdera några olika tekniker. Teknikerna som består av ett 

antal styrbeteenden samt en beräkningsmodell kommer att testas i några olika testfall. Varje 

testfall är en kombination av en teknik, en miljö, samt en gruppstorlek. När ett testfall körs 

kommer den aktuella tekniken att styra ett antal agenter (beroende på gruppstorlek) genom 

den aktuella testmiljön. När samtliga agenter nått sina respektive målpunkter avslutas 

testfallet och beräknar resultatet av de mått som nämnts i metodbeskrivningen, alltså 

agenternas tid och väglängd. Mätvärdena presenteras i programmet och genom att 

importera dem till exempelvis Microsoft Excel kan man generera diagram av dessa. 

Tiden mäts genom att mäta från simuleringens start tills att samtliga agenter nått sina 

respektive målpunkter. I Figur 16 nedan har en tidig mätning gjorts på teknik A i miljö A 

utan färdigbalanserade vikter på tekniken. Stapeln för ”1 agent” motsvarar den optimala 

tiden. 
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 Totala tiden för teknik A i miljö A. Figur 16

Agenternas väglängd mäts genom att varje tidssteg mäta och spara undan avståndet från 

agentens nuvarande position till agentens position i förra tidssteget. På så sätt får man fram 

hur långt agenten har gått under simuleringens gång. Denna längd kan sedan jämföras med 

agentens optimala vägs längd, som tagits fram via A*. I Figur 17 nedan har en tidig mätning 

likt Figur 16 utförts. Teknik A har testkörts i miljö A (utan ordentligt konfigurerade vikter) 

och här har både den genomsnittliga optimala väglängden samt den genomsnittliga faktiska 

väglängden för alla agenter mätts. 

 

 Väglängder för teknik A i miljö A. Figur 17

4.2 Tekniker 

En stor del av arbetet har gått ut på att bestämma vilka styrbeteenden som ska användas för 

varje teknik. Det är viktigt att välja sådana kombinationer som dels passar problemet men 

även är intressanta att utvärdera och jämföra. Teknikerna har testats i varje miljö två gånger 

var, en gång med 10 agenter och en gång med 50 agenter. 

4.2.1 Teknik A: Vägföljnings- och flockbeteende 

Denna teknik utnyttjar vägföljningsbeteendet samt flockbeteendena, alltså separation, 

sammanhållning och formering. Dessa fyra styrbeteenden är nödvändiga för att få det totala 

beteende som får agenterna att dels navigera genom miljön men samtidigt hålla sig 

tillsammans som en grupp. Som beräkningsmodell för att slå samman beteendena används 

”viktad trunkerad summa”. 
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4.2.2 Teknik B: Vägföljnings-, flockbeteende 

Teknik B använder samma styrbeteenden som teknik A. Det som skiljer dessa tekniker åt är 

vilken beräkningsmodell som används för att kombinera styrkrafterna från styrbeteendena. I 

denna teknik används ”prioriterad viktad trunkerad summa” som beräkningsmodell och är 

lite mer avancerad än ”viktad trunkerad summa” då den även prioriterar vissa 

styrbeteendens krafter över andra. 

4.2.3 Teknik C: Vägföljnings-, flock- och väggundvikelsebeteende 

Denna teknik bygger vidare på teknik A genom att lägga till ett styrbeteende, nämligen 

väggundvikelsebeteendet. Tanken med denna kombination är att undvika att agenter trycks 

in i väggar av andra agenter och på så sätt förlorar fart då de skrapar i väggarna de går längs. 

Likt teknik A använder denna teknik beräkningsmodellen ”viktad trunkerad summa”. 

4.2.4 Teknik D: Vägföljnings-, flock- och väggundvikelsebeteende 

Teknik D har samma beteenden som teknik C. Skillnaden mellan teknikerna ligger i vilken 

beräkningsmodell som används likt teknik A och B och för denna teknik används 

”prioriterad viktad trunkerad summa”. 

4.3 Testmiljöer 

Teknikerna som utvärderas har sina respektive fördelar och nackdelar. För att få ett så 

rättvist resultat som möjligt har teknikerna testats i flera miljöer. Miljöerna som valts 

representerar olika typer av miljöer som kan tänkas finnas i dataspel och som fortfarande 

fokuserar på trängsel. Nedan finns de tre miljöer som skapats och som tillsammans bildar ett 

bra urval av olika typer av situationer som kan uppstå i spel. 

4.3.1 Miljö A: Korridorer 

Inomhusmiljöer med korridorer och andra begränsade utrymmen är en vanlig situation i 

spel och i det här fallet innehåller testmiljön tre stycken rum anslutna till varandra via 

korridorer. Mittenrummet innehåller fyra stycken pelare som extra hinder. Ytorna i den här 

miljön är relativt öppna och av denna anledning borde denna miljö vara relativt enkel att 

navigera för agenterna. 
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 Korridorsmiljö. Figur 18

4.3.2 Miljö B: Grottsystem 

En grottmiljö är en typisk miljö bland dataspel och tanken med denna testmiljö är att utsätta 

agenterna för smala gångar där högst en eller två agenter får plats i bredd. Detta skapar en 

påfrestning för agenterna och det blir intressant att se hur fort teknikerna lyckas ta sig 

igenom då det lär uppstå köer i de sektioner som bildar ”flaskhalsar”. 

 

 Grottsystem. Figur 19
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4.3.3 Miljö C: Skog 

Denna miljö skiljer sig från de andra två på så sätt att det finns många möjliga vägar 

samtidigt som den innehåller många hinder som föreställer träd i en skog. Trots att hindren 

står tätt lär det inte uppstå lika mycket köbildning som i miljö B eftersom agenterna här kan 

sprida ut sig på flera håll.  

 

 Skog. Figur 20
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5 Resultat 

5.1 Testfall 

Innan resultaten från testningen presenteras kommer en sammanfattning av vad det är som 

faktiskt har testats. Totalt fyra tekniker har testats i tre stycken miljöer med 10 respektive 50 

agenter var. Varje teknik består av flera styrbeteenden tillsammans med en 

beräkningsmodell, enligt Tabell 2 nedan. 

Tabell 2 Översikt över teknikernas styrbeteenden och beräkningsmodeller 

 Styrbeteenden Beräkningsmodell 

Teknik A Vägföljning + flock Viktad trunkerad summa 

Teknik B Vägföljning + flock Prioriterad viktad trunkerad summa 

Teknik C Vägföljning + flock + väggundvikelse Viktad trunkerad summa 

Teknik D Vägföljning + flock + väggundvikelse Prioriterad viktad trunkerad summa 

 

Båda beräkningsmodellerna innehåller en vikt för varje styrbeteende som bestämmer hur 

mycket varje styrbeteendes styrkraft ska påverka den resulterande styrkraften. Genom att 

justera dessa vikter kan man alltså påverka teknikens beteende som påverkar hur bra den 

presterar. Varje teknik har därför viktats manuellt för att hitta en så bra balans som möjligt. 

När tekniker har så många vikter som teknikerna i detta arbete kan det ta lång tid att hitta en 

bra balans som ger bästa möjliga resultat. Ju längre tid man lägger på att finjustera vikterna 

desto bättre resultat lär man få. För att få det så rättvist som möjligt har det lagts ner lika 

lång tid för att hitta så bra vikter som möjligt för varje teknik.  

5.2 Utvärdering 

Den optimala tiden för en teknik beskrevs i metodbeskrivningen (kap. 3.2) som den tid det 

tar för en ensam agent att gå från start till mål. 

Tabell 3 Optimal tid för varje teknik i varje miljö (mätt i sekunder). 

 Miljö A Miljö B Miljö C 

Teknik A 11,18336 14,10003 6,81668 

Teknik B 11,20002 14,11669 6,81668 

Teknik C 11,28336 14,2667 6,850014 

Teknik D 11,35002 14,27781 6,850014 

 

I Tabell 3 kan man se att för samtliga fall har teknik A och B en bättre optimal tid än teknik C 

och D för alla miljöer. Förklaringen till detta är förmodligen att teknik C och D använder 

väggundvikelsebeteendet vilket gör att dessa agenter håller sig undan från väggarna och 

därför kommer längre ifrån den optimala vägen som ofta går tätt intill väggarna.  
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5.2.1 Resultat i miljö A 

Miljö A representerar som tidigare nämnt (kap. 4.3) en inomhusmiljö med långa korridorer. 

Gångarna i denna miljö är ganska breda och det finns därmed gott om utrymme för 

agenterna att färdas i. 

 

 Resultatet av teknikernas tidsprestationer i miljö A (mätt i sekunder). Figur 21

I Figur 21 ovan ser man de genomsnittliga tider som det tog för agenterna för varje teknik att 

ta sig från start till mål. Resultatet är för det mesta väldigt jämnt mellan de olika teknikerna 

och den största skillnaden som mätts ligger på 1,1 sekunder (mellan teknik A och D med 10 

agenter var). För både 10 respektive 50 agenter är teknik A den som presterat sämst och 

teknik D den som presterat bäst. 

 

 Teknikernas genomsnittliga väglängd (i pixlar) i miljö A. Figur 22

I miljö A är den uppmätta optimala vägen 1738 pixlar lång. Enligt Figur 22 är resultaten här 

också ganska jämna. Agentera för teknik A, B och C med en gruppstorlek om 50 har i denna 

miljö gått nästan exakt lika lång väg medan agenterna för teknik D har gått aningen kortare. 
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När det gäller gruppstorleken om 10 agenter har teknik A det sämsta resultatet igen (likt 

tidsmåttet). Teknik B har i det här fallet snäppet kortare väg än teknik D trots att teknik D 

hade en bättre tid än teknik B som nämndes tidigare. 

5.2.2 Resultat i miljö B 

Miljö B som är en grottmiljö består av väldigt trånga och smala gångar som gör det svårt för 

agenterna att gå igenom. I vissa delar av miljön får det endast plats en agent i bredd vilket 

gör att agenterna behöver gå i led för att ta sig igenom. Detta medför även att det är mer 

intressant att titta på agenternas tidsprestation än väglängd i det här fallet. Främst beror 

detta på att det helt enkelt bara finns en väg agenterna kan tänkas gå och det är då mer 

intressant att se hur fort de lyckas göra det. 

 

 Tiden (i sekunder) för samtliga tekniker och gruppstorlekar i miljö B. Figur 23

Resultaten för teknik B, C och D i Figur 23 är väldigt jämna både för 10 respektive 50 

agenter. Teknik D presterar bäst vid båda tillfällena men skillnaden gentemot teknik B och C 

är minimal. Teknik A däremot presterar sämst och är över en sekund långsammare än övriga 

tekniker både vid 10 och 50 agenter. 
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 Teknikernas väglängder (i pixlar) i miljö B för båda gruppstorlekarna. Figur 24

Som tidigare nämnt är miljön såpass trång att man inte kan förvänta sig någon större 

skillnad i teknikernas väglängder, vilket även syns i diagrammet ovan (Figur 24). Samtliga 

tekniker presterar väldigt lika och det skiljer inte mer än 82 pixlar mellan den kortaste och 

längsta vägen. Åter igen är teknik A den teknik som presterar sämst vid båda 

gruppstorlekarna. Den teknik som presterar bäst är teknik B som har en lite kortare väg än 

övriga tekniker både vid 10 och 50 agenter. 

5.2.3 Resultat i miljö C 

Miljö C representerar en skog och det finns därmed många vägar att välja mellan. Agenterna 

kan då lättare dela upp på sig och ta sig fram snabbt snarare än att det skapas flaskhalsar 

som tar tid att lösas upp. Detta innebär att agenterna kan ta sig fram snabbt och med en kort 

väg. 

 

 Teknikernas tid från start till mål (i sekunder) i miljö C. Figur 25
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När det gäller tid för teknikerna i miljö C presterar teknik D bäst, tätt följt av teknik C och B 

samt till sist teknik A. Detta gäller för teknikerna både vid 10 och 50 agenter. 

 

 Väglängder (i pixlar) för alla tekniker och gruppstorlekar i miljö C. Figur 26

Diagrammet ovan (Figur 26) visar teknikernas väglängder i miljö C. Med en optimal väg på 

1085 pixlar och den längsta vägen på 1142 pixlar är skillnaderna otroligt små. Trots detta är 

teknik A den tekniken med längst vägar både vid 10 och 50 agenter. Teknik C presterar bäst 

här med kortast väg vid 10 (delat med teknik D) och 50 agenter. 

5.3 Analys 

Programmet som utvecklats är inte deterministiskt. Detta innebär att man inte kan 

garantera att resultaten från mätningarna blir samma varje gång man utför testerna. För att 

motverka olikheter och få ett så rättvist resultat som möjligt har alla testfall körts på samma 

dator vid tre olika tillfällen. Resultaten ovan är baserade på det genomsnittliga resultatet 

från de tre körningarna. 

De viktningar som gjorts för teknikerna i detta arbete är inte miljöspecifika. En viktning per 

teknik har gjorts som använts i samtliga miljöer. Miljöspecifika viktningar hade förmodligen 

kunnat uppnå bättre resultat för teknikerna i varje miljö men valdes bort av främst två 

anledningar. Den första anledningen är att med fler viktningar hade det inte kunnat läggas 

lika mycket tid per viktning som det gjorts i detta arbete. Det hade gjort det svårare att 

avgöra exakt hur väl teknikerna viktats i förhållande till varandra i varje miljö vilket skulle 

kunna ge ett orättvist resultat. Med en gemensam viktning för samtliga miljöer får man en 

mer stabil indikation på att förhållandet teknikernas viktningar är mer rättvist då man testar 

viktningen i tre olika situationer. Den andra anledningen är att man med en gemensam 

viktning för samtliga miljöer får en viss fördel när man utvecklar ett spel. Tekniken lär 

automatiskt fungera i nya miljöer som läggs till och man behöver inte lägga ner tid på att 

manuellt justera teknikens vikter för varje miljö. 

5.3.1 Genomsnittlig tid 

Tidsmåttet är det mest intressanta måttet i detta arbete. Man föredrar nog helst att 

agenterna kommer fram snabbt, oavsett hur lång väg de tar. Av resultaten i samtliga miljöer 
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att döma verkar teknik D vara den teknik som presterar bäst i samtliga miljöer och 

gruppstorlekar. Teknik B har näst bäst resultat i samtliga miljöer men i miljö C har teknik C 

nästan exakt samma värden som teknik B. Teknik A är den teknik som har genomgående 

sämst resultat. 

För att försöka analysera varför resultaten blev som de blev kan man titta på vad teknikerna 

har gemensamt. Teknik D och B som fick de bästa resultaten använder samma 

beräkningsmodell, nämligen “prioriterad viktad trunkerad summa”. Denna 

beräkningsmodell är mer avancerad än den beräkningsmodell teknik A och C använder på så 

sätt att man prioriterar de styrbeteenden som är viktigare. 

Teknik C, som endast är snäppet sämre än B och D använder likt teknik D 

väggundvikelsebeteendet. Teknik A däremot använder inte detta beteende och är betydligt 

sämre än övriga tekniker i alla miljöer. Detta tyder på att väggundvikelsebeteendet är 

fördelaktigt, vilket var förhoppningen när beteendet valdes ut (kap. 4.1), men samtidigt att 

beräkningsmodellen spelar en stor roll. Teknik D som använder både 

väggundvikelsebeteendet och den mer avancerade beräkningsmodellen fick bäst resultat 

medan teknik B och C som hade var sin av dessa två egenskaper var nästan jämnlika med 

fördel till teknik B som hade den mer avancerade beräkningsmodellen. 

Teknikernas tidsresultat är även intressant om man jämför med de optimala tiderna som 

mättes genom att låta en agent gå själv för varje teknik. Som det nämndes tidigare (kap. 5.3) 

hade teknik A den bästa optimala tiden medan teknik D hade den sämsta, vilket är intressant 

eftersom det nu med 10 respektive 50 agenter var tvärtom. 

5.3.2 Genomsnittlig väglängd 

Utöver agenternas genomsnittliga tid från start till mål har även den genomsnittliga längden 

på vägarna de gått mätts. Resultaten visar att skillnaderna mellan teknikerna inte är särskilt 

stora. Den största skillnaden som observerats är 236 pixlar i miljö B mellan den optimala 

vägens längd och längden på den väg agenterna gick för teknik A med 50 agenter. Detta 

resultat är inte särskilt förvånande då samtliga tekniker utgår från den optimala vägen och 

försöker hålla sig till denna så gott det går. Det som gör att längderna varierar kommer från 

att agenterna knuffar omkring varandra så att de hamnar längre ifrån den optimala vägen. 

Hur teknikerna presterat i varje miljö med avseende på väglängd är mer varierande jämfört 

med resultaten från tidsmåttet. Teknik A är även här den sämsta tekniken överlag även om 

det endast handlar om några tiotal pixlars skillnad. I miljö A har teknik B den kortaste vägen 

för 10 agenter medan teknik D har den kortaste vägen för 50 agenter. Teknik B och C har för 

övrigt lika långa vägar som teknik A för 50 agenter. 

I miljö B som är en väldigt trång och smal miljö mäter samtliga tekniker väldigt jämna 

resultat. Teknik B är aningen bättre än C och D medan teknik A är aningen sämre. 

Skillnaderna är dock otroligt små i denna miljö vilket kan förklaras av att miljön har såpass 

ont om utrymme att det helt enkelt inte kan bli mycket längre vägar. Detta mått är på så sätt 

inte särskilt intressant för just denna miljö utan det är då mer intressant att titta på 

tidsmåttet som nämnts tidigare. 

Miljö C har de absolut jämnaste värdena bland teknikerna av de tre miljöerna. Teknik B, C 

och D är i stort sett likvärdiga medan teknik A har något längre väg. Anledningen till dessa 

jämnlika resultat beror på att miljön har så många olika vägar att välja mellan. På grund av 
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detta delar agenterna upp sig på flera olika vägar vilket gör att det uppstår färre samlingar av 

agenter och att de därmed kan följa sina optimala vägar enklare utan att bromsas upp av 

andra agenter. 

Allt som allt verkar väggundvikelsebeteendet vara någorlunda hjälpsamt. Trots att beteendet 

gör att agenterna håller sig längre ifrån väggar och därmed får lite längre väg får teknikerna 

med detta beteende fortfarande kortare väg än teknik A. Teknik B däremot som inte heller 

har detta styrbeteende men som har den mer avancerade beräkningsmodellen får totalt det 

bästa resultatet när det gäller väglängd, tätt följt av teknik D som använder samma 

beräkningsmodell och även väggundvikelsebeteendet. 

Med sådana små skillnader bland väglängderna som observerats är det dock mer intressant 

att titta på teknikernas tidsprestationer. När man utvecklar spel är det förmodligen mer 

intressant att agenterna tar sig fram snabbt än att de går en väg som är 100 pixlar längre än 

en annan. Att det är så små skillnader i väglängd mellan tekniker hade förmodligen kunnat 

förutses i början av arbetet när väglängden valdes som ett av de mått som skulle mätas. 

Anledningen till att detta inte förutsågs var för att det i början av arbetet inte var helt 

planerat hur agenternas vägplanering skulle implementeras och det då fortfarande fanns en 

möjlighet för mer varierande resultat. Så som experimentmiljön till slut implementerades 

ledde till att teknikerna fick väldigt jämna resultat. 

5.3.3 Jämförelser med resultat från relaterade arbeten 

Ett tidigare examensarbete (Söderstedt, 2012) utvärderade likt detta arbete kombinationer 

av styrbeteenden och beräkningsmodeller för grupper av agenter som navigerar i en miljö. I 

det arbetet använder Söderstedt tre tekniker, varav två av dessa motsvarar teknik A och B 

från detta arbete. Den tredje tekniken Söderstedt använder består endast av 

vägföljningsbeteendet och använder alltså inget flockbeteende eller beräkningsmodell. I 

arbetet kommer Söderstedt fram till att den enklaste tekniken med endast 

vägföljningsbeteendet presterade sämst medan teknik 2 (som motsvarar teknik A i detta 

arbete) presterade bäst. Skillnaderna gentemot detta arbete där teknik B är bättre än A kan 

förmodligen förklaras genom att beräkningsmodellerna förmodligen har viktats annorlunda 

än i Söderstedts arbete eller att styrbeteendena kan vara implementerade annorlunda. 

Ett annat examensarbete (Billander, 2007) utvärderade styrbeteenden i en trafikmiljö. Där 

representerar agenterna bilar som följer en väg och undviker kollisioner med andra agenter. 

Experimentmiljön som användes var dock inte anpassad för att representera bilar och i vissa 

extremfall kunde agenterna bete sig på ett icke önskvärt sätt. Främst på så sätt att istället för 

att tillämpa bromskrafter så svängde bilarna hellre av vägen. I de flesta situationer klarade 

agenterna däremot av att hantera situationerna bra. Billander sammanfattar arbetet med att 

styrbeteenden är användbara och flexibla, men att det krävs mycket finjustering för att få ett 

bra resultat. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med examensarbetet var att utvärdera olika tekniker bestående av styrbeteenden och 

beräkningsmodeller som styr grupper av agenter genom trånga spelmiljöer. Fyra stycken 

tekniker implementerades och tre olika testmiljöer skapades som representerar typiska 

miljöer från dataspel. De två första teknikerna består av vägföljningsbeteendet samt 

flockbeteendena och det som skiljer dem åt är vilken beräkningsmodell som används för att 

kombinera beteendenas styrkrafter. Den första använder en enkel beräkningsmodell medan 

den andra använder en mer avancerad variant. De två andra teknikerna bygger vidare på de 

två första och båda lägger till ett väggundvikelsebeteende. 

En experimentmiljö utvecklades där teknikerna kunde utvärderas i de olika testmiljöerna 

med två olika gruppstorlekar om 10 respektive 50 agenter. Styrbeteendena implementerades 

enligt beskrivningarna i bakgrundskapitlet (kap. 2.5). Några justeringar behövde dock 

införas, främst för vägplaneringsalgoritmen och vägföljningsbeteendet då agenter annars 

kunde fastna i vissa situationer, som nämndes i genomförandekapitlet (kap. 4.1). 

Resultaten från experimentet tyder på att en teknik med väggundvikelsebeteendet är 

snäppet bättre än en teknik utan detta beteende, åtminstone ur tidssynpunkt. Med 

väggundvikelsebeteendet blir vägen agenterna går aningen längre, dock är skillnaden så liten 

att det inte är relevant i en praktisk situation. Även vilken beräkningsmodell som teknikerna 

använde spelade roll för resultatet. De två tekniker med den mer avancerade 

beräkningsmodellen ”prioriterad trunkerad viktad summa” presterade i de flesta situationer 

bättre än de teknikerna med den enklare beräkningsmodellen ”trunkerad viktad summa”. 

Då teknikerna inte är deterministiska kan man inte garantera att man får samma resultat 

som mätts i detta arbete vid andra tillfällen. Detta tillsammans med det faktum att 

teknikernas tid och väg är högst beroende av hur välbalanserade teknikernas vikter är bidrar 

till att de tekniker som presterat bäst i detta arbete inte garanterat gör det i andra 

situationer. Resultaten från arbetet visar dock att det är möjligt för dessa tekniker att ge en 

fullt acceptabel prestation då de värden som mätts inte är dåliga utan helt acceptabla, även 

om det finns möjlighet till förbättring. Styrbeteenden är på så sätt ett bra alternativ när man 

utvecklar spel-AI och tekniken är väldigt flexibel och användbar. Viktandet av 

beräkningsmodellerna är den största nackdelen med styrbeteenden och kräver mycket 

finjustering för att få ett bra resultat. 

6.2 Diskussion 

Det är svårt att säga exakt hur trovärdiga resultaten som tagits fram är. Dels för att 

styrbeteenden allmänt inte är deterministiska, vilket innebär att man inte kan garantera att 

de värden som mätts är samma i andra situationer som med annan hårdvara exempelvis. 

Utöver icke-determinismen är resultaten av just tid och väglängd väldigt beroende av hur 

styrbeteendena har viktats och det är möjligt att man skulle kunna få väldigt annorlunda 

resultat om man har andra vikter på teknikerna. Att balansera teknikernas vikter är en svår 

och tidskrävande process och ju längre tid man lägger ner på att finjustera vikterna desto 

bättre resultat lär man kunna uppnå. Resultaten som fåtts fram i detta arbete är dock 

positiva och håller en nivå man skulle kunna tänka sig använda i en mer praktisk situation, 
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som i ett dataspel, vilket visar att styrbeteenden är ett seriöst alternativ när man utvecklar AI 

för spel. Det går också att påstå att resultaten från arbetet är någorlunda trovärdiga då 

tidigare artiklar och arbeten tyder på samma sak, att styrbeteenden är en användbar och 

flexibel teknik som passar bra för AI i spel (Reynolds, 1999; Buckland, 2005; Söderstedt, 

2012). 

För att återknyta till frågeställningen i problemformuleringen som löd: ”Vilka kombinationer 

av styrbeteenden är effektiva med avseende på tid och vägval för att styra en grupp 

autonoma agenter genom trånga spelmiljöer?”, så kan man säga att en kombination 

bestående av vägföljnings-, flock-, och väggundvikelsebeteendena med den mer avancerade 

beräkningsmodellen ”prioriterad trunkerad viktad summa” är den mest effektiva tekniken av 

de fyra som utvärderats i arbetet med avseende på tids- och vägvalseffektivitet i trånga 

miljöer. Samtidigt är resultaten mellan samtliga tekniker väldigt jämna och man kan därför 

anse att alla kombinationer av styrbeteenden som använts i arbetet är effektiva i trånga 

miljöer. Det är kanske i så fall viktigare att man använder den mer avancerade 

beräkningsmodellen då resultaten tyder på att denna bidrar oavsett vilka styrbeteenden som 

används. 

Utöver dataspel kan man även ha nytta av styrbeteenden inom andra områden. En 

samhällelig aspekt som nämndes i bakgrundskapitlet är att med hjälp av styrbeteenden 

simulera människor i nödevakueringar. På detta sätt kan man utvärdera olika typer av 

miljöer för att upptäcka farliga situationer som skulle kunna tänkas uppstå. Det kan till 

exempel handla om att upptäcka flaskhalsar i nödutgångar eller liknande för att kunna 

förhindra olyckor. Pan, Han, Dauber och Law (2005) använder styrbeteenden tillsammans 

med andra sociala beteenden för att simulera människor i nödutgångar. Även Helbing, 

Farkas och Vicsek (2000) simulerar nödevakueringar och deras simuleringsmodell liknar 

styrbeteenden på så sätt att agenterna påverkas av olika krafter. 

Andra aspekter som genus och etik har för detta arbete ej setts som relevant. Det finns dock 

en pågående diskussion om huruvida våldsamma spel påverkar människor negativt eller inte 

(Anderson, 2003; Ferguson, 2010) och eftersom teknikerna som använts i arbetet 

naturligtvis kan användas i våldsamma spel finns det vissa kopplingar mellan arbetet och 

denna aspekt. Detta ligger dock inte i fokus för arbetet och har därför inte tagits upp på en 

djupare nivå. 

Även inom robotik kan man ha nytta av styrbeteenden. Istället för att endast förlita sig på 

fördefinierad data kan en robot använda sensorer tillsammans med styrbeteenden för att 

räkna ut hur den ska bete sig i en viss situation. 

6.3 Framtida arbete 

En eventuell vidareutveckling av arbetet hade definitivt varit möjligt om mer tid hade funnits 

tillgängligt. Då tanken med arbetet var att utvärdera teknikerna i spelsammanhang skulle 

det vara intressant att testa styrbeteendena i ett riktigt spel med andra mål än att bara 

navigera från start till mål. I en sådan situation skulle man även kunna testa fler 

styrbeteenden som har andra syften än att endast hjälpa till med navigeringen. Agenter som 

jagar andra agenter och liknande skulle vara intressant att testa. 

Det hade även varit intressant att utöver tid och vägval mäta teknikernas komplexitet med 

avseende på beräkningstid och minnesåtgång. Eftersom de mått som mätts beror så mycket 
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på hur teknikerna är viktade kan det vara intressant att se hur krävande teknikerna är för 

datorn, då detta är oberoende av hur de har viktats. Speciellt inom spelutveckling där allt 

behöver ske i realtid är det viktigt att beräkningstiden och minnesåtgången för algoritmer 

och övrigt håller en acceptabel nivå för att inte påverka spelupplevelsen. 

Som arbetet kommit fram till är balanseringen av beräkningsmodellernas vikter en av de 

delar som är svårast att få till bra när man använder styrbeteenden. Dels tar det tid att 

balansera dem bra men även det faktum att olika situationer kan kräva olika viktningar är ett 

problem. Ett sätt att försöka minska tiden man behöver lägga ner på att balansera 

viktningarna skulle vara att implementera dynamiska vikter, som justerar sig själva 

beroende på situation. Ett exempel skulle vara att justera flockbeteendenas vikter baserat på 

hur många andra agenter som är i närheten av den aktuella agenten. Ju fler agenter nära 

desto högre vikt på separationsbeteendet för att kunna stöta bort dem. 

Ett annat alternativ för att försöka eliminera den tid en person behöver lägga ner på att 

manuellt balansera vikterna skulle vara att ta fram vikterna med hjälp av evolution. Genom 

att evolvera fram vikter och prioriteringsordning för styrbeteenden går det endast åt passiv 

tid vilket innebär att utvecklaren kan fokusera på andra saker. Det skulle även vara 

intressant att se hur väl en viktning framtagen med evolution mäter sig jämfört med en 

manuellt framtagen viktning. 

En reaktiv vägplanering för dynamiska hinder hade också varit väldigt intressant att testa, 

alltså en vägplanering som sker kontinuerligt under simuleringens gång och som tar i åtanke 

rörliga hinder så som andra agenter och dörrar. En agent som behöver ta sig förbi en 

folksamling bestående av många agenter kanske hellre tar vägen runt än att behöva tränga 

sig förbi de agenter som står still i folksamlingen. Detta skulle även fungera tillsammans med 

viktade områden, som olika slags terräng. Att kombinera styrbeteenden med flödesfält som 

nämndes i bakgrundskapitlet (kap. 2.7.2) skulle förmodligen passa bra för detta ändamål. 

Artikeln av Treuille m.fl. (2006) beskriver flödesfält i detalj och har använts i andra spel. 
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