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Sammanfattning 
I detta arbete undersöks två styrbeteenden som kan användas för att navigera grupper 

av agenter genom olika spelmiljöer. Teknikerna som arbetet har som syfte att utvärdera 

är vägföljnings- och flödesfältsbeteende. Arbetets undersökning har som avsikt att 

jämföra dessa tekniker med avseende på tids- och minneseffektivitet och utvärdera hur 

dessa tekniker presterar på dessa aspekter i olika gruppstorlekar och miljötyper. 

Resultaten från arbetets utförda tester visade att vägföljningsbeteendet klart är den mest 

minneseffektiva tekniken medan flödesfältsbeteendet var något mer tidseffektiv. I en 

slutgiltig diskussion presenteras arbetet ur en samhällelig och etisk synpunkt och även 

en diskussion över hur framtida forskning inom området kan se ut. 

Nyckelord: autonoma agenter, styrbeteenden, navigering, vägplanering, 

artificiell intelligens. 
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1 Introduktion 

Artificiell intelligens (AI) har alltid varit ett betydande område inom datalogi och det finns 

fortfarande mycket mer att lära inom det. Inom spel har förekommandet av AI ökat väldigt 

snabbt under de senaste åren och det läggs större krav på spel och dess AI i den aspekten att 

agenter ska bete sig trovärdigt. Söktekniker för vägplanering hos agenter är den AI som är 

vanligast inom spel. En vanlig vägplaneringsalgoritm som används på agenter i spel med 

statiska hinder är A* (A-stjärna). Utöver en vägplaneringsalgoritm krävs det någon sorts 

navigering hos agenterna i spelet för att de ska kunna röra sig efter den planerade vägen. Detta 

problem kan lösas med hjälp av så kallade styrbeteenden. När ett styrbeteende appliceras på 

en agent kommer den agenten att kunna agera och ta egna besluta. Dessa beslut grundas på 

den informationen som ges från miljön runtomkring 

I takt att spel blir större, blir även dess AI mer komplex. Hantering och navigering hos stora 

grupper av agenter i en spelmiljö är ett exempel på detta. Inom realtidstrategi-genren behöver 

man oftast handskas med detta problem men det finns i andra genrer också. Exempelvis i ett 

first-person shooter (FPS) där civila människor springer och söker skydd eller fiender som 

jagar spelaren.  

Arbetet kommer att analysera två styrbeteenden för att navigera grupper av agenter genom en 

miljö. Dessa två beteenden är: flödesfälts- och vägföljningsbeteende. Den aspekt som ska 

analyseras är varje tekniks tids- och minneseffektivitet och hur den förändras i olika miljöer 

och storleken på grupperna. 

Flödesfält- och vägföljningsbeteende har båda som syfte att applicera styrkrafter på agenter 

för att få dessa att röra sig i en miljö. Det som skiljer teknikerna från varandra är att 

flödesfältsbeteendet beräknar sin styrkraft utifrån ett rutnät medan vägföljningsbeteendet 

beräknar styrkraften baserat på en genererad väg.  

Experimentmiljön som testfallen kommer att utföras i är implementerad i 

programmeringsspråket C# och använder ramverket MonoGame (MonoGame Team, 2015). 

Applikationen ger användaren möjligheten att enkelt göra förändringar för att skapa olika 

testfall. Det går att ändra vilken teknik som ska användas, samt välja mellan fyra olika miljöer, 

och hur många agenter som testfallet ska bestå av. 

Arbetet är uppdelat i fem kapitel (Bakgrund, Problemformulering, Implementation, 

Utvärdering, och Avslutande diskussion) där varje kapitel även består av ett flertal delkapitel. 

Bakgrunden beskriver de centrala delarna och begreppen som arbetet består av. 

Problemformuleringen lägger fram arbetets frågeställning och vilka metoder som används för 

att besvara den. Implementationen går igenom arbetets genomförande och beskriver arbetets 

process, problem, och de designval som gjorts. Utvärderingen presenterar arbetets 

undersökningar och ger en analys över de resultat som testerna producerat. Den Avslutande 

diskussionen sammanfattar arbetet och ger en diskussion över vilka lärdomar som kan tas 

ifrån detta arbete och till sist nämns några exempel på framtida arbeten inom arbetets 

område. 



 2 

2 Bakgrund 

2.1 Artificiell intelligens 

Artificiell intelligens är konsten att skapa maskiner som utför uppgifter som kräver intelligens 

när de utförs av människor (Kurzweil, 1990). Det är möjligt att programmera en dator att 

utföra uppgifter som är omöjliga för en människa (eller en grupp människor) att lösa under 

en rimlig tid, exempelvis: avancerad sökning, utmanande aritmetiska problem, med mera. Det 

är dock ett flertal uppgifter som datorer är dåliga på att utföra och som människor finner 

triviala: bestämma vad som ska göras härnäst, känna igen ansikten och vara kreativa är endast 

några få exempel. Det är just detta som AI-området utforskar genom att undersöka vilka 

algoritmer som krävs för att skapa dessa egenskaper hos datorer. 

2.1.1 Traditionell AI 

Det traditionella AI-området är uppdelat i två mindre områden: stark och svag AI. 

Forskningen inom stark AI eftersträvar att skapa ett beteende som efterliknar människors 

tankeprocess, medan forskningen inom svag AI applicerar AI-teknologier för att lösa problem 

som finns i den verkliga världen. Dessa två delområden tenderar att fokusera på att lösa ett 

problem på ett sätt utan att ta större hänsyn till hårdvara eller tidsbegränsningar. Till exempel 

kan en AI-forskare låta en simulation exekveras i timmar, dagar, eller veckor så länge det ger 

ett lyckat resultat som sedan kan analyseras (Buckland, 2004). 

Russel och Norvig (2009) beskriver och diskuterar termerna stark och svag AI på ett 

annorlunda sätt jämfört med Buckland (2004). De menar att termen svag AI används för 

hypotesen att maskiner möjligtvis kan bete sig på ett intelligent sätt medan termen stark AI 

används för hypotesen att sådana maskiner skulle ha en riktig uppfattning (till skillnad från 

en simulerad uppfattning). 

2.1.2 Spel-AI 

Till skillnad från traditionell AI måste AI-system inom spel ta hänsyn till vilka resurser som 

användaren har, till exempel hur mycket processorkraft eller minne användarens dator har. 

Artificiell intelligens har alltid funnits inom datorspel, men Pacman (Namco, 1980) var det 

första spelet med en relativt avancerad AI. Fienderna rörde sig runt omkring banan på ett (till 

synes) intelligent sätt med avsikten att jaga spelaren (Millington & Funge, 2009). 

En väldigt stor andel av de spel som finns idag har någon sorts AI implementerad. Oavsett om 

det är en hund som rör sig mellan två olika rum i ett hus, eller om det är en mer avancerad 

Non-Player Character (NPC) i ett rollspel som rör sig runt i en by, har båda agenterna ett sätt 

att navigera sig genom den miljön de befinner sig i. Inom datorspel är navigering och rörelse 

av agenter ett vanligt problem, oftast inom spel där en grupp av agenter ska navigeras tätt intill 

varandra. Tätt navigerande agenter är väldigt vanligt inom genren realtidstrategi (RTS) så som 

Starcraft 2: Wings of Liberty (Blizzard Entertainment, 2010) och Warcraft 3: Reign of Chaos 

(Blizzard Entertainment, 2002). 

2.1.3 Autonom agent 

En autonom agent är en enhet som kan uppfatta miljön runtomkring sig och agera utifrån den 

informationen, vilket ger agenten funktionaliteten att till viss del improvisera sina beslut. En 

agents beslut definierar vilket beteenden som en agent ska ha. 



 3 

Ett beteenden är något som får agenten att utföra olika uppgifter i en miljö. Ett exempel på ett 

beteenden är att en agent närmar sig en farlig fiende och beslutar sig för att fly från den 

fienden. En agents beteenden beskrivs av agentfunktioner som mappar en given uppfattning 

till en mekanism (Russell & Norvig, 2009). 

Reynolds beskriver i Steering Behaviors For Autonomous Characters (1999) att ett beteende 

hos en autonom agent kan delas upp i flera lager för att lättare förstå det. Dessa lager är: 

handlingsval, styrning, och förflyttning (Figur 1). 

 Handlingsval: Lagret som bestämmer vilket mål agenten har. Till exempel: ”gå hit”. 

 Styrning: Lagret som ansvarar över agentens navigering och ser till att målen från det 

tidigare lagret uppfylls. Detta uppfylls genom att applicera styrbeteenden hos agenten 

för att producera en styrkraft som beskriver hur agenten ska röra sig. 

 Förflyttning: Det lager som ansvarar för en agents förflyttning. Detta lager konverterar 

kontrollsignaler från styrningslagret till rörelse av agentens kropp. 

Handlingsval

Styrning

Förflyttning
 

Figur 1 Ett beteendes tre lager 

Ett exempel på en autonom agents beteende, i ett realtidstrategispel, är att spelaren ger order 

åt en autonom agent att röra sig till en ny position och att den autonoma agenten navigerar 

sig själv genom miljön. Ett annat exempel är att ha två autonoma agenter, en råtta och en katt. 

Katten rör sig runt i en miljö medan musen sitter och äter. När musen ser att katten närmar 

sig flyr den från katten, samtidigt som katten börjar jaga musen. Alla dessa beslut görs utan 

någon översyn av en programmerare eller spelare. 

2.2 Realtidstrategispel 

I realtidstrategispel är det användarens jobb att positionera och manövrerar grupper av 

enheter och byggnader som de har kontroll över. Användaren ska ta över områden i en värld 

för att sedan förstöra motståndarens tillgångar (Figur 2 visar en skärmdump från ett 

realtidstrategispel). Via byggnaderna kan användaren bygga nya enheter som alla har olika 

förmågor. Enheter och byggnader kostar resurser att skapa och det är upp till användaren att 

samla in dessa resurser på olika sätt. 
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Figur 2 Skärmdump från realtidstrategi-spelet: Starcraft 2: Wings of Libery 
(Blizzard Entertainment, 2010). 

Storleken på de grupper av enheter som användaren manövrerar varierar aktivt mellan små 

grupper till väldigt stora grupper. Det är ett flertal aspekter och egenskaper inom 

realtidstrategispel som måste fungera bra och se naturliga ut. Hanteringen av enheter måste 

kännas naturlig för spelaren och inte ge spelaren känslan av att det känns klumpigt att förflytta 

enheter från en del av miljön till en annan. Navigeringen av agenterna är något som är väldigt 

viktigt för att spelet ska ha en bra känsla och i takt med att realtidstrategispel blir mer 

avancerade (med bland annat manövrering av större antal enheter) ökar också komplexiteten 

hos navigeringen. 

Det finns ett flertal sätt att navigera dessa grupper av enheter i miljön. Exempelvis kan man 

låta enheterna röra sig helt själv utan att ha någon typ av uppfattning om vilka andra 

närliggande enheter finns. Det går även att hantera en grupp som en enda stor enhet med hjälp 

av olika kombinationer av styrbeteenden för att på ett naturligt sätt få enheterna att navigeras 

genom miljön. 

2.3 Styrbeteende 

Ett beteende som appliceras för att producera en styrkraft hos en agent, kallas för ett 

styrbeteende. Det finns en mängd olika styrebeteenden som producerar en styrkraft på olika 

sätt. Flera av styrbeteendena kan kombineras för att styra den autonoma agenten på ett mer 

komplext och naturligt sätt. Dessa styrebeteenden presenteras av Reynolds i hans artikel 

Steering Behaviors For Autonomous Characters (1999). 

2.3.1 Sök 

Sök är ett styrbeteende som används för att styra en agent mot en specificerad position, i global 

rymd. Figur 3 visar en visualisering av sökbeteendet. Beräkningen för detta styrbeteende är 

relativt enkel, först beräknas en önskad hastighet och med den önskade hastigheten kan man 

enkelt beräkna vilken styrkraft som ska appliceras på agenten. 
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Vdesired

V

F
steer

vector2D function seek(vector2D target)
{
    var desiredVelocity = target - agentPosition;
    var force = desiredVelocity - agentVelocity;
    return force;
}  

Figur 3 Exempel på styrkraftsberäkningen för sökbeteendet. Den önskade 
hastigheten beräknas genom att subtrahera målpositionen med agentens nuvarande 

position. Agentens nuvarande hastighet subtraheras sedan med den önskade 
hastigheten för att få beteendets slutliga styrkraft. 

2.3.2 Ankomst 

Styrbeteendet ankomst är identiskt till sök, så länge agenten är långt ifrån den specificerade 

målpositionen. Det som skiljer ankomstbeteendet från sökbeteendet är att den får en agent att 

sakta ner när agenten närmar sig sitt mål (se Figur 4). 

t1

t2

t3

t4

t5

vector2D function arrive(vector2D target, float slowingDistance)
{
    var offset = target - agentPosition;
    var magnitude = offset.magnitude;
  
    float rampedSpeed = agentMaxVelocity * (magnitude / slowingDistance);
    float clippedSpeed = min(rampedSpeed, agentMaxVelocity);
    var desiredVelocity = (clippedSpeed / magnitude) * offset;
  
    var force = desiredVelocity - agentVelocity;
    return force;
}  

Figur 4 Exempel på hur ankomstbeteendets styrkraft kan beräknas. Beräkna 
längden från agentens position till målpositionen och beroende på ett specificerat 

bromsningsavstånd räknas den önskvärda hastigheten. På bilden representerar t1-t5 
agentens positioner under olika bildrutor. 
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2.3.3 Väggundvikande 

Väggundvikande ger en agent förmågan att styra ifrån potentiella kollisioner med väggar i en 

miljö. En vägg representeras av ett linjesegment mellan två punkter i en miljö. Detta görs med 

hjälp av ett antal avkännare hos agenten. Om en avkännare korsar en vägg beräknas en 

styrkraft i väggens normalriktning. Storleken på styrkraften är beroende av hur långt 

avkännaren penetrerade väggen (se Figur 5). 

Denna typ av teknik för att undvika väggar går även att använda för att undvika vanliga objekt 

i en miljö i och med att tekniken endast kontrollerar om en avkännare har korsat en linje. Det 

ger möjligheten att skapa objekt (exempelvis cirkel- och rektangelformade objekt) av en 

mängd linjer i en miljö som en agent kan undvika kollision med. 

F
steer

vector2D function wallAvoidance(array<wall> walls)
{
  var force;
  var closestWall;
  var intersectionPoint;
  var closestPoint;
  var distanceToThisIntersection = 0;
  var distanceToClosestIntersection = MaxNumber;

  foreach(feeler in agentFeelers)
  {
    foreach(wall in walls)
    {
      if(lineIntersection(agentPosition, feeler, wall.from, wall.to,
         distanceToThisIntersection, intersectionPoint)
      {
        if(distanceToThisIntersection < distanceToClosestIntersection)
        {
          distanceToClosestIntersection = distanceToThisIntersection;
          closestWall = wall;
          closestPoint = intersectionPoint;
        }
      }
    }

    if(closestWall != null)
    {
      var overShoot = feeler.position - closestPoint;
      force = closestWall.normal * overShoot.magnitude;
    }
  }

  return force;
}  

Figur 5 Exempel på väggundvikelsebeteendets styrkraftberäkning. För varje 
avkännare itererar man över alla väggar i miljön. Om en avkännare korsar en väg 

beräknas den närmsta positionen på den korsande väggen och storleken på 
styrkraften är beroende på hur mycket avkännaren har penetrerat väggen. 

2.3.4 Vägföljning 

Vägföljningsbeteendet gör det möjligt för en agent att styras längs en väg (se Figur 6). Det 

finns ett flertal sätt att beräkna detta beteendes styrkraft. Ett exempel för att beräkna 
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styrkraften är, som Reynolds (1999) beskriver i sin artikel, genom att låta beteendet använda 

agentens framtida position, som beräknas med hjälp av dess nuvarande position och 

hastighet. Från den framtida positionen beräknas den närmsta punkten på den väg som 

agenten ska följa. Ett sökbeteende appliceras på agenten där den närmsta punkten på vägen 

används som målposition för sökbeteendet. 

I boken AI Game Programming by Example (Buckland, 2004) beskriver Buckland en variant 

av vägföljningsbeteendet som skiljer sig från Reynolds (1999) originalimplementation. Denna 

implementationen för att beräkna styrkraften för beteendet är att, istället för att hitta den 

närmsta punkten på hela vägen baserat på agentens framtida position, se vägen som en serie 

av vägpunkter. Den första punkten på vägen markeras som agentens nuvarande mål och 

kommer att användas som målposition för ett sökbeteende. När agenten befinner sig inom ett 

visst avstånd ifrån denna vägpunkt kommer istället nästa vägpunkt på vägen att markeras som 

agentens nuvarande mål. Agenten kommer då att söka sig mot nästa vägpunkt på vägen. När 

den vägpunkten som är markerad som agentens nuvarande mål är den allra sista på vägen 

appliceras istället ett ankomstbeteende på den vägpunkten. 

future
P

Vdesired

F
steer

V

path
P

vector2D function followPath(Path path)
{

var predict = agentVelocity;
var force;
predict.normalize;
predict *= 25;
var predictedPosition = agentPosition + predict;

var closestDistance = MaxNumber;
var closestPoint;

foreach(line in path.lines)
{

var closestPointOnLine = line.closestPoint(predictedPosition);

var offset = predictedPosition - closetPointOnLine;
var magnitude = offest.magnitude;

if(magnitude < closestDistance)
{

closestDistance = magnitude;
closestPoint = closestPointOnLine;
var lineDirection = line.to - line.from;
lineDirection.normalize();
lineDirection *= 10;
closestPoint += lineDirection;

}
}

force = seek(closestPoint);

return force;
}  

Figur 6 Exempel på styrkraftsberäkningen för vägföljningsbeteendet. Beräkna 
agentens framtida position. För varje segment på en väg, hitta den närmsta punkten 
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på segmentet baserat på agentens framtida position. Applicera sökbeteendet på den 
punk som är närmast agentens framtida position. 

2.3.5 Flödesfältsföljning 

Under senare år har det skrivits ett antal artiklar där man tar upp denna typ av styrbeteende 

för att simulera stora grupper av agenter. Några exempel är Continuum Crowds (Treuille et 

al., 2006), som använder flödesfält för att simulera en stadsmiljö med människor och bilar, 

Directing Crowd Simulations Using Navigation Fields (Patil et al., 2011), använder flödesfält 

för att simulera folkmassor i trånga utrymmen. Graham Pentheny (2013) diskuterar även om 

möjligheterna att använda flödesfält i spel där stora grupper av agenter måste förflytta sig i en 

miljö. Ett exempel på ett realtidstrategispel som använder flödesfält för att hantera grupper 

av agenter är Planetary Annihilation (Uber Entertainment, 2014). 

Styrbeteendet flödesfältsföljning är ett beteende för att navigera agenter i en miljö, och kan 

användas som ett alternativ till vägföljningsbeteendet. Beteendet reagerar på data från miljön 

baserat på vad som kallas för flödesfält. Ett flödesfält är ett rutnät, där varje cell i rutnätet 

innehåller en kraftvektor. Genom att justera dessa kraftvektorer skapas ett kraftfält varifrån 

agenterna får sin styrkraft (se Figur 7). Cellernas kraftvektorer kan vara statiska, men de kan 

också uppdateras dynamiskt. Dynamisk uppdatering av flödesfältet är fördelaktigt i spel där 

hinder för agenter förändras i realtid. Exempelvis realtidstrategispel, där agenterna inte får 

styras in i varandra och deras position alltid förändras. 

Genereringen av det flödesfält som beteendet använder sig av för att få den korrekta 

styrkraften är oftast uppdelad i två steg. I det första steget genereras ett kostnadsfält för 

rutnätet baserat på målpositionen. Ju närmare en cell i rutnätet befinner sig målet desto 

mindre kostnad har denna cell. Kostnadsfältet genereras oftast med den traditionella Dijkstras 

(Dijkstra, 1959) algoritm. I det nästa steget justeras flödesfältets kraftvektorer och det görs 

med hjälp kostnadsfältet som genererats i det föregående steget. För varje cell i rutnätet hittas 

den granncell med den lägsta kostnaden och cellens kraftvektor kommer att justeras för att 

vara riktad mot den granncellen med lägst kostnad. 
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vector2D function flowFieldFollow(FlowField flowField)
{

var desiredVelocity = flowField.getDirectionFromCell(agentPosition);
desiredVelocity *= agentMaxVelocity;

var force = desiredVelocity - agentVelocity;
return force;

}

  

Figur 7 Exempel på ett flödesfältsbeteende (Shiffman, 2012). Hämta 
kraftvektorn från den cellen som agenten befinner sig i nu och multiplicera den med 

agentens maximala hastighet. Beräkna den slutgiltiga styrkraften genom att 
subtrahera cellens kraftvektor med agentens nuvarande hastighet. 

2.3.6 Flockbeteende 

I Flocks, Herds, and Schools: A Distributed Behavioral Model (1987) beskriver Reynolds tre 

olika styrbeteenden som alla samarbetar för att tillsammans skapa ett flockbeteende hos 

grupper av agenter. Dessa tre styrbeteenden är: Separation, sammanhållning, och formering. 

Styrbeteendena appliceras endast på en agent beroende på de agenter som befinner sig inom 

sitt närområde. Närområdet definieras med hur långt och brett en agents synfält är (se Figur 

8). 

F
steer

 

Figur 8 En agents närområde. 

Separationsbeteendet skapar en kraft som styr en agent ifrån andra agenter inom sitt 

närområde. När detta beteende appliceras på en mängd agenter kommer dom sprida ut sig, 

och försöka maximera längden från varandra. Styrkraften beräknas genom att beräkna en 

riktningsvektor mot alla agenter i närområdet. Riktningsvektorerna normaliseras och adderas 

sedan (se Figur 9). Detta beteende kan användas för att hindra en grupp av agenter att tränga 

ihop sig. 
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F
steer

vector2D function separation(array<agents> neighbors)
{

var force;
foreach(neighbor in neighbors)
{

var offset = agentPosition - neighbor.position;
force += offset.normalize/offest.magnitude;

}
return force;

}
 

Figur 9 Exempel på separationsbeteendet. För varje agent i en agents 
närområde, addera den normaliserade avståndsvektorn till den slutgiltiga 

styrkraften. 

Sammanhållningsbeteendet ger en agent förmågan att närma och gruppera sig med andra 

agenter i närområdet. Beteendets styrkraft fås genom att beräkna medelpositionen hos de 

närliggande agenterna. Styrkraften kan sedan appliceras i riktningen från agenten och 

medelpositionen (se Figur 10). 

F
steer

vector2D function cohesion(array<agents> neighbors)
{

var force;
var centerOfMass;
var neighborCount = neighbor.size;

  
foreach(neighbor in neighbors)
{

centerOfMass += neighbor.position;
}

if(neighborCount > 0)
{

centerOfMass = centerOfMass / neighborCount;
force = seek(centerOfMass);

}
return force;

}  

Figur 10 Exempel på sammanhållningsbeteendet. Beräkna tyngdpunkten genom 
att addera positionerna från agenterna i närområdet och dividera sedan denna 

summa med antalet agenter i närområdet. Applicera sökbeteendet mot den 
beräknade tyngdpunkten.  
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Formeringsbeteendet ger en agent förmågan att röra sig i samma riktning och hastighet som 

agenter i närområdet. Styrkraften för beteendet fås genom att först beräkna medelhastigheten 

hos alla närliggande agenter och sedan subtrahera denna medelhastighet med agentens egen 

hastighet (se Figur 11). 

F
steer

vector2D function alignment(array<agents> neighbors)
{

var force;
var averageHeading;
var neighborCount = neighbor.size;

foreach(neighbor in neighbors)
{

averageHeading += neighbor.heading;
}

if(neighborCount > 0)
{

averageHeading = averageHeading / neighborCount;
force = averageHeading - agentHeading;

}
return force;

}  

Figur 11 Exempel på styrkraftsberäkningen för formeringsbeteendet. 
Styrkraften beräknas genom att räkna ut medelhastigheten för alla agenter i ett 

närområde och subtrahera denna medelhastighet med agentens nuvarande 
hastighet. 

2.4 Beräkningsmodell för kombination av styrbeteenden 

Det är sällan som en autonom agent styrs av ett enda styrbeteende, utan det är oftast en 

samling beteenden som appliceras på agenten för att definiera dess beteende. Det krävs till 

exempel tre styrbeteenden för att åstadkomma ett flockbeteende hos agenter; separation, 

sammanhållning, och formering. Vill man till exempel att agenter ska söka sig till ett mål och 

samtidigt undvika kollision med andra agenter kan en lösning vara att kombinera sök- och 

separationsbeteendet. 

Grunden bakom alla beräkningsmodeller är att addera ihop alla styrkrafter som produceras 

av styrbeteendena. Denna summa är den totala styrkraften som appliceras på agenten. 

Styrkraften får dock inte vara större än en specificerad maxkraft hos agenten och därför 

trunkeras agentens kraft med dess maxkraft efter att alla styrkrafter har beräknats. Det 

innebär att en agents styrkraft aldrig kommer att bli större än den specificerade maxkraften. 

Två beräkningsmodeller beskrivs kort av Reynold i Steering Behaviors For Autonomous 

Characters (1999) medan Buckland (2004) går in på en mer detaljerad nivå när han beskriver 

dem. 
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2.4.1 Viktad trunkerad summa 

Det enklaste sättet att kombinera styrbeteenden är genom att multiplicera varje styrbeteende 

med en vikt för att sedan trunkera resultatet med maxkraften hos agenten. Med denna 

beräkningsmodell medföljer dock några nackdelar (Reynolds, 1999; Buckland, 2004). Ett 

problem är att varje aktivt styrbeteenden beräknas varje tidssteg vilket gör tekniken väldigt 

ineffektiv att utföra. En annan nackdel är att det inte är trivialt att välja hur stora vikterna för 

alla styrbeteenden ska vara. Trots det faktum att vikterna justeras väldigt noggrant kan det 

hända att en del beteenden stängs ute på grund av att agentens totala styrkraft trunkeras. 

Pseudokod 1 ger ett exempel på hur viktad trunkerad summa kan implementeras. 

Pseudokod 1  Exempel på en implementation för att beräkna en agents totala 
styrkraft med viktad trunkerad summa. 

2.4.2 Viktad trunkerad summa med prioritering 

Craig Reynolds (1999) tog fram denna modell för att adressera problemet att beteenden 

stänger ute varandra. Denna beräkningsmodell är väldigt lik den förra modellen, men det är 

två egenskaper som skiljer dem åt. Den första egenskapen är att varje styrbeteende har en 

prioritet som representerar hur viktig den är. Ett styrbeteende med en hög prioritering 

kommer att uppdateras före ett styrbeteende som har en låg prioritering. Exempelvis kan det 

vara viktigare att uppdatera separationsbeteendet, istället för sökbeteendet, hos en grupp 

agenter för att förhindra att agenterna ska kollidera med varandra. 

Den andra egenskapen som skiljer denna modell ifrån den tidigare är att om den totala 

styrkraften hos en agent överskrider dess maximala tillåtna styrkraft kommer de resterande 

styrbeteendena, som har en lägre prioritering, inte att uppdateras. Det innebär att modellen 

ibland inte uppdaterar vissa styrbeteenden. Pseudokod 2 visar ett exempel på hur viktad 

trunkerad summa med prioritering kan implementeras. 

vector2D function weightedTruncatedSum() 
{ 
  var force; 
  foreach(behavior in behaviors) 
  { 
    force += behavior.force * behavior.weight; 
  } 
 
  force.truncate(agentMaxForce); 
  return force; 
} 
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Pseudokod 2  Exempel på en implementation för att beräkna en agents totala 
styrkraft med viktad trunkerad summa med prioritering. 

2.5 Vägplanering 

Den vanligaste metoden för att navigera agenter genom en miljö i datorspel är genom 

vägplanering. Den huvudsakliga uppgiften som vägplaneringen står för är att hitta den 

kortaste vägen mellan två definierade punkter. Vägplaneringen tar även hänsyn till statiska 

objekt i miljön, såsom byggnader, berg osv., när den kortaste vägen mellan punkterna 

beräknas. A* (Hart et al., 1968) är en av de vanligaste algoritmerna för att beräkna den 

kortaste vägen. 

2.5.1 A* 

A* (A-stjärna) är en sökalgoritm som först framställdes av Peter Hart, Nils Nilsson, och 

Betram Raphael (1968). Algoritmen är en modifikation av Dijkstras (1959) algoritm och det 

som främst skiljer de två algoritmerna ifrån varandra är att A* använder sig av heuristik för 

att hitta den kortaste vägen i en graf. Heuristik innebär att algoritmen gör en uppskattning av 

avståndet från den nuvarande positionen till målpositionen. Funktionen för att beräkna det 

heuristiska värdet varierar från problem till problem och alla medför för- och nackdelar. 

Anledningen till att A* är en vanlig algoritm för vägplanering inom dataspel är på grund av två 

egenskaper den har. Den första egenskapen är att algoritmen är komplett, vilket innebär att 

om det finns en väg till målet kommer den vägen att hittas. Den andra egenskapen är att 

algoritmen alltid kommer att hitta den mest optimala vägen, om det heuristiska värdet inte 

överskrider den verkliga kostnaden (Hart et al., 1968). 

vector2D function weightedTruncatedSumWithPriority() 
{  
  var force; 
  foreach(behavior in behaviorsPriorityQueue) 
  { 
    var forceSoFar = force.magnitude; 
    var forceRemaining = agentMaxForce - forceSoFar; 
   
    if(forceRemaining <= 0) 
    { 
      break; 
    } 
   
    var forceToAdd = behavior.calculateForce() * behavior.weight; 
   
    if(forceToAdd.magnitude < forceRemaining) 
    { 
      force += forceToAdd; 
    } 
    else 
    { 
      force += forceToAdd.normalize * forceRemaining; 
    } 
  } 
  
  return force; 
} 
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2.6 Relaterat arbete 

2.6.1 Styrbeteenden 

Arbetet handlar i första hand om styrbeteenden och den övervägande teorin som ligger bakom 

forskningen bygger främst på tekniker och beteenden från Craig Reynolds (1987, 1999, 2000, 

2006) tidigare artiklar och presentationer. Förutom Craig Reynolds tidigare arbeten 

diskuterar även Mat Buckland olika tekniker för att applicera styrbeteenden på agenter i sin 

bok Programming Game AI by Example (2004). 

Flödesfältsbeteendet är en teknik som har växt mer och mer inom AI för spel. Olika tekniker 

för hur beteendet kan användas och implementeras för användning inom spelindustrin 

beskrivs i ett flertal böcker (Emerson, 2013; Pentheney, 2013a, 2015) och några exempel på 

spel som redan använder sig av tekniken för att navigera stora grupper av agenter är Supreme 

Commander 2 (Gas Powered Games, 2010) och Planetary Annhilation (Uber Entertainment, 

2014). 

2.6.2 Influence Maps 

Influence maps används för att hjälpa ens AI att ta bättre beslut genom att bidra med 

användbar information om miljön. Framför allt bidrar influence maps med tre olika typer av 

information som är särskilt bra för beslutstagande. 

1. En sammanfattning över den nuvarande situationen – Influence maps är bra 

för att sammanfatta små detaljer i världen och gör dem enkla att förstå. Till exempel 

på dessa detaljer kan vara: ”Vem har kontroll över ett område?” eller ”Hur många 

fiender är närvarande?”. 

2. Historisk statistik – Influence maps kan även lagra information om vad tidigare 

händelser. Det går till exempel att lagra information om detta område har blivit 

attackerat eller hur lyckad en tidigare attack var. 

3. Framtida förutsägelse – Influence maps kan även förutsäga vad som kommer 

hända i framtiden. Genom att använda miljön går det att förutsäga vart en fiende 

kommer att röra sig och hur dess inflytande kommer utvidga sig. 

Intelligent Moving of Groups in Real-Time Strategy Games (Danielsiek et al., 2008) är en 

artikel som tittar närmare på användningen av influence maps tillsammans med 

flockbeteende för att navigera grupper av agenter. Det görs en jämförelse mellan att 

kombinera influence maps och flockbeteende och att endast använda flockbeteende. I artikeln 

beskrivs det att denna kombination av influence maps och flockbeteende är ett utmärkt 

alternativ till traditionell navigering i realtidstrategispel. 

2.6.3 Tidigare examens arbete från Högskolan i Skövde 

Det finns några tidigare examensarbeten från Högskolan i Skövde som har utforskat olika 

användningsområden för styrbeteenden. Emanuelsson (2013) tittar på hur styrbeteenden kan 

användas för taktiska beslut hos grupper av fiender inom datorspel. Söderstedt (2012) tittar 

närmare på olika kombinationer av styrbeteenden för att navigera grupper av agenter genom 

miljöer. Söderstedt (2012) kommer fram till att de kombinationerna som utvärderas i de flesta 

fall är tillräckliga, även om det finns vissa brister. Han menar också på att dessa styrbeteenden 

med fördel hade kunnat kombineras med andra styrbeteenden för att uppnå ett ännu bättre 

resultat. Siponmaa (2013) har också skrivit ett examensarbete som utvärderar olika 

kombinationer av styrbeteenden för navigering av agenter. Resultaten från testerna visar på 
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att en mer avancerad kombination av styrbeteenden ger ett bättre resultat men att det kan 

krävas mycket balansering och finjustering av styrbeteendenas vikter för att få ett bra 

beteende. 
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3 Problemformulering 

Detta kapitel är uppdelat i två rubriker: Problembeskrivning och Metodbeskrivning. 

Problembeskrivning redovisar det problem som examensarbetet är baserat på. 

Metodbeskrivning redovisar hur examensarbetets frågeställning ska besvaras, undersökas, 

och utvärderas. 

3.1 Problembeskrivning 

I takten med att datorspel blir större ökar även komplexiteten hos AI-systemen som de 

använder (se exempelvis Brian Schwab (2004)). Antalet agenter ökar och komplexiteten på 

miljöerna dessa agenter rör sig i blir högre. Detta kommer att ha en påverkan på effektiviteten 

hos det AI-system som navigerar agenterna i spelvärlden. Det är viktigt att AI-systemets 

effektivitet inte blir för låg, i och med att det endast finns en begränsad resurs att använda sig 

utav och låg effektivitet leder till att spelet inte kommer köras på ett bra sätt och 

spelupplevelsen för användaren kommer att försämras. 

Som beskrivet i avsnitt 2.3 är styrbeteenden en samling av olika tekniker vars syfte är att styra 

en autonom agent och de första av dessa styrbeteenden skapades av Craig Reynolds (1987). 

Avsnitt 2.3.4 och avsnitt 2.3.5 förklarar vägföljningsbeteende respektive flödesfältsbeteende. 

Dessa två beteenden har båda som syfte att beräkna och applicera styrkrafter på agenter för 

att få dessa att röra sig från en punkt till en annan i en miljö. 

Examensarbetet kommer att fokusera på vägföljnings- och flödesfältsbeteende för att navigera 

grupper av agenter genom en miljö. Detta är främst applicerbart hos spel som går inom genren 

realtidstrategispel men kan även användas inom andra spelgenrer, som till exempel rollspel 

där icke spelarstyrda karaktärer ska navigera sig i en miljö. Det går även att använda dessa 

tekniker för olika simuleringar. Till exempel används flödesfältsbeteende i artikeln Directing 

Crowd Simulation Using Navigation Fields (Patil et al., 2011) för att simulera stora 

folkmassor i stadsmiljöer. 

Det som skiljer vägföljnings- och flödesfältsbeteende från varandra är deras sätt att beräkna 

den styrkraft som appliceras på agenterna. Vägföljningsbeteendet beräknar styrkraften 

baserat på en genererad väg i miljön medan flödesfältsbeteende beräknar den baserat på ett 

genererat flödesfält av miljön. 

Den frågeställning som arbetet kommer försöka besvara är: 

 Hur jämför sig styrbeteendena flödesfälts- och vägföljningsbeteende för att styra 

grupper av autonoma agenter i olika miljöer med avseende på tids- och 

minneseffektivitet? 

För att det ska vara möjligt att besvara frågeställningen kommer en applikation skapas. Det 

ska vara möjligt att förändra vissa värden i applikation, som till exempel rutnätets densitet för 

navigering med flödesfält. Det ska även vara möjligt att, från en mängd miljöer, välja en miljö 

som testerna ska utföras i. 

Arbetets genomförande är indelat i två delsteg. Det första steget är att implementera en 

applikation vars syfte är att testa de två teknikerna som arbetet ska utvärdera i ett antal 
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miljöer. Det andra steget är att göra utvärderingar på teknikerna med hjälp av den applikation 

som tidigare implementerats. 

3.1.1 Delmål 1: Implementation 

Avsikten med detta delmål är att implementera en applikation som kommer att ha som syfte 

att utföra de testfall som kommer utvärderas för att jämföra navigationsteknikerna. Därmed 

behöver alla styrbeteenden och beräkningsmodeller som ska användas för utvärderingen 

implementeras i applikationen. Det ska vara möjligt att skapa olika testfall för att enkelt kunna 

analysera teknikerna. Med olika testfall menas vilken miljö som ska användas, hur många 

agenter som ska navigera genom vald miljö, och vilken navigeringsteknik de ska använda. 

3.1.2 Delmål 2: Utvärdering 

Detta delmål har som syfte att utvärdera tids- och minneseffektiviteten hos de två 

styrbeteendena. Båda teknikerna kommer att slås ihop med andra styrbeteenden när de 

utvärderas. Detta kommer att ske med hjälp av en beräkningsmodell. 

Det är i detta steg testfallen skapas med hjälp av applikation som implementerats i det tidigare 

delmålet. Testfallen kommer bestå av grupper av autonoma agenter och storleken på dessa 

grupper kommer att variera från ett litet till ett större antal agenter mellan de olika testfallen. 

Eftersom miljöer i spel kan variera kommer testfallen att köras på ett flertal olika miljöer som 

lägger fokus på vissa aspekter, som till exempel trånga och öppna utrymmen. 

Den egenskap som arbetet kommer att utvärdera hos de två teknikerna är deras tids- och 

minneseffektivitet. Den operationella definitionen av tids- och minneseffektivitet i detta 

arbete är hur lång tid det tar att beräkna och navigera alla agenter till en måldestination 

respektive teknikernas minnesanvändning. Med minnesanvändning menas hur mycket minne 

som allokeras och används för att navigera grupperna av agenter. 

3.2 Metodbeskrivning 

3.2.1 Metod för delmål 1: Implementation 

Metoden för detta delmål är att implementera en applikation vars uppgift är att kunna besvara 

den frågeställning som arbetet har. Den mest vitala delen i detta delmål är implementationen 

av flödesfälts- och vägföljningsbeteendet. Styrbeteendena, och den beräkningsmodell, som 

agenterna kräver för att navigera sig i miljön måste också implementeras. Alla styrbeteenden 

som används i arbetet grundar sig från Craig Reynolds artikel Steering Behaviors For 

Autonomous Characters (1999). Det krävs även att applikationen har en implementation av 

sökalgoritmen A*, för att kunna hitta en väg som vägföljningsbeteendet kan använda. 

Ett alternativ till att implementera en applikation från grunden är att använda sig av en 

existerande realtidstrategimotorer. Med hjälp av den hade det varit möjligt att implementera 

de beteenden som krävs för att göra testerna. 

3.2.2 Metod för delmål 2: Utvärdering 

Metoden för denna del är att skapa testfall med applikationen som implementerats i det förra 

steget och sedan utvärdera testfallen. Testfallen går ut på att ett godtyckligt antal agenter i en 

grupp ska ta sig från en punkt till en annan i en miljö. För att göra det möjligt att utvärdera 

testfallen med avseende på tids- och minneseffektivitet kommer det att används två mått: 
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 Hur mycket minne krävs för att genomföra testfallet? 

 Hur lång tid tar det att genomföra testfallet? 

För att utvärdera teknikerna baserat på dessa mått som definierats kommer ett flertal testfall 

utföras på de två teknikerna. 

För att kunna mäta tids- och minneseffektiviteten hos teknikerna kommer varje teknik att 

testas ett flertal gånger och alla testresultaten kommer sedan utvärderas baserat på deras 

respektive tids- och minneseffektivitet. 

När minneseffektiviteten mäts kommer tre aspekter ligga i fokus. Dessa tre aspekter är (i 

prioritetsordning): Genomsnittliga, högsta, och lägsta minnesanvändningen och mätningarna 

görs för varje testfall. Resultaten kommer att jämföras för varje miljö och gruppstorlek. 

Anledningen till att aspekterna prioriteras i den ordningen som de görs är för att det är 

viktigare att ha en jämn minnesanvändning och ett lågt medelvärde istället för att ha flera 

sekvenser av låg och hög minnesanvändning. 

Mätningen av tidseffektiviteten har också delats in i flera aspekter. Dessa aspekter är: tiden 

det tar för alla agenter att generera en rutt från en startposition till en definierad målposition 

och tiden det tar för alla agenter att navigera från en startposition till en definierad 

målposition. Resultaten från mätningarna kommer att jämföras för varje testfall. 

Den motivation som ligger bakom användandet av dessa mått för att mäta och 

minneseffektivitet hos de två teknikerna kommer från att AI-system inom spel har begränsade 

resurser att arbeta med och minneseffektiviteten hos systemen är därför viktigt (Buckland, 

2004). 

Att jämföra teknikerna med avseende på tidseffektivitet är något som är väldigt intressant just 

för att det är en viktig aspekt inom spel. Detta på grund av att de flesta spelen är i realtid och 

tidsåtgången för de tekniker som används har därför en stor påverkan på hur väl spelet körs 

och därmed har teknikerna en indirekt påverkan på spelets känsla. 

Det kommer även viss inspiration från artikeln CHARM: An efficient algorithm for closed 

itemset mining (Mohammed J. Zaki, 2002) och från eget omdöme där det anses vara vettiga 

mått att använda för att se vilken av teknikerna som lämpar sig bäst (baserat på de valda 

måtten) för att navigera grupper av agenter under olika förhållanden. 

3.3 Metodreflektion 

Det går att diskutera den metod som har valts för det första delmålet. Som det nämns i kapitel 

3.2.1 finns det existerande motorer för realtidstrategispel som är öppna och gratis som mycket 

väl hade kunnat användas för detta arbete. Anledningen till att ett eget ramverk och en egen 

applikation implementeras är för att få en större kontroll över arbetet och för att applikationen 

ska bli mer specificerad mot att besvara arbetets frågeställning. Det är därför fördelaktigt att 

implementera en applikation som gör det möjligt att kunna utföra testfall och använda 

resultaten från dessa testfall för att utvärdera dom baserat på de mått som definierats. 

Det hade varit möjligt att använda stora ordo som mått för att beräkna minneskomplexiteten 

hos teknikerna. Anledningen till att andra aspekter har valts för att mäta teknikernas 

minneseffektivitet är för att stora ordo endast ger det värsta fallet av minnesanvändning hos 
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teknikerna. Att jämföra resultaten på flera aspekter ger ett mer konkret resultat över hur 

effektiviteten hos teknikerna ser ut. 

Ett alternativt sätt att mäta minnesanvändningen hos teknikerna hade varit att hålla kolla på 

hur ofta applikationen allokerar, samt frigör, minne för att se hur många objekt som har blivit 

allokerade under ett testfall. Det hade sedan varit möjligt att ta de allokerade 

datastrukturernas storlek och summera ihop antalet allokerade objekt och dess datastrukturs 

storlek för att få den totala minnesanvändningen. 

Ett problem som kan uppstå med mätningen av minnesanvändning är att applikationen som 

utför simuleringen också hanterar andra funktionaliteter (exempelvis rendering) vilket leder 

till att dessa funktionaliteter också tar upp minne. 

Ett alternativ till att mäta teknikernas tidseffektivitet hade kunnat vara att utvärdera hur 

teknikerna presterar baserat på deras estetik. En teknik kanske kan navigera agenterna genom 

en miljö väldigt snabbt men det ser inte naturligt ut vilket kanske inte skulle vara acceptabelt 

i ett spel. Det hade varit möjligt att utvärdera teknikernas estetik genom att låta testpersoner 

få se olika testfall för varje teknik och sedan fått fylla i ett frågeformulär. Genom att utvärdera 

frågeformulären hade det varit möjligt att se vilken av teknikerna som hade lämpat sig bäst i 

ett datorspel med avseende på dess estetik. 
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4 Implementation 

I detta kapitel beskrivs applikationens implementation och design. En beskrivning av de 

designval och modifikationer som gjorts under applikationens implementation kommer också 

att tas upp. Förutom att beskriva designen och implementationen hos applikationen kommer 

de tekniker som används att beskrivas.  

4.1 Applikation 

Applikationen är den experimentmiljö där testfallen simuleras. Den består av två separerade 

fönster. Figur 12 visar ett exempel på hur applikationen ser ut under körning. Det högra 

fönstret är vad som visualiserar och kör simuleringen av testfallen medan det vänstra fönstret 

representerar en kontrollpanel. Kontrollpanelen innehåller ett flertal inställningar som gör 

det enkelt att skapa och utföra simuleringar. Det går till exempel att välja hur många agenter 

som testfallet ska bestå av, vilken miljö som agenterna ska navigera, och vilken 

navigeringsteknik agenterna ska använda. Den har även ett antal utskrifter, exempelvis ett 

testfalls minnesanvändning och tidsåtgång. Ett antal inställningar som inte har någon direkt 

koppling till testfallet finns också tillgängligt. Till exempel är det möjligt att rita alla 

kraftvektorer i en agents flödesfält. 

 

Figur 12 Applikationen. 

4.1.1 Design 

Applikationen är implementerad i programmeringsspråket C# och använder sig av biblioteket 

MonoGame (MonoGame Team, 2015) som är en Open-Source-implementation av Microsoft 

XNA (Microsoft, 2011). Microsoft XNA är ett API för att göra det lättare att utveckla spel till 

Microsofts produkter (exempelvis Windows och XBOX 360). I och med att C# är ett 

objektorienterat programmeringsspråk följer även denna applikation också detta 

programmeringsparadigm. 

Nedan är en lista med applikationens viktigaste klasser och en beskrivning över vad deras syfte 

är. 

 Program 
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o En statisk klass vars enda syfte är att skapa en instans av MainApplication och 

kalla på funktionen Run(). Funktionen Run() initierar och startar 

applikationen. 

 MainApplication 

o Kärnklassen hos applikationen. Det är denna klass som skapar de fönster som 

applikationen består av. Det är även denna klass som hanterar vilken 

navigeringsteknik som ska användas för den nuvarande simuleringen och 

applicerar alla inställningar som användaren gör. 

 MemoryUsageInfo 

o Den klass som hanterar och uppdaterar all data som berör applikationens 

minnesanvändning. Klassens variabler uppdateras endast när en simulering 

körs. 

 ControlPanel 

o Klassen som representerar applikationens kontrollpanel. Har skapats med 

hjälp av Windows Forms för att enkelt skapa fönstret och dess funktionaliteter. 

 Level 

o Basklass för alla miljöer som finns i applikationen. Varje level-objekt består av 

ett antal agenter och det är dess uppgift att uppdatera alla agenter. En miljö 

genereras från en bild där varje svart pixel i bilden representerar en ruta i ett 

rutnät som en agent inte kan röra sig på. 

 BaseGrid 

o En abstrakt klass som representerar ett rutnät. Ett rutnät består av en 

tvådimensionell array som är fylld med BaseNode-objekt. Både rutnätet som 

används för att generera en väg med A* och flödesfältsrutnätet ärver av denna 

basklass. 

 BaseNode 

o En abstrakt klass som representerar en nod i ett rutnät. Har som syfte att hålla 

data som är nödvändig för att utföra funktioner på de rutnät som de ligger i. 

Två klasser ärver från BaseNode, FlowFieldNode (en nod i flödesfältet) och 

AStarNode (en nod i rutnätet för A*). 

 Agent 

o Efterliknar fordonsmodellen som beskrivs i artikeln Steering Behaviors For 

Autonomous Characters (Reynolds, 1999). Har information och agentens 

position, hastighet. För att beräkna och applicera de styrkrafter som är 

nödvändiga har en agent ett SteeringManager-objekt som hanterar detta. Varje 

agent ansvarar för ett flödesfält och en genererad väg. Flödesfältet och vägen 

genereras från den level som agenten befinner sig i. 

 SteeringManager 

o Klass som hanterar beräkningen av alla styrkrafter som appliceras hos en 

agent. Dessa styrbeteenden beskrivs i kapitel 2.3. 

4.2 Utvecklingen av flödesfältsbeteendet 

Först gjordes en implementationen av flödesbeteendet som var baserat på den teknik 

Reynolds (1999) beskriver. Där hämtar agenten den styrkraft som ska appliceras baserat på 

dess framtida position. Istället för att hämta styrkraften från agentens framtida position 

hämtas styrkraften från agentens nuvarande position. Anledningen till att denna 

implementationen av tekniken används är för att det inte gjorde någon större skillnad hos 
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beteendet och koden blev enklare och mer effektiv om agenten hämtade styrkraften från 

flödesfältet baserat på sin nuvarande position. 

Tekniken som används för att generera miljöernas flödesfält är densamma som beskrivs i 

kapitel 2.3.5 och genereringen är uppdelad i två delsteg. I det första steget genereras ett 

kostnadsfält för miljön och i det andra steget används detta kostnadsfält för att justera 

flödesfältets kraftvektorer. Dessa två steg görs en gång per agent för varje testfall. 

4.2.1 Kostnadsfältet 

Det är här som det mesta arbete hos flödesfältsgenereringen sker. Detta görs med hjälp av en 

modifikation av Dijkstras (1959) algoritm. Detta kostnadsfält kommer sedan användas för att 

generera och justera kraftvektorerna för flödesfältet. Nedan är en lista över de steg som 

algoritmen går igenom för att beräkna kostnadsfältet. 

1. Sätt alla noders kostnader till det högsta värdet en integer kan ha. 

2. Målnoden får sin kostnad satt till noll och läggs in i en öppen lista. 

3. En nuvarande nod blir tilldelad den nod som ligger längst fram i listan. 

4. Alla grannar till den nuvarande noden får deras kostnad satt till den nuvarande nodens 

kostnad plus ett och läggs sedan till längst bak i den öppna listan. 

5. Steg 3-4 fortsätter tills den öppna listan är tom. 

4.2.2 Kraftvektorsjustering 

Här används de resultat som kommer från kostnadsfältsberäkningarna för att tilldela 

kraftvektorerna i flödesfältet ett värde. Detta åstadkoms genom att traversera kostnadsfältet 

och för alla noder hitta den granne med lägst kostnad. När den grannen med lägst kostnad har 

hittats riktas den nuvarande nodens kraftvektor mot den grannoden med lägst kostnad. 

4.3 Utvecklingen av vägföljningsbeteendet 

I kapitel 2.3.4 beskrivs två olika exempel på hur vägföljningsbeteendet kan implementeras. 

Det första exemplet är baserat på Reynolds (1999) beskrivning från artikeln Steering 

Behaviors For Autonomous Agents och det andra exemplet är från boken AI Game 

Programming by Example (Buckland, 2004). Båda implementationerna av 

vägföljningsbeteendet övervägdes för detta arbete men det togs ett beslut att använda det 

andra exemplet för arbetet. Den implementation ser en väg som en serie av vägpunkter. Vart 

den första vägpunkten markeras som agentens nuvarande målpunkt. Det appliceras ett 

sökbeteende mot den nuvarande målpunkten och när agenten befinner sig inom ett 

specificerat avstånd från den nuvarande målpunkten blir istället nästa vägpunkt på vägen 

agentens nuvarande målpunkt. Detta fortsätter tills agenten har nått den vägpunkten som är 

den sista på vägen. 

Designvalet att använda sig av Bucklands (2004) implementation av vägföljningsbeteendet 

var av den anledningen att den var enklare att förstå och implementera i applikationen. Ett 

problem som dock kan uppstå med denna teknik, om det finns många agenter vars vägar 

överlappar varandra och befinner sig nära ett hinder, är att flera agenter kan lyckas släpa med 

sig en annan agent. Detta är ett problem i och med att den agent som blir upplockad av dem 

andra agenterna inte har lyckats nå sin nuvarande målpunkt och när han väl lyckas ta sig lös 

från dem andra agenterna kan det hända att agenten befinner sig längre bort från den 
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nuvarande målpunkten än vad han gjorde tidigare. Agenten måste då navigera tillbaka till sin 

nuvarande målpunkt och sedan navigera efter vägen igen. 

Den väg som agenterna följer genereras med hjälp av sökalgoritmen A* (Hart et al., 1968). 

Pseudokod 3 visar hur sökalgoritmen är implementerad i applikationen. 

Pseudokod 3 Pseudokod över A*-algoritmen 

4.4 Kollisionshantering 

Trots att applikationen genererar en väg som är fri från hinder är kollisionshantering något 

som är nödvändigt eftersom agenterna kan vika av från den planerade vägen på grund av att 

tillexempel separationsbeteendet appliceras för att agenter befinner sig inom varandras 

närområden. Detta gör att det finns en chans att agenterna kan tryckas in i den miljö de 

befinner sig i vilket resulterar i att agenten fastnar. 

Kollisionshantering är ett stort område och på grund av att det inte fanns tid att implementera 

ett helt kollisions-system för att detektera och hantera kollisioner används istället 

fysikbiblioteket Farseer Physics Engine (Farseer Physics, 2013) för att skapa kollisionsformer 

och för att utföra nödvändiga kollisionsdetektion. 

function AStar(AStarGrid grid) { 
  priorityQueue   openList; 
  List            closedList; 
     
  var startNode = grid.startNode; 
  startNode.g = 0; 
  startNode.h = EstimatedDistToGoal(startNode); 
  startNode.f = startNode.g + startNode.h; 
  startnode.Parent = null; 
  push startNode on openList; 
  while(openList is not empty) { 
    pop node n from openList; 
    if(n is the goalNode) { 
      construct path 
      return path 
    } 
    foreach(Neighbor n' of n) { 
      var newG = n.g + Cost(n', n) 
      if(n' is in openList or cloedList and n'.g <= newG) { 
        continue; 
      } 
      n'.Parent = n; 
      n'.g = newG; 
      n'.h = EstimatedDistToGoal(n'); 
      n'.f = n'.g + n'.h; 
      if(n' is in closedList) { 
        remove n from closedList; 
      } 
      if(n' is not in openList) { 
        push n' on openList; 
      } 
    } 
    push n onto closedList; 
  } 
 
  return null 
} 
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4.5 Miljötyper 

För att ge ett så rättvist resultat som möjligt mellan de två teknikerna testas de på ett flertal 

miljöer. Miljöerna har utformats med datorspel i åtanke där de representerar miljöer som 

möjligtvis kan finnas i till exempel ett realtidstrategispel. Nedan beskrivs och visas en 

skärmdump från applikationen på de miljöer som har skapats för testerna. De gula cirklarna 

i skärmdumparna representerar agenternas nuvarande positioner och de röda rektanglarna 

representerar slutpositionerna som agenterna ska navigera sig till. 

4.5.1 Miljö A – Cirkulärt hinder 

Denna miljö är en tämligen simpel miljö. I mitten finns det ett stort cirkulärt hinder som 

agenterna inte kan navigera sig igenom utan måste navigera runt. Detta hinder kan till 

exempel representera en sjö eller en stor byggnad i ett datorspel. 

 

Figur 13 Miljö A. En enkel miljö med ett cirkulärt hinder som till exempel kan 
representera en sjö. 

4.5.2 Miljö B – Trångt utrymme 

Denna miljö är lite mer komplex (jämfört med tidigare miljö). Den är uppbyggd av en mängd 

rektangulära hinder som agenterna måste navigera sig igenom. I och med att hindren är 

utspridda och det finns rum mellan dem kommer agenterna ta olika vägar för att nå deras mål. 

Denna miljö kan exempelvis representera ett fält med träd eller stenar som hindrar agenterna 

att röra sig tvärs över. 
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Figur 14 Miljö B. En komplexare miljö med ett flertal hinder. Kan i ett datorspel 
till exempel representera en skog eller ett fält med hinder. 

4.5.3 Miljö C – Korridor 

Miljön är utformad på så sätt att den ska representera en korridormiljö. Denna miljötyp har 

en komplexare utformning i och med att agenterna måste navigera en längre sträcka vilket gör 

att denna miljö kommer att sätta agenternas navigering på prov. 

 

Figur 15 Miljö C. En relativt komplex miljö som till exempel kan ses som en 
korridormiljö i ett datorspel. 

4.5.4 Miljö D – Bangård 

Denna miljö representerar en bangård som är fylld med tätt placerade tågvagnar. Den är 

utformad så att det endast ryms en agent mellan varje tågvagn vilket gör att det är väldigt 

trångt för agenterna att navigera sig. 
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Figur 16 Miljö D. En miljö med väldigt tätt placerade hinder som gör det svårt 
för agenterna att navigera. Kan i ett datorspel representera en bangård fylld med 

tågvagnar. 

4.6 Testfallsloopen 

Testfallsloopen är alla programsatser som applikationen kommer att exekvera under varje 

tidssteg för att agenterna ska bete sig korrekt. Pseudokod 4 är en beskrivning över hur loopen 

ser ut. 

Pseudokod 4 Beskrivning över testfallsloopen 

Applikationen gör ett antal tester för att se vilken teknik som ska appliceras på agenterna och 

därmed vilka styrkrafter som ska appliceras på agenterna. Om till exempel testfallet där 

agenterna använder flödesfältsbeteende utförs kommer agentens styrbeteendehanterare att 

beräkna en styrkraft baserat på den nuvarande miljöns flödesfält. 

4.7 Mätning av minneseffektivitet 

Som tidigare nämnt (se kapitel 3.2) kommer tre mått att användas för att mäta teknikernas 

minneseffektivitet. 

Generate a route for all agents 
 
while(all agents haven’t reached their goal position) { 
  foreach(Agent agent in currentLevel) { 
 
    do collision check 
    Calculate necessary steering behaviors 
 
    if (Use flow field behavior) { 
      compute steering force with flow field following 
    } 
    else if (Use path following behavior) { 
      compute steering force with path following 
    } 
 
    combine all steeringforces of the agent 
    update agents position 
  } 
} 
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1. Den genomsnittliga minnesanvändningen 

2. Den högsta minnesanvändningen 

3. Den lägsta minnesanvändningen 

För att samla in all data som är nödvändig för att besvara arbetets frågeställning är det enkelt 

att se de måtten som är listade ovan. Dessa mått visualiseras i applikationens kontrollpanel 

och dess värde uppdateras så länge ett testfall utförs. Utöver dem tre måtten kommer även 

simuleringens nuvarande minnesanvändning också att visualiseras. Varje testfall är en 

sammansättning av en navigeringsteknik, en miljö, och ett antal agenter. För att det ska bli 

enklare att utvärdera alla testfall kommer all data som testfallen producerar att sparas undan 

i en textfil. Denna data kommer sedan användas i Microsoft Excel (Microsoft, 2012) för att 

skapa tabeller och diagram som kan analyseras. 

Till en början var det tänkt att använda ett tredjepartsprogram för att kunna samla in och mäta 

minnesanvändningen hos testfallen. Det tänkta programmet heter dotMemory (JetBrains, 

2014). Under tiden applikationen implementerades testades detta program och det visade sig 

att programmet inte var nödvändigt. Till största del på grund av att det gav alldeles för mycket 

data som inte var relevant för arbetet vilket gjorde processen att samla in data som var relevant 

alltför komplicerad och tidskrävande. Istället implementerades ett skräddarsytt system som 

behandlar och samlar in all data som är nödvändig för arbetet. 

4.7.1 Problem med minneseffektivitetsmätningar 

Ett problem med mätningarna på minnesanvändningen är att mätningarna över teknikernas 

minnesanvändning inte är isolerad från resterade delar av applikationen. Detta innebär att 

mätningarna inkluderar delar av applikationen som inte är direkt kopplat till själva 

simuleringen, till exempel rendering och skräpsamling (eng. garbage collection). Detta medför 

att det inte kommer gå att ge ett exakt svar på hur mycket bättre och sämre teknikerna är i 

jämförelse med varandra. Figur 17 exemplifierar hur resultaten från testfallen hade sett ut om 

minnesanvändningen hos teknikerna hade varit isolerade från resterande delar av 

applikationen. 

På grund av att applikationen inte beter sig annorlunda (samma kod som exekveras) beroende 

på vilken teknik som används går det däremot att få reda på vilken som är mest minneseffektiv 

i och med att testfallen producerar olika resultat (Figur 18). 

 

Figur 17 Exempel på ett tabelldiagram om minnesanvändning för navigeringen 
hade varit isolerad. Det går att se en relativ skillnad mellan teknikerna. 
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Figur 18 Exempel på ett tabelldiagram som testfallen producerar i 
applikationen. Det går inte att se hur stor del av minnesanvändningen som allokeras 

av andra delar i applikationen. 

Trots att det inte går att visa den exakta skillnaden i minnesanvändning mellan teknikerna går 

det att beräkna en relativ skillnad mellan teknikerna baserat på minnesanvändningens 

absolutvärde. För att detta ska vara möjligt måste det antas att resten av applikationen (allting 

utöver navigeringen) alltid använder lika mycket minne. Detta antagande kan vi göra baserat 

på att den kod som styr delar av applikationen (som inte är kopplat till testerna) är identiska 

för både teknikerna. Det innebär att mängden allokeringar för exempelvis rendering är 

densamma för de båda teknikerna. 

För att visa att antagandet att minnesanvändningen hos resterande delar av applikationen inte 

har någon betydelse för att visa vilken av teknikerna som är mest minneseffektiv har även en 

standardavvikelse beräknats på minnesanvändningen hos teknikerna (se Tabell 1). Dessa 

värden visar på att standardavvikelsen är väldigt liten, vilket betyder att minnesmättningarna 

varierar väldigt lite. Om standardavvikelsen hade varit stor hade det varit ett resultat av 

exempelvis garbage collection eller andra delar av applikationen. Det har även gjorts ett 

tvåsvansat t-test för att testa skillnaden mellan teknikerna statistiskt. Resultatet av detta 

tvåsvansade t-test var att skillnaden var statistisk signifikant: (𝑑𝑓 = 38, 𝑡 = 99.84, 𝑝 < 0.001). 

Båda teknikernas tvåsvansade t-test har baserats på testresultat från en 20 simuleringar från 

testfallet med ett gruppantal på 70 agenter som navigerar i miljö A. Anledningen till att 

använda värdena från detta testfall till t-testerna beror på att detta testfall hade den största 

skillnaden mellan lägsta och högsta minnesanvändningen. I och med att t-testerna ger positiva 

resultat med dessa värden (störst skillnad i minnesanvändning) visar det också att t-testerna 

skulle gett positiva resultat för värden med en lägre minnesanvändningsskillnad. 

Tabell 1 Visar standardavvikelsen hos teknikernas minnesanvändning. 

 Vägföljningsbeteende Flödesfältsbeteende 

Medelvärde 67.15 MB 82.3 MB 

Minsta värde 67 MB 82 MB 

Högsta värde 68 MB 84 MB 
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Standardavvikelse 0.37 MB 0.57 MB 

4.8 Mätning av tidseffektivitet 

När pilotstudierna för att se om mätningarna kunde besvara frågeställningen utfördes syntes 

det tydligt på tidseffektivitets-mätningarna att det var något som var fel med applikationens 

implementation av sökalgoritmen A* (Hart et al., 1968). Genereringstiden med A* (Hart et al., 

1968) var betydligt mycket längre än genereringstiden med Dijkstra (1959) vilket inte borde 

vara fallet på grund av att A* använder heuristik för att inte behöva söka igenom alla noder i 

en miljö (2.5.1). Detta ledde till att applikationens implementation av A* (Hart et al., 1968) 

undersöktes och efter ett antal tester ledde det till att implementationens stängda lista byttes 

ut från en vanlig lista i C# till att vara ett hashset istället. Detta ledde till att genereringstiden 

med algoritmen sjönk markant. Till exempel reducerades genereringstiden hos miljö C (med 

70 agenter) från ca 13 sekunder till ca 280 millisekunder. Denna lilla förändring av algoritmen 

visade sig ge en kraftig förbättring på dess tidseffektivitet. 

Den öppna listan i A* (Hart et al., 1968) gick igenom ett flertal bearbetningar för att få ut så 

mycket prestanda som möjligt och sänka tidsåtgången för vägföljningsbeteendets 

vägplanering. Det beslutades till slut att använda en implementation av en prioritetskö som 

är optimerad för vägplanering med A* (Hart et al., 1968). Denna implementationen av en 

prioritetskö är baserad på binära högar för att det ska vara effektivt att sätta in nya objekt i 

kön. Denna implementation visade sig säng vägplaneringens tidsåtgång vilket var 

anledningen till att den valdes till arbetets vägföljningsbeteende. 

 

4.9 Simulerings-specifikationer 

För att testfallen ska ha samma utgångsläge kommer alla testfall att mätas på en och samma 

dator. Den dator som kommer användas är en stationär dator och har följande specifikationer: 

 Operativsystem: Windows 8.1 Pro 64-bit 

 Processor: Intel Core i5 4670K 3.40 GHz 

 RAM-minne: 16 GB 

 Grafikkort: NVIDIA GeForce GTX 770 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

En sammanfattning om vad som ska testas kommer att framföras innan resultaten från 

testfallen presenteras. För att utvärdera de aspekter som beskrivs i kapitel 3.1.2 utfördes 24 

olika testfall där ett testfall är en kombination av: En navigeringsteknik, en miljö, och en grupp 

agenter. Varje testfall utfördes 20 gånger. 

För att mäta minneseffektiviteten hos teknikerna är det egentligen inte nödvändigt att utföra 

testerna flera gånger i och med att antalet objekt som navigeringsteknikerna allokerar inte 

varierar mellan olika tester (varierar endast mellan olika testfall). Flera mätningar på 

minneseffektiviteten är ett resultat av det antagandet som görs i kapitel 4.7.1. Detta på grund 

av att det ska vara möjligt att beräkna standardavvikelsen på minnesmätningarnas resultat. 

Standardavvikelsen visar att den totala minnesanvändningen hos applikationen hade en 

väldigt liten påverkan på minnesanvändningen hos teknikerna. 

Som beskrivet tidigare utfördes varje testfall 20 gånger vardera där ett testfall innefattar att 

generera en rutt för alla agenter och styra alla agenter efter den genererade rutten. När alla 

agenter nått sitt mål startar en ny simulation av testfallet. Alla tester gjordes på samma dator 

(se kapitel 4.9 för specifikationer) med samma processer körandes. 

5.2 Presentation av resultat 

Här presenteras den data som testerna producerade. Detta delkapitel är uppdelat i två avsnitt 

som fokuserar på de aspekter som detta arbete har som syfte att utvärdera. Dessa aspekter 

kommer från frågeställningen i kapitel 3 och lyder som följer: 

 Hur jämför sig styrbeteendena flödesfälts- och vägföljningsbeteende för att styra 

grupper av autonoma agenter i olika miljöer med avseende på tids- och 

minneseffektivitet? 

All data presenteras i diagram för att det ska vara enkelt att se skillnader mellan testfallen och 

teknikerna. 

Diagrammens horisontella axlar representerar antalet agenter som testfallet bestod av och 

staplarna representerar testfallets miljötyp. Diagrammens vertikala axlar varierar mellan de 

olika mätningstyperna. 

5.2.1 Minneseffektivitet 

Data som samlades in för att utvärdera minneseffektiviteten hos teknikerna var varje tekniks 

genomsnittliga, högsta, och lägsta minnesanvändning för varje test. Tillsammans ger dessa 

resultat en bra bild över hur teknikerna presterar med avseende på minneseffektivitet och det 

visar även hur deras minnesanvändning varierar från miljötyp och antalet agenter. Figur 19 

visar medelvärdet på teknikernas genomsnittliga, högsta, och lägsta minnesanvändning under 

20 simuleringar i alla fyra olika miljötyper. Den vertikala axeln för diagrammen representerar 

minnesanvändningen i megabyte. 



 31 

 

Figur 19 Medelvärdet av teknikernas genomsnittliga, lägsta, och högsta 
minnesanvändning. Medelvärdet har beräknats över 20 simuleringar för varje 

teknik. 

5.2.2 Tidseffektivitet 

För att utvärdera tidseffektiviteten hos teknikerna samlades det in två olika typer av 

information för varje test: tiden det tar att generera en rutt för alla agenter och tiden det tar 

för alla agenter att förflytta sig från start till mål. Denna data har sedan använts för att beräkna 

ett medelvärde för att ge en bra bild över teknikernas tidseffektivitet. 
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Figur 20 Medelvärdet av generering- och navigeringstid hos de två teknikerna. 
Medelvärdet är beräknat över 20 simuleringar hos för varje teknik. 

Diagrammens vertikala axlar representerar tiden för testerna. Genereringstiden är mätt i 

millisekunder och navigeringstiden är mätt i sekunder. Anledningen till att navigeringstiden 

är mätt i sekunder, till skillnad från genereringstiden, är av den enkla anledningen att värden 

hade blivit relativt stora om mätningen hade gjorts på millisekunder.  

5.3 Analys 

5.3.1 Analys av minneseffektivitet 

Samtliga mätningar (Figur 19) över teknikernas minneseffektivitet visar alla samma resultat. 

Flödesfältsbeteendet visar sig använda en större mängd minne under alla testfall och på 

samtliga mått som används för att mäta minneseffektivitet (genomsnittliga, lägsta, och högsta 

minnesanvändningen). Flödesfältsbeteendets minnesanvändning ter sig öka i takt med att 

agenternas gruppstorlek ökar. Denna ökning är inte fallet för vägföljningsbeteendet som har 

en relativt liten ökning på minnesanvändningen över alla testfall. Resultaten mellan 

teknikerna är framträdande och visar tydligt på att vägföljningsbeteendet är mer 

minneseffektiv än flödesfältsbeteendet. 

5.3.2 Analys av tidseffektivitet 

Resultaten från samtliga testfall visar att flödesfältsbeteendet har högst genereringstid. Man 

kan även se att genereringstiden för flödesfältsbeteendet har en kraftigare ökning (i jämförelse 

med vägföljningsbeteendet) när agenternas gruppstorlek ökar.  

Navigeringstiden är det enda måttet där flödesfältsbeteendet ter sig prestera bättre än 

vägföljningsbeteendet. Mätningarna visar att flödesfältsbeteendet har en lägre navigeringstid 
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i åtta av tolv fall. Mätningarna skiljer sig inte mycket mellan teknikerna men det går enkelt att 

konstatera att flödesfältsbeteendet generellt har en lägre navigeringstid jämfört med 

vägföljningsbeteendet. 

Något som kan vara en av anledningarna till att vägföljningsbeteendet, för de flesta testfallen, 

hade ett sämre resultat för att navigera agenterna är problem som beskrivs i kapitel 4.3. Detta 

problem visade sig uppstå vid några testfall vilket resulterade i att en eller flera agenter var 

tvungna att ta en omväg för att tillslut kunna navigera till sin målposition. Detta ledde till att 

navigeringstiden för dessa testfall ökade och påverkade därmed slutresultaten för teknikens 

navigeringstid. 

5.4 Slutsatser 

Arbetet har granskat vägföljning- och flödesfältsbeteende och undersökt hur dessa tekniker 

presterar för att navigera grupper av agenter genom olika spelmiljöer. Frågeställningen som 

arbetet har försökt att besvara är vilken av dessa tekniker som fungerar bäst med fokus på 

minnes- och tidseffektivitet. 

Mätningarna för minneseffektiviteten hos teknikerna visar (inom samtliga testfall som har 

utvärderats) tydligt att vägföljningsbeteendet är den teknik som är mest effektiv. Anledningen 

till att det är fallet är på grund av att den enda data som varje agent måste lagra för att kunna 

utföra vägföljningsbeteendet korrekt är en lista av punkter i miljön som representerar vägen 

den ska röra sig efter. Flödesfältsbeteendet däremot kräver att varje agent har ett eget 

flödesfält lagrat för den miljö den befinner sig i. Detta lagrade flödesfält är vad som används 

av flödesfältsbeteendet för att styra agenten genom miljön och på grund av att alla 

målpositionerna för agenterna inte är densamma måste de generera ett flödesfält var. Båda 

beteendena kräver att agenterna lagrar en viss mängd data för att de ska kunna appliceras 

korrekt. Storleken på den datastruktur som beteendena kräver skiljer sig dock ifrån varandra. 

Den datastruktur som flödesfältsbeteendet (rutnät med styrkraftsvektorer) kräver är väldigt 

mycket större än den datastruktur som krävs för att utföra vägföljningsbeteendet (en lista med 

positioner). 

Testresultaten för tidseffektiviteten hos teknikerna visar att vägföljningsbeteendet i samtliga 

testfall har en bättre genereringstid jämfört med flödesfältsbeteendet. Det är dock inte så 

konstigt att detta är fallet i och med att vägföljningsbeteendet använder A* (Hart et al., 1968) 

för att hitta en rutt för agenterna medan flödesfältsbeteendet använder Dijkstras (1959) 

algoritm för att generera en rutt. På grund av att Dijkstras (1959) algoritm traverserar över 

alla rutnätets noder medan A* (Hart et al., 1968) använder heuristik (för att utesluta noder 

som definitivt inte kommer vara en del av den kortaste vägen) kommer genereringstiden för 

vägföljningsbeteendet (i stort sett alltid) vara bättre. 

Mätningarna för att utvärdera teknikernas navigeringstid visar att skillnaden i tid för 

grupperna av agenter att röra sig från start till mål med flödesfält- och vägföljningsbeteende 

är tämligen liten. Resultaten visar dock på att flödesfältsbeteendet i de flesta fallen har en 

bättre navigeringstid jämfört med vägföljningsbeteendet. Anledningen till att det är 

flödestältsbeteendet som (för det mesta) har en bättre navigeringstid beror på att 

flödesfältsbeteendet ger agenterna möjligheten att utnyttja vägar som vägföljningsbeteendet 

inte kan. Anledningen till att flödesfältbeteendet kan utnyttja alternativa vägar är för att 

beteendet använder sig av ett flödesfält för att veta vilken styrkraft som ska appliceras på 

agenten. Om en agent på något sätt skulle tryckas ut från sin begynnelserutt (på grund av till 
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exempel andra agenter) skulle beteendet kunna uppfatta att det finns en rutt som är kortare 

än begynnelserutten. Detta är inte fallet för vägföljning då dess rutt alltid kommer förbi 

densamma som genererades i början av testfallet. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att utvärdera olika styrbeteenden för att navigera grupper 

av agenter genom olika spelmiljöer. Två tekniker har implementerats och dessa två tekniker 

har använts tillsammans med ett antal andra styrbeteenden för att få agenterna att förflytta 

sig från en punkt i en miljö till en annan. Fyra miljöer som kan tänkas medverka i datorspel 

har skapats. De två teknikerna som examensarbetet har som syfte att utvärdera är 

vägföljnings- och flödesfältsföljningsbeteende. 

För att kunna utvärdera teknikerna implementerades en applikation där teknikerna kunde 

testas i de olika spelmiljöerna som skapades. De styrbeteendena som implementerades 

baseras på de beskrivningarna från kapitel 2.3, med ett fåtal justeringar hos några beteenden. 

Efter pilotstudierna visade det sig att implementation av sökalgoritmen A* (Hart et al., 1968) 

hade en väldigt hög tidsåtgång. Efter att detta hade noterats gjordes några modifikationer på 

implementation som resulterade i att den blev mer effektiv. 

Efter utvärderingarna av testresultaten visade det sig att vägföljningsbeteendet var klart bättre 

än flödesfältsbeteendet när det gäller minneseffektivitet. Den hade på samtliga aspekter för 

minneseffektivitet ett bättre resultat jämfört med flödesfältsbeteendet vars 

minnesanvändning ökade i takt med att agenternas gruppstorlek ökade. Denna ökning skedde 

inte för vägföljningsbeteendet som hade mycket jämnare minnesanvändning för alla tester 

som utfördes. 

Utvärderingen av tidseffektiviteten visade att det inte var någon av teknikerna som var 

självklart bättre (till skillnad från minneseffektiviteten). Vägföljningsbeteendet visade sig ha 

en lägre genereringstid medan flödesfältsbeteendet hade en lägre navigeringstid.  

6.2 Diskussion 

På grund av att den största delen av applikationen är implementerad från grunden (till 

exempel alla styrbeteenden, A* (Hart et al., 1968), och Dijkstras (1959) algoritm) är 

effektivitetsmätningarna väldigt beroende på just hur denna implementation ser ut. 

Genereringstiden för agenternas väg är till exempel väldigt beroende på applikationens 

implementation av A* (Hart et al., 1968) då väldigt små modifikationer på implementationen 

kan ge stora förändringar i dess hastighet (se kapitel 4.8). Detta beroende gäller även för 

teknikernas minneseffektivitet i och med att storleken på datastrukturerna som används av 

teknikerna är vad som definierar hur mycket minne de använder. Förutom olika 

implementationer i applikationen spelar det även roll vilket programmeringsspråk som 

används på grund av att både minne- och tidseffektiviteten kan variera trots att två 

implementationer (i två olika programmeringsspråk) är likadana. Trots problemen som 

berörts går det att mäta teknikernas tids- och minneseffektivitet på grund av att teknikerna 

utvärderas med hänsyn till varandra. Detta innebär att det som spelar någon roll är hur bra 

teknikerna utför dess uppgifter i jämförelse med varandra. 

Anledningen till att flödesfältbeteendet hade en högre minnesanvändning jämfört med 

vägföljningsbeteendet beror (som beskrivet i kapitel 5.4) på att alla agenter måste lagra en 

större datastruktur i form av ett flödesfält för hela miljön, till skillnad från 
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vägföljningsbeteendet vart varje agent endast lagrar en enkel väg. Lösningar på detta skulle 

kunna vara att förminska storleken på datastrukturen. Ett exempel på hur det skulle kunna 

uppnås hade varit att istället för att låta varje agent lagra ett flödesfält för hela miljön låta dem 

lagra ett flödesfält för en del av miljön. Det skulle innebära att miljöns totala flödesfält är 

uppdelad i mindre sektioner och agenterna generera endast ett flödesfält för den sektion i 

miljön som den befinner sig i just nu. Till exempel hade en agent kunnat generera en sektions 

flödesfält den bildruta som agenten går över till en ny sektion. Att representera en miljö för 

flödesfältsbeteendet på detta sätt hade resulterat i att beteendets minnesanvändning hade 

minskat. Hur mycket lägre minnesanvändningen blir beror helt på hur stora miljöns sektioner 

är. Större sektioner ger en högre minnesanvändning men agenterna behöver inte generera 

sektionernas flödesfält lika ofta vilket skulle gett en lägre processoranvändning. Mindre 

sektioner ger en lägre minnesanvändning men agenterna måste utnyttja mer processorkraft i 

och med att agenten måste generera ett nytt flödesfält mycket oftare på grund av att den rör 

sig mellan sektioner mer frekvent. 

Det är svårt att säga vilken av teknikerna som är den bästa när det gäller att navigera grupper 

av agenter med avseende på tids- och minneseffektivitet. Vägföljningsbeteendet har en lägre 

minnesanvändning och en kortare tidsåtgång för vägplaneringen medan flödesfältsbeteendet 

har en kortare navigeringstid. Vilken av teknikerna som lämpar sig bäst för att navigera 

grupper av agenter i datorspel beror helt på vilket typ av datorspel det handlar om. Är 

minneseffektiviteten en viktig aspekt kanske vägföljningsbeteendet är bättre lämpat medan 

om utvecklarna vill att agenterna ska röra sig fort mellan punkterna kanske 

flödesfältsbeteendet är något som är värt att använda. Flödesfältsbeteende är dock en teknik 

som växer mer och mer inom datorspel (se kapitel 2.6.1) och det finns säkert bättre 

implementationer av tekniken. Därför borde inte möjligheten att flödesfältbeteendet skulle 

kunna vara minneseffektiv eller ha en kortare genereringstid uteslutas. 

Utifrån en samhällelig synpunkt finns det ett flertal områden där styrbeteenden kan användas. 

Till exempel är det vanligt att man använder styrbeteenden för att simulera människor vid 

nödevakueringar av byggnader. Genom dessa simuleringar kan man utvärdera olika miljöer 

för att få information huruvida miljöernas planlösningar är anpassade för till exempel 

byggnader vart trängsel kan förekomma när nödevakueringar vid till exempel brand sker. 

Dessa simuleringar är ur en samhällelig synpunkt väldigt väsentliga då de kan användas för 

att upptäcka brister hos olika miljöer och förhindrar därmed på lång sikt potentiella dödsfall 

som hade kunnat ske om bristerna inte hade upptäckts. Simulating Dynamical Features of 

Escape Panic (Helbing et al., 2000) är en forskningsartikel som använder styrbeteenden för 

att utvärdera hur panik hos folkmassor vid nödevakueringar kan leda till trängsel och 

blockering. 

Under arbetets gång har det inte varit tvunget att göra några etiska val. Detta beror främst på 

att syftet med arbetet är att utvärdera och jämföra två tekniker för att navigera grupper av 

agenter med avseende på tids- och minneseffektivitet. Dessa två aspekter har inte direkt några 

etiska rätt eller fel. Det som kan tänkas anses vara ett etiskt val som gjorts är att all kod som 

arbetet använder och som tillhör tredjeparts bibliotek har fått korrekt erkännande i koden. 

6.3 Framtida arbete 

Här presenteras några exempel på steg som hade varit en del av arbetet om mer tid hade 

funnits eller anses vara intressant inom området. Om arbetet hade varat över en längre 
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tidsperiod hade flera tester gjorts vilket hade producerat en större resultatmängd som i sin tur 

hade förstärkt arbetets slutsats. 

En vidareutveckling på arbetet som hade varit intressant är att testa styrbeteendena i ett riktigt 

spel. Mest på grund av att tanken med arbetet var att utvärdera teknikerna främst för 

användning inom till exempel realtidstrategispel. Det hade även varit intressant att testa olika 

kombinationer av styrbeteenden för att utvärdera vilka av dessa kombinationer som fungerar 

bäst hos spelets miljöer. Det hade också varit intressant att utvärdera teknikerna på ett mer 

estetiskt plan där ett antal personer får utföra tester och bedöma vilket beteende som är 

tilltalande. 

Det hade varit intressant att jämföra vägföljning- och flödesfältsbeteende där varje grupp 

agenter behandlas som en enda stor enhet i spelvärlden. Det innebär att det endast krävs en 

väg och ett flödesfält för alla agenter i och med att de beter sig som en enhet. Det hade 

inneburit att ett antal extra styrbeteenden hade behövts implementeras, till exempel ett som 

hanterar att agenterna formaterar sig korrekt. 

Miljöerna i arbetet är väldigt generiska och därmed endast representerar miljöer som 

eventuellt hade kunnat finnas i ett datorspel. Det hade därför varit intressant att om det hade 

funnits möjlighet testa teknikerna i ett riktigt realtidstrategispel och utfört testerna på alla 

miljöer som finns i det spelet. Det hade då varit enklare att ge en mer trovärdig slutsats i och 

med att det hade gett en bättre bild över hur teknikerna beter sig och hur bra de fungerar i 

mer verklighetstrogna scenarion.    

Något som vore intressant för framtida arbeten hade varit att utvärdera teknikerna i ett större 

antal olika miljöer. Till exempel miljöer som har hinder som kan förflytta sig eller gå sönder. 

Detta gör att agenterna måste navigera sig i miljöer som är mer dynamiska och vägplanering 

måste då köras ständigt under simulationen. Utöver dynamiska miljöer hade det varit 

intressant att utföra tester i viktade miljöer, för att representera miljöer som har olika typer 

av terräng som exempelvis berg och träskmarker. 
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