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Sammanfattning 
 

Incremental Phi* och Field D* är vägplaneringsalgoritmer som uppfyller två 

egenskaper. Den första är att deras vägar kan korsa en miljö i vilken vinkel som helst. 

Den andra är att de i en okänd miljö kan planera om sina vägar snabbt ifall de stöter på 

ett hinder. Detta kan vara användbart i realtidsstrategispel. Detta arbete testar därför 

deras förmåga att skapa korta vägar och att planera om vägar snabbt för att ta reda på 

deras styrkor och svagheter. Utöver detta testas också deras tider i den första sökningen 

de gör när miljön är outforskad samt i de fall där algoritmerna har visat sig ha svagheter, 

vilket är i tomma miljöer och i återvändsgränder. Resultatet är att Incremental Phi* 

hittar kortare vägar och planerar om vägar snabbare. Den får också kortare tider i en 

tom miljö, medan Field D* får bättre tider i den första sökningen och i återvändsgränder. 

Nyckelord: Vägplanering, okända miljöer, frivinkelvägar, realtidsstrategispel, 

Incremental Phi*, Field D* 
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1 Introduktion 

Vägplanering som problem dyker upp inom många områden, inte minst i spel där agenter, 

vilket syftar på entiteter som rör sig i miljöer, ska ta sig från en punkt till en annan. För att 

utföra en vägplanering i en miljö används ofta en grafrepresentation att söka i, och en vanlig 

sådan är rutnätsgraf. Algoritmen A* är en mycket vanlig lösning på vägplanering som hittar 

den kortaste vägen genom miljön snabbt, men nya problem kräver nya lösningar och därför 

har algoritmer med speciella egenskaper dykt upp som bygger på A*. En sådan egenskap är 

any-angle, som innebär att en agent kan färdas i vilken riktning som helst istället för att vara 

bunden till att röra sig mellan grannpunkterna i rutnätet. En annan egenskap är incremental 

vilket betyder att data återanvänds för att snabbt göra en ny vägplanering ifall miljön 

förändras. Två algoritmer som har båda egenskaperna är Incremental Phi* och Field D*. 

I moderna spel finns ett användningsområde för dessa algoritmer, nämligen då det ska finnas  

agenter som kan röra sig i flera vinklar samtidigt som omplaneringar ska göras när de stöter 

på nya hinder. Detta kan uppstå i realtidsstrategispel med fog of war. För att ta reda på 

algoritmernas lämplighet för spel och hur de skiljer sig från varandra behöver tester utföras 

på dem. Det som är relevant, för att bedöma deras förmåga att utföra uppgiften, är hur lång 

tid det tar att göra omplaneringar och hur långa vägar de hittar.  

Metoden som använts för att ta reda på detta är experiment, där algoritmerna har använts på 

ett flertal olika miljöer och producera data om hur lång tid det tar att söka och hur långa vägar 

de hittar. Ett program har utvecklats för att skapa miljöerna och utföra testerna. Datan har 

sedan utvärderas med hjälp av en kvantitativ analys där algoritmernas resultat ställs upp mot 

varandra för att se om de är olika starka i olika scenarier.  

Programmet som har utvecklats klarar av att skapa miljöer och utföra tester på de två 

algoritmerna, för vilka den ger väglängd och beräkningstider samt visar miljön och vägarna 

grafiskt. Programmet beskrivs genom en förstudie som beskriver den litteratur som arbetets 

genomförande bygger på och designval genom utvecklingen presenteras tillsammans med en 

pilotstudie. 
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2 Bakgrund 

Ett vanligt förekommande problem inom spel är vägplanering. Det är ofta svårt att undvika, 

vare sig det handlar om att en karaktär ska gå dit spelaren klickar eller att en datorstyrd bil 

ska ta sig genom en bana till mål så behövs det. Det här arbetet fokuserar på vägplanering i 

två dimensioner. 

2.1 Vägplanering 

Vägplanering i två dimensioner kan behövas när en platt miljö som ses ovanifrån används, 

vilket är vanligt förekommande i  realtidsstrategispel (Madden, Delaney, Mcloone, & Ward 

2004). Ett exempel är när en agent en spelare har kontroll över ska ta sig från sin nuvarande 

position till den plats spelaren klickar på med musen. Svårigheten ligger i att det kan finnas 

hinder mellan agenten och målet vilket leder till att agenten behöver beräkna vilken väg den 

kan ta, och ofta ska det vara den kortaste vägen. För att göra detta lättare används ofta en 

annan representation av världen som går att söka i. En sådan representation kan vara en 

rutnätsgraf, ett navigationsnät eller en synlighetsgraf (Madden et al. 2004).  

2.1.1 Graf 

För att representera en miljö kan en rutnätsgraf användas (Nash, Koenig & Likhachev 2009). 

Denna består av noder och kopplingar mellan dessa för att visa hur det går att färdas mellan 

dem. Varje nod är kopplad till noderna runt sig i fyra eller åtta riktningar och genom att söka 

igenom, eller expandera, nodernas grannar en efter en kan den kortaste vägen hittas till det 

mål som söks. Figur 1 visar ett exempel på en väg mellan två noder där svarta block är hinder. 

 

Figur 1 Väg mellan två noder, med linjer som representerar steg från en 
mellanliggande nod till en annan. Celler i grafen är antingen fria (vita) eller 

blockerade (svarta). 

För att skapa grafen läggs ett rutnät över miljön som ska navigeras och skapar celler, som kan 

vara fria eller blockerade. I Figur 1 är fria celler vita och blockerade celler svarta. I en variant 

av rutnätsgraf är den klar här och cellerna blir noderna i grafen, men det går också att göra en 

navigationsgraf av de fria noderna. Då kan noderna placeras i cellernas mitt som visat i Figur 

2a eller i cellernas hörn som visat i Figur 2b (Ferguson & Stentz 2005).  En fördel med 

navigationsgrafen är att den representerar kopplingar mellan noder istället för positioner i 
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grafen, vilket gör att noder lätt kan tas bort, till exempel sådana som inte kan nås och därför 

aldrig kommer användas. Att kolla om det går att röra sig från en nod till en annan behöver 

heller aldrig göras eftersom endast kopplingar mellan noder som är möjliga att gå mellan 

skapas.  

 

Figur 2 Noder placerade i mitten av cellerna (a) eller i hörnen (b). Linjerna 
visar hur en cell är kopplade till grannarna i åtta riktningar. 

Ett problem med grafen hittills är att utan extra information hos noderna kan onödigt många 

noder expanderas vilket leder till längre söktider. Detta kan lösas med algoritmen A*.  

2.1.2 A* 

A* (Hart, Nilsson & Raphael 1968) är en av de vanligaste algoritmerna för vägplanering. Den 

har visat sig vara bra på att snabbt hitta den kortaste vägen och den gör detta genom att ha 

heuristisk information om noderna, vilket betyder att den vet var de ligger i förhållande till 

varandra, och expanderar först de noder som är närmare målet. Detta gör att i många fall 

hittas målet snabbare än hos många andra algoritmer. Figur 3 visar skillnaden mellan hur en 

sökning med A* och klassisk bredden-först sökning kan se ut. Där syns det att bredden-först 

sökningen expanderar noder i en cirkel runt startnoden, medan A* riktar sin sökning och 

hittar den kortaste vägen direkt eftersom det inte finns något hinder.  

Exakt hur algoritmen fungerar är att den har en öppen lista där alla noder som ska expanderas 

ligger och en stängd lista där de expanderade noderna ligger. Startnoden börjar i den öppna 

listan och det finns en while-loop som expanderar den första noden i listan tills slutnoden 

hittas. Varje gång en nod expanderas läggs den i den stängda listan och varje grannod får ett 

G-, ett H- och ett F-värde och läggs på den öppna listan ifall F-värdet var lägre än deras tidigare 

värde, samt sätter den tidigare noden som sin förälder. G-värdet är längden som har färdats 

för att komma till noden, H-värdet är avståndet mellan noden och slutnoden med antagandet 

att det inte finns något hinder mellan dem. F-värdet är summan av G och H och används för 

att sortera in noden i den öppna listan, där noden med lägst F-värde läggs först. Efter att 

målnoden har hittats kan den kortaste vägen tas fram genom att börja med slutnoden och 

stega genom nodernas föräldrar, tills startnoden hittas. 
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Olika situationer kräver dock olika lösningar. Efter att denna algoritm skapades har det därför 

kommit många nya algoritmer som bygger på den, men som utökar den med olika önskvärda 

egenskaper. 

 

Figur 3 Celler som hör ihop med expanderade noder täcks av grå färg.  (a) 
Bredden-först sökning. (b) A* sökning.  

2.2 Egenskaper 

Många olika algoritmer för att lösa vägplanering finns, med varierande grad av komplexitet. 

Två egenskaper en vägplaneringsalgoritm kan ha är any-angle och incremental. 

2.2.1 Any-angle 

Ofta när ett vägplaneringsproblem löses så används som sagt ett rutnät för att representera 

punkter i miljön som en agent antingen kan, eller inte kan, gå till. Ett problem med att röra 

sig mellan punkter i ett rutnät, är att det kan skapa vägar som ser onaturliga ut på grund av 

att riktningen byts ofta. Av samma anledning är de också längre än den absolut kortaste vägen 

(Uras & Koenig 2015). Därför skapades any-angle algoritmer som frigör sig från denna 

begränsning och istället skapar vägar som kan korsa miljön i vilken riktning som helst, som 

visat i Figur 4. 
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Figur 4 En väg mellan två noder där vägen är fri från att enbart röra sig mellan 
intilliggande noder. 

2.2.2 Incremental 

När en agent rör sig i en miljö där den inte vet hur den ser ut på förhand, på grund av 

begränsad sikt eller en dynamisk miljö, där framkomligheten kan förändras över tid, måste en 

ny väg räknas ut varje gång ett hinder stöts på vilket tar tid varje gång det inträffar. I spel kan 

detta ske om fog of war används och inget då syns utanför det utforskade området. Algoritmer 

har tagits fram för att lösa detta genom att data återanvänds från tidigare uträkningar och 

försöker reparera vägen istället för att räkna ut den helt från början, vilket oftast är snabbare 

(Koenig & Likhachev 2002). Figur 5 visar hur en reparerad väg ser ut efter att ett hinder har 

upptäckts. 

 

Figur 5 När sökningen börjar är miljön outforskad (a). Outforskade celler är 
grå. När ett hinder upptäcks (svart cell) justeras vägen (b). 

Det har hittats problem med att återanvända data. Detta beskrivs i konferensbidraget av 

Hernandez, Baier, Uras och Koenig (2012) och i en artikel av Lu, Huo, Arslan och Tsiotras 

(2011) där de har identifierat situationer där det är snabbare att räkna ut en ny väg från 

grunden istället för att reparera vägen. I det första fallet sägs det att när det inte krävdes en 

stor mängd omberäkningar för att ta sig till målet, så var det inte en fördel att återanvända 
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data. I det andra fallet nämner de att ifall agenten tagit en väg som slutar i en återvändsgränd, 

så tar det lång tid att reparera vägen. 

2.3 Algoritmer 

De egenskaper som nämnts är fördelaktiga att använda om de passar till den produkt som 

utvecklas. Det krävs dock att vägplaneringen byggs utifrån båda egenskaperna om de ska 

implementeras, vilket är något som har gjorts med algoritmerna Field D* och Incremental 

Phi*. 

2.3.1 Field D* 

En algoritm som har både egenskapen incremental och any-angle är Field D* (Ferguson & 

Stentz 2005). För att ta sig genom miljön i fler vinklar skapar den vägar som går mellan 

punkter på cellernas kanter. För att bestämma var den ska gå görs först en A* sökning, men 

istället för att sätta en förälder till varje nod så används bara kostnaden att ta sig till noden, 

alltså nodens G-värde. Hur den räknar ut denna kostnad är det speciella med algoritmen. 

Först går den igenom alla grannpar, alltså varje par av grannar som också ligger bredvid 

varandra. För varje par skapas en kostnad, som är kostnaden att ta sig från en punkt mellan 

grannarna till noden. För att räkna ut denna kostnad interpoleras först grannarnas kostnad så 

man kan få värden för hela intervallet mellan dem, och sedan adderas kostnaden att färdas 

från den lämpligaste punkten till noden. Efter detta väljs den lägsta kostnaden som nodens G-

värde. Ett exempel på denna process visas i Figur 6. När den extraherar vägen går den i motsatt 

riktning och använder kostnaderna till att räkna ut var den ska gå. Ett exempel på hur detta 

kan se ut finns i Figur 7. För att räkna ut nya vägar snabbt vid ny information uppdateras 

värdena på de noder som är hörn till nyligen blockerade celler. Efter det läggs de i den öppna 

listan och algoritmen körs igen. Denna algoritm klarar av att röra sig i både miljöer som 

förändras och miljöer vars utseende är okänt. 

 

Figur 6 För att räkna ut kostnaden att röra sig till röd cirkel används dess 
grannoder. Ett exempel på en punkt som kan väljas som den bästa att röra sig från är 
den blå cirkeln i mitten. Kostnaden att ta sig till den räknas ut genom att interpolera 
grannarnas kostnader. Sedan får den röda cirkeln kostnaden som är summan av det 

interpolerade värdet och väglängden till noden. 
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Figur 7 Ett exempel på hur Field D* kan skapa vägar som kan gå till punkter 
mellan noder. 

2.3.2 Incremental Phi* 

Incremental Phi* är den andra algoritmen som har de egenskaperna, och den rör sig i fler 

vinklar genom att efter varje steg i den vanliga A* sökningen, räkna ut sikten mellan noden 

och föräldern till den nod som noden expanderades från. Om den har klar sikt så sätts den 

noden till förälder, vilket gör att när algoritmen hittat en väg och stegar tillbaka genom 

föräldrarna så kommer stegen hoppa längre än vad som var möjligt innan och därmed korsa 

miljön i fler vinklar än A* (Nash, Koenig & Likhachev 2009). I Figur 8 visas det hur algoritmen, 

då vägen stegvis går närmare målet, sätter föräldern till den nya noden till den tidigaste noden 

den har sikt till. Varje nod har också en lokal förälder som är den bredvidliggande nod som 

gicks genom för att komma till noden i sökningen, vilket används vid reparation av vägar. 

 

Figur 8 Nodexpandering av Incremental Phi*. Pilarna visar vilken nod som 
skulle bli förälder till noden i vägen. 

När Incremental Phi* reparerar vägen efter att ett hinder har hittats, gör den detta genom att 

ta varje nod som är ett hörn till en nyligen blockerad cell och ta bort den från den öppna listan 

om den finns där, gör detsamma för den stängda listan och initiera noden till de startvärden 

alla icke-expanderade noder har. Sedan kollas ifall noden är lokal förälder till någon av dess 

grannoder och i så fall görs samma sak för den noden. Varje nod som går igenom detta sparas 

och när ingen mer nod uppfyller kriteriet så kollas om noderna har en synlig granne i den 

stängda listan. I så fall expanderas de från den noden. Sedan startas sökningen igen. Resultatet 

av att göra detta är att varje nod som är ett hörn till en blockerad cell antas vara blockerad och 
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varje nod som expanderades på grund av att den gicks igenom återställs, och expanderas igen 

om den är granne till en nod i den stängda listan. Pseudokod som något förenklat beskriver 

vad som händer när en cell har blockerats och hur föräldern till en nod väljs syns i Figur 9. 

När algoritmen återanvänder data för att räkna ut nya vägar klarar den endast av fallet där 

den inte vet hur miljön ser ut i förväg och inte fallet då miljön förändras. 

 

Figur 9 Psudokod över delar av Incremental Phi*. ClearSubtree beskriver vad 
som händer med noderna som ligger i hörn till nyligen blockerade celler och 

ComputeCost beskriver hur en nod expanderas, då föräldern väljs och G-värde sätts. 
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3 Problemformulering 

En spelgenre där vägplanering behövs är realtidsstrategi där agenter ska färdas, ofta över 

längre sträckor, till en position som bestäms under körning av att spelaren utför ett 

förflyttningskommando (Fathy, Raouf & Abdelkader 2014). I moderna spel föredras 

realistiska och jämna rörelser hos agenterna, så därför är det önskvärt att använda en any-

angle vägplaneringsalgoritm. Scenarier där det är en fördel att använda en incremental 

algoritm är inte lika vanliga, men det kan uppstå när miljön är dold av fog of war och 

spelarklienten inte får tillgång till navigationsgrafen för att minska fuskmöjligheter. För en 

AI-spelare kan en annan vägplanering behöva användas eftersom de ofta fuskar och ser 

igenom fog-of-war (Hagelback & Johansson 2008) och därför inte kommer stöta på nya 

hinder. Ytterligare en situation där det är bra att använda en incremental algoritm vore åter 

igen när fog of war används och agenterna spelaren kontrollerar ska bete sig helt utifrån vad 

spelaren ser, och leta sig runt hinder allt eftersom de dyker upp, istället för att i förväg veta 

den kortaste vägen. Det kan även vara användbart om miljön är procedurellt skapad under 

spelets gång.  

Problemet som identifierats för detta arbete är att det finns dessa tidigare nämnda tillfällen 

inom spel där det är en fördel att använda en algoritm som har egenskaperna incremental och 

any-angle, vilket gör det intressant att veta skillnaderna mellan olika algoritmer som 

implementerar dessa, se på hur långa vägar de hittar samt hur lång tid det tar för dem att 

skapa och reparera vägar. Eftersom det är visat att incremental algoritmer har problem i vissa 

scenarier (Hernandez et al. 2012; Lu et al. 2011) kommer ett fokus också ligga på att undersöka 

dessa, för att se hur lämpliga algoritmerna är att använda i realtidsapplikationer, men främst 

för att se om de skiljer sig från varandra i deras förmåga att hitta vägar snabbt. De scenarier 

som ska undersökas är när det finns få hinder och när en återvändsgränd stöts på. Problemet 

kan sammanfattas i följande frågeställning: 

Visar vägplaneringsalgoritmerna Field D* och Incremental Phi* olika styrkor 

och svagheter i olika scenarier, med avseende på tidskomplexitet och 

resulterande väglängd?  

Hypotesen är att Incremental Phi* hittar kortare vägar då den bygger på en algoritm som 

hittar kortare vägar än Field D* (Nash, Koenig & Likhachev 2009). Eftersom algoritmer 

brukar behöva göra avvägningar mellan olika egenskaper antas det att Field D* är snabbare 

på att reparera vägar. Av samma anledning antas Field D* vara snabbare i de tidigare nämnda 

scenarierna där algoritmerna har problem. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att utvärdera om hypotesen är sann ska utförs ett experiment (Wohlin, Runeson, Höst, 

Ohlsson, Regnell & Wesslén 2012). Experimentet består av ett flertal tester där varje test har 

två oberoende variabler, ett objekt och en faktor. Objektet i ett test är en rutnätsgraf med en 

start och en målnod och ett antal blockerade celler. Faktorn är den algoritm som används. 

Beroende variabler i testerna är längden på vägen som skapades och de beräkningstider som 

uppstår när en väg tas fram eller repareras. Metodupplägget inspireras av experimenten 

utförda av Uras och Koenig (2015) som använde samma beroende variabler. 
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Ett program har utvecklats för att göra experimentet, och i detta program kan miljöer skapas 

för att testa specialfall som är designade för att se hur algoritmerna beter sig i de scenarier där 

de har visat sig ha svagheter. Det går också att slumpa miljöer genom att ställa in hur många 

rutor som ska blockeras. Det testar algoritmerna på miljöerna med ett bestämt avstånd som 

noder upptäcks och skriva ut väglängd och beräkningstider.   

Med hjälp av resultaten från testerna utförs en kvantitativ analys där väglängderna visar 

kvalitén på vägarna och beräkningstiderna visar hur snabbt en ny väg hittades vid ny 

information. Genom att analysera den insamlade datan hittas mönster som visar om någon 

algoritm är snabbare, om någon ger kortare vägar och om det finns situationer där någon visar 

sig vara extra bra eller dålig. De slumpade miljöerna visar hur algoritmerna beter sig för det 

mesta, medan de designade miljöerna visar om algoritmerna är olika starka i olika scenarier. 

Problemet med den valda metoden är att när ett experiment utförs beror resultatet på de 

variabler som valts. Det är då möjligt att i en viss situation är en speciell faktor eller beroende 

variabel viktig och om den bortses från, så ger arbetet inte relevanta svar. Fördelar med att 

göra ett experiment är att det innebär en hög kontroll på variablerna och det går att bestämma 

vad som ska mätas och det ger tydliga resultat. Eftersom specialfall mäts är detta ett bra val 

och ger konkret data att analysera. 

För detta arbete har beräkningstider och väglängd valts som beroende variabler. En annan 

möjlig variabel skulle kunna vara minnesåtgång. Den har valts att uteslutas eftersom i 

vägplanering går det mesta av minnet till att hålla navigationsgrafen och eftersom 

algoritmerna använder samma graf och i grunden är ganska lika, kan den bortses från, 

speciellt eftersom en rutnätsgraf inte kräver så mycket minne (Uras & Koenig 2015). Att mäta 

beräkningstider är bra för att visa hur tidskrävande algoritmerna är men det har problemet 

att olika plattformar kan ha olika beräkningsmässiga egenskaper och därför kommer svaret 

på om en algoritm lämpar sig för realtidsapplikationer bero på hårdvara. Att ha väglängd som 

variabel kan skapa problem, främst om algoritmerna av någon anledning väljer olika vägar 

och därmed kan få otur med vägen den tar då de inte har tillgång till hela miljön från början 

och kan räkna ut den kortaste. Inkluderingen motiveras av att de i många fall bör ta samma 

väg och om en algoritm generellt får en kortare väg i ett stort urval miljöer så visar det att den 

oftast hittar kortare vägar.  

Alternativa metoder skulle kunna vara en fallstudie där olika användningar av algoritmerna 

jämförs. Då skulle algoritmerna kunna implementeras i ett spel, delas ut till användare och 

samla in data. Detta skulle ha fördelen att algoritmerna testas på olika hårdvaror, men 

miljöerna som de testas i skulle bli färre och uppbyggda relativt lika, vilket också betyder att 

det skulle bli svårt att få information om specialfallen, där de presterar sämre, eftersom dessa 

fall inte specifikt skapas. En annan metod skulle kunna vara en användarstudie för att 

undersöka hur personer upplever algoritmerna. Detta skulle kunna ge liknande resultat med 

en användarsynvinkel, men det ger också mindre konkret data att analysera. Dessutom, om 

skillnaderna är väldigt små kanske en person inte märker någon skillnad, medan det ändå 

skulle spela roll i en storskalig applikation.  
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4 Genomförande  

Programmet som utvecklats klarar av att köra algoritmerna på olika rutnät där en agent stegvis 

färdas genom miljön och upptäcker nya hinder. Den ritar ut vägarna som hittades som kan ses 

i Figur 10 och skriver ut en lista med de tider det tog för algoritmerna att hitta en ny väg i varje 

steg. För att skapa programmet användes programmeringsspråket C++ och grafikbiblioteket 

SFML (SFML Team 2007). Detta kapitel kommer ge insikt i den litteratur som användes som 

grund till arbetet, några designval som gjorts under utvecklingen och en pilotstudie som visar 

hur programmet kan användas till utvärderingen. 

 

Figur 10 Utritning av miljön och algoritmernas vägar i en sökning med start i 
övre vänstra hörnet och mål i nedre högra hörnet. Blå linje: Field D*. Röd linje: 

Incremental Phi*. 

4.1 Förstudie 

De källor som använts i genomförandet har främst varit konferensbidragen av Ferguson & 

Stentz (2005) och Nash, Koenig & Likhachev (2009), som innehåller pseudokod för 

algoritmerna. Dessa källor är grunden för arbetet och anses vara trovärdiga och av bra kvalité 

eftersom de innehåller utvärderingar och tester, och författarna har publicerat många texter 

och citerats många gånger. Källor som har inspirerat designval är de av Austern (2000), Bourg 

& Seemann (2004), Koenig & Likhachev (2002) och Uras & Koenig (2015).  

Artikeln av Austern (2000) är ganska liten och har inte citerats så mycket. Den innehåller 

information om datastrukturen set, och i vilket fall det är fördelaktigt att använda den. Att 

informationen stämde var inte extremt viktigt för arbetet, och att författaren har publicerat 

ett flertal artiklar om C++ gör den tillräckligt pålitlig. Konferensbidragen av Koenig & 

Likhachev (2002) och Uras & Koenig (2015) innehåller information som behövdes för att göra 

implementationen av Incremental Phi*, den första genom att innehålla pseudokod som gick 

att lägga in i algoritmen, och en andra genom den kod som är kopplad till bidraget, där bland 

annat algoritmen Theta* kan hittas vilken Incremental Phi* bygger på. Källorna anses vara 

trovärdiga eftersom de kommer från samma författare som skrev algoritmen. Boken av Bourg 

& Seemann (2004) handlar om artificiell intelligens och ger grundläggande kunskap om 
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vägplanering, vilket var användbart inför projektet, och innehöll också metoder som gick att 

använda. 

4.2 Progression 

Utvecklingen av programmet skedde i följande ordning: först implementerades och testades 

Incremental Phi*. Efter detta lades det till så att programmet kunde slumpa miljöer, gå stegvis 

genom miljön och hitta nya hinder. Sist lades Field D* in. 

Vid implementering av Incremental Phi* följdes pseudokoden av Nash, Koenig, & Likhachev 

(2009) i en stegvis utveckling, genom att skapa algoritmerna Theta*, Phi* och till sist 

Incremental Phi*. Det första designval som behövdes göras var vilken datastruktur som skulle 

användas för den öppna listan, vilket är en lista som håller alla noder som är redo att 

expanderas. Enligt författarna används en prioritetskö. Problemet är att med kön i 

standardbibioteket för C++ kan inte element som inte är det första kommas åt, vilket behövs 

när värden ska uppdateras då de måste tas ut och sättas in igen för att de ska ha rätt position. 

En lösning på detta skulle kunna vara att använda ett annat bibliotek, eller göra som Uras & 

Koenig (2015) i deras kod för Theta*, att själv skapa en sorterad vektor. En tredje lösning vore 

att använda en annan datastruktur, vilket gjordes för arbetet. Den som valdes var multiset, 

vilket baserades på artikeln från Austern (2000) som säger att ett set är bra när elementen 

behöver vara i ordning, när värden både ska sättas in och hittas ofta och när de insättningar 

som görs kan ske i mitten av listan. Den struct, visad i Figur 11, som definierar mindre-än 

operatorn användes för att sortera nod-pekare efter deras F- och G-värden inuti listan, och 

därför behövdes multiset, som tillåter flera instanser av samma värde, eftersom olika noder 

kan ha samma värde. 

 

Figur 11 Struct för att sortera nod-pekare. 

Ett annat problem som stöttes på var att när agenten rör sig i miljön och nästa punkt den ska 

till ligger långt bort, som i de vägar som skapas av Incremental Phi*, så kan den stöta på ett 

hinder innan den når fram och därmed måste en väg räknas ut från en punkt som inte ligger i 

en nod. Den nod som ligger närmast får då utgås från, vilket kan leda till att det blir problem, 

som att den slutgiltiga vägen korsar en blockerad cell. Samma problem uppstår med Field D* 

där nästa punkt agenten ska till kan ligga mellan två noder. Field D* hanterar detta bra 

eftersom när den extraherar vägen så utgår den från rätt position, medan Incremental Phi* 

kan få fel som i Figur 12 där den närmaste noden gör så vägen följer en 45-graders vinkel där 
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den närmaste grannen sätts till förälder istället för noden bakom, för att spara tid på line-of-

sight uträkningar.  

 

Figur 12 Incemental Phi* beräkningsfel: Positionen i miljön flyttas till cirkeln i 
bild (a). Den närmaste noden är cirkeln i bild (b). Den hittade vägen går enligt den 

streckade linjen och föräldern sätts till den närmaste noden i vägen. Ett steg tas mot 
föräldern och den nya positionen blir cirkeln i bild (c). På grund av hur föräldern 

valdes blev det ett onödigt riktningsbyte. 

Ett allvarligare fel som skulle kunna uppstå av detta är att den närmaste noden är ett hörn till 

en blockerad cell som agenten ska runt, vilket skulle leda till att den går rakt igenom cellen när 

den sedan ska sikta på en nod på andra sidan och algoritmen tror att agenten har gått förbi. 

För att undvika detta har koden i Figur 13 skrivits som gör att om den nuvarande positionen 

är en och en halv enhet (en enhet = längden mellan icke-diagonala grannoder) från den nod 

som ska besökas, så går agenten direkt till den istället för att färdas en enhet vilket skulle göra 

att felet uppstår när den väljs som närmaste nod. Ett designval som gjordes var att från början 

gick även Field D* med steg som var en enhet långa, men detta skapade mindre raka vägar, 

med potentiellt stora fel så det ändrades till att gå till punkter på cellernas sidor vilket är 

smidigare för algoritmen. Exempel på en tidigare väg visas i Figur 14. 

 

Figur 13 Funktionen för att röra sig genom miljön. 
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Figur 14 Tidig felaktig version av Field D*. 

Vid flera tillfällen under arbetet behövdes funktioner som inte beskrevs av algoritmernas 

pseudokod. Det första av dessa var line-of-sight testet i Incremental Phi*. Bourg & Seemann 

(2004) beskriver Bresenhams linjealgoritm vilken skapar naturliga linjer mellan två punkter 

i en pixelbaserad miljö. Koden för Theta* (Uras & Koenig 2015) innehåller en funktion som 

uppnår samma mål, och denna valdes som lösning eftersom den var skriven i C++ så den var 

lättast att lägga in i programmet. Nästa problem som inte beskrevs av algoritmernas 

konferensbidrag var hur vägar extraheras från Field D*. Även här var Koden av Uras & Koenig 

(2015) till nytta eftersom den innehåller en icke-inkrementell version av Field D*, vilken de 

kallar Field A*, som innehöll en vägextraheringsfunktion som gick att ändra till att passa detta 

arbete. Ytterligare ett sådant fall var i beskrivningen av Incremental Phi* som hänvisade till 

D* Lite (Koenig & Likhachev 2002) för dess sätt att göra så den öppna listan inte måste 

sorteras om när agenten rör sig i miljön. Anledningen till att den skulle behöva sorteras om är 

att eftersom sökningen går från målnoden till den nuvarande noden får alla noder H-värden 

som inte längre stämmer när agenten rör sig. Lösningen går ut på att när nya noder sätts in i 

listan så adderas det avstånd som har färdats hittills. Detta värde läggs in i noden innan den 

sorteras in i listan och det är det k-värde som syns i Figur 11. 

För att hitta nya hinder designades ”fog of war”-funktionen som visas i Figur 15. Den tar två 

värden från den senaste rörelsen, som är hur många celler agenten gått igenom vertikalt och 

horisontellt. Dessa värden används för att ta reda på vilka celler som ska upptäckas. Att 

upptäcka en cell betyder att det undersöks om cellen är blockerad i den miljö som skapades i 

början av testets körning, och om den är det blockeras den i den miljö som är tom i början av 

testet, som är den som skickas in till algoritmerna. Ett exempel på hur funktionen körs är att 

om den nya positionen efter rörelsen är inuti en annan horisontell cell än den som den var 

innan, kommer x-värdet vara ett eller mer. Den kommer då undersöka alla celler, i samma 

riktning som rörelsen, som utgör den vertikala linje som är de celler som precis kommit inom 

synhåll. Om agenten har rört sig två celler, vilket kan hända för Incremental Phi* när den har 

nästa nod inom en och en halv enhet, så kollas också den vertikala linje celler som ligger ett 

steg närmare eftersom de annars hoppas över. 
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Figur 15 Kod för att utforska okända celler. 

4.3 Pilotstudie 

Pilotstudien utförs genom att köra programmet med en bredd och höjd på 15 noder och 30% 

blockerade celler. Vägarna hittade av algoritmerna visas i Figur 16. Där syns det att 

Incremental Phi* hittar mycket rakare vägar än Field D*, vilket betyder att de också är kortare 

(så länge den inte har otur med sitt vägval), vilket bevisas av mätdatan i Figur 17 där 

Incremental Phi* har en väg som är 21.5029 enheter medan Field D* har en väg på 22.2832 

enheter. Utav beräkningstiderna visas att Incremental Phi* också är mycket snabbare än Field 

D* med en genomsnittlig tid för att reparera vägen på 24 ms mot 192 ms hos Field D*. 

Resultatet av detta enskilda test pekar mot att Incremental Phi* är både snabbare och hittar 

kortare vägar än Field D*. 
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Figur 16 Grafisk representation av vägarna som hittades i testet. Blå linje: Field 
D*. Röd linje: Incremental Phi*. 

 

Figur 17 Tiderna för att hitta och reparera vägar i ms. Sist avståndet i enheter. 
Field D* till vänster och Incremental Phi* till höger.  
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5 Utvärdering 

Detta kapitel presenterar resultaten av undersökningen samt analyserar och drar slutsatser 

utifrån resultatet. 

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Väglängd 

Väglängden för algoritmerna mäts i enheter där en enhet är avståndet mellan två ortogonalt 

intilliggande grannoder. För att mäta väglängden har tester utförts på miljöer, där 30% av 

cellerna har varit blockerade, och varje resultat som presenteras här är från en ny slumpad 

miljö eftersom algoritmerna är deterministiska och samma miljö skulle ge samma resultat. 

Tabell 1 visar väglängden från tio tester där antal noder är 10 på höjden och bredden samt den 

kvot som blir om längden från Field D* delas med längden från Incremental Phi* och 

differensen mellan väglängden för Field D* och Incremental Phi*. Antalet tester här och i 

följande tabeller har valts på grund av att det var så många som kunde genomföras inom en 

rimlig tid.  

Tabell 1 Väglängd tester för 10x10 noder. 

Incremental Phi* Field D* Field - Phi Field/Phi 

13,3001 13,1674 -0,1327 0,990023 

12,911 12,9522 0,0412 0,990023 

12,9127 13,137 0,2243 1,003191 

12,9127 12,9603 0,0476 1,01737 

13,1087 13,3694 0,2607 1,003686 

13,2018 13,3694 0,1676 1,012695 

13,4165 13,3694 -0,0471 0,996489 

13,6202 14,127 0,5068 1,037209 

13,676 13,9552 0,2792 1,020415 

13,1936 12,9603 -0,2333 0,982317 

 

Tabell 1 visar att Incremental Phi* oftast får kortare vägar än Field D*, men att Field D* 

ibland får en kortare väg. Skillnaderna här är inte så stora, utan Field D* är i testerna som 

mest 0,5068 enheter längre än Incremental Phi* och som minst 0,2333 enheter kortare. I 

genomsnitt är den 0,11143 enheter längre och den genomsnittliga kvoten är 1,008328 

För att se hur väglängden förändras på större miljöer har tester utförts med olika storlekar, 

vilka visas i Tabell 2, Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5. 
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Tabell 2 Väglängd test för 15x15 noder. 

Incremental Phi* Field D* Field - Phi Field/Phi 

22,6317 22,4273 -0,2044 0,990968 

22,4501 22,6456 0,1955 1,008708 

21,7843 22,0211 0,2368 1,01087 

20,1695 20,681 0,5115 1,02536 

21,3877 21,175 -0,2127 0,990055 

20,4875 21,0826 0,5951 1,029047 

20,3094 21,1158 0,8064 1,039706 

21,274 21,2703 -0,0037 0,999826 

20,9772 21,5547 0,5775 1,02753 

19,9755 20,0314 0,0559 1,002798 

I Tabell 2 är Field D* som mest 0,8064 enheter längre och som minst 0,2127  enheter kortare. 

I genomsnitt är vägarna från Field D* 0,25579 enheter längre och den genomsnittliga kvoten 

är 1,012487. Även här hittar Incremental Phi* oftast kortare vägar. 

Tabell 3 Väglängd test för 20x20 noder. 

Incremental Phi* Field D* Field - Phi Field/Phi 

29,9787 31,6993 1,7206 1,057394 

28,162 28,274 0,112 1,003977 

28,1981 29,6519 1,4538 1,051557 

27,788 28,8383 1,0503 1,037797 

27,6727 28,2682 0,5955 1,021519 

28,2314 29,8336 1,6022 1,056752 

27,5548 27,7439 0,1891 1,006863 

28,555 29,2524 0,6974 1,024423 

27,4691 28,2158 0,7467 1,027183 

27,8078 28,4889 0,6811 1,024493 

I Tabell 3 är Field D* som mest 1,7206 enheter längre och som minst 0,112 enheter längre. I 

genomsnitt är vägarna från Field D* 0,88487 enheter längre och den genomsnittliga kvoten 
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är 1,031196. I varje test för denna storlek på miljön hittade Field D* en längre väg än 

Incremental Phi*. 

Tabell 4 Väglängd test för 25x25 noder. 

Incremental Phi* Field D* Field - Phi Field/Phi 

35,0127 37,489 2,4763 1,070726 
 

34,5159 35,0724 0,5565 1,016123 
 

35,2176 35,4008 0,1832 1,005202 

37,0665 37,6668 0,6003 1,016195 

36,2959 36,628 0,3321 1,00915 

34,5766 34,9353 0,3587 1,010374 

37,251 35,8311 -1,4199 0,961883 

36,8152 38,262 1,4468 1,039299 

34,9187 36,9942 2,0755 1,059438 

41,2098 37,1398 -4,07 0,901237 

I Tabell 4 är Field D* som mest 2,4763 enheter längre och som minst 4,07 enheter kortare. I 

genomsnitt är vägarna från Field D* 0,25395 enheter längre och den genomsnittliga kvoten är 

1,008963. Resultatet visar att Incremental Phi* fortfarande kan få en längre väg i större 

miljöer vilket inte syntes i Tabell 3. I fallet med den största skillnaden mellan väglängderna 

hade Incremental Phi* en längre väg. 
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Tabell 5 Väglängd test för 30x30 noder. 

Incremental Phi* Field D* Field - Phi Field/Phi 

42,7751 43,4348 0,6597 1,015423 

41,957 43,4305 1,4735 1,035119 

42,4571 43,9583 1,5012 1,035358 

42,1605 42,3741 0,2136 1,005066 

42,8192 42,4832 -0,336 0,992153 

46,8004 46,3702 -0,4302 0,990808 

42,9493 42,7746 -0,1747 0,995932 

44,388 44,5979 0,2099 1,004729 

42,9713 42,4326 -0,5387 0,987464 

42,3082 43,994 1,6858 1,039846 

I Tabell 5 är Field D* som mest 1,6858 enheter längre och som minst 0,5387 enheter kortare. 

I genomsnitt är vägarna från Field D* 0,42641 enheter längre och den genomsnittliga kvoten 

är 1,01019. Dessa resultat visar på mindre skillnader än tidigare vilket betyder att de inte ökar 

markant med storlek utan att det snarare är enskilda fall där ena algoritmen har otur med 

vägval som skapar stora skillnader. Risken för att detta ska hända ökar förstås med större 

miljöer.  

Följande diagram är uppställda för att sammanställa resultaten visualisera hur skillnaderna 

har förändrats med större miljöer. Figur 18 visar diagrammet för differensen mellan 

väglängderna för Field D* och Incremental Phi* och Figur 19 visar kvoten. 

 

Figur 18 Diagram för differensen mellan algoritmerna. Medelvärdet från varje 
storlek på miljön är markerad orange.  
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I Figur 18 syns det tydligt att skillnaderna på väglängd ökar när miljöerna blir större eftersom 

punkterna sprids ut. Den visar också att Incremental Phi* generellt får kortare vägar eftersom 

de flesta testerna har en differens över 0. Dock visar inte medelvärdet på en ökning eller 

minskning vilket betyder att en konstant kvot mellan algoritmernas väglängder går att 

förvänta. Resultatet för 25 noder per axel har en större spridning än de andra resultaten men 

det beror på att algoritmerna kan ha otur med vägvalet och röra sig in i en längre väg vilket 

den inte vet om i förväg. Sådana extrema resultat kan därför bortses från när algoritmerna 

jämförs. 

 

Figur 19 Diagram för kvoten mellan algoritmerna. Medelvärdet från varje 
storlek på miljön är markerad orange. 

Diagrammet i Figur 19 bekräftar antagandet att kvoten är konstant, eftersom den visar på en 

jämn spridning utan ökning eller minskning, bortsett från resultatet från 25 noder per axel 

vilket redan är diskuterat. Att Incremental Phi* har kortare vägar i 20 noder per axel hade 

kunnat betyda att det sker en ökning med större miljöer men detta motbevisas av resultatet 

från 30 noder per axel, vilket följer det tidigare mönstret exakt. 
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5.1.2 Beräkningstider 

För att visa beräkningstiderna har ett flertal tester utförts. Dessa tester redovisas i tre tabeller 

där varje test med samma variabler har grupperats och presenteras genom minimum, 

maximum, medelvärde och median. Varje sådan grupp består av tio tester på olika slumpade 

miljöer. Tabell 6 visar resultatet för hur lång tid det tar att hitta en väg i den första sökningen 

på olika stora miljöer, till skillnad från reparation av vägen som visas i Tabell 7 och Tabell 8. 

Tabell 7 visar hur lång tid det tar att reparera vägen i en miljö med tio noder i höjd och bredd 

och olika många blockerade celler medan Tabell 8 visar olika stora miljöer med 30% 

blockerade celler. Alla tider är i millisekunder. 

Tabell 6 Starttider för 30% blockerade celler. 

  Min Max Medel Median 

10x10 

Incremental 

Phi* 
30,2799 204,948 60,83674 50,6189 

Field D* 
135,831 211,153 152,6629 147,6345 

15x15 

Incremental 

Phi* 
19,7765 303,236 169,0164 219,027 

Field D* 
188,054 468,295 333,3517 309,905 

20x20 

Incremental 

Phi* 
32,6502 751,864 419,8857 311,5835 

Field D* 
369,203 848,764 576,415 534,365 

25x25 

Incremental 

Phi* 
47,2539 1424,37 904,335 1005,01 

Field D* 
506,645 1330,76 852,5727 805,9455 

30x30 

Incremental 

Phi* 
67,0166 3112,59 1983,448 1958,925 

Field D* 
750,181 1897,17 1338,266 1169,255 

 

Tabell 6 visar att Incremental Phi* har ett mycket lägre minimi-värde än Field D* för den 

första sökningen i alla miljöer. Max, medel och median är också lägre för Incremental Phi* 

först men när miljöerna blir större får Incremental längre tider än Field D*. 
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Tabell 7 Tider för att planera om vägen för 10x10 noder. 

  Min Max Medel Median 

10% 

Incremental 

Phi* 
0,0268 25,8887 3,102096939 0,1345 

Field D* 
1,4857 418,748 51,97061 15,8856 

20% 

Incremental 

Phi* 
0,024 21,9231 3,702233 1,8137 

Field D* 
1,2628 400,713 62,34832 26,0532 

30% 

Incremental 

Phi* 
0,0228 47,0899 8,585207143 4,40145 

Field D* 
1,3831 418,011 77,456959 46,5054 

40% 

Incremental 

Phi* 
0,024 46,6114 8,219753 2,8641 

Field D* 
1,2313 445,945 90,50418 70,5039 

50% 

Incremental 

Phi* 
0,024 41,8536 8,749037273 3,25295 

Field D* 
1,2099 493,788 132,3128 94,0837 

 

Tabell 7 visar tider för att planera om vägen för olika stor mängd blockerade celler. Där visas 

att tiderna ökar när antalet blockerade celler ökar och att Incremental Phi* visar på mycket 

kortare tider än Field D*. Att minimum inte förändras så mycket beror på fallet där ingen cell 

blockerar vägen vilket leder till att det inte finns någon skillnad hos olika antal blockerade 

celler.  
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Tabell 8 Tider för att planera om vägen för 30% blockerade celler. 

  Min Max Medel Median 

10x10 

Incremental 

Phi* 
0,0228 47,0899 8,585207143 4,40145 

Field D* 
1,3831 418,011 77,456959 46,5054 

15x15 

Incremental 

Phi* 
0,0229 165,152 23,60417 8,5916 

Field D* 
1,526 1155,46 205 123,8115 

20x20 

Incremental 

Phi* 
0,0226 304,885 45,48516 19,2492 

Field D* 
2,2129 2364,41 312,6304 186,262 

25x25 

Incremental 

Phi* 
0,0226 832,935 74,71752 24,04365 

Field D* 
2,2843 4494,3 369,3911 219,852 

30x30 

Incremental 

Phi* 
0,0225 1585,68 141,0929 54,72855 

Field D* 
2,5355 6210,95 518,5309 305,6955 

 

Tabell 8 visar tider för att planera om vägen i olika stora miljöer. Här syns en stor ökning i 

båda algoritmernas tider när miljöerna blir större, men till skillnad från starttiderna så har 

Incremental Phi* kortare tider än Field D*. En sak att notera är att Field D* som maximum 

har högre värden än maximum bland starttiderna i Tabell 6 vilket inte är bra eftersom 

startvärderna redan är långsammare än att inte ha en incremental algoritm. Dock ligger 

medelvärdena här under minimum i Tabell 6 vilket tyder på att den för det mesta är snabbare, 

vilket är poängen med algoritmen.  

5.1.3 Specialfall: Få hinder 

Det första fallet där incremental algoritmer presterar sämre än att söka om är när det finns få 

hinder. Detta är för att deras förmåga att reparera vägar snabbt då inte dras nytta av, utan 

tiden beror på tidskostnaden för att utföra den första sökningen. En liknande situation kan 

hittas i starttiderna i Tabell 6 där Field D* har bättre tider på större miljöer. Dock betyder få 

hinder att tiderna kommer likna minimum, vilket är värdet som fås om algoritmerna testas på 

tomma miljöer som visas i Tabell 9 där Incremental Phi* har betydligt bättre tider än Field 

D*. Tiderna är ett medelvärde från 10 tester. 
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Tabell 9 Starttider i tomma miljöer. 

 Incremental Phi* Field D* 

10x10 10,58148 110,6448 

20x20 33,02498 357,8234 

30x30 68,28793 754,1254 

 

5.1.4 Specialfall: Återvändsgränd 

För att testa algoritmernas beräkningstider i en återvändsgränd designades miljön som syns i 

Figur 20. 

 

Figur 20 Återvändsgränd i miljö med storlek 10x10. 

Samma mönster som i Figur 20 förlängdes för att testa miljöer med höjd och bredd på upp till 

30 noder. Fem tester kördes per storlek och eftersom tiderna förändras mycket lite i 

upprepade tester på samma miljö visas medelvärdet från varje storlek i Tabell 10. 
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Tabell 10 Tider för att planera om vägen vid återvändsgränd. 

 Incremental Phi* Field D* 

10x10 80,05242 875,4816 

15x15 394,9328 1840,376 

20x20 1262,048 3432,746 

25x25 2918,05 5850,85 

30x30 5633,74 9239,17 

 

I Tabell 10 syns det att tiden för att planera om vägen i en återvändsgränd är högre än 

maximum för motsvarande storlek i Tabell 8, vilket bekräftar att algoritmerna tar längre tid 

på sig i detta fall. Field D* har längre beräkningstid än Incremental Phi* men tiderna från 

Incremental Phi* ökar snabbare, vilket betyder att i större återvändsgränder kan Incremental 

Phi* få längre tider. För att bekräfta detta kördes ett test på 40 och ett på 50 noder i höjd och 

bredd. Resultatet för 40 var att Incremental Phi* fick en tid på 16014,3 ms och Field D* fick 

19549,9 ms. Resultatet för 50 var 42848,5 ms för Incremental Phi* och 36288,3 ms för Field 

D* vilket bekräftar att Incremental Phi* får längre tider i större återvändsgränder. 

5.2 Analys 

Utifrån resultaten som presenterats kan algoritmernas styrkor och svagheter pekas ut. 

Analysen utgår från väglängd, starttid, tid för att planera om vägen och specialfallen. 

Väglängderna för algoritmerna skiljer sig inte mycket men Incremental Phi* hittar kortare 

vägar då Field D* ofta gör onödiga riktningsbyten vilket visas i Figur 16. Det kan hända att 

Incremental Phi* får längre väg, och båda vägarna kan få otur med vägvalet som diskuterat 

innan, men Incremental Phi* får generellt kortare vägar. 

I starttiderna får Incremental Phi* kortare tider när det finns få noder eller när den första 

vägen inte är blockerad. Är vägen blockerad så får Field D* bättre tid än Incremental Phi* i 

större miljöer.  

I tiden för att planera om vägen leder Incremental Phi* stort över Field D* med tider som kan 

vara tio gånger snabbare än Field D* i små miljöer. Det är dock ett mönster att Incremental 

Phi* närmar sig resultatet för Field D* i större miljöer vilket också stämmer för tiderna för att 

planera om vägen, men för 30x30 är de fortfarande över tre gånger så snabba. När hur många 

celler som är blockerade ökar så påverkas Incremental Phi* inte lika mycket som Field D*. 

I specialfallet där miljön har få blockerade noder får Incremental Phi* mycket kortare tider än 

Field D*. I det andra specialfallet där det finns en återvändsgränd får Incremental Phi* 

snabbare tider än Field D* när återvändsgränden är kort. I längre återvändsgränder får Field 

D* snabbare tider. 

Sammanfattningsvis är styrkorna hos Field D* att den i större miljöer får kortare starttider 

och snabbare tid att planera om vägen i återvändsgränder. Incremental Phi* får oftast kortare 

väg och har snabbare tider för att planera om vägen vilket är viktigt då det är den största källan 
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till tidsåtgång. Att Incremental Phi* är snabb i fallet med få hinder kombinerat med att den 

har kortare tider för att planera om vägen gör den väldigt användbar eftersom den då kan 

prestera bra både i miljöer med få blockerade celler och med många. Field D* visar däremot 

på mer balanserade tider som inte drar iväg lika mycket i starttider och i återvändsgränder, 

men båda algoritmernas tider är ändå problematiska i båda dessa fall då de ligger på över en 

sekund. Dessutom är det så att vid den storlek som Incremental Phi* får sämre tiden än Field 

D* i återvändsgränder så är tiderna för båda algoritmerna alldeles för stora för att vara 

acceptabla. 

5.3 Slutsatser 

Hypotesen var att Incremental Phi* hittar kortare vägar och att Field D* får bättre tider. Field 

D* antogs också vara snabbare i specialfallen. För väglängderna stämde det att Incremental 

Phi* fick kortare vägar då de var rakare och visade sig i majoriteten av resultaten vara kortare 

även om undantag fanns. Att Field D* skulle få bättre tider när vägar skulle planeras om visade 

sig vara fel. Incremental Phi* var istället även här bättre och kunde reparera vägarna snabbare. 

När det gäller den allra första sökningen i miljön fick däremot Field D* snabbare tider när 

storleken på miljön var över en viss gräns. I specialfallet då det fanns få hinder var Incremental 

Phi* snabbare än Field D* vilket också motbevisade hypotesen. Hypotesen stämde dock delvis 

för det andra specialfallet, eftersom över en viss längd på återvändsgränden var Field D* 

bättre, men på kortare var det Incremental Phi* som fick bäst tider. 

Om de ska användas i spel får det först ses över så det inte har fallet där det är få hinder eller 

att det finns långa återvändsgränder, eftersom i det första fallet behöver en incremental 

algoritm inte användas och i det andra fallet är dessa algoritmer alldeles för långsamma. I 

valet av algoritm skulle Incremental Phi* rekommenderas om det inte är så att starttiderna 

blir för stora när det finns redan utforskade blockerade celler. I så fall kan Field D* testas. 

Ytterligare en sak att tänka på i valet av algoritm är att Field D* klarar av dynamiska miljöer 

där celler även kan bli fria från att ha varit blockerade medan Incremental Phi* endast kan 

hantera att celler blockeras. En sista variabel är att om någon annan miljörepresentation ska 

användas än rutnät, till exempel hexagoner, så fungerar fortfarande Incremental Phi* medan 

Field D* endast fungerar på rutnät. 
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6 Avslutande diskussion 

Detta kapitel kommer sammanfatta resultatet från arbetet och diskutera resultatets 

trovärdighet, forskningsetiska aspekter, arbetets samhällsnytta och ge exempel på framtida 

arbete.  

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete har jämfört algoritmerna Incremental Phi* och Field D*. Problemformuleringen 

var att eftersom det går att identifiera tillfällen i spel där det kan vara av nytta av att använda 

dessa algoritmer ska de jämföras mot varandra för att utvärdera deras lämplighet att användas 

i spel. Det som testades var hur långa deras vägar var och deras förmåga att omplanera vägar 

snabbt genom att återanvända data efter att ett hinder har stötts på, vilket kan hända när fog 

of war finns. Ytterligare några egenskaper testades, nämligen hur lång tid det tog för 

algoritmerna att göra den första sökningen i miljön och hur väl de klarade av scenarierna där 

det finns få hinder i miljön och när det finns en återvändsgränd, då dessa algoritmer tar längre 

tid på sig här än vad det skulle göra att söka om från början utan att återanvända data.  

Hypotesen var att Incremental Phi* skulle hitta kortare vägar och att Field D* skulle vara 

snabbare. Det visade sig stämma att Incremental Phi* hittade kortare vägar, men den gjorde 

också snabbare omplaneringar. Field D* var dock snabbare på att göra den första sökningen i 

miljön och snabbare på att hantera återvändsgränder när de blev över en viss storlek. Detta 

innebär att valet av algoritm beror på om det ska gå att planera om vägen snabbt, då 

Incremental Phi* bör väljas, eller om mer balanserade tider som inte skalar lika mycket är att 

föredra så bör Field D* väljas. 

6.2 Diskussion 

En faktor som kan påverka resultatets trovärdighet är att resultaten är beroende på den 

hårdvara som används. Den är relevant eftersom det är beräkningstider som presenteras, och 

olika hårdvaror kommer komma fram med olika svar. Arbetets trovärdighet stärks av att det 

inte ligger så mycket vikt vid just vilka tider som presenterats utan skillnaden mellan 

algoritmerna, vilken ofta kommer kunna efterliknas på olika hårdvaror. Något annat som kan 

argumenteras är mängden mätpunkter, till exempel som för väglängden där diagrammen inte 

är helt stabila. Detta försvaras med att det ändå går att se ett mönster och en förklaring till 

varför vissa punkter hamnar på mer extrema värden, som är att algoritmerna kan få otur med 

vägval. Det finns en möjlighet att slutsatserna som har dragits kan förändras av testning på 

större miljöer, men som exempel har det i fallet för beräkningstider i återvändsgränder där 

det fanns misstanke om en förändring på större miljöer testats.  Att större miljöer inte testades 

var på grund av att det tog för lång tid för varje test. 

Något som stärker trovärdigheten hos slutsatserna är att i resultaten har tiderna för den första 

sökningen och sökningarna när vägar har planerats om delats upp, vilket ger en tydligare bild 

av algoritmerna och påvisar en styrka hos den ena algoritmen. I konferensbidraget som 

handlar om Incremental Phi* (Nash, Koenig & Likhachev 2009) använder de endast den totala 

tiden för en stegvis körning genom miljön vilket inte visar om det finns tillfällen då en sökning 

tar väldigt lång tid, vilket har visats här. Trovärdigheten stärks också av de forskningsetiska 

aspekterna på arbetet. 
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En forskningsetisk aspekt är huruvida arbetet är återupprepningsbart. Denna uppfylls genom 

att tankegången under utvecklingen är redovisad i progressionen och att koden för 

algoritmerna finns i Appendix A-D. Dessutom är det tydligt hur tiderna har mäts. Detta gör 

att algoritmerna bör kunna återskapas och därmed testerna och resultaten. En annan aspekt 

är att inga mätvärden har tagits bort vilket skulle ge en felaktig bild av algoritmerna, utan alla 

tester har tagits med i resultatet utan undantag. En annan aspekt är att det endast är 

experiment på algoritmer som utförts, så till skillnad från om det finns testpersoner där 

resultatet kan bero på just personerna som valts  är resultaten säkrare. 

Den nytta för samhället som detta arbete har är att resultatet kan användas som riktlinje när 

vägplaneringsalgoritm ska väljas. Detta kan ske i strategispel som nämnt innan men också i 

andra genrer, men främst sådana där utforskning och möjligtvis procedurell generering för 

miljö förekommer. Utanför spel kan algoritmerna också användas till saker som självkörande 

bilar, drönare och liknande för navigering i okända miljöer. 

6.3 Framtida arbete 

Om arbetet skulle ha pågått längre skulle det ha varit intressant att implementera 

optimeringarna för Field D*, beskriva av Ferguson & Stentz (2005). Det hade kunnat placera 

Field D* på en jämnare nivå med Incremental Phi* när det gäller dess förmåga att planera om 

vägar snabbt vid hinder. Med snabbare algoritmer hade det också varit möjligt att utföra tester 

på större miljöer vilket skulle tillföra ytterligare information om algoritmerna. 

Något annat som skulle kunna göras är att applicera algoritmerna på riktiga miljöer använda 

i spel och se hur de fungerar där. Alternativt kan ett spel skapas och användas för att se hur 

algoritmerna presterar i realtid. Ett företag skulle också kunna använda detta arbete för att 

välja algoritm och skapa ett spel som drar nytta av deras egenskaper. 

På forskningsnivå kan sätt sökas för att hantera de fall där algoritmerna presterar sämre, vilket 

också uppmanas av Koenig, Baier, Uras & Koenig (2012). Detta skulle kunna vara förändringar 

i algoritmerna eller en hybridlösning som väljer algoritm beroende på den miljö som ska sökas 

igenom. 

Algoritmerna skulle kunna tas vidare till användning i självkörande bilar eller drönare. De 

skulle kunna vara till nytta här eftersom båda kan stöta på hinder. I en bil skulle det kunna 

användas till att ta sig runt oväntade hinder samtidigt som en annan vägplanering hanterar 

vilken väg som ska tas eftersom trafikregler ska följas. I en drönare kan det användas i okända 

miljöer där den ska ta sig fram på egen hand utan att krocka. 
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Appendix A -  FieldD.h 

#pragma once 
#include "State.h" 
#include <set> 
#include "FieldEnvGrid.h" 
 
struct StatePointerCompare 
{ 
 bool operator()(const State* lhs, const State* rhs) const 
 { 
  if (lhs->GetPosition().X == rhs->GetPosition().X && lhs->GetPosition().Y == 
rhs->GetPosition().Y) 
   return false; 
 
  else if (lhs->GetKey1() < rhs->GetKey1()) 
   return true; 
  else if (lhs->GetKey1() > rhs->GetKey1()) 
   return false; 
  else 
   return lhs->GetKey2() < rhs->GetKey2(); 
 } 
}; 
 
class FieldD 
{ 
public: 
 typedef std::vector<std::pair<float, float>> PosVec; 
 typedef std::pair<PosVec, float> PathAndCost; 
 typedef std::pair<float, float> Pos; 
 FieldD(); 
 ~FieldD(); 
 PathAndCost Run(State* start, State* goal, FieldEnvGrid* grid); 
 PathAndCost RunAgain(float startX, float startY, std::vector<FieldCell*> 
blockedCells); 
private: 
 float ComputeCost(State* s, State* sa, State* sb); 
 void UpdateState(State* s); 
 void ComputeShortestPath(); 
 PathAndCost ExtractPath(float startX, float startY); 
 void GetBestCostAndParent(Pos l, Pos &neighbour, int lookahead); 
 void GetNeighbours(Pos l, PosVec &neighbours, std::vector<float> &gValues, 
std::vector<bool> &exists, int lookahead); 
 void InterpolateContinuous(float a, float b, float cCost, float dCost, float &y, 
float &c); 
 bool IsInteger(float f); 
 State* GetCorner(Pos p); 
 State *mStart, *mGoal; 
 std::multiset<State*, StatePointerCompare> mOpen; 
 void SetKey(State* s); 
 float H(State* s1, State* s2); 
 float min(float f1, float f2); 
 bool InOpen(State* s); 
 void EraseFromOpen(State* s); 
 bool InClosed(State* s); 
 void EraseFromClosed(State* s); 
 void InsertOpen(State* s); 
 State::StateList mClosed; 
 FieldEnvGrid* mGrid; 
 float mSaveStartG; 
}; 
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Appendix B -  FieldD.cpp 

#include "FieldD.h" 
#include <chrono> 
 
static const float INF = 20000; 
const float SMALLNUMBER = 0.001f; 
 
FieldD::FieldD() 
{ 
} 
 
FieldD::~FieldD() 
{ 
} 
 
FieldD::PathAndCost FieldD::Run(State* start, State* goal, FieldEnvGrid* grid) 
{ 
 mStart = start; 
 mGoal = goal; 
 mGrid = grid; 
 mStart->SetG(INF); 
 mStart->SetRHS(INF); 
 mGoal->SetG(INF); 
 mGoal->SetRHS(0); 
 InsertOpen(mGoal); 
 SetKey(mStart); 
 
 ComputeShortestPath(); 
 
 PathAndCost pnc = ExtractPath(mStart->GetPosition().X, mStart->GetPosition().Y); 
 
 return pnc; 
} 
 
FieldD::PathAndCost FieldD::RunAgain(float startX, float startY, std::vector<FieldCell*> 
blockedCells) 
{ 
 int x = ceil(startX); 
 int y = ceil(startY); 
 for each (State* n in mGrid->GetCells()[x][y]->GetCorners()) 
 { 
  if (n != NULL) 
  { 
   float dx = (float)n->GetPosition().X - (float)startX; 
   float dy = (float)n->GetPosition().Y - (float)startY; 
   if (dx < 0.5 && dx > -0.5 && dy < 0.5 && dy > -0.5) 
   { 
    mStart = n; 
   } 
  } 
 } 
 
 for each (FieldCell* c in blockedCells) 
 { 
  for each (State* s in c->GetCorners()) 
  { 
   UpdateState(s); 
  } 
 } 
 
 ComputeShortestPath(); 
 
 PathAndCost pnc = ExtractPath(startX, startY); 
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 while (pnc.first.size() == 0) 
 { 
  while (!mClosed.empty()) 
  { 
   State* s = *mClosed.begin(); 
   s->SetG(20000); 
   s->SetRHS(0); 
   SetKey(s); 
   EraseFromClosed(s); 
  } 
  while (!mOpen.empty()) 
  { 
   State* s = *mOpen.begin(); 
   s->SetG(20000); 
   s->SetRHS(0); 
   SetKey(s); 
   EraseFromOpen(s); 
  } 
  mGoal->SetG(INF); 
  mGoal->SetRHS(0); 
  SetKey(mGoal); 
  InsertOpen(mGoal); 
 
  mStart->SetG(INF); 
  mStart->SetRHS(INF); 
  SetKey(mStart); 
  ComputeShortestPath(); 
  pnc = ExtractPath(startX, startY); 
 } 
 
 return pnc; 
} 
 
FieldD::PathAndCost FieldD::ExtractPath(float startX, float startY) 
{ 
 PosVec path; 
 
 float cost = 0; 
 Pos current = {startX, startY}; 
 Pos goal = { mGoal->GetPosition().X, mGoal->GetPosition().Y }; 
 int i = 0; 
 Pos last, temp; 
 while (current.first != goal.first && current.second != goal.second) 
 { 
  temp = current; 
  Pos next; 
  GetBestCostAndParent(current, next, 0); 
  path.push_back(next); 
  float dx = next.first - current.first; 
  float dy = next.second - current.second; 
  cost += sqrt(dx*dx + dy*dy); 
  current = next; 
  if (last == current) 
  { 
   path.clear(); 
   break; 
  } 
  else 
  { 
   last = temp; 
  } 
 } 
 return PathAndCost(path, cost); 
} 
 
void FieldD::GetBestCostAndParent(Pos l, Pos &neighbour, int lookahead) 
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{ 
 PosVec neighbours; 
 std::vector<float> gValues; 
 std::vector<bool> exists; 
 
 GetNeighbours(l, neighbours, gValues, exists, lookahead); 
 
 float gVal = INF; 
 
 for (int d = 1; d < neighbours.size(); d += 2) 
 { 
  if (exists[d]) 
  { 
   int cw = (d + 1) & 7; 
   int ccw = (d + 7) & 7; 
 
   Pos dLoc = neighbours[d]; 
   Pos cwLoc = neighbours[cw]; 
   Pos ccwLoc = neighbours[ccw]; 
 
   float dx = dLoc.first - l.first; 
   float dy = dLoc.second - l.second; 
 
   float ycw, yccw, a, b; 
 
   if (d == 1 || d == 5) 
   { 
    b = dy > 0 ? dy : -dy; 
    a = dx > 0 ? dx : -dx; 
   } 
   else 
   { 
    b = dx > 0 ? dx : -dx; 
    a = dy > 0 ? dy : -dy; 
   } 
 
   float cwCost, ccwCost; 
 
   InterpolateContinuous(a, b, gValues[cw], gValues[d], ycw, cwCost); 
 
   InterpolateContinuous(b, a, gValues[ccw], gValues[d], yccw, ccwCost); 
 
   if (d == 1) // Diagonal is at NorthEast 
   { 
    cwLoc = Pos(cwLoc.first, cwLoc.second - ycw); // Clockwise is 
to the East, therefore y moves towards North 
    ccwLoc = Pos(ccwLoc.first + yccw, ccwLoc.second); // 
CounterClockwise is to the North, therefore, y moves towards East 
   } 
   else if (d == 3) { 
    cwLoc = Pos(cwLoc.first + ycw, cwLoc.second); 
    ccwLoc = Pos(ccwLoc.first, ccwLoc.second + yccw); 
   } 
   else if (d == 5) { 
    cwLoc = Pos(cwLoc.first, cwLoc.second + ycw); 
    ccwLoc = Pos(ccwLoc.first - yccw, ccwLoc.second); 
   } 
   else //if (d == 7) 
   { 
    cwLoc = Pos(cwLoc.first - ycw, cwLoc.second); 
    ccwLoc = Pos(ccwLoc.first, ccwLoc.second - yccw); 
   } 
 
   if (cwCost < gVal) { 
    gVal = cwCost; 
    neighbour = cwLoc; 
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   } 
 
   if (ccwCost < gVal) { 
    gVal = ccwCost; 
    neighbour = ccwLoc; 
   } 
  } 
 } 
} 
 
void FieldD::GetNeighbours(Pos l, PosVec &neighbours, std::vector<float> &gValues, 
std::vector<bool> &exists, int lookahead) 
{ 
 //Return neighbours in the correct order 
 
 float xCellLocs[2] = { floor(l.first + 0.5), floor(l.first + 1.5 + SMALLNUMBER) }; 
 float yCellLocs[2] = { floor(l.second + 0.5), floor(l.second + 1.5 + SMALLNUMBER) 
}; 
 
 float xLocs[3] = { ceil(l.first - 1 - SMALLNUMBER), l.first, floor(l.first + 1 + 
SMALLNUMBER) }; 
 float yLocs[3] = { ceil(l.second - 1 - SMALLNUMBER), l.second, floor(l.second + 1 + 
SMALLNUMBER) }; 
 
 // Fill the neighbors array with the expected locations of neighbors 
 neighbours.push_back(Pos(xLocs[1], yLocs[0])); // North 
 neighbours.push_back(Pos(xLocs[2], yLocs[0])); // North East 
 neighbours.push_back(Pos(xLocs[2], yLocs[1])); // Clockwise 
 neighbours.push_back(Pos(xLocs[2], yLocs[2])); 
 neighbours.push_back(Pos(xLocs[1], yLocs[2])); 
 neighbours.push_back(Pos(xLocs[0], yLocs[2])); 
 neighbours.push_back(Pos(xLocs[0], yLocs[1])); 
 neighbours.push_back(Pos(xLocs[0], yLocs[0])); 
 
 //Traversability of cells 
 bool nw = !mGrid->GetCells()[xCellLocs[0]][yCellLocs[0]]->GetBlocked(); 
 bool ne = !mGrid->GetCells()[xCellLocs[1]][yCellLocs[0]]->GetBlocked(); 
 bool sw = !mGrid->GetCells()[xCellLocs[0]][yCellLocs[1]]->GetBlocked(); 
 bool se = !mGrid->GetCells()[xCellLocs[1]][yCellLocs[1]]->GetBlocked(); 
 
 exists.push_back(nw || ne); // North 
 exists.push_back(ne); // North East 
 exists.push_back(ne || se); // Clockwise 
 exists.push_back(se); 
 exists.push_back(se || sw); 
 exists.push_back(sw); 
 exists.push_back(sw || nw); 
 exists.push_back(nw); 
 
 for (int d = 0; d < 8; d++) 
 { 
  if (exists[d] && IsInteger(neighbours[d].first) && 
IsInteger(neighbours[d].second)) 
  { 
   State* l1 = GetCorner(neighbours[d]); 
 
   gValues.push_back(l1->GetG()); 
  } 
  else 
  { 
   gValues.push_back(INF); 
  } 
 } 
 
 for (int d = 0; d < 8; d++) 
 { 
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  if (exists[d] && !(IsInteger(neighbours[d].first) && 
IsInteger(neighbours[d].second))) 
  { 
   int cw = (d + 1) & 7; 
   int ccw = (d + 7) & 7; 
 
   float y; 
 
   if (d == 0) 
    y = neighbours[1].first - neighbours[0].first; 
   else if (d == 4) 
    y = neighbours[4].first - neighbours[5].first; 
   else if (d == 2) 
    y = neighbours[3].second - neighbours[2].second; 
   else 
    y = neighbours[6].second - neighbours[7].second; 
 
   gValues[d] = y * gValues[ccw] + (1 - y) * gValues[cw]; 
  } 
 } 
} 
 
void FieldD::InterpolateContinuous(float a, float b, float cCost, float dCost, float &y, 
float &c) 
{ 
 float f = (cCost - dCost) / b; 
 
 if (f <= SMALLNUMBER) 
 { 
  y = 0; 
  c = cCost + a; 
 } 
 
 else if (f > 1 - SMALLNUMBER) 
 { 
  y = b; 
  c = dCost + sqrt(a * a + b * b); 
 } 
 
 else 
 { 
  y = a * f / sqrt(1 - f * f); 
  y = y < b ? y : b; 
  c = sqrt(a * a + y * y) - f * y + cCost; 
 } 
} 
 
bool FieldD::IsInteger(float f) 
{ 
 float d = f - (int)(f + SMALLNUMBER); 
 return (d < SMALLNUMBER) && (d > -SMALLNUMBER); 
} 
 
State* FieldD::GetCorner(Pos p) 
{ 
 for each (State* s in mGrid->GetCells()[p.first][p.second]->GetCorners()) 
 { 
  if (s != NULL) 
  { 
   if (s->GetPosition().X == floor(p.first + SMALLNUMBER) && s-
>GetPosition().Y == floor(p.second + SMALLNUMBER)) 
    return s; 
  } 
 } 
} 
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float FieldD::ComputeCost(State* s, State* sa, State* sb) 
{ 
 State *s1, *s2; 
 //If sa is a diagonal neighbour 
 if (sa->GetPosition().X != s->GetPosition().X && sa->GetPosition().Y != s-
>GetPosition().Y) 
 { 
  s1 = sb; 
  s2 = sa; 
 } 
 else 
 { 
  s1 = sa; 
  s2 = sb; 
 } 
 float c, b; 
  
 for (int x = 0; x <= 1; x++) 
 { 
  for (int y = 0; y <= 1; y++) 
  { 
   FieldCell* cell = mGrid->GetCells()[s->GetPosition().X + x][s-
>GetPosition().Y + y]; 
   int matchingCorners = 0; 
   for each (State* corner in cell->GetCorners()) 
   { 
    if (corner == s || corner == s1 || corner == s2) 
    { 
     matchingCorners++; 
    } 
   } 
   if (matchingCorners == 2) 
   { 
    if (cell->GetBlocked()) 
     b = INF; 
    else 
     b = 1; 
   } 
   else if (matchingCorners == 3) 
   { 
    if (cell->GetBlocked()) 
     c = INF; 
    else 
     c = 1; 
   } 
  } 
 } 
 
 float cost; 
 
 if (min(c, b) == INF) 
 { 
  cost = INF; 
 } 
 else if (s1->GetG() <= s2->GetG()) 
 { 
  cost = min(c, b) + s1->GetG(); 
 } 
 else 
 { 
  float f = s1->GetG() - s2->GetG(); 
  if (f <= b) 
  { 
   if (c <= f) 
   { 
    cost = c * sqrt(2) + s2->GetG(); 
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   } 
   else 
   { 
    float y = min(f / sqrt(c*c - f*f), 1); 
    cost = c * sqrt(1 + y * y) + f * (1 - y) + s2->GetG(); 
   } 
  } 
  else 
  { 
   if (c <= b) 
   { 
    cost = c * sqrt(2) + s2->GetG(); 
   } 
   else 
   { 
    float x = 1 - min(b / sqrt(c*c - b*b), 1); 
    cost = c * sqrt(1 + (1 - x) * (1 - x)) + b*x + s2->GetG(); 
   } 
  } 
 } 
 return cost; 
} 
 
void FieldD::UpdateState(State* s) 
{ 
 if (s->GetList() == State::NONE) 
 { 
  s->SetG(INF); 
 } 
 
 if (s != mGoal) 
 { 
  float min = INF; 
  for each (std::pair<State*, State*> connbrs in s->GetConnectedNeighbours()) 
  { 
   float cost = ComputeCost(s, connbrs.first, connbrs.second); 
   if (cost < min) 
    min = cost; 
  } 
  s->SetRHS(min); 
 } 
 EraseFromOpen(s); 
 if (s->GetG() != s->GetRHS()) 
 { 
  InsertOpen(s); 
 } 
 
} 
 
void FieldD::ComputeShortestPath() 
{ 
 bool cont = true; 
 while (cont) 
 { 
  if (mOpen.size() > 0) 
  { 
 
   State* s = *mOpen.begin(); 
   if (s->GetKey1() < mStart->GetKey1() || (s->GetKey1() == mStart-
>GetKey1() && s->GetKey2() < mStart->GetKey2()) || mStart->GetRHS() != mStart->GetG()) 
   { 
    State* s = *mOpen.begin(); 
    EraseFromOpen(s); 
    mClosed.push_back(s); 
    s->SetList(State::CLOSED); 
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    if (s->GetG() > s->GetRHS()) 
    { 
     s->SetG(s->GetRHS()); 
     for each (State* neighbour in s->GetNeighbours()) 
     { 
      if (neighbour->GetList() == State::NONE) 
       UpdateState(neighbour); 
     } 
    } 
    else 
    { 
     s->SetG(INF); 
     for each (State* neighbour in s->GetNeighbours()) 
     { 
      UpdateState(neighbour); 
     } 
     UpdateState(s); 
    } 
   } 
   else 
   { 
    cont = false; 
   } 
  } 
 } 
} 
 
void FieldD::SetKey(State* s) 
{ 
 s->SetKey(min(s->GetG(), s->GetRHS()) + H(mStart, s), min(s->GetG(), s->GetRHS())); 
} 
 
float FieldD::H(State* s1, State* s2) 
{ 
 float dx = s2->GetPosition().X - s1->GetPosition().X; 
 float dy = s2->GetPosition().Y - s1->GetPosition().Y; 
 return sqrt((dx*dx) + (dy*dy)); 
} 
 
float FieldD::min(float f1, float f2) 
{ 
 if (f1 < f2) 
  return f1; 
 else 
  return f2; 
} 
 
bool FieldD::InOpen(State* s) 
{ 
 if (s->GetList() == State::List::OPEN) 
  return true; 
 else 
  return false; 
} 
 
void FieldD::EraseFromOpen(State* s) 
{ 
 { 
  bool removed = false; 
  std::pair<std::multiset<State*>::iterator, std::multiset<State*>::iterator> 
pair = mOpen.equal_range(s); 
  if (pair.first != pair.second) 
  { 
   for (std::multiset<State*>::iterator i = pair.first; i != 
pair.second; i++) 
   { 
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    State* n = *i; 
    if (n == s) 
    { 
     s->SetList(State::List::NONE); 
     mOpen.erase(i); 
     removed = true; 
     break; 
    } 
   } 
  } 
  if (removed == false) 
  { 
   //Do it the hard way, because the other way isn't reliable 
   for (std::multiset<State*>::iterator i = mOpen.begin(); i != 
mOpen.end(); i++) 
   { 
    if (*i == s) 
    { 
     s->SetList(State::List::NONE); 
     mOpen.erase(i); 
     break; 
    } 
   } 
  } 
 
  if (s->GetList() == State::List::OPEN) 
   s->SetList(State::List::NONE); 
 } 
} 
 
bool FieldD::InClosed(State* s) 
{ 
 if (s->GetList() == State::List::CLOSED) 
  return true; 
 else 
  return false; 
} 
 
void FieldD::EraseFromClosed(State* s) 
{ 
 for (State::StateList::iterator j = mClosed.begin(); j != mClosed.end(); j++) 
 { 
  if (*j == s) 
  { 
   mClosed.erase(j); 
   s->SetList(State::List::NONE); 
   break; 
  } 
 } 
 if (s->GetList() == State::List::CLOSED) 
  s->SetList(State::List::NONE); 
} 
 
void FieldD::InsertOpen(State* s) 
{ 
 s->SetList(State::List::OPEN); 
 SetKey(s); 
 mOpen.insert(s); 
} 
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Appendix C -  IncrementalPhi.h 

#pragma once 
#include "NavigationGraph.h" 
#include <set> 
#include <queue> 
#include "EnvironmentGrid.h" 
 
typedef std::vector<float> floatVector; 
 
struct NodePointerCompare 
{ 
 bool operator()(const Node* lhs, const Node* rhs) const 
 { 
  if (lhs->GetPosition().X == rhs->GetPosition().X && lhs->GetPosition().Y == 
rhs->GetPosition().Y) 
   return false; 
 
  else if (lhs->GetF() + lhs->GetK() < rhs->GetF() + rhs->GetK()) 
   return true; 
  else if (lhs->GetF() + lhs->GetK() > rhs->GetF() + rhs->GetK()) 
   return false; 
  else 
   return lhs->GetG() < rhs->GetG(); 
 } 
}; 
 
class IncrementalPhi 
{ 
public: 
 IncrementalPhi(); 
 ~IncrementalPhi(); 
 std::queue<Node*> Run(Node* start, Node* goal, EnvironmentGrid* grid); 
 std::queue<Node*> RunAgain(std::vector<Cell*> blockedCells, Node* goal); 
private: 
 void Initialize(); 
 void InitializeVertex(Node* node); 
 void ComputeShortestPath(); 
 void UpdateVertex(Node* node, Node* child); 
 void ComputeCost(Node* node, Node* child); 
 void ClearSubtree(Node* node); 
 bool LineOfSight(Node* from, Node* to); 
 float c(Node* n1, Node* n2); 
 float AngleRange(Node* n1, Node* n2, Node* n3); 
 floatVector AngleRanges(Node* n1, Node* n2, Node::NodeList list); 
 float Angle(Node* n1, Node* n2); 
 float sideLength(Vector v1, Vector v2); 
 float min(floatVector list); 
 float max(floatVector list); 
 bool InOpen(Node* n); 
 void EraseFromOpen(Node* n); 
 bool InClosed(Node* n); 
 void EraseFromClosed(Node* node); 
 void InsertOpen(Node* n); 
 
 Node::NodeList mClosed; 
 std::multiset<Node*, NodePointerCompare> mOpen; 
 Node *mStart, *mGoal; 
 EnvironmentGrid *mGrid; 
 int k; 
}; 
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Appendix D -  IncrementalPhi.cpp 

#include "IncrementalPhi.h" 
#define _USE_MATH_DEFINES 
#include <math.h> 
 
static const float INF = 20000; 
 
 
IncrementalPhi::IncrementalPhi() 
{ 
} 
 
IncrementalPhi::~IncrementalPhi() 
{ 
} 
 
std::queue<Node*> IncrementalPhi::Run(Node* start, Node* goal, EnvironmentGrid *grid) 
{ 
 mGrid = grid; 
 mStart = start; 
 mGoal = goal; 
 Initialize(); 
 ComputeShortestPath(); 
 std::queue<Node*> path; 
 if (mGoal->GetG() != INF) 
 { 
  //Path found 
  path.push(mGoal); 
  for (Node* n = mGoal; n != mStart; n = n->GetParent()) 
  { 
   path.push(n->GetParent()); 
  } 
 } 
 return path; 
} 
 
std::queue<Node*> IncrementalPhi::RunAgain(std::vector<Cell*> blockedCells, Node* goal) 
{ 
 k += c(goal, mGoal); 
 mGoal = goal; 
 
 for each (Cell* c in blockedCells) 
 { 
  for each (Node* n in c->GetCorners()) 
  { 
   if ((InOpen(n) || InClosed(n)) && n != mStart) 
    ClearSubtree(n); 
  } 
 } 
 
 ComputeShortestPath(); 
 std::queue<Node*> path; 
 if (mGoal->GetG() != INF) 
 { 
  //Path found 
  path.push(mGoal); 
  for (Node* n = mGoal; n != mStart; n = n->GetParent()) 
  { 
   path.push(n->GetParent()); 
  } 
 } 
 return path; 
} 
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void IncrementalPhi::Initialize() 
{ 
 k = 0; 
 InitializeVertex(mStart); 
 InitializeVertex(mGoal); 
 mStart->SetG(0); 
 mStart->SetParent(mStart); 
 InsertOpen(mStart); 
} 
 
void IncrementalPhi::InitializeVertex(Node* node) 
{ 
 node->SetG(INF); 
 node->SetParent(0); 
 node->SetLocalParent(0); 
 node->SetLowerAngleBound(-INF); 
 node->SetUpperAngleBound(INF); 
 node->SetH(c(node, mGoal)); 
} 
 
void IncrementalPhi::ComputeShortestPath() 
{ 
 while (mOpen.begin() != mOpen.end() && (*mOpen.begin())->GetF() < mGoal->GetF()) // 
empty list should return IFN 
 { 
  Node* node = *mOpen.begin(); 
  mOpen.erase(mOpen.begin()); 
  mClosed.push_back(node); 
  node->SetList(Node::CLOSED); 
 
  for (int i = 0; i < node->GetVisNeighbours().size(); i++) 
  { 
   Node* child = node->GetVisNeighbours()[i]; 
   if (!InClosed(child)) 
   { 
    if (!InOpen(child)) 
    { 
     InitializeVertex(child); 
    } 
    UpdateVertex(node, child); 
   } 
  } 
 } 
} 
 
void IncrementalPhi::UpdateVertex(Node* node, Node* child) 
{ 
 float oldG = child->GetG(); 
 ComputeCost(node, child); 
 if (child->GetG() < oldG) 
 { 
  EraseFromOpen(child); 
  InsertOpen(child); 
 } 
} 
 
void IncrementalPhi::ComputeCost(Node* node, Node* child) 
{ 
 Node* parent = node->GetParent(); 
 float angleRange = AngleRange(node, parent, child); 
 if (LineOfSight(parent, child) && (angleRange >= node->GetLowerAngleBound() && 
angleRange <= node->GetUpperAngleBound()) && fmod(Angle(child, parent),45) != 0) 
 { 
  //Theta* Path 
  if (parent->GetG() + c(parent, child) < child->GetG()) 
  { 
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   child->SetParent(parent); 
   child->SetG(parent->GetG() + c(parent, child)); 
   child->SetLocalParent(node); 
   std::vector<float> floatList = AngleRanges(child, parent, child-
>Get4Neighbours()); 
   float l = min(floatList); 
   float h = max(floatList); 
   child->SetLowerAngleBound(max(floatVector(l, node-
>GetLowerAngleBound() - angleRange))); 
   child->SetUpperAngleBound(min(floatVector(h, node-
>GetUpperAngleBound() - angleRange))); 
  } 
 } 
 else 
 { 
  //A* Path 
  if (node->GetG() + c(node, child) < child->GetG()) 
  { 
   child->SetParent(node); 
   child->SetG(node->GetG() + c(node, child)); 
   child->SetLocalParent(node); 
   child->SetLowerAngleBound(-45); 
   child->SetUpperAngleBound(45); 
  } 
 } 
} 
 
void IncrementalPhi::ClearSubtree(Node* node) 
{ 
 std::queue<Node*> under, over; 
 under.push(node); 
 while (under.size() != 0) 
 { 
  Node* u = under.front(); 
  under.pop(); 
  over.push(u); 
   
  while (InClosed(u) || InOpen(u)) 
  { 
   EraseFromOpen(u); 
   EraseFromClosed(u); 
  } 
  InitializeVertex(u); 
  for each (Node* n in u->GetNeighbours()) //All neighbours 
  { 
   if (n->GetLocalParent() == u) 
   { 
    under.push(n); 
   } 
  } 
 } 
 while (over.size() != 0) 
 { 
  Node* v = over.front(); 
  over.pop(); 
  for each (Node* n in v->GetVisNeighbours()) //All visible neighbours 
  { 
   if (InClosed(n)) 
   { 
    UpdateVertex(n, v); 
   } 
  } 
 } 
} 
 
bool IncrementalPhi::LineOfSight(Node* from, Node* to) 
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{ 
 int x1 = from->GetPosition().X; //Move from this location 
 int y1 = from->GetPosition().Y; 
 
 int x2 = to->GetPosition().X; //To this location 
 int y2 = to->GetPosition().Y; 
 
 int dx = x2 - x1; 
 int dy = y2 - y1; 
 
 int f = 0; 
 int sy, sx; //Direction of movement, either 1 or -1 
 
 int x_offset, y_offset; //Depending on direction, different cells needs to be 
checked using this offset 
 
 if (dy < 0) 
 { 
  dy = -dy; 
  sy = -1; 
  y_offset = 0; //North 
 } 
 else 
 { 
  sy = 1; 
  y_offset = 1; //South 
 } 
 
 if (dx < 0) 
 { 
  dx = -dx; 
  sx = -1; 
  x_offset = 0; //West 
 } 
 else 
 { 
  sx = 1; 
  x_offset = 1; //East 
 } 
 
 if (dx >= dy) //Move along the x axis 
 { 
  while (x1 != x2) 
  { 
   f = f + dy; 
   if (f >= dx) 
   { 
    if (mGrid->GetCells()[x1 + x_offset][y1 + y_offset]-
>GetBlocked()) 
     return false; 
 
    y1 = y1 + sy; 
    f = f - dx; 
   } 
 
   if (f != 0) 
   { 
    if (mGrid->GetCells()[x1 + x_offset][y1 + y_offset]-
>GetBlocked()) 
     return false; 
   } 
 
   if (dy == 0) 
   { 
    if (mGrid->GetCells()[x1 + x_offset][y1]->GetBlocked() && 
mGrid->GetCells()[x1 + x_offset][y1 + 1]->GetBlocked()) 
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     return false; 
   } 
 
   x1 += sx; 
  } 
 } 
 else 
 { 
  while (y1 != y2) { 
   f = f + dx; 
   if (f >= dy) 
   { 
    if (mGrid->GetCells()[x1 + x_offset][y1 + y_offset]-
>GetBlocked()) 
     return false; 
 
    x1 = x1 + sx; 
    f = f - dy; 
   } 
 
   if (f != 0) 
   { 
    if (mGrid->GetCells()[x1 + x_offset][y1 + y_offset]-
>GetBlocked()) 
     return false; 
   } 
 
   if (dx == 0) 
   { 
    if (mGrid->GetCells()[x1][y1 + y_offset]->GetBlocked() && 
mGrid->GetCells()[x1 + 1][y1 + y_offset]->GetBlocked()) 
     return false; 
   } 
 
   y1 += sy; 
  } 
 } 
 return true; 
} 
 
float IncrementalPhi::c(Node* n1, Node* n2) 
{ 
 float dx = n2->GetPosition().X - n1->GetPosition().X; 
 float dy = n2->GetPosition().Y - n1->GetPosition().Y; 
 return sqrt((dx*dx) + (dy*dy)); 
} 
 
float IncrementalPhi::AngleRange(Node* n1, Node* n2, Node* n3) 
{ 
 //Calculate angle between lines (n2 to n3) and (n2 to n1) 
 Vector p1 = n1->GetPosition(); 
 Vector p2 = n2->GetPosition(); 
 Vector p3 = n3->GetPosition(); 
 
 float a = sideLength(p2, p3); 
 float b = sideLength(p2, p1); 
 float c = sideLength(p1, p3); 
 
 float cosC = (a*a + b*b - c*c) / (2 * a * b); 
 float rads = acos(cosC); 
 float degrees = rads * (180 / M_PI); 
 
 return degrees; 
} 
 
floatVector IncrementalPhi::AngleRanges(Node* n1, Node* n2, Node::NodeList list) 
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{ 
 floatVector v; 
 for (Node::NodeList::iterator i = list.begin(); i != list.end(); i++) 
 { 
  Node* n3 = *i; 
  v.push_back(AngleRange(n1, n2, n3)); 
 } 
 return v; 
} 
 
float IncrementalPhi::sideLength(Vector v1, Vector v2) 
{ 
 int dx = v2.X - v1.X; 
 int dy = v2.Y - v1.Y; 
 return sqrt(dx * dx + dy * dy); 
} 
 
float IncrementalPhi::Angle(Node* n1, Node* n2) 
{ 
 Vector v1 = n1->GetPosition(); 
 Vector v2 = n2->GetPosition(); 
 int dx = v2.X - v1.X; 
 int dy = v2.Y - v1.Y; 
 float rads = 0; 
 if (dx != 0 && dy != 0) 
  rads = atan2(dy, dx); 
 float degrees = rads * (180 / M_PI); 
 return degrees; 
} 
 
float IncrementalPhi::min(floatVector list) 
{ 
 float min = INF; 
 for (floatVector::iterator i = list.begin(); i != list.end(); i++) 
 { 
  if (*i < min) 
   min = *i; 
 } 
 return min; 
} 
 
float IncrementalPhi::max(floatVector list) 
{ 
 float max = -INF; 
 for (floatVector::iterator i = list.begin(); i != list.end(); i++) 
 { 
  if (*i > max) 
   max = *i; 
 } 
 return max; 
} 
 
bool IncrementalPhi::InOpen(Node* node) 
{ 
 if (node->GetList() == Node::OPEN) 
  return true; 
 else 
  return false; 
} 
 
void IncrementalPhi::EraseFromOpen(Node* node) 
{ 
 //If node is in mOpen, erase it 
 if (node->GetList() == Node::OPEN) 
 { 
  bool removed = false; 
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  std::pair<std::multiset<Node*>::iterator, std::multiset<Node*>::iterator> 
pair = mOpen.equal_range(node); 
  if (pair.first != pair.second) 
  { 
   for (std::multiset<Node*>::iterator i = pair.first; i != pair.second; 
i++) 
   { 
    Node* n = *i; 
    if (n == node) 
    { 
     node->SetList(Node::NONE); 
     mOpen.erase(i); 
     removed = true; 
     break; 
    } 
   } 
  } 
  if (removed == false) 
  { 
   //Do it the hard way, because the other way isn't reliable 
   for (std::multiset<Node*, NodePointerCompare>::iterator i = 
mOpen.begin(); i != mOpen.end(); i++) 
   { 
    if (*i == node) 
    { 
     node->SetList(Node::NONE); 
     mOpen.erase(i); 
     break; 
    } 
   } 
  } 
 
  if (node->GetList() == Node::OPEN) 
   node->SetList(Node::NONE); 
 } 
} 
 
bool IncrementalPhi::InClosed(Node* node) 
{ 
 if (node->GetList() == Node::CLOSED) 
  return true; 
 else 
  return false; 
} 
 
void IncrementalPhi::EraseFromClosed(Node* node) 
{ 
 for (Node::NodeList::iterator j = mClosed.begin(); j != mClosed.end(); j++) 
 { 
  if (*j == node) 
  { 
   mClosed.erase(j); 
   node->SetList(Node::NONE); 
   break; 
  } 
 } 
 if (node->GetList() == Node::CLOSED) 
  node->SetList(Node::NONE); 
} 
 
void IncrementalPhi::InsertOpen(Node* n) 
{ 
 n->SetList(Node::OPEN); 
 n->SetK(k); 
 mOpen.insert(n); 
} 


