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Sammanfattning 
Trafiksimulering är vanligt förekommande i stadsbyggarspel, som t.ex. SimCity (2013), och 
innebär att bilar färdas mot ett bestämt mål, istället för endast visuellt presenterat utifrån 
statistik, som i tidigare stadsbyggarspel. Problemet med denna simulering är att antalet bilar 
ökar i takt med att staden växer, vilket innebär att simuleringen måste vara optimalt effektiv 
för att kunna köras i realtid. 

För att bilarna ska hitta till målet genomförs vanligtvis en genomsökning av vägnätet med en 
algoritm som heter A*, som lägger upp en väg till målet. Detta kan vara tidskrävande att 
simulera i realtid med många bilar. Detta arbete tar fram en ny metod som liknar hur data 
navigeras på Internet, kallat routing. Denna metod benämns Internet Routing. 

Metoden testades mot A* algoritmen och sedan jämfördes deras simuleringseffektivitet (FPS). 
Resultaten visade att det blev nästan samma FPS för båda. Slutsatsen är att den är likvärdig 
men mer komplex att implementera. 

Nyckelord: Trafik, A*, nätverk, routing, vägplanering, spel 
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1 Introduktion 
För att kunna studera hur flödet av biltrafik fungerar i verkligheten utförs simulering i ett 
digitalt uppbyggt vägnät där ett bestämt antal bilar simuleras (Carlino, Depinet, Khandelwal 
& Stone, 2012). Ett nytt användningsområde inom trafiksimulering är dataspel, framförallt 
inom genren stadsbyggarspel med spel som till exempel SimCity (2013) och Cities Skylines 
(2015). Dessa stadsbyggarspel går ut på att bygga upp en välmående stad där infrastrukturen 
ska fungera och se till att stadens invånare mår bra. 

Dessa stadsbyggarspel tog sin början med Will Wrights SimCity (1989) och har därefter 
vidareutvecklats en hel del. Trafiken spelar en viktig roll i denna typ av spel, framför allt för 
att miljön och situationen i staden ska vara så realistisk som möjlig. Spelaren ska kunna se hur 
invånarna rör sig i staden, till exempel hur de tar sig till och från jobbet. I de senaste 
upplagorna av spelen är bilarna på vägarna inte bara en visuell effekt som är uppskattad 
utifrån sammanlagd data och statistik över hur stadens vägar är uppbyggda. Bilarna i staden 
är istället konkreta objekt som rör sig på vägarna mot ett bestämt mål, till exempel till jobbet. 
Ett problem med att simulera trafiken på detta sätt är att ju större städerna blir desto fler bilar 
finns det i staden. Detta gör att simuleringen av alla bilar måste vara mycket enkel och så 
effektiv som möjligt för att det ska gå att köra i realtid. 

Den vanligaste metoden när man vill utföra en navigering i ett nätverk till ett visst mål, som i 
fallet med bilar som ska ta sig fram på ett nätverk av vägar till respektive mål, är att använda 
en algoritm som heter A* (uttalas a-stjärna). Denna algoritm söker igenom nätverket tills den 
hittar målet och sedan skapas en väg dit. Det kan dock ta väldigt lång tid att söka igenom 
nätverket när det är stort. Detta beror på att det tar längre tid att söka igenom nätverket när 
det blir större, vilket kan göra det svårt att utföra simuleringen i realtid. Detta kan skapa 
prestandaproblem i stora städer i stadsbyggarspel när vägnätets storlek växer med staden.  

I ett försök att lösa detta problem utformas här en ny metod att simulera trafik med. Metoden 
bygger på samma teknik som används för att navigera data på Internet. Frågan är om denna 
metod, som försöker minska sökningstiden av nätverk vid simuleringen, på så sätt kan ge 
bättre prestanda. Denna metod använder en modifierad version av en algoritm som 
presenterades av Dolevy, Kranakisz och Krizancz (2000). Deras algoritm benämns i detta 
arbete som bubbelalgoritmen, eftersom att den bygger på uppdelningar i bubblor. Denna 
modifierade bubbelalgoritm används tillsammans med en grafpartitioneringsalgoritm som 
heter geometrisk grafpartitionering för att skapa den hierarkiska struktur som finns på 
Internet som ett vägnät inte har. Genom att kombinera navigeringstekniken av data på 
Internet med den modifierade bubbelalgoritmen och den geometriska grafpartitioneringen 
bör bilarna kunna navigeras genom vägnätet. Denna nya metod som har tagits fram i detta 
arbete kallas för Internet Routing. 

Syftet med detta arbete är att studera simuleringseffektivitet beroende på vägnätets storlek 
och antalet bilar i en virtuell miljö och jämföra de två olika simuleringsvarianter som 
implementerats: A* algoritmen och Internet Routing. Syften är också att ta reda på om 
Internet Routing är en effektivare simuleringsmetod. 
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2 Bakgrund 
Simulering av trafik är något som används för att studera trafiken i verkliga städer. På senare 
tid har det även börjat användas i den virtuella dataspelsvärlden med spel som SimCity (2013), 
Cities Skylines (2015) och andra liknande stadsbyggarspel. I båda fallen handlar det om att 
studera bilarnas förflyttning på vägarna och undersöka hur bilarna utnyttjar vägnätet. 

 
Figur 1 Skärmbild från spelet Cities Skylines (2015). 

I verkligheten styrs bilarna av förarna, dvs. det är riktiga personer som bestämmer vilka vägar 
de ska ta för att nå sitt mål, som skolan eller jobbet. I en simuleringsmiljö behövs en liknande 
”beslutstagare” till de simulerade bilarna som bestämmer hur de ska köra i trafiken för att 
komma fram till sitt mål.  

Det finns flera tidigare arbeten som har studerat simulering av trafik. Dessa har oftast inriktat 
sig på att undersöka vägnätet i verkliga städer, som i fallet för trafiksimulatorn Approximately 
Orchestrated Routing and Transportation Analyzer, eller AORTA, (Carlino, Depinet, 
Khandelwal & Stone, 2012) men de har inte studerat simulering av trafik i dataspel. Carlino m 
fl. utgår ifrån en riktig karta över en stad, eller annat område, och skapar ett vägnät som 
motsvarar den kartan i en simuleringsmiljö. På detta vägnät placeras ett bestämt antal bilar 
ut och effekterna av hur de rör sig genom vägnätet studeras. 

Det är inte alltid som simulering av trafik i dataspel utförs på hela trafiken. Ocio and Brugos 
(2008) förklarar att simulering i stadbyggarspel är annorlunda jämfört med t.ex. spel där man 
spelar som en karaktär i en öppen värld. Trafiken i den sistnämnda sortens spel kan skapas 
runt spelaren och ”försvinna” när den hamnar tillräckligt långt bort från spelaren. I dessa spel 
är inte hela trafiken i sig viktig utan endast de bilar som spelaren ser. Då läggs större vikt på 
att dessa bilar uppför sig som verkliga bilar. I stadsbyggarspel måste däremot alla bilar 
simuleras hela tiden, även de som inte syns för spelaren, och det vanligaste sättet att lösa vilka 
vägar en bil ska välja för att komma fram i trafiken är genom att göra en vägplanering.  
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2.1 A* algoritmen 
Vägplanering betyder att man försöker hitta en möjlig väg från en punkt till en annan i en viss 
miljö eller nätverk, som till exempel vägnätet i bilens fall. Denna väg följs sedan tills bilen nått 
målet. Det vanligaste sättet att göra en vägplanering, framför allt i realtidssimuleringar som 
dataspel, är att använda en algoritm som heter A*. Den togs först fram av Hart, Nilsson och 
Raphael (1968) och är en algoritm som söker igenom ett nätverk för att hitta den kortaste 
vägen till målet. A* algoritmen kan ses som en vidareutveckling av Dijkstras klassiska algoritm 
som går ut på att hitta kortaste vägen till målet i en graf (Dijkstra, 1959). Båda dessa algoritmer 
fungerar endast på grafer, eller nätverk, där varje kant i grafen kan tilldelas en kostnad. 
Kostnaden brukar motsvara vägens längd eller en resekostnad i pengar. Den ”kortaste vägen” 
blir sedan den väg som får minst totalkostnad, alltså den väg som är billigast att gå. Dijkstras 
algoritm bör dock inte ses som en officiell föregångare till A* eftersom Hart, Nilsson och 
Raphael själva inte nämner Dijkstras algoritm i sitt arbete. Algoritmerna har dock liknande 
grundfunktionalitet. 

A* algoritmen och Dijkstras algoritm är lika men en tydlig skillnad är att A* använder heuristik 
för att försöka minimera sökningen genom grafen och därmed också tidseffektivisera 
sökningen för att hitta kortaste vägen till målet. Heuristik är en uppskattad bit information 
som i det generella fallet hjälper A* algoritmen att snabbare välja rätt håll att söka i nätverket 
på (Hart, Nilsson & Raphael, 1968). Det går att hitta fall när A* presterar sämre med heuristik 
än Dijkstras på grund av heuristiken bara är en uppskattad bit information. 

2.2 Routing på Internet 
Det finns andra sätt att lösa navigering genom ett nätverk på. Över Internet navigeras 
datapaket med hjälp av en teknik som kallas routing. Vid varje korsning på Internet, som 
kallas router, finns en speciell tabell med information om vilka vägar som finns till andra 
routrar. Routern använder denna tabell för att bestämma vilken väg i nätverket som 
datapaketet (en bestämd mängd data) ska välja för att komma fram till sitt mål (Coulouris, 
Dollimore, Kindberg & Blair, 2012, ss. 98-102). Varje datapaket har en adress dit det ska och 
när en router får ett datapaket så bestämmer routern hur den ska skicka vidare datapaketet 
med hjälp av datapaketets adress och routerns tabell. Datapaketet vet inte vilken väg det ska 
ta i förväg, utan blir dirigerat vid varje router och får först då veta vilken väg det ska ta till 
nästa router. Detta fortsätter på samma sätt tills datapaketet kommer fram till sitt mål. Med 
”nätverk” i detta fall menas inte hela Internet utan ett nätverk inom Internet är det område 
som omges av routrar till andra nätverk. Nätverk på Internet kan ses som en motsvarighet till 
vägarna i en stad. Routrarna kopplar ihop nätverk så att data kan färdas från ett nätverk till 
ett annat på samma sätt som korsningarna kopplar ihop vägar så att bilar kan åka från en väg 
till en annan. 

Det finns även en viss hierarki på Internet som består av två till flera nivåer. Utöver översta 
nivån, som kallas ”nätverk”, så kan det finnas flera så kallade ”subnätverk”, eller ”subnät” (fig. 
2). Längst ner i hierarkin, under nätverket och alla subnät, ligger ”användarna” (Coulouris m 
fl., 2012, ss. 113-118). Användarna skulle i trafiknätverket motsvara husen som finns på 
vägarna. Tabellen i en router behöver inte innehålla information om alla andra routrar på hela 
Internet tack vare den hierarkiska strukturen. Detta är på grund av ett antal routrar i ett 
område eller subnät kan förenklas till en och samma väg och värde i en annan routers tabell 
etc. för att på så sätt minska antalet värden i tabellen (Coulouris m fl., 2012, ss. 113-115). 
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Routrarna i ett nätverk behöver inte känna till ett annat nätverks subnät utan dirigerar alla 
datapaket till en router i det andra nätverket och sedan dirigerar det nätverkets routrar ner 
datapaketen till rätt subnät etc. tills paketet är framme hos rätt användare. Kan en router inte 
hitta en passande väg för paketet finns det vanligtvis en ”standardväg” som paketet kan ta som 
ofta innebär att paketet skickas ur ett subnät till en router som har mer information om 
generella routrar och nätverk i sin tabell.  

 
Figur 2 Exempel på hur en del av Internet kan se ut med nätverk och 

subnätverk. 

Internet liknar vägnätets uppbyggnad. Båda består av ett nätverk av kopplingar och 
korsningar med en mängd enheter (bilar på vägnätet och datapaket inom Internet) som ska 
navigeras rätt genom nätverket och varje väg i nätverket har en maxkapacitet. En tydlig 
skillnad mellan Internet och vägnätet i en stad är att vägnätet inte har någon hierarki på 
samma sätt som Internet har ”nätverk” och ”subnät”. Det finns visserligen vägar som är större 
än andra vägar men ingen tydlig hierarki utöver detta.  

Det finns algoritmer som kan dela upp ett nätverk i olika delar för att på så sätt få en mer 
hierarkisk struktur. Detta kallas för partitionering och utförs vanligen på grafer. Ett nätverk 
kan modelleras som en graf genom att kanterna i grafen motsvarar vägarna och hörnen 
motsvarar korsningarna. 

2.3 Partitionering av Grafer 
Partitionering av grafer, eller grafpartitionering, definieras som en uppdelning av en graf i ett 
antal delar, så kallade ”partitioner”, där kostnaden på kanterna mellan partitionerna ska vara 
så låg som möjligt (Karypis & Kumar, 1995). Kostnaden på kanterna har samma betydelse 
inom grafpartitionering som för A* algoritmen, dvs. de kan motsvara vägens längd eller en 
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resekostnad i pengar. Karypis och Kumar tar upp och jämför flera olika varianter att 
partitionera en graf på. Ett av sätten att är att använda hörnens geometriska positioner i 
grafen. Detta kallas för att göra en geometrisk partitionering. 

Karypis och Kumar (1995) tar även upp en egen partitioneringsalgoritm som utförs i flera 
nivåer och visar på hur den kan användas för att ge bättre partitioneringar är tidigare metoder. 
Detta kallar de för multinivåpartitionering.  

Ett exempel på användning av grafpartitionering är en algoritm framtaget av Dolevy, 
Kranakisz & Krizancz (2000). Algoritmen används för att skapa en hierarkisk struktur av ett 
nätverk och bygger på att partitionera nätverket i delar, eller bubblor, och sedan dela upp 
bubblorna i ännu mindre bubblor. Detta utförs för att minska antalet uppdateringar som 
behövs göras när nätverket ändras. Dolevy, Kranakisz & Krizancz namnger inte algoritmen 
men kommer i detta arbete refereras som bubbelalgoritmen. 

2.3.1 Geometrisk Partitionering 
Karypis och Kumar (1995) tar upp en variant av grafpartitionering som använder de 
geometriska positionerna av grafernas hörn för att partitionera graferna. De nämner att detta 
endast fungerar på en viss typ av graf eftersom detta förutsätter att grafen har geometrisk 
information om noderna i grafen, något som inte alla grafer har. 

Ett exempel på grafer vars hörn har geometriska positioner är mesher. En mesh är en grupp 
kanter och ytor som används för att skapa 3D-modeller. Dessa geometriska positioner kan 
användas för att partitionera en mesh i två lika stora delar (Gilbert, Miller & Teng, 1995). 
Gilbert, Miller och Teng påpekar att det kan behövas flera försök innan en tillräckligt bra 
partitionering hittas. Detta noteras även av Karypis och Kumar (1995) som tar upp detta som 
ytterligare en nackdel med geometrisk partition jämfört med multinivåpartitionering. De 
medger emellertid att en geometrisk partitionering på en graf oftast är flera gånger snabbare 
än multinivåpartitionering, även inräknat tiden det tar att utföra de extra försök som kan 
krävas för att få en tillräckligt bra partitionering. 

2.3.2 Multinivåpartitionering 
Multinivåpartitionering består av tre steg som utförs för att partitionera en graf: förenkling, 
partitionering av grafen och förfining av partitionen (Karypis & Kumar, 1995). Det första 
steget är att förenkla grafen så att den består av färre hörn och kanter. Denna förenkling utförs 
i flera nivåer tills en tillräckligt enkel graf har uppnåtts. Det andra steget är att utföra en 
partitionering av denna förenklade graf. Det tredje och sista steget projicerar tillbaka 
partitioneringen av den förenklade grafen till den ursprungliga grafen omvänt tillbaka genom 
samma steg som den förenklades. I detta steg utförs även en förfining av partitioneringen för 
att för att få en ännu lite bättre partitionering.  

Karypis och Kumar (1995) tar fram flera varianter i vart och ett av de tre stegen. De utför även 
tester för att se hur effektiva dessa varianter är och hur bra partitionering de ger. Karypis och 
Kumar har även gått vidare och undersökt mer effektiva versioner av dessa varianter (Karypis 
& Kumar, 2006).  

Det finns även en studie där en ny sorts multinivåpartitionering har tagits fram för att 
partitionera grafer vars distribution av kanter som är kopplat till varje hörn följer en 
exponentiell kurva dvs. en graf där det flesta hörn har få kanter och några få hörn har väldigt 
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många kanter. Den är framtagen just för att partitionera dessa sorters grafer och gör det på ett 
mer effektivt sätt än tidigare (Abou-rjeili & Karypis, 2006). 

2.4 Bubbelalgoritmen 
Dolevy, Kranakisz och Krizancz (2000) definierar strukturen på sin algoritm som en hierarki 
av bubblor (där en bubbla kan innehålla flera mindre bubblor och så vidare) som de använder 
i ett nätverk. Algoritmens första steg är att skapa en trädstruktur av nätverket och en bubbla 
för hela nätverket och sedan partitionera upp grafträdet i ett par bubblor och sedan utföra 
ytterligare partitionering på dessa bubblor för att få ännu fler och mindre bubblor i dessa 
bubblor (fig. 3). Dessutom kan en bubbla delas upp i två när den blir för stor eller ”ätas upp” 
av en närliggande bubbla om den blir för liten. Denna hierarkiska struktur används sedan för 
att kunna navigera och skicka data rätt genom nätverket, liknande Internet. 

  
Figur 3 Fyra steg i bubbelalgoritmen. Från det ursprungliga nätverket till 

hierarkin av bubblor i en trädstruktur. 

Dolevy, Kranakisz och Krizancz (2000) tar även fram algoritmer för att kunna använda denna 
hierarki av bubblor för att minimera antalet ändringar på routingen i nätverket när något i 
nätverket ändras, till exempel när en länk försvinner eller tillkommer. Anledningen är att det 
endast är bubblan, eller bubblorna, som det sker en ändring inuti eller runt om som behöver 
ändras och inte någon av de resterade bubblorna. 

2.5 Liknande arbeten 
Det finns arbeten som har studerat både vägplanering och trafikmodellering. En studie där 
man försökt hitta en bättre lösning på hur man hittar den kortaste vägen är Vägplanering i 
dataspel med hjälp av Artificial Bee Colony (Lee, 2015). Där används en annan algoritm, Bee 
Colony Algorithm (BCA) för att undersöka hur den presterar i jämförelse med A* algoritmen 
på en pixelkarta. BCA visade sig inte ge ett bättre resultat än A* i försöken där pixelkartan 
hade ett eller flera hinder. Vägen blev längre och sökningen tog längre tid när pixelkartan blev 
komplex. Detta berodde antagligen på hur BCA hanterade kollisioner med hinder (Lee, 2015). 
BCA hade endast bättre prestanda i öppna banor utan, eller med mycket få, hinder och fick då 
nästan likadan väg som A* algoritmen. 

Ett annat arbete som är inriktat på trafik är Modeling and Solving the Capacitated Vehicle 
Routing Problem on Trees (Chandran & Raghavan, 2008) som tar upp en modell för att lösa 
ett problem som heter Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP). CVRP beskrivs av dem 
som ett matematiskt problem som handlar om att dela upp ett bestämt antal bilar på bästa 
sätt mellan ett antal vägar utan att maxkapaciteten på varje väg överskrids. Chandran och 
Raghavan fokuserar specifikt på när nätverket har delats upp i en trädstruktur och har tagit 
fram en modell för hur man kan använda trädstrukturen för att lösa detta. 
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3 Problemformulering  
Syftet med detta arbete är att jämföra två olika sätt att utföra trafiksimulering för att se vilken 
som är mest effektiv. Den första metoden simulerar bilarnas navigation med hjälp av A* 
algoritmen. Den andra metoden är metoden som bygger på Internets sätt att navigera 
datapaket genom Internet. Denna metod benämns som Internet Routing eller bara ”Routing”. 

Den stora fördelen med A* är att den är relativt effektiv och enkel att implementera men en 
stor nackdel är att den inte skalar (vilket är ett mått på hur effektiv algoritmen är när nätverket 
växer) bra. När det blir alltför stora nätverk kan varje sökning ta lång tid att utföra. Detta kan 
då leda till stora prestandaproblem vid trafiksimulering i stadbyggarspel där städerna kan bli 
stora och innehålla ett stort antal bilar. Visserligen går det att effektivisera simuleringen med 
A* algoritmen så att tidigare sökta vägar sparas och inte behöver återupprepas, men detta 
fungerar inte när vägnätet ändras, vilket det ofta gör i stadbyggarspel när staden växer. Då 
måste sökningen utföras på nytt.  

Detta arbete syftar till att utforma en ny metod för trafiksimulering som bättre kan hantera de 
prestandaproblem som kan uppstå med A* när vägnäten blir stora. Metoden bygger på hur 
datapaket navigeras på Internet och använder routrar som dirigerar vidare datapaketen. 
Hypotesen är att Internet Routing skulle kunna prestera bättre än A* algoritmen är för att 
Internet Routing inte använder sig av någon sökning eller vägplanering i realtid (utan gör det 
under initialiseringen av routrarnas tabeller innan simuleringen börjar). Framför allt är det 
tänkt att med ett stort vägnät och med ett stort antal bilar skulle metoden kunna användas 
som ett bättre alternativ till A* algoritmen i till exempel dataspel, där effektivitet är viktigt då 
sökningen måste utföras i realtid. Särskilt relevant är detta för stadsbyggarspel, där många 
bilar behöver navigera igenom vägnätet samtidigt. 

För att pröva hypotesen har de två metoderna implementerats och sedan jämförts med 
avseende på tre faktorer: simuleringseffektivitet, konstruktionseffektivitet och 
måluppfyllnad. Det första, simuleringseffektivitet, beskriver hur effektivt det går att simulera 
ett visst antal bilar, eller mer specifikt, hur hög FPS (uppdateringar av programmet per 
sekund) simuleringen klarar av. Den andra, konstruktionseffektivitet, talar om hur lång tid 
det tar att konstruera och initiera respektive simuleringsvariant. Det tredje, måluppfyllnad, 
beskriver hur många av bilarna som faktiskt tar sig fram till sitt mål, och inte fastnar på vägen. 
Alla dessa tre faktorer ska ha så höga värde som möjligt för att ge ett bra resultat. 

3.1 Bilnätverket 
Bilnätverkets struktur liknar den som används i trafiksimulatorn AORTA. AORTA är ett 
trafiksimuleringsprogram utvecklat av Dustin Carlino. Bilnätverket i AORTA är uppbyggt av 
ett nätverk av vägar som innehåller en eller flera filer, i respektive riktning, som kopplas 
samman av korsningar (Carlino, m fl., 2012). 

Bilarna i denna simulering är en förenklad variant av hur bilarna fungerar i AORTA. Bilarna 
kör på vägarna och stannar om det är en annan bil precis framför dem i samma fil och byter 
då eventuellt fil om vägen har flera filer och den andra filen är ledig. Alla bilar är lika stora och 
kör lika fort. Vägarna är raka, består av en, två eller tre filer i varje riktning och slutar i en 
korsning. Korsningarna kopplar ihop filerna från vägarna i korsningen så att bilarna kan ta sig 
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från en fil i en väg till en annan fil i en annan väg. Ingen kollision förutom köbildning av bilarna 
förekommer. Vägnätet är platt (utan någon höjdskillnad). 

3.2 Simuleringsvarianter 

3.2.1 A* algoritmen 
För simulering av varianten med A* algoritmen får bilarna först låta A* algoritmen söka 
igenom vägnätet och hitta den kortaste vägen och sedan följer bilen denna väg hela vägen till 
målet. Kostnaden för varje väg (som används av A* algoritmen) motsvarar här hur lång vägen 
är. Den kortaste vägen är den väg som har lägst kostnad.  Större vägar (vägar med fler filer) 
ses som vägar med högre prioritet, dvs. ”bättre” att åka på och får därför en lägre kostnad. A* 
algoritmen behöver ingen förkonstruktion innan simuleringen börjar och får därför en 
försumbar konstruktionseffektivitet, jämfört med den andra simuleringsvarianten. 

3.2.2 Internet Routing 
Simuleringsvarianten som bygger på hur navigering görs på Internet, Internet Routing, skapar 
först en hierarki av vägnätet i tre nivåer. Detta utförs på ett sätt som bygger på Dolevys, 
Kranakiszs och Krizanczs (2000) bubbelalgoritm. Den grafpartitionering som de använde i 
sin lösning används inte i denna metod. Internet Routing skapar istället bubblorna, eller 
partitionerna, med hjälp av en geometrisk partitionering. Den metod är effektivare, även om 
den inte ger en lika bra partitionering av grafen som multinivåpartitionering (Karypis and 
Kumar, 1995). Denna partitioneringsmetod används även för att maximera 
konstruktionseffektivitet, som delvis beror på hur fort det går att skapa hierarkin. 

Efter att hierarkin av bubblor skapas tilldelas alla korsningar i varje bubbla information om 
närliggande korsningar i bubblan och därefter får varje korsning räkna ut vilken väg som är 
den kortaste vägen till dessa korsningar eller bubblor utanför och på så sätt skapa en 
routingtabell som sedan används på samma sätt som routrarna på Internet. För att hitta 
kortaste vägen till en bubbla utförs en sökningen till den korsning i bubblan som är närmast 
mitten av alla korsningar i bubblan. Till sist startar simuleringen och när en bil kommer fram 
till en korsning så använder bilen korsningens tabell för att ta reda på vilken väg den ska åka 
vidare på. 

3.3 Metodbeskrivning 
För att det ska gå att utvärdera de tre faktorerna, simuleringseffektivitet, 
konstruktionseffektivitet och måluppfyllnad, skapas en miljö där de två olika 
simuleringsvarianterna simuleras var för sig och sedan jämförs utifrån de tre faktorerna med 
hjälp av ett bestämt antal testfall. Metoden består alltså av att implementera en 
simuleringsmiljö, implementera de två simuleringsvarianterna, testa dem i simuleringsmiljön 
och till sist jämföra resultaten. 

Anledningen till att denna metod valdes och inte någon annan är för att den är bäst lämpad 
vid studier av effektivitet, enligt Berndtsson, Hansson, Olsson och Lundell (2008). Hade till 
exempel realism istället varit i fokus, alltså att bilarna ska uppföra sig så som de gör i 
verkligheten, så hade en undersökning där dataspelsanvändare deltagit, för att se om 
användarna upplever att bilarna rör sig realistiskt, varit en bättre metod. I spel som försöker 
modellera verkligheten i någon form, som stadsbyggarspel, är det viktigt att det som spelaren 
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ser upplevs som ”verkligt”, även om det endast är en simulerad illusion dvs. att det i viss mån 
ser realistiskt ut. 

För att simuleringsmiljön skulle få så bra validitet (hur korrekt resultat metoden ger) som 
möjligt behöver miljön och de båda simuleringsvarianterna vara så korrekt implementerade 
som möjligt, så att miljön faktiskt simulerar det den ska och att mätningsresultaten från 
testningen är relevanta för arbetet.  

För bra reliabilitet (hur trovärdigt resultatet är) är simuleringsmiljön tvungen att vara stabil 
och innehålla så få fel som möjligt (Berndtssons m fl. 2008). För att i så hög grad som möjligt 
säkerställa simuleringens reliabilitet så testades implementeringen efter fel innan den faktiska 
simuleringen utfördes. Detta utfördes i form av små tester på delar av koden under 
implementeringen, för att kontrollera att den gav rätt utdata och att simuleringsmiljön inte 
kraschade om felaktig indata gavs. Då skulle istället simuleringen stoppas. 

Då mätning utförs av prestanda (i detta fall i form av FPS) och tidsåtgång i simuleringsmiljön 
på ett operativsystem på en dator, så kan testningsresultaten påverkas. Operativsystemet har 
oftast program som körs periodiskt och dessa program kan ta resurser från simuleringen, 
vilket kan göra att simuleringens prestanda försämras. Testresultatet kan alltså variera lite 
från gång till gång. För att minska variationen utförs alla tester flera gånger. Mätvärdena för 
ett test blir ett medelvärde på mätvärdena från alla gånger testet utförs, dvs. utförs ett test 10 
gånger blir till exempel FPS-värdet för detta test medelvärdet av dessa 10 testresultat. 

En annan faktor som kan påverka resultatet är hur optimerade de båda 
simuleringsvarianterna blir när de implementeras. Simuleringsmiljön implementerades i 
spelmotorn Unity (Unity Technologies, 2005-2016) och varianterna kan fungera olika bra 
beroende på olika faktorer hos koden och hur Unity är konstruerat och fungerar etc. Det kan 
vara svårt att bedöma i förväg hur det kommer bli. Om till exempel en simuleringsvariant 
skulle fungera mycket bättre på grund av att den blev mer optimerad att utföra i Unity kunde 
detta ge ett resultat som inte skulle stämma om det implementerades lite annorlunda i en 
annan miljö, som gör att den varianten inte fungerar lika effektivt. Detta är något som 
antagligen inte går att undvika men för att minimera detta gjordes försök till att optimera båda 
varianterna under implementeringen. Både för att varianterna ska vara så optimerade som 
möjligt men även för att simuleringseffektiviteten ska bli så hög som möjligt.  

3.3.1 Simulering och Testfall 
Varje simulering utfördes med ett testfall för båda simuleringsvarianterna och utfördes flera 
gånger med olika antal bilar i simuleringsmiljön, utöver att en simulering utfördes flera gånger 
för att minska utomstående störningar. Detta var för att se hur de tre faktorerna ändrades med 
olika antal bilar. Framförallt utfördes testfallen med olika antal bilar för att kunna utvärdera 
skalbarheten på de två olika varianterna. 

Ett testfall består av ett visst sorts vägnät där varje sort är tänkt att testa ett visst fall av 
trafiksituation eller liknande på en stadskala, som t.ex. en stor väg mellan två mindre städer. 
Varje testfall skapades med olika vägstrukturer och storlekar för att brett kunna utvärdera de 
tre olika faktorerna. Det fanns även liknande vägnät med olika storlekar så att algoritmernas 
skalbarhet kunde jämföras på ett bra sätt och vägnät med fyrkantiga eller kurviga vägar för att 
se om detta försämrade måluppfyllnaden eller inte. 
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En simulering börjar med att initiera simuleringsmiljön, vägnätet och den valda 
simuleringsvarianten (A* eller Routing). Tiden det tar för att utföra initieringen av den valda 
simuleringsvarianten blir den uppmätta konstruktionseffektiviteten.  Efter detta skapas ett 
bestämt antal bilar som placeras på en slumpmässigt vald väg och får en annan slumpmässigt 
vald väg i vägnätet som mål. Om en bil når sitt mål innan simuleringen är slut blir den bilen 
tilldelad en ny slumpmässigt vald väg som mål. Simuleringen utförs under en förutbestämd 
tid och sedan tillkommer ytterligare en bestämd tid där inga bilar tilldelades en ny väg utan 
plockas bort ur simuleringen och efter denna tid avslutas simuleringen. 

Under simuleringen sparas informationen ifrån varje bil om den nådde fram till sitt mål för 
att användas vid utvärdering av måluppfyllnaden. 
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4 Implementation 
I detta kapitel redovisas hur implementeringen av alla delar utfördes, vilka designval som har 
gjorts och liknande. I slutet av kapitlet presenteras även resultatet av ett pilottest som 
genomfördes för att undersöka implementationens utvärderbarhet. 

4.1 Simuleringsmiljön 
Simuleringsmiljön implementerades i spelmotorn Unity (Unity Technologies, 2005-2016) 
eftersom den har flera bra standardverktyg som underlättade detta. Koden skrevs i 
programmeringsspråket C# (C-sharp). Det är möjligt att C# och Unity inte är den 
utvecklingsmiljö som ger absolut bäst prestanda men det var inte heller huvudsyftet. Då hade 
det varit mer lämpligt att skapa simuleringarna utan en spelmotor i en annan miljö, till 
exempel C++, som ger fler möjligheter till optimeringar och bättre prestanda, men syftet var 
att jämföra skillnaden mellan A* och Routing. 

Unity valdes också för att den innehåller färdigimplementerad 3D-grafik vilket betydde att 
inget extra arbete och tid behövde läggas på att implementera bra visualisering av 
simuleringsmiljön. Inte heller grafiken stod i centrum i detta arbete men eftersom tanken är 
att detta skulle kunna användas i ett framtida dataspel fanns det fortfarande ett stort intresse 
av att kunna få en snygg visualisering av resultatet. Det var även användbart för att på ett 
effektivt sätt kunna demonstrera och presentera arbetet. Vägarna och bilarna bestod av 
mycket enkla grafiska former och färger för att minska på den grafiska inverkan på 
simuleringseffektiviteten. 

Simuleringsmiljön bestod av fyra delar: ett övergripande skript som skapade vägnätet och som 
utförde simuleringen och mätte resultaten, en implementering av simulering med A*, en 
implementering av simulering med Internet Routing och ett redigeringsprogam. 
Regeringsprogrammet utvecklades också i Unity och användes för att skapa vägnäten till 
testfallen, som förklaras mer ingående i kapitel 4.4. Vid varje simulering fanns det även ett 
antal parametrar, eller ”indata”, som bestämde vilket testfall/vägnät som simuleringen skulle 
utföras på och hur många bilar som skulle simuleras. 

Det finns ett teoretiskt maximum för hur många bilar som kan simuleras på vägnätet innan 
det blir fullt. På grund av att bilarna bildar bilköer på vägarna så finns det ett bestämt antal 
bilar som maximalt kan befinna sig samtidigt på en väg och därmed även hela nätverket. Detta 
maximala antal bilar som kan finnas på en väg ökar med vägens längd och antalet filer på 
vägen. Det maximala antal bilar som kan finnas i hela vägnätet blir alltså summan av det 
maximala antal bilar på alla dessa vägar och ökar med antalet vägar i vägnätet. Det finns dock 
inte ett fysiskt maximum, eftersom flera bilar kan stå inuti varandra precis vid början av vägen 
och endast kör in på en väg i mån om plats men att utföra simuleringen med så många bilar 
eller fler skulle vara opraktiskt. Detta beror på att ett visst antal av bilarna kunde stå stilla och 
vänta på att det skulle bli ledigt på vägarna istället för att faktiskt köra på vägarna och antalet 
bilar som skulle komma fram till en korsning eller sitt mål skulle kunna bli så få att det inte 
skulle gå att mäta prestandaskillnaden. 

Komponenterna i simuleringsmiljön implementerades tätt kopplade med många direkta 
referenser till varandra. Detta utfördes för att implementeringen skulle bli så optimerad som 
möjligt. I ett tidigt skede av processen implementerades komponenterna löst kopplade, men 
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det visade sig snabbt kunna bli så ineffektivt att det kunde ha blivit svårt att tolka resultaten 
om större delen av prestandan går åt till ”onödigt” arbete. Då effektivitet och optimering var 
viktiga aspekter i detta arbete ändrades detta till en mer tätt kopplad lösning så att påverkan 
minimerades. 

4.1.1 Vägnätet och Bilarna 
Vägnätet och bilarna var det första som implementeras i simuleringsmiljön. Det hade 
antagligen inte varit möjligt att implementera någon av de två simuleringsvarianterna (A* och 
Routing) först eftersom att de är beroende av vägnätet. 

Vägnätet var, som nämnt i kapitel 3.1, baserat på AORTA (Carlino, m fl., 2012). I AORTA 
innehåller en väg en eller flera filer som i sin tur kopplas ihop av svängar som finns i 
korsningarna. Vägnät i detta arbete implementerades på ett liknandes sätt förutom att 
korsningarna inte hade några svängar. Korsningarna kopplades istället ihop med vägarna och 
filerna direkt. Implementeringen i detta arbete skapade inte sitt vägnät utifrån en riktig 
vägkarta, som AORTA gör, utan läste in data ifrån textfiler som innehåller data om hur 
vägnätet ska se ut. Textfilen var utdata från ett vägnät som skapats i redigeringsprogrammet. 

Bilarna i detta arbete var mycket enklare än i AORTA och använde endast delen att varje bil 
(Carlino kallar bilarna ”agenter”) har en ”strategi” för hur bilen ska köra genom nätverket. 
Denna strategi är det som bestämmer vilken väg bilen ska ta vid varje korsning för att komma 
till sitt mål. Strategin i detta arbete representerade navigering genom vägnätet med respektive 
simuleringsvariant, som man kan se i klassdiagrammet (fig. 4, AstarPlanner och 
RoutingPlanner). Notera även 1-1 kopplingen mellan korsningarna (Intersection) och en nod 
(Node) då de representerar samma sak. 

  
Figur 4 Klassdiagram över vägnätet och bilarna. 

Det framgick under arbetets gång att en graf som representerar vägnätet behövdes och en 
sådan graf skapades därför efter att vägnätet hade blivit konstruerat. Denna ”vägnätsgraf” 
användes sedan av de två simuleringsvarianterna. Varför vägnätsgrafen behövdes förklaras 
mer utförligt längre fram (kap. 4.2, 4.3). 
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Köbildningen av bilarna implementerades genom en enkel regel. En bil får aldrig köra förbi 
en bil som tidigare kört in på samma fil och samma väg. Detta löstes genom att låta varje bil 
få informationen om vilket bil som senast körde in på samma väg den ska in på, innan den 
själv kör in där. Anta att Bil 1 precis har kört in på vägen och därmed även är den senaste som 
kört in på vägen. Nästa bil som kör in på den vägen är Bil 2. Bil 2 kommer nu få reda på att Bil 
1 är den senaste bilen som körde in på vägen, innan Bil 2 gjorde det, och kommer bara köra 
framåt så länge Bil 1 är minst en billängd framför Bil 2 (räknat ifrån centrum av båda bilarna). 
Detta kan liknas vid ett faktiskt kösystem. En person i en kö håller normalt bara koll på den 
person som står närmast framför och går bara framåt om den framför har rört sig framåt. 

Varför just köbildning användes var för att se till så att en bil alltid kommer att få köra in på 
en väg så småningom. Något som t.ex. att slumpmässigt välja en bil som vill in på vägen inte 
skulle garantera. Orsaken till att just denna lösning till köbildning valdes var för att den visade 
sig vara den mest effektiva lösningen. Att låta varje fil på vägen ha en lista men alla bilar som 
fanns i filen som bilen vill in på (för att se om den kunde köra framåt eller inte) visade sig vara 
mycket ineffektivare. 

Det var även tänkt att bilarna skulle kunna byta fil på en väg om det var mycket färre bilar i 
den andra filen, men eftersom det inte hade någon större betydelse för studiens syfte så valdes 
det bort. Likaså var det från början tänkt att informationen om samtliga bilars väg och om de 
nådde målet skulle sparas men även detta togs bort av samma anledning. Endast om en bil 
nådde sitt mål eller inte registrerades. Anledningen till detta var för att det antogs att Routing 
skulle kunna få samma måluppfyllnad som A*, så länge den var korrekt implementerad, och 
om den inte var det skulle detta upptäckas under implementeringen av antingen 
visualiseringen, diverse hjälpverktyg eller under pilottestningen och ansågs därför inte 
nödvändigt att ta med. 

4.2 A* algoritmen 
Den första simuleringsvarianten som implementerades var navigering med A*. Figur 5 visar 
pseudokoden som A* implementationen utgick ifrån. 

Denna implementering av A* algoritmen utförde inte en sökning direkt på korsningarna i 
vägnätet utan den utförde sökningen på noderna i grafen som representerar vägnätet. Detta 
var för att A* söker från en nod till en annan nod där vägarna mellan dem endast är kostnaden 
för att gå mellan noderna och inte en faktisk länk mellan dem. Implementeringen av vägnätet 
bestod av faktiska vägar som länkar ihop korsningarna vilket gjorde det enklare och mer 
effektivt att använda vägnätsgrafen istället, då den var bättre anpassad för A* algoritmen. 
Kostnaden för en väg motsvarade vägens längd dividerat med antalet filer i vardera riktning. 
Denna innebär kostnaden för hela vägens längd om den hade en fil, hälften om den hade två 
filer och en tredjedel om den hade tre filer. 

Efter att A* implementerats visade det sig att en modifiering av algoritmen behövde utföras 
eftersom A* söker från en nod till en annan nod. Bilarna däremot börjar och slutar på en väg. 
Därför gjordes modifieringen så att A* algoritmen hade två start- och målnoder vardera. Dessa 
två noder är korsningarna som finns i båda ändarna av vägen. De två startnoderna var 
korsningarna vid ändarna av vägen bilen startade mellan och de två målnoderna var 
korsningar runt vägen bilen skulle till. 
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Vid simuleringarna med A* så startade en bil med att planera vägen till målet med hjälp av 
den valda strategin. Det betydde i detta fall att A* sökningen startade från de två korsningar 
bilen startade på och fortsatte tills någon av de två korsningarna vid målet nåddes. A* 
algoritmen returnerade sedan en lista med korsningar som bilen skulle passera under sin väg 
för att komma till målet. Denna information sparade bilen och sedan användes informationen 
för att bestämma vilken väg den skulle ta varje gång den kom fram till en ny korsning. När 
bilen kom i mål hade alltså bilen passerat alla korsningar i listan. 

function A*(start : Node, goal : Node) 
  closedSet := list with nodes that were searched, starts empty 
  openSet := list with nodes that will be searched, starts with the start node  
  start.gScore := 0  
  start.fScore := heuristic cost estimate from start to goal 
  while openSet is not empty 
  current := the node in openSet having the lowest fScore value 
         
  if current = goal 
    return reconstruct path from goal back to start   
  openSet.Remove(current) 
  closedSet.Add(current) 
  for each neighbor of current 
    if neighbor in closedSet 
      continue 
    tentative_gScore := current.gScore + distance between current and neighbor 
    if neighbor not in openSet 
     openSet.Add(neighbor) 
     neighbor.cameFrom := current 
     neighbor.gScore := tentative_gScore 
     neighbor.fScore := neighbor.gScore + heuristic cost estimate from neighbor to goal 
    else  
     if tentative_gScore >= neighbor.gScore 
       continue 
     neighbor.cameFrom := current 
     neighbor.gScore := tentative_gScore 
     neighbor.fScore := neighbor.gScore + heuristic cost estimate from neighbor to goal 
return failure 

Figur 5 Pseudokod för A* algoritmen. 

4.3 Internet Routing 
Nästa steg i utvecklingsprocessen var att implementera simuleringsvarianten som byggde på 
navigering av data på Internet. 

Konstruktionen av denna simuleringsvariant inleds med att vägnätverket delas upp i delar 
som är helt ihopkopplade. Ett vägnät är helt ihopkopplat om alla vägar går att nå från alla 
andra vägar i nätverket. Uppdelningen av vägarna utfördes med hjälp av en enkel ”Flood fill” 
algoritm. Det finns flera varianter på Flood fill algoritmen men det övergripande draget är att 
en Flood fill algoritm börjar i en punkt och sedan sprider sig till närliggande punkter så långt 
som den kan. Ett exempel på detta skulle vara att man vill ändra färgen på ett område med en 
viss färg i en 2D-pixelbild. Algoritmen startar i en av pixlarna och sprider sig sedan till 
närliggande pixlar med samma färg tills den når pixlar med en annan färg och inte längre kan 
hitta några närliggande pixlar med samma färg. Efter eller under algoritmens utförande 
ändras alla dessa pixlar som passerats av algoritmen till den nya färgen. Denna algoritm har 
används till flera saker som till exempel att hitta vägar i en labyrint för robotar (Elshamarka 
& Saman, 2012) eller skapandet av skuggor i 3D-miljöer (Arvo, Hirvikorpi & Tyystjärvi, 2004) 
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Flood fill algoritmen implementerades här på så vis att den tog en slumpmässig korsning i 
vägnätet (punkten den börjar i) och spred sig till alla angränsande korsningar så långt den 
kunde nå. Sedan togs denna samling av korsningar (och vägar) bort ifrån det ursprungliga 
vägnätet till ett eget vägnät. Detta fortsatte tills det inte fanns några vägar kvar i det 
ursprungliga vägnätet. Efter detta hade alltså ett eller flera nya vägnät skapats som vart och 
ett är ett helt kopplat vägnät och till vart av ett av dessa helt kopplade vägnät skapades även 
en graf som representerar respektive vägnät. 

Uppdelningen av det ursprungliga vägnätet till helt kopplade vägnät utfördes eftersom ett 
vägnät som är skapat i redigeringsprogrammet kunde komma att bestå av två eller flera helt 
separata vägnät. Dolevy, Kranakisz och Krizancz (2000) testade endast på nätverk som var 
helt kopplade. Därför behövdes detta extra steg utföras här, innan bubblorna kunde skapas, 
som förklarat i kap 2.4. Den första och översta bubblan som skapades täckte då ett helt kopplat 
nätverk. Detta var också användbart för att undvika situationen där en bil inte kan köra från 
en väg till en annan inom samma bubbla för att de inte är helt kopplade. 

Till varje korsning behövde även en ”router” skapas, som motsvarade routrarna på Internet, 
och innehöll en tabell av vägar. Dessa tabeller i routrarna användes för att dirigera vidare 
bilarna när det kom fram till en korsning.  Hierarkin i detta arbete bestod av tre nivåer och 
därför skapades tre tabeller, en för respektive nivå i hierarkin. Tre nivåer bedömdes vara mest 
lämpligast till den storleken av vägnät som testades. Den första tabellen användes om 
korsningen som bilen befann sig i och om någon av korsningarna vid målet var i samma 
bubbla. Var målet och bilen inte i samma bubbla användes någon av de andra tabellerna, 
beroende på hur högt upp i hierarkin som bilen var tvungen att jämföra nuvarande korsning 
och målets korsning för att den skulle befinna sig i samma bubbla. 

Efter att strukturen med alla routrar och hierarkin av bubblorna hade konstruerats, så 
beslutade algoritmen vilken väg som skulle ligga i tabellerna genom att utföra en A* liknande 
sökning. För varje värde i tabellen utfördes en A* sökning från routerns korsning till målet 
som värdet i tabellen representerade. Vilket antingen var en annan router eller en annan 
bubbla routern inte låg i. Värdet i tabellen bestod av den väg bilen skulle ta för att ta sig till 
den bubbla eller router den ska till och blev tilldelad den väg som leder till den första 
korsningen från A* sökningens resultat (efter korsningen den startade vid), alltså den väg som 
bilen ska välja från denna korsning. För den tabell som befann sig längst ner i hierarkin 
genomfördes en sökning från routern till alla routrar i samma bubbla.  

I nästa steg utfördes en sökning ifrån routern till en nivå högre, dvs. alla bubblor på samma 
nivå som bubblan routern låg i. I nivån därefter, utfördes en sökning ifrån routern till 
ytterligare en nivå högre upp, dvs. alla bubblor på samma nivå som bubblan ovanför den 
bubbla som routern låg i. Ett värde i varje tabell representerade vägen som skulle leda tillbaka 
till den korsning routern låg i och fick bara ett tomt värde eftersom att en bil inte behöver veta 
vägen till den korsning den redan befinner sig vid. 

Vid simulering med Routing så startade en bil även denna gång med att låta den valda 
strategin planera vägen till målet. För simulering med Routing utfördes inte någon planering 
likt A*. Däremot när en bil kom till en korsning så använde bilen istället routerns tabell som 
fanns i korsningen för att få reda på vilken väg den skulle ta. 
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4.3.1 Bubbelalgoritmen 
Hierarkin för Routing utgick ifrån bubbelalgoritmen av Dolevy, Kranakisz och Krizancz 
(2000), som nämnts tidigare. Likt deras lösning skapades först en bubbla för vart och ett av 
de helt kopplade vägnäten. Sedan utfördes partitioneringssteget. Varje vägnät delades upp i 
några mindre delar, eller partitioner, som vardera fick en bubbla och sedan delades den delen 
av vägnäten som låg i dessa bubblor upp i ytterligare några mindre delar som vardera fick en 
egen bubbla. Dolevy, Kranakisz och Krizancz (2000) skapade hierarkin genom att göra en 
trädstruktur av deras nätverk. Detta arbete implementera hierarkin med en barn-förälder 
metod, som liknar ett släktträd. Alla mindre och uppdelade bubblor lades i bubblan den är en 
del av och kallas barn till den större bubblan, som kallas förälder till dessa. Bubblan högst upp 
i hierarkin hade inte någon förälder och var den ursprungliga bubblan som täcker hela 
vägnätet, efter uppdelningen till helt kopplade vägnät. I varje barnbubbla som låg längst ner i 
hierarkin fanns den mängd av korsningarna som fanns i det område som just den bubblan 
täckte. Alla korsningarna som låg i samma bubbla motsvarade vad som skulle vara ett 
subnätverk på Internet. 

Uppdelningen av en bubbla till flera mindre bubblor utfördes genom en enkel geometrisk 
partitionering som är en mycket enklare grafpartitioneringsalgoritm än den som Dolevy, 
Kranakisz och Krizancz (2000) använde. Den geometriska partitioneringsalgoritmen 
implementerades så att den först skapade en kvadrat som omslöt alla korsningar i bubblan 
och sedan delade denna kvadrat på mitten i x-led och z-led så att det blev fyra mindre delar. 
Sedan skapades en bubbla för alla korsningar i respektive del. Efter detta utfördes Flood fill 
algoritmen även på dessa vägnät för att se till att vägnätet i vardera bubbla fortfarande var helt 
kopplat. Var något vägnät inte helt kopplar fick den bubblan delas upp i flera bubblor så att 
vägnätet i varje bubbla var helt kopplat. Detta innebär att då hela nätverket är helt kopplat 
kommer också även alla dessa bubblor vara helt kopplade till varandra. Det var dock inte 
garanterat att det skapades minst fyra bubblor eftersom om det inte fanns några korsningar 
inom någon av delarna blev det ingen bubbla för den delen. Antalet bubblor det blev i varje 
nivå i hierarkin motsvarar antalet värden i respektive tabell i varje router. Figur 6 visar 
klassdiagrammet som användes för Routing och bubbelalgoritmen. Notera även här 1-1 
kopplingen mellan korsningarna (Intersection) och en router (RoadRouter) då de också 
representerar samma sak likt noderna i grafen och korsningarna. 

  
Figur 6 Klassdiagram över bubbelalgoritmens struktur.  
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4.4 Redigeringsprogram 
För att underlätta skapandet av olika sorters vägnät implementerades även ett 
redigeringsprogram i Unity. I detta redigeringsprogram kunde man klicka och dra för att sätta 
ut (se gröna linjen i fig. 7) eller ta bort vägar. Den gröna linjen visar vart den nya vägen 
kommer att läggas ut. De gula linjerna är filer bilarna kan köra på. Korsningar skapades 
automatiskt vid slutet av vägarna. Klickade man tillräckligt nära en redan existerande 
korsning utgick den nya vägen ifrån denna korsning. Man kunde även byta mellan de tre 
typerna av vägar som man ville placera ut genom att trycka på knapparna ”z”, ”x” och ”v” på 
tangentbordet för en väg med 2, 4 respektive 6 filer, där hälften av filerna går åt ena hållet och 
den andra hälften åt andra hållet. Vägnätet som skapades i detta redigeringsprogram sparades 
sedan ner till en textfil som, efter att den laddades in i simuleringsmiljön, användes som 
vägnät i testfallen. 

 
Figur 7 Bild på användning av redigeringsprogrammet för att skapa vägnät.  

4.5 Pilotutvärdering 
För att kunna avgöra att implementeringen av simuleringsmiljön gick att använda för att svara 
på frågeställningen i detta arbete så har ett litet pilottest utförts. För detta ändamål skapades 
tre olika nätverk i olika storlekar. Vägnäten bestod av icke-specifikt placerade vägar och 
korsningar som sträckte sig åt alla håll där skillnaden mellan vägnätet endast var antalet vägar 
och korsningar som fanns och hur långt vägnätet stäckte sig. Mängden bilar ökades också i 
takt med storleken på vägnätet växte under pilottestet (fig. 8-10). Bilarna är de färgade blocken 
och bestod endast av olika färger för att lättare kunna urskilja bilarna. 

Vid simuleringen av ett litet vägnät (fig. 8) användes 100 bilar. För simuleringen av ett något 
större vägnät (fig. 9) användes 2000 bilar. För simuleringen av det största vägnätet användes 
15000 bilar (fig. 10). Notera köbildningar som uppstår på vägarna under denna simulering. 
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Figur 8 Trafiksimulering på ett ”litet” nätverk.  

 
Figur 9 Trafiksimulering på ett något större nätverk. 

 
Figur 10  Trafiksimulering på det största nätverket.  
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Resultatet ifrån pilottestning av dessa tre olika testfall (fig. 11) visade att det är liten skillnad 
på prestandan mellan dem förutom i Testfall 2 där det var en något mer märkbar förbättring. 
Måluppfyllnaden var 100 % för A* i alla testfall och den var något under 100 % för Routing, 
framförallt blev den sämre ju större vägnätet blir. 

Figur 11 Tabell över resultaten av pilottestningen. 

På grund av att resultaten blev relativt lika togs beslutet att fler optimeringar, tester på större 
och mer komplexa vägnät och med fler bilar skulle behöva göras för de huvudsakliga testerna. 
Det kunde vara så att skillnaden fortfarande var för liten för att märkas vid detta pilottest vid 
små eller stora vägnät eller att det behövdes ytterligare modifiering av simuleringsmiljöns 
indata. Varför testfall 2 hade störst skillnad kunde bero på att det var vid denna storlek som 
implementeringen av bubblorna och hierarkin var bäst anpassad (tre nivåer av bubblor med 
uppdelning av fyra delar för varje nivå). Detta betyder att en anpassning av hur många och 
stora bubblor som ska skapas, beroende på vägnätet storlek, är värt att undersöka vidare, 
genom att antingen ha fler nivåer på större vägnät eller dela upp i fler än 4 delar per nivå. 

Anledningen till att Routing inte fick 100 % måluppfyllnad berodde troligen på att det visade 
sig att det fanns fall när bilarna fastnade på en väg och bara åkte fram och tillbaka (fig. 12), 
vilket inte var väntat. Detta gjorde att det behövdes en modifiering av algoritmen som 
bestämde vilka vägar som skulle vara i tabellerna för att få högre måluppfyllnad. 

 
Figur 12 Ett antal bilar som bara åker fram och tillbaka mellan två korsningar. 

Resultat 

FPS (Frames / sek) Konstruktionstid (sek) Måluppfyllnad (procent) 

Testfall 
1 

Testfall 
2 

Testfall 
3 

Testfall 
1 

Testfall 
2 

Testfall 
3 

Testfall 
1 

Testfall 
2 

Testfall 
3 

A* ~1110 ~344 ~50 0 0 0 100% 100% 100% 

Routing ~1107 ~379 ~52 ~0.01 ~0.01 ~0.02 100% ~99% ~94% 
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5 Utvärdering 
Efter att implementeringen färdigställts och pilottestet utförts genomfördes de planerade 
testerna. Resultatet ifrån dessa tester presenteras och analyseras i detta kapitel tillsammans 
med slutsatser. 

Testerna utfördes på en AMD FX-6200 Six-Core processor. Simuleringseffektiviteten mättes 
i FPS, Frames Per Second, vilket beskriver hur många uppdateringar av spelet som görs per 
sekund. Tar varje uppdatering längre tid blir det färre uppdateringar per sekund och därmed 
också och ett lägre FPS och vice versa. Konstruktionseffektivitet mättes i hur många sekunder 
det tar att konstruera simuleringsvarianten, i sekunder. Måluppfyllnaden mättes i procent av 
hur många bilar som kom i mål jämfört med hur många som startade. Om några bilar inte tog 
sig i mål skulle måluppfyllnaden hamna under 100%. 

På grund av att den grafiska representationen av vägnätet och bilarna i simuleringen kunde 
påverka FPS-resultaten så riktades kameran helt bort ifrån simuleringsvärden under 
testningen. Beroende på hur många bilar, vägar och korsningar som befann sig inom 
kamerans synfält så kunde tiden det tog att rita ut allt detta på skärmen variera och för att 
minimera detta så riktades kameran bort ifrån vägnätet och alla bilar, så att endast en 
utritning av bakgrunden skedde. 

5.1 Presentation av Undersökningen 
Testerna bestod av 8 olika testfall med 4 olika typer av vägnät i två olika storlekar, ett litet och 
ett stort.  

De fyra typerna av vägnät var: 

• Normalt Vägnät (liten och stor) 
• Väg mellan två Städer (liten och stor) 
• Manhattan Vägnät (liten och stor) 
• Labyrint (liten och stor) 

De 8 testfallen utfördes tre gånger vardera utifrån tre olika trafiksituationer med olika antal 
bilar, vilka namnges som ”Gles”, ”Mellan” och ”Tät” i resultattabellerna. Varje testfall med valt 
antal bilar (24 stycken) simulerades tre gånger. Först med A* algoritmen och sedan med två 
varianter av Internet Routing, vilket innebär att det blev 72 test totalt. Samtliga 72 test 
utfördes 5 gånger vardera för att minimera yttre påverkningar på resultatet. Medelvärdet av 
dessa fem resultat blev värdet som används i resultattabellerna. 

Antalet bilar motsvarade en viss procent av den maximala mängden bilar som totalt kunde 
finnas på vägnätet samtidigt. Denna maximala mängd kan ses som ”ytan av väg uttryckt i antal 
bilar” och motsvarade den maximala mängd bilar som kunde befinna sig på vägnätet som togs 
upp i kap. 4.1. Antalet bilar som utfördes under simuleringen motsvarade 20%, 50% och 80% 
av den maximala mängden bilar.  

Skillnaden mellan de två Internet Routing varianterna (hädanefter refererade som variant A 
och variant B) var hur många partitioner som hierarkin av bubblor delades upp i. Hierarkin 
bestod av tre nivåer av bubblor. Den första, nivå 1, innehöll bubblan som täckte hela vägnätet. 
De två undre nivåerna, 2 och 3, delades upp i mindre bubblor. Hur många partitioner en 
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bubbla delades upp i till nivå 2 och 3 varierade mellan variant A och B och om nätverket var 
stort eller litet (fig. 13). Fler partitioner betydde att det blev fler bubblor och generellt färre 
korsningar per bubbla. Färre partitioner betydde det motsatta. Uppdelning i bara en partition 
på både nivå 2 och 3 betydde att det blev en bubbla som täckte hela nätverket på alla tre nivåer. 

  

Antalet Partioner Stora vägnät Små vägnät 

Variant A 
Nivå 2 4 delar 1 del 

Nivå 3 9 delar 4 delar 

Variant B 
Nivå 2 4 delar 1 del 

Nivå 3 4 delar 1 del 

Figur 13  Tabell över hur många partioner nivå 2 och 3 delades upp i.  

Varje testfall, med valt antal bilar och simuleringsvariant, varade i 140 sekunder. Dessa 140 
sekunder delades upp i två steg, först 20 sekunders simulering (då simuleringens FPS mättes) 
och sedan 120 sekunder då inga nya bilar skapades eller tilldelades ett nytt mål efter att en bil 
hade nått sitt senaste mål. 

Alla uppmätta värden för tiden det tog att konstruera vald simuleringsvariant redovisas endast 
ner till 0.1 sekunders noggrannhet. Alla konstruktionstider som var kortare än detta redovisas 
som ”mindre än 0.1 sekunder” med notationen ”< 0.1”. Kortare konstruktionstider än detta 
ansågs som försumbara i jämförelse med den totala tiden det kan ta att ladda sparade städer 
i stadsbyggarspel (som kan ta uppemot 1 minut), vilket är det förväntade applikationsområdet 
för arbetet. 

5.1.1 Normalt Vägnät 
Den första typen av vägnät som testades var ett ”normalt vägnät”. Det bestod av en eller flera 
stora vägar som gick igenom ”staden” med mindre vägar som utgick ifrån dessa vägar (fig. 14) 
och var avsett att efterlikna ett verkligt stadsvägnät. Pilottestets tre vägnät var utformade efter 
denna typ av vägnät. 

 
Figur 14 Bild på den stora (till vänster) och lilla (till höger) varianten av normalt 

vägnät. 
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För den lilla vägnätsvarianten användes 350, 875 och 1400 bilar för de tre olika mängderna 
bilar: Gles, Mellan och Tät. Resultatet (fig. 15) visar att både simulering med A* och Routing 
uppnådde 100% måluppfyllnad och att konstruktionstiden var minimal. När det gäller 
simuleringseffektiviteten så gav Routing varianterna något bättre FPS än A* vid Mellan och 
Tät trafik och nästan samma FPS vid Gles trafik. 

Figur 15  Tabell över resultatet för det lilla vägnätet. 

Vid den stora vägnätsvarianten användes 4414, 11037 och 17659 bilar för de tre olika 
mängderna bilar och även här visade resultaten (fig. 16) att både simulering med A* och 
Routing uppnådde 100% måluppfyllnad och att konstruktionstiden var mycket liten eller 
minimal. Däremot visade det sig att vid Gles trafik var de två Routing varianterna något bättre 
än A*. Vid de två andra trafiksituationerna var de nästan identiska, med en skillnad på endast 
några få FPS. 

Figur 16  Tabell över resultatet för det stora vägnätet. 

5.1.2 Manhattanvägnät 
Nästa typ av vägnät som testades var ett så kallat ”Manhattanvägnät” eller ”Manhattanrutnät”, 
som baseras på vägnätet som finns på ön Manhattan i New York, USA. Detta vägnät består av 
ett rutnät där rutorna motsvarar kvarter och kanterna motsvarar vägarna (fig. 17). Varje 
korsning inuti rutnätet har alltid fyra vägar som går i varsitt håll. Uppåt, nedåt, höger, och 
vänster. 

 

Resultat (Liten) 
Uppdateringsfrekvens (FPS) Konstruktionstid (sek) Måluppfyllnad 

(procent) 

Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät 

A* 1118 677 609 0 0 0 100% 100% 100% 

Routing (variant 
A) 1111 763 664 < 0.1 < 0.1 < 0.1 100% 100% 100% 

Routing (variant B) 1105 826 654 < 0.1 < 0.1 < 0.1 100% 100% 100% 

Resultat (Stor) 
Uppdateringsfrekvens (FPS) Konstruktionstid (sek) Måluppfyllnad (procent) 

Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät 

A* 126 55 41 0 0 0 100% 100% 100% 

Routing (variant A) 137 54 39 0.11 0.11 0.11 100% 100% 100% 

Routing (variant B) 138 56 43 < 0.1 < 0.1 < 0.1 100% 100% 100% 



 23 

 

 
Figur 17 Bild på den stora (till vänster) och lilla (till höger) varianten av 

Manhattanvägnät. 

Antalet bilar som användes i den lilla varianten av vägnätet var 131, 329 respektive 526 och 
resultatet (fig. 18) visar att simulering med både A* och Routing uppnådde 100% 
måluppfyllnad, minimal konstruktionstid och nästan samma FPS. FPS-värdena skiljer sig 
visserligen åt men procentuellt sett är skillnaden mycket liten. 

Figur 18 Tabell över resultatet för det lilla vägnätet. 

I den stora varianten var antalet bilar 4835, 12088 respektive 19340. Även här visade 
resultatet (fig. 19) att både A* och Routing uppnådde 100% måluppfyllnad, och att 
konstruktionstiden fortfarande var mycket liten. Däremot hade Routing en märkbar högre 
FPS på Gles, framförallt med variant B (ca 50% förbättring) jämför med A*. Vid Mellan trafik 
gav variant B också bäst resultat men där var fördelen liten och på Tät trafik var den nästan 
densamma. 

 

 

 

 

Resultat (Liten) 
Uppdateringsfrekvens (FPS) Konstruktionstid (sek) Måluppfyllnad (procent) 

Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät 

A* 1186 1127 1090 0 0 0 100% 100% 100% 

Routing (variant A) 1175 1139 1111 < 0.1 < 0.1 < 0.1 100% 100% 100% 

Routing (variant B) 1107 1106 1093 < 0.1 < 0.1 < 0.1 100% 100% 100% 



 24 

Figur 19 Tabell över resultatet för det stora vägnätet. 

5.1.3 Väg mellan två Städer 
Den tredje typen av vägnät var ett vägnät som bestod av två normala vägnät, likt det som 
användes vid den första typen av vägnät, och hade två vägar mellan dessa två städer: en stor 
väg och en liten väg (fig. 20). 

 
Figur 20 Bild på den stora (till vänster) och lilla (till höger) varianten av väg 

mellan två städer. 

Den lilla varianten av vägnätet använde 784, 1961 respektive 3137 bilar och åter igen visade 
resultatet (fig. 21) att det var 100% måluppfyllnad och minimal konstruktionstid för båda 
simuleringsvarianterna. Routingvariant B hade något bättre FPS än A* för alla tre 
mätningarna men skillnaden var liten, knappt 10% förbättring. 

Resultat (Liten) 
Uppdateringsfrekvens (FPS) Konstruktionstid (sek) Måluppfyllnad (procent) 

Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät 

A* 651 413 309 0 0 0 100% 100% 100% 

Routing (variant A) 698 432 307 < 0.1 < 0.1 < 0.1 100% 100% 100% 

Routing (variant B) 685 471 340 < 0.1 < 0.1 < 0.1 100% 100% 100% 

Figur 21 Tabell över resultatet för det lilla vägnätet. 

Resultat (Stor) 
Uppdateringsfrekvens (FPS) Konstruktionstid (sek) Måluppfyllnad (procent) 

Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät 

A* 113 48 36 0 0 0 100% 100% 100% 

Routing (variant A) 132 52 36 0.28 0.28 0.28 100% 100% 100% 

Routing (variant B) 167 57 40 0.25 0.25 0.25 100% 100% 100% 
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I den stora varianten av vägnätet användes 4872, 12182 respektive 19491 bilar för de tre olika 
antalet bilar och resultatet här (fig. 22) var i princip densamma för både Routing och A*. De 
hade båda i princip samma FPS, 100% måluppfyllnad och Routing hade minimal 
konstruktionstid.  

Resultat 
(Stor) 

Uppdateringsfrekvens (FPS) Konstruktionstid (sek) Måluppfyllnad (procent) 

Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät 

A* 141 55 40 0 0 0 100% 100% 100% 

Routing 
(variant A) 141 54 38 < 0.1 < 0.1 < 0.1 100% 100% 100% 

Routing 
(variant B) 146 56 41 < 0.1 < 0.1 < 0.1 100% 100% 100% 

Figur 22 Tabell över resultatet för det stora vägnätet. 

5.1.4 Labyrint 
Den fjärde och sista typen av vägnät som testades var uppbyggt som en labyrint (fig. 23). Det 
fanns en stor väg som gick igenom större delen av labyrinten och utifrån denna väg gick det 
många mindre vägar åt olika håll som var kopplade med endast ett fåtal andra vägar. 

  
Figur 23 Bild på den stora (till vänster) och lilla (till höger) varianten av 

labyrintstypen. 

Antalet bilar som användes i den lilla varianten av vägnätet var här 566, 1416 respektive 2265 
och även i detta test blev resultatet i princip densamma för både Routing och A* (fig. 24). 
Måluppfyllnad var 100%, Routing hade minimal konstruktionstid och även om det var något 
högre FPS för Routingvarianterna, framför allt variant B, så var det en liten procentuell 
skillnad (mindre än 10%). 
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Figur 24 Tabell över resultatet för det lilla vägnätet. 

I den stora varianten var antalet bilar 3979, 9949 och 15918 för de tre olika mängderna bilar 
och här var resultaten ännu en gång nästan densamma, 100% måluppfyllnad och nästan 
samma FPS (fig. 25). Konstruktionstiden för Routing var dock märkbar längre här men den 
var fortfarande ytterst liten. 

Resultat 
(Stor) 

Uppdateringsfrekvens (FPS) Konstruktionstid (sek) Måluppfyllnad (procent) 

Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät 

A* 151 62 48 0 0 0 100% 100% 100% 

Routing 
(variant A) 151 68 44 0.20 0.18 0.20 100% 100% 100% 

Routing 
(variant B) 154 60 47 0.18 0.18 0.17 100% 100% 100% 

Figur 25 Tabell över resultatet för det stora vägnätet. 

5.2 Analys 
Resultaten från testerna visade att båda simuleringsvarianterna uppnådde 100% 
måluppfyllnad vilket betyder att alla bilar som skapades kom fram till sina mål, så länge 
vägnätet var helt kopplat. För simuleringsvarianten som använde Routing betyder det att en 
bil aldrig hamnade i en återvändsgränd där det inte fanns en väg den kunde fortsätta på eller 
fastnade mellan två korsningar viket skedde vid pilottestet (modifieringen av koden för 
Routing varianten löste problemet som uppstod under pilottestet). 

Konstruktionstiden för Routing var ytterst liten eller minimal för alla testfall och eftersom A* 
inte behövde utföra några uträkningar i förväg så blev konstruktionstiden alltid 0 vid 
simulering med A*. Den högsta konstruktionstiden som uppmättes var på den stora varianten 
av Manhattanvägnätet och var så låg som 0.2 - 0.3 sekunder, vilket är mycket litet i jämförelse 
med laddningstiderna som kan uppstå när man ska ladda ett spel i dagens stadsbyggarspel. 

Resultat 
(Liten) 

Uppdateringsfrekvens (FPS) Konstruktionstid (sek) Måluppfyllnad 
(procent) 

Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät Gles Mellan Tät 

A* 977 474 367 0 0 0 100% 100% 100% 

Routing (variant 
A) 1001 500 387 < 0.1 < 0.1 < 0.1 100% 100% 100% 

Routing (variant 
B) 1028 506 395 < 0.1 < 0.1 < 0.1 100% 100% 100% 
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En laddningstid kan i till exempel spelet Cities Skylines vara uppemot en minut i värsta fall 
och jämfört med 0.3 sekunder är det försumbart. 

När det gäller simuleringseffektiviteten (FPS), var resultatet nästan detsamma mellan de två 
olika simuleringsvarianterna. På de små vägnäten (fig. 26) presterade Routing visserligen 
något bättre i de flesta fall men skillnaden var så liten att det kan lika gärna kunde bero på 
yttre påverkan och inte att simuleringsvarianten i sig var bättre. Skillnaden i FPS var så liten 
att en spelare knappast skulle märka det under spelets gång. Det var endast i normalt vägnät 
som Routing varianterna presterade märkbart bättre, men även här var skillnaden marginell. 

 

Figur 26 Resultattabell över FPS i de små vägnätstyperna med det tre olika 
mängderna av bilar Gles, Mellan och Tät. ”L” är ”Gles”, M är ”Mellan” och H är ”Tät” 

antalet bilar. 

Även i de stora vägnäten var det ungefär samma FPS på alla vägnätstyper (fig. 27). Det var 
bara på ett test som det var en märkbar skillnad och det var i Manhattanvägnätet med Gles 
mängd bilar. Där var Routing, framför allt variant B markant bättre än A* algoritmen. På 
Mellan och Tät trafik var Routing fortfarande bättre men här är skillnaden mycket mindre än 
på Gles. 
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Figur 27  Resultattabell över FPS i de stora vägnätstyperna. ”L” är ”Gles”, M är 
”Mellan” och H är ”Tät” antalet bilar. 

5.3 Slutsatser 
I början av detta arbete gjordes frågeställningen om trafiksimulering, som baserade sig på hur 
data navigeras på Internet kunde vara en mer effektiv metod än simulering med A*. Framför 
allt i stadbyggarspel när städerna blir stora och vägnäten innehåller många bilar, då det var 
störst risk att A* kunde bli för krävande att utföra vid simuleringen. Det var också viktigt att 
bilarna kunde komma fram och inte fastnade på vägen med den nya metoden att simulera 
trafiken på. Resultaten som presenterats tyder på att denna typ av simulering är lika bra, men 
inte bättre, än simulering med A*. Routing såg till att alla bilar kom fram, det blev inte onödigt 
långa laddningstider och hade vid det flesta testfallen samma FPS som A*. Slutsatsen är att 
Internet Routing skulle kunna användas som ett alternativ till A*, men det ger inte bättre 
prestanda vilket inte stämmer överens med hypotesen. 

Frågan är då om det skulle vara värt att implementera Routing istället för A* för att till exempel 
utföra trafiksimulering i ett framtida stadsbyggarspel. Då den stora fördelen med A* är att den 
är lätt att implementera blir detta därför också den stora nackdelen med Routing då den är 
svårare att implementera. Den är också många gånger mer komplex då den kräver en hierarki 
av bubblor och fler uppbyggda delar innan den kan användas. Detta ökar risken för fel och 
buggar, något som märktes under pilottestet när bilarna kunde fastna mellan två korsningar. 
Det blir mer jobb för samma resultat. 

En orsak till att A* blev mer effektivt (Högre FPS) än väntat är att även om det tar längre tid 
för A* att söka igenom nätverket och hitta vägar längre bort, så tar det också längre tid för 
bilen att nå fram till sitt mål och det behöver utföras en A* sökning igen. Särskilt om de stå i 
bilköer på vägen, då detta skulle göra att det tar ännu längre tid innan de når fram till sitt mål. 
Detta skulle kunna förklara varför det blev så lika FPS med Tät trafik men Routing blev 
markant bättre vid Gles trafik på Manhattan vägnätet. Om många bilar stod i kön, tog det 
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längre tid för dem att komma fram till sitt mål och utföra en ny A* sökning och därmed gav A* 
bättre FPS än om det inte hade funnits någon köbildning. 

En sak som kan vara värt att notera är det finns flera specialfall som kan hända i ett 
stadsbyggarspel som inte testats i detta arbete på grund av det skulle ha gjort arbetet för stort 
i förhållande till de uppsatta tidsramarna. De två huvudsakliga specialfallen är om det inte 
finns en möjlig väg för bilen att ta och simulering med ett vägnät som ändras under tiden. I 
först fallet, när det inte finns en möjlig väg, skulle en bil under simulering med A* behöva söka 
igenom hela nätverket och ge tillbaka ett fel-meddelande tillbaka att ”en väg gick inte att hitta” 
medan en bil vid simulering med Routing bara skulle behöva kolla om den var i samma rot-
bubbla (bubblan högt upp i hierarkin). Då skulle antagligen Routing vara mycket effektivare 
då den endast behöver göra ett uppslag i vilken bubbla den är i och A* skulle behöva söka 
igenom hela nätverket. I det andra fallet skulle alla bilar under simulering med A* behöva söka 
igenom vägnätet på nytt varje gång vägnätet ändrades och under simulering med Routing 
skulle många routingtabeller i korsningarna behöva räknas ut på nytt. Denna uträkning skulle 
dock utföras på konstant tid i jämförelse med A* där tiden skulle öka med antalet bilar. Alltså 
skulle Routing fortfarande kunna visa sig vara effektivare om simuleringen även utfördes med 
dessa specialfall. 
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6 Avslutande Diskussion 
I detta kapitel finns en övergripande sammanfattning av arbetet och en diskussion om i vilka 
sammanhang denna metod kan vara användbar. Kapitlet avslutas sedan med förslag på vad 
som kan vara intressant att fortsätta detta arbete med. 

6.1 Sammanfattning 
Syftet med detta arbete var att se om trafiksimulering kunde utföras på ett liknande sätt som 
datapaket navigeras på Internet och jämföra denna metod vid trafiksimulering med A* för att 
se om den är effektivare. A* bygger på att söka igenom ett nätverk och är relativt effektiv och 
enkel att implementera men den skalar inte så bra vid stora nätverk viket kan leda till 
prestandaproblem vid användning av bilsimulering i stadbyggarspel om städerna är stora. 
Detta arbete tog därför fram en ny metod, kallat Internet Routing, som delade upp nätverket 
i en hierarki av bubblor där korsningarna fungerar som routrarna på Internet gör med tabeller 
som innehåller vilken väg som bilen ska välja i varje korsning för att komma till sitt mål. 

Dessa två simuleringsvarianter implementerades och testades på ett antal olika vägnät och 
jämfördes sedan utifrån hur effektiva de var, hur lång tid det tog att skapa 
simuleringsvarianten och hur många bilar som kom fram till målet. Resultaten visade att A* 
och Routing gav nästan samma FPS på samma vägnät med samma antal bilar. Routing var 
möjligtvis något bättre överlag men skillnaden var för liten att det inte kan tolkas som att 
Routing är en mer effektiv lösning. 

Anledningen till detta kan bero på flera saker, som att vägnäten var allt för små eller att båda 
algoritmerna är tillräckligt effektiva så att en märkbar skillnad inte kunde urskiljas. 
Testningen utfördes inte med specialfallen där vägnätet ändras eller när en väg inte finns 
mellan två punkter i vägnätet, vilket också kan ha varit en möjlig anledning. Slutsatsen blir att 
Routing är minst lika bra som A* men att den är mer komplex att implementera. Däremot 
finns det fortfarande möjlighet till att den kan vara mer effektiv om större eller mer komplexa 
fall testas. 

6.2 Diskussion 
Resultaten som har presenterats i detta arbete är endast aktuella för de testfall som har 
använts och i den miljö som utformas. Resultaten behöver alltså inte betyda att Routing 
lösningen kommer att vara lika effektiv som A* om den utförs i en annan miljö än Unity eller 
med ett annat språk än C# eller med andra typer av vägnät. Om samma test implementeras 
med t.ex. C++ kan resultatet bli annorlunda. 

En sak som kan vara bra att notera är att Internet är ett väldigt stort nätverk, många gånger 
större än de vägnät som har testats och det kunde vara så att det uppstår en märkbar skillnad 
om vägnäten var mycket större än vägnätet som testades i detta arbete. Det kan även vara så 
att vägnäten var så små att både A* och Routing var så effektiva att större delen av prestandan 
gick åt till att bara utföra simuleringen av bilarna och inte den valda simuleringstypen på dessa 
vägnät. Detta kan alltså betyda att vidare optimering av själva simuleringsmiljön kan vara värt 
att försöka göra eller att gå från Unity och C# och istället implementera i en annan miljö som 
till exempel C++. 
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Som tidigare nämnt så kan det även vara så att märkbara skillnader uppstår med specialfallen 
när en möjlig väg inte finns och vägnätet kan ändras under simuleringen. Hade dessa 
introduceras till testningen kunde Routing ha visat sig vara bättre i något av dessa specialfall. 
Det kan förstås även vara så att den inte är bättre men därför kan det fortfarande vara relevant 
att fortsätta forska och försöka vidareutveckla denna nya variant att simulera trafik på. Även 
antalet nivåer och hur många bubblor i hierarkin kan ha påverkat resultatet och en modifiering 
eller finjustering av hur många nivåer och bubblor som ska användas kan behöva utföras för 
att Internet Routing ska prestera bättre. 

När det gäller samhällelig nytta så är framförallt tanken att detta skulle kunna användas som 
ett bättre alternativ för att simulera trafiken i statsbyggarspel. För att denna 
simuleringsvariant skulle vara värd att implementeras i statsbyggarspel skulle först testning 
med specialfallen som nämnts tidigare behöva utföras för att se om detta ger en tydlig fördel 
som gör den värt att använda istället för A* då den i nuläget inte är det. Det skulle även behövas 
ytterligare optimeringar av koden och noggrannare kontroll så att det inte finns några buggar 
eller fel i implementeringen. Efter detta skulle den behövas implementeras i ett 
stadsbyggarspel, eller prototyp, för att kunna testa och visa att den går att integrerar med alla 
andra delar som finns i spelen, som trafikregler, hus, fotgängare etc. 

Routing skulle teoretiskt sätt kunna användas på det flesta fall som A* kan användas på, som 
till exempel vägplanering för A.I. (Artificiell Intelligens), i både spel och verkligheten, eller vid 
andra problemlösningar där en väg behöver hittas genom ett nätverk. Det skulle dock endast 
vara lämpligt på fall när skalan på nätverket är stort och A* inte presterar bra nog. Vid fall som 
använder små nätverk skulle Routing inte vara lämpligt (även om så var fallet att den skulle 
prestera bättre på små vägnät) eftersom att A* då är tillräckligt effektiv men mycket enklare 
att implementera. Den skulle inte heller fungera som ett bra alternativ till A* för att hitta den 
absolut kortaste vägen mellan två punkter eftersom en viss form av approximation av vägarna 
utförs med Routing. Det finns inte bevis för att Routing alltid skulle ta den kortaste vägen utan 
det är mer troligt att den inte gör det, just på grund av att den approximation av vilken som är 
den kortaste vägen som utförs, jämfört med A* som alltid tar kortaste vägen med rätt 
parametervärden (Hart, Nilsson, Raphael, 1968). Det går inte att dra slutsatsen att Routing 
skulle prestera mycket bättre än A* på väldigt stora nätverk men det är endast i dessa fall som 
det kan vara värt att undersöka om så är fallet. På grund av att Routing försöker minimera 
sökning av nätverken under simuleringstillfället, som var anledningen till varför denna metod 
valdes, finns det fortfarande möjlighet att den kan prestera markant bättre på stora nätverk, 
men de måste i så fall vara mycket större än de vägnät som testades här. 

Ett fall där denna lösning skulle kunna användas där inte A* skulle passa är i strategispel, 
framförallt RTS-spel (Real Time Strategy). I dessa spel finns oftast en karta som man behöver 
upptäcka under spelets gång och när dessa spel spelas med flera spelare över Internet kan det 
vara bra att kunna motverka fusk genom att inte ge information om hela kartan till varje 
spelare, utan endast den del som är relevant för varje spelare, till exempel vad spelaren direkt 
kan se, har upptäckt och liknande. Om en spelare ger en order till en enhet i spelet att den ska 
gå till en viss ruta på kartan behöver denna enhet veta vilken väg den ska gå för att komma 
fram, så att den inte går åt fel håll och fastnar. Om man då skulle använda A* så skulle denna 
enhet då får reda på hela vägen den ska gå och en spelare kan då fuska och få reda på den 
vägen och på så sätt få otillåten information om hur kartan ser ut. Skulle man däremot 
använda denna Routing lösning skulle enheten inte få reda på hela vägen utan endast vad som 
är nästa steg i varje ruta på kartan och därmed skulle en spelare inte kunna fuska fram hela 
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vägen den skulle ta, bara nästa steg. På så sätt behöver man inte ge information om hela kartan 
utan bara det som är relevant för respektive spelare. 

Eftersom denna lösning direkt bygger på Internets nätverksstruktur och använder många 
delar ifrån bubbelalgoritmen av Dolevy, Kranakisz & Krizancz (2000) så skulle den även 
antagligen kunna användas på ett liknandes sätt som de använder sin bubbelalgoritm. Det 
finns dock inga bevis för att den skulle vara ett bättre alternativ till deras bubbelalgoritm eller 
att den skulle vara mer effektiv. 

6.3 Framtida arbete 
Denna implementering av Routing lösning är som nämnt tidigare inte helt färdig och därför 
är det mest intressanta steget att fortsätta detta med att viderautveckla algoritmen så att den 
skulle fungera både när en väg inte är möjlig och att dynamisk kunna ändra vägnätet. 

Det skulle även vara intressant att testa Routing lösningen på andra simuleringar än bara 
trafiksimuleringar, som några av de exempel som togs upp i diskussionen, med generell 
vägplanering eller för att motverka fusk i multiplayerspel som har en karta. 

Förutom dessa två finns flera andra punkter som skulle kunna vara intressant att gå vidare 
med: 

• Testa på ett mycket större vägnät. Som nämnt tidigare, så kan en anledning till 
att resultaten blev så lika var att vägnäten var för små. För att kunna bevisa eller 
motbevisa denna hypotes så skulle det därför vara intressant att utföra testning på 
vägnät som är många gånger större än de som testades i detta arbete. 

• Antiköbildningsalgoritm. Eftersom både A* och Routing lösningen alltid ger 
samma väg för en bil med samma start och mål kan det betyda att det blir en kö för att 
många bilar väljer just denna väg. Därför kan det vara intressant att introducera en 
algoritm som försöker motverkat denna köbildning genom att låta en algoritm 
bestämma vilken väg som är ”bäst just nu” istället för kortast och på så sätt 
förhoppningsvis öka genomflödet av bilar genom vägnätet. 

• Realism för vägvalen. En sak som kan vara värt att titta på är hur ”realistiska” 
vägarna blir med Routing lösningen. Skulle en spelare tycka att vägarna bilarna tar ser 
ut som en väg som en riktig förare skulle välja i samma situation eller skulle den tycka 
att bilarna väljer helt orealistiska vägar? 
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