
Mall sk
apad a

v Henrik

 

 
 
 

OPTIMERING AV VÄGPLANERING 

FÖR MULTIPLA AGENTER 
 

OPTIMIZATION OF MULTI-AGENT 

PATHFINDING 
  

 

 

Examensarbete inom huvudområdet Datalogi 

Grundnivå 30 högskolepoäng 

Vårtermin 2016 

 

Simon Hedström 

 

Handledare: Sanny Syberfeldt 

Examinator: Mikael Johannesson 



Sammanfattning 
 

Detta arbete undersöker möjligheten att reducera minnesanvändningen av Ozcan och 

Haciomeroglus (2015) navigationsmodell genom att byta den underliggande grafen. 

Navigationsmodellen baseras på A* men lägger till potentialvärde för cellerna samt 

riktningsvektorer som visar hur cellerna används och med dem beräknar fram en väg 

som följer flödet i cellerna.  

Arbetet försöker reducera minnesanvändningen genom att byta från en rutnätsgraf till 

en navigationsgraf med bibehållen funktionalitet. Undersökningen jämför mängden 

minne som allokeras för de två graferna samt tiden och längden det tar för agenterna 

att ta sig från start till sin slutpunkt på de två olika miljöerna.  

Resultaten visar att det går att reducera mängden minne som allokeras genom en 

navigationsgraf samt att tiderna och längderna för agenter är lika mellan graferna 

vilket visar att funktionaliteten kvarstod efter grafbytet.  

Nyckelord: vägplanering, artificiell intelligens, multipla agenter, 

navigationsgraf 
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1 Introduktion 

En komponent inom spel är artificiella agenter, de kan vara en motståndare i ett strategispel 

eller en medhjälpare i ett first person shooter spel. Något som är gemensamt för båda är att 

de behöver kunna planera och navigera en väg, för att kunna göra det behövs 

vägplaneringstekniker. Vägplanering är ett forskningsområde inom Artificiell Intelligens 

(AI) och används för spel, robotar och simuleringar. Forskning inom området kan fokusera 

på t.ex. optimering av algoritmer, att ta fram nya tekniker för att lösa problem eller 

ändringar av underliggande datastrukturer.  

Spel får mer och mer komplexa miljöer som agenter behöver kunna navigera. Då 

komplexiteten ökar behövs mer kompetenta algoritmer och representationer av miljöer som 

kan sökas igenom. En av de vanligare sökalgoritmerna för vägplanering är A* (sv. A-stjärna) 

som fungerar bra för att söka igenom en viktad graf för att hitta den billigaste vägen. Flera 

forskare har försökt optimera A* för att få finare vägar som agenter går eller skapa bättre 

datastrukturer för sökalgoritmen där Cui och Shi (2011) har en bra summering av de olika 

optimeringsförsöken. Problem uppstår dock när A* körs med flera agenter och det är 

begränsat utrymme för agenterna. För att lösa problemet har det tagits fram algoritmer som 

räknar in andra agenters vägar för att skapa vägar som undviker tungt belastade områden. 

En av de algoritmerna är Ozcan och Haciomeroglus (2015) navigationsmodell. Deras 

algoritm baseras på en rutnätsgraf vilket kan vara problematiskt vid större spel eftersom det 

behövs sparas värden i varje cell. Arbetet som beskrivs i denna rapport syftar till att reducera 

algoritmens minnesanvändning med bibehållen funktionalitet genom att använda en 

navigationsgraf.  

För att mäta minnesanvändningen för en navigationsgraf skapas en applikation som har 

Ozcan och Haciomeroglus (2015) algoritm implementerad. De två graftyperna är 

implementerade för att möjliggöra en jämförande studie. Förutom algoritmen skapas två 

miljöer för att testa algoritmen och graftyperna. Utvärderingen fokuserar på 

minneanvändning men för att säkerställa att funktionaliteten av algoritmen kvarstår mäts 

även tiden det tar för agenten att ta sig till sitt mål och vägens längd.  

Arbetet är uppdelat i 5 kapitel där varje kapitel består av flera delkapitel. Kapitel 2 

presenterar bakgrunden till arbetet och kapitel 3 beskriver problemet och metoden för att 

utvärdera arbetet. Kapitel 4 beskriver implementationen av artefakten för arbetet där 

processen, designval och de problem som har uppstått under utvecklingen presenteras. 

Kapitel 5 presenterar undersökningen till arbetet och de resultat som har uppmätts från 

artefakten och analyserar det. Kapitel 6 sammanfattar och diskuterar resultatet av 

undersökningen och till sist ses det framåt vad framtida arbeten inom området kan bestå av.  
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet finns bakgrundsinformation om de algoritmer och tekniker som används i 

arbetet såsom vägplanering, A*-algoritmen samt en modifierad A* för flera agenter.  

2.1 Artificiell Intelligens (AI) 

Artificiell Intelligens (AI) är ett brett område som rör många olika industrier och 

forskningsområden.  Det kan t.ex. användas för att styra robotar eller planera vilken väg de 

ska ta för att hämta en produkt i ett automatiserat lagersystem men kan även appliceras för 

att tävla inom fotboll (RoboCup, 2016). Buckland (2004) delar upp forskning inom AI i två 

områden; svag och stark AI. Stark AI försöker imitera mänsklig tankeprocess medan svag AI 

försöker applicera AI-teknologier på verkliga problem. I arbetet kommer svag AI användas 

för vägplanering.  

2.1.1 AI i spel 

AI är ett område som har blivit viktigare inom spelindustrin där man vill skapa realistiska 

och mer mänskliga motståndare/medspelare till spelaren utan att de vet allt som händer i 

spelvärlden. För att möjliggöra detta finns det olika tekniker och algoritmer som kan 

appliceras för att få det rätta beteendet för den AI som tas fram.  

Bourg och Seemann (2004) delar upp spel-AI i två grupper; deterministisk och icke-

deterministisk. Beteendet hos en deterministisk AI i en given situation kan förutspås som 

exempelvis springa mot spelaren. Icke-deterministiska är AI som inte är förutsägbar och kan 

vara baserade på algoritmer som lär sig. Bourg och Seemann (2004) beskriver som exempel 

en fighting-AI som anpassar sig till spelarens strategi.  

2.2 Vägplanering 

Inom AI finns det flera problemområden som det forskas flitigt inom och ett av de områdena 

är vägplanering (t.ex. Desaraju och How, 2011 och Wang och Botea, 2008). Vägplanering är 

en fundamental komponent för ett AI i ett spel då AI-entiteter, hädanefter refererade till som 

agenter, ofta har ett mål att ta sig till. Det kan vara t.ex. att ta sig från sin nuvarande position 

till spelaren eller att navigera igenom en labyrint. För att lyckas navigera igenom en miljö 

behövs en väg planeras. Detta kan åstadkommas genom att använda olika tekniker som t.ex. 

A*. A* är en teknik som är väldigt användbar när man ska planera en väg för en agent men 

även för flera agenter där utrymme inte är något problem och flera agenter kan vara på 

samma område. Det uppstår dock problem när trängsel kan uppstå, vilket är vanligt i t.ex. 

Cities:Skylines (2015) och SimCity (2013) som kan ses i Figur 1. Problemet kan dock lösas 

med multi-agent vägplanering där det finns flera olika vägar för att klara uppgiften. Vissa 

har applicerat och ändrat delar av A* för att räkna in flera agenter (t.ex. Ozcan och 

Haciomeroglu, 2015) eller använt sig av andra datastrukturer och algoritmer (t.ex. Desaraju 

och How, 2011). 
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Figur 1  Trafikstockning i Cities:Skylines (vänster)1 och SimCity (höger)2 

 

2.2.1 Agent 

En agent inom AI är en autonom entitet som tar beslut själv utifrån data om omgivningen 

(Franklin och Graesser, 1997). Datan kan t.ex. komma ifrån sensorer som detekterar miljön 

den är i och utifrån det kan agenten ta beslut som t.ex. att undvika att åka in i väggar. 

Franklin och Graesser (1997) definierar en autonom agent som: 

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

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

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

Franklin och Greaesser, 1997, s. 5 

I vägplanering har en agent ett mål att ta sig till någonstans i miljön. Detta mål kan vara ett 

hus i Cities:Skylines (2015) eller en position som en spelare har beordrat en enhet att gå till i 

Starcraft 2 (2010). Agenten får en väg från vägplaneraren som den ska gå men får själv 

navigera sig igenom miljön. Beroende på vad spelet har för krav kan t.ex. en agent behöva 

detektera och undvika andra agenter. 

2.2.2 Väg 

En väg består av en mängd noder V och en mängd kanter E. En kant definieras som ett par 

av noder (   )    där varje kant har en kostnad associerat till sig som kallas för en vikt. En 

väg från    till    är en sekvens av noder               som har kanter som 

sammankopplar (       )    för       (Weiss, 2013). Figur 2 visar hur en väg skulle se 

ut i en graf med 5 noder där man går från     till    och de gröna linjerna är kanterna i 

vägen. Längden av en viktad väg är summan av vikterna på kanterna i vägen. 

                                                        
1 Bild tillgänglig på http://i.stack.imgur.com/8GzQO.jpg [Hämtad 2016-02-02] 
2 Bild tillgänglig på http://cdn2.gamefront.com/wp-content/uploads/2013/03/gridlock.jpg [Hämtad 
2016-02-03] 
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Figur 2 En väg med kanterna    och     från    till    

2.2.3 Cell 

I ett rutnät ses en cell som en kvadrat som representerar ett område. En cell kan ses som en 

nod i en graf där intilliggande celler alltid har en kant mellan sig. I Figur 3 skulle cell A ha en 

kant till B och C om ortogonala grannar ses som intilliggande.   

 

Figur 3 Fyra celler som skapar ett rutnät 

2.3 Grafbaserad vägplanering 

Att söka igenom en graf är vanligt inom vägplanering då en miljö kan vara uppbyggd som en 

graf för att representera olika områden man kan vara på eller ta sig till. För att hitta en väg i 

grafen finns olika algoritmer men en av de viktigare är Dijkstras algoritm (1959). Generellt 

för grafbaserad vägplanering är att man startar på en nod och söker upp nodens grannar. 

När algoritmen körs får grannarna en kostnad som består av kostnaden för nod n som är den 

nuvarande noden samt en kostnad att gå till den noden, om grafen är viktad så kan vikten 

representera kostnaden att gå till grannen. Algoritmen fortsätter så tills att hela grafen är 

utforskad eller att man har hittat slutnoden.  

2.3.1 A* 

A* är en vägsökningsalgoritm som togs fram av Hart, Nilsson och Raphael (1968) och är en 

vidareutveckling av Dijkstras algoritm (1959). A* beräknar den billigaste vägen i en miljö 

som representeras av en graf och med billigaste vägen menas de summerade vikterna på 

kanterna som skapar en väg genom grafen. Sedan dess har diverse förbättringar tagits fram 

för att få bättre resultat. Cui och Shi (2011) går igenom ett antal förbättringar av olika 

aspekter. Förbättringarna kan vara att använda sig av andra sökrymder, exempelvis 

w1 

w2 

w3 

w5 

w4 

e2 

e1 

e3 

e4 

e5 

e6 

A B 

C D 
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navigationsmeshar för att göra det lättare att söka i 3D-världar, men även för 2D-världar där 

man kan använda sig av hierarkiska rutnät för att bryta upp problemet i flera delar. Man gör 

då en första sökning genom hela världen som består av stora celler, t.ex. ett landskap i 

Sverige. När agenten går in i en ny cell gör den en sökning i den, det skulle exempelvis vara 

planering av en väg igenom Västra Götaland mot Stockholm. Algoritmen behöver två noder, 

en start- och en slutnod. Utifrån dem kan den söka igenom grafen och hittar alltid den 

billigaste vägen.  

Kostnadsfunktionen är en av de viktigaste delarna av algoritmen då den möjliggör att 

algoritmen hittar den billigaste vägen. Kostnaden för en nod är kostnaden att gå till den här 

noden samt en uppskattad kostnad att gå till slutnoden. Den matematiska formeln skrivs 

 ( )   ( )   ( ) där  ( ) är den totala kostnaden för nod n och  ( ) är kostnaden att gå 

från startnoden till den nuvarande noden samt att  ( )  är den uppskattade heuristiska 

kostnaden att gå från n till slutnoden. Den heuristiska kostnaden kan beräknas på olika sätt 

men de två vanligaste sätten är Manhattan distance och Euclidean distance. Manhattan 

distance uppskattar kostnaden genom att addera avståndet mellan n och slutnoden i x och y 

led. Euclidean distance beräknar kostnaden som en linje som går direkt från n till 

slutpunkten (ses som fågelvägen). Det är viktigt att den heuristiska funktionen inte 

underskattar kostnaden då det kan påverka tiden det tar att processa en väg. 

Algoritmen består av två listor, en öppen lista som har de noder som algoritmen inte har 

utforskat samt en stängd lista som har de utforskade noderna. Den öppna listan är sorterad 

efter nodernas uppskattade kostnad och den billigaste ligger alltid längst fram. Ifall den 

heuristiska funktionen inte överskattar kostnaden får man kort söktid. Algoritmen består av 

ett antal delsteg och nedan ses pseudokoden för algoritmen beskriven av Patel (2015): 

Open = Priority Queue with start in it 

Closed = empty set 

while lowest rank node in Open is not end 

Current = remove cheapest node from Open 

add current to Closed 

foreach neighbor to Current 

 cost = g(Current) + Movementcost 

 if neighbor in Open and less than g(neighbor) 

  remove neighbor from Open 

 if neighbor in Closed and less than g(neighbor)  

  remove neighbor from Closed 

 if neighbor not in Open or Closed 

  set g(neighbor) to Cost  

  add neighbor to Open  

  set priority to g(neighbor) + h(neighbor) 

  set neighbors parent to current 

Recreate road backwards from end to start by following parent pointers  

2.3.2 A path-based multi-agent navigation method 

Ozcan och Haciomeroglu (2015) presenterar en modifikation av A*-algoritmen som ska lösa 

att den globala vägplaneraren skapar trängsel på grund av att alla agenter tar den billigaste 

vägen. Hädan efter refereras deras algoritm som portalalgoritmen. Algoritmen baseras på att 

varje cell i rutnätet består av 16 portaler, 8 in och 8 ut som har ett potentialvärde och en 
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riktningsvektor. Portalen har ett potentialvärde som indikerar hur trafikerad en cell är samt 

en riktningsvektor som visar hur agenter går i cellen vilket hjälper vägplaneraren att beräkna 

en väg. Figur 4 visar konfigurationen av en cell. Ett par av dyra portaler ska få vägplaneraren 

att planera vägar som undviker tungbelastade områden och fördelar agenter runt omkring i 

miljön. Vilket gör det lättare för en agent att ta sig fram och behöver inte spendera tid på att 

göra kollisionsundvikande beräkningar.   

 

Figur 4 Cell konfiguration för portalalgoritmen 

Ozcan och Haciomeroglu (2015) presenterar två modifikationer på kostnadsfunktionen. Den 

första modifikationen tar endast hänsyn till nästa cells potentialvärde och 

formuleras      (   )     ( ) där n är nuvarande cell och m är nästa cell. Funktionen dist 

är kostnaden att traversera mellan cell n och m och    ( ) är cellpotentialkostnaden. Värdet 

k modifierar potentialvärdet och ändrar hur stor påverkan den har på kostnaden. Den andra 

modifikationen fungerar annorlunda där man räknar in alla portaler i n och m för att se hur 

agenterna rör sig i cellerna. Portalerna kommer då visa flödet i en cell och om agenten 

försöker gå mot flödet blir cellen dyr. Den nya modifikationen formuleras som      (   )  

   (   ) där  (   )   ∑ * 
    (  )(   ̂         )    (  

 ) (   ̂       
   )+. I formeln 

är    ̂ agentens riktningsvektor som går mellan n och m och    och   
  är de nuvarande 

portalernas riktningsvektorer. Alla portaler är normaliserade samt    och   
  är 

potentialvärdet på portalen. När algoritmen har gått igenom alla portaler har den beräknat 

potentialkostnaden för att gå till m.  

När en väg har tagits fram behöver potentialvärdena uppdateras för att räkna in den nya 

vägen. Påverkan på cellen ska vara proportionerlig mot hur långt bort agenten är från cellen. 

Påverkan på cellen skrivs formellt som 
 

 
 där c är ett konstant värde och i är positionen i 

vägen. En cell långt bort kommer få en låg påverkan medan en som är nära får en hög 

påverkan. Endast cellerna som man ska till ska påverkas, därför behöver de celler man har 

gått ifrån återställas. Det görs genom att introducera degradering av värdet där man minskar 

värdet med d för varje tidssteg, vilket i Ozcan och Haciomeroglus är satt till 10 %. Det är 

krävande att uppdatera alla celler varje tidssteg och därför håller cellen reda på senaste 

tidssteget den uppdaterades på. När en cell ska användas uppdatera cellen sitt 

potentialvärde genom att se skillnaden mellan nuvarande tidssteget och tidssteget då den 

senast uppdaterades. Nedan ses pseudokoden för vägplaneringsalgoritmen.  
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G3 
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G
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Open = Priority Queue with start in it 

Closed = empty set 

while lowest rank node in Open is not end 

Current = remove cheapest node from Open 

add Current to Closed 

foreach neighbor to Current 

 GateCost = number 

 for i = 1 to 8 

  GateCost += (GateICost * (DirVec * -GateIDir + 1) +  

   NextGateICost * (DirVec *NextGateIDir + 1)) 

 Cost = g(Current) + Movementcost + GateCost 

 if neighbor in Open and less than g(neighbor) 

  remove neighbor from Open 

 if neighbor in Closed and less than g(neighbor)  

  remove neighbor from Closed 

 if neighbor not in Open or Closed 

  set g(neighbor) to Cost  

  add neighbor to Open  

  set priority to g(neighbor) + h(neighbor) 

  set neighbors parent to Current 

Recreate road backwards from end to start by following parents  

När en agent rör sig i miljön vill man att den ska agera så naturligt som möjligt. Ifall två 

agenter rör sig mot varandra vill man att de ska undvika varandra genom att ändra sin 

hastighet för att undvika kollision. Ozcan och Haciomeroglu använder sig av Reciprocal 

Velocity Obstacle (RVO) för att styra och undvika kollisioner mellan agenter, RVO 

utvecklades av Van den Berg et al. (2008) och är en vidareutveckling av Velocity Obstacle 

(VO) som presenterades av Fiorini och Shiller (1993). VO är en algoritm för att skapa 

dynamiskt kollisionsundvikande mellan agenter. VO byggs på att beräkna en kollisionsarea 

som en kon. Den visar vilka hastigheter som kan skapa en kollision i framtiden och för att 

undvika en kollision väljer den en hastighet som ligger utanför konen. Problemet med 

algoritmen är att den antar att den man kolliderar med inte ändrar sin hastighet. Eftersom 

den har undvikit kollisionen kommer den ändra tillbaka sin hastighet i riktning mot sitt mål 

vilket resulterar i en ny kollision och detta fortsätter till agenterna har passerat varandra. 

Det här skapar oscillation och kan uppfattas som att agenten går ostabilt och vilket visas till 

vänster i Figur 5. RVO försöker lösa det genom att anta den man kolliderar med gör en 

liknande åtgärd för att undvika kollision. I RVO väljer agenten hastighet som är 

medelhastigheten av agentens nuvarande hastighet samt en hastighet som ligger utanför VO-

konen. Figur 5 visar skillnaden i resultaten mellan algoritmerna.  
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Figur 5 VO (till vänster) och RVO (till höger)3 och skillnaden mellan dem 

Eftersom RVO styr agenten behöver den en hastighet när den inte undviker kollision. RVO 

får makroinformation av vägplaneraren och utifrån den informationen kan RVO beräkna en 

hastighet. Ozcan och Haciomeroglu (2015) visar att användning av ett hierarkiskt rutnät 

hjälper vid beräkning av belastade celler.  De begränsar när algoritmen använder sig av en 

lägre nivå i hierarkin genom ett gränsvärde. Om cellen går över gränsvärdet får en sökning 

göras där algoritmen planerar en mer detaljerade väg genom cellen. Det resulterar i längre 

sökningstid och kräver mer minne men det ger bättre vägar och mindre kollisioner mellan 

agenterna.  

Resultaten Ozcan och Haciomeroglu (2015) presenterar att portalalgoritmen gav bättre 

resultat än bara RVO som styr agenten till mål. RVO använder mindre processortid tidigt i 

simuleringen då få kollisioner händer medan portalalgoritmen behöver beräkna vägar, men 

senare i simuleringen kräver RVO mer CPU tid än deras algoritm då få kollisioner händer.  

                                                        
3  Bild tillgänglig på http://masters.donntu.org/2014/fknt/shevchenko/library/images/RVO2-1.png 
[Hämtad 2016-02-08] 
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3 Problemformulering  

Detta kapitel redovisar problemet som examensarbetet baseras på och metodbeskrivningen 

som redovisar hur frågeställningen besvaras, undersöks och utvärderas.  

3.1 Problembeskrivning 

Många spel, som t.ex. Assassins’s Creed Unity (2014) och The Witcher 3 (2015) kräver 

agenter som kan navigera komplexa miljöer med många agenter i rörelse. Beroende på 

vilken teknik som används kan en agent hitta kortast möjliga vägen eller den billigaste vägen 

genom miljön men det kan uppkomma trängselproblem när flera agenter navigerar samma 

miljö. För att lösa detta behöver vägplaneringsalgoritmer anpassas för flera agenter och det 

finns flera algoritmer för att lösa detta. Algoritmerna har ofta olika infallsvinklar och 

datastrukturer för att lösa problemet som exempelvis Desaraju och How (2011) som 

använder en trädstruktur för att lösa problemet och Wang och Botea (2008) som tar 

exempel från verkligheten med tvåfältsvägar där de begränsar hur en agent kan röra sig för 

att skapa flöde. 

En agent kan hitta en snabb och effektiv väg genom att använda sig av tekniker som A* men 

det uppkommer problem när man ska använda det med flera agenter.  Problem som kan 

uppstå är t.ex. trafikstockning där agenterna har problem att ta sig fram på grund av 

begränsat utrymme och att de andra agenterna har beräknat liknande vägar. Tekniken 

behöver anpassas för att ta hänsyn till de vägar de andra agenterna kommer ta. I kapitel 

2.3.2 presenteras en teknik som försöker lösa det här problemet och som arbetet baseras på.   

Ozcan och Haciomeroglus (2015) algoritm, som i detta arbete kallas portalalgoritmen, är 

baserad på en rutnätsgraf. Detta rutnät representeras av en datastruktur som kan ta upp 

mycket minne då hela miljön behöver representeras i uniforma celler som är jämnt 

fördelade. Ifall miljön är stor kommer det krävas mycket minne för cellerna då den 

underliggande strukturen behöver spara undan 16 värden och lika många riktningsvektorer 

för varje cell. I detta arbete studerades en variant av portalalgoritmen som baserades på en 

navigationsgraf istället för ett rutnät. En navigationsgraf kan minska minnesmängden 

genom att ha färre noder än ett jämnt fördelat rutnät. En navigationsgraf har även fördelen 

att alla kanter ska vara kollisionsfria, det vill säga att en kant finns endast om inget är i vägen 

mellan två noder vilket inte är sant i ett rutnät. Arbetet baseras på en hypotes: att anpassa 

portalalgoritmen till en navigationsgraf ger bättre minnesanvändning än den ursprungliga 

rutnätsbaserade tekniken med bibehållen funktionalitet. Med bibehållen funktionalitet 

menas att agenter får vägar som försöker undvika tungt belastade områden och skapar flöde 

runtomkring miljön. För att säkerställa detta kommer agenternas tid att ta sig till sin slutnod 

att mätas och längden den går. 

3.1.1 Implementation och Utvärdering 

För att testa hypotesen utvecklades en applikation som har de två datastrukturerna och 

portalalgoritmen implementerade med möjlighet att byta mellan datastrukturerna. För att 

testa dem togs två olika miljöer fram. En miljö består av två grupper som går till motsatta 

sidan där det finns flera hinder i vägen som behövs navigeras runt. Motiveringen för denna 

miljö var att testa vägplaneringen på en komplexare miljö där det fanns mindre utrymme för 

agenterna att navigera i. I den andra miljön står alla agenter i en cirkel och ska gå till den 

motstående agentens startposition. Cirkeltestet utfördes då de två ursprungliga teknikerna 
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(Van den Berg et al. (2008) och Ozcan och Haciomeroglu (2015) ) använder sig av detta test 

för att visa funktionaliteten av sina algoritmer och visa vad som händer när många agenter 

är på en liten yta samt påverkan det har på algoritmerna. 

För att utvärdera hypotesen utfördes prestandamätningar för minnesanvändning, alla 

mätningar utfördes på den utvecklade applikationen. Med minnesanvändning menas den 

mängd minne som allokerades för datastrukturerna under en körning av ett testfall. Testfall, 

dvs. de miljöer som beskrevs ovan med ett antal agenter, stod som grunden för att mäta 

minnesanvändningen. Testfallen kördes flera gånger för att se skillnaden i minneanvändning 

under flera simuleringar. Att analysera skillnaden mellan testfall gjordes för att identifiera 

vad som påverkade minnesanvändningen.  

Mätningarna fokuserade på minnesanvändningen men samlade även in data om tiden det 

tog för agenten att ta sig från startpunkten till slutpunkten för att se effektiviteten hos en 

agent och validera att funktionaliteten bestod. Med effektivitet menas hur lång tid det tog för 

agenten att ta sig till sin slutpunkt och hur lång vägen som togs var. 

3.2 Metodbeskrivning 

3.2.1 Implementation  

En applikation utvecklades för att pröva hypotesen. För att pröva hypotesen utfördes 

experiment på applikationen där man med olika variabler kunde ändra datastrukturerna och 

användningen av dem (Basili, 2007). Det viktigaste under arbetet var implementationen av 

de två datastrukturerna samt portalalgoritmen där stor vikt låg på implementationen och 

användningen av navigationsgrafen i portalalgoritmen. Att även implementera 

rutnätsdatastrukturen var viktigt för utvärderingen för att se skillnaden mellan 

optimeringsförsöket och den ursprungliga datastrukturen. Applikationen behövde hantera 

uppdateringar av vägar på ett bra sätt, ifall alla agenter uppdaterade samtidigt kunde det 

resultera i en ryckig simulering. 

I detta arbete skapades navigationsgrafer och det fanns två metoder att göra det på, manuellt 

och automatiskt. Båda metoderna har sina fördelar och nackdelar som kunde påverka 

mätningsresultaten. Att skapa grafen manuellt kan resultera i färre noder där man för hand 

kunde designa var de är placerade och vilka som är ihopkopplade. Det är dock viktigt att 

man sätter ut tillräckligt många noder för annars kan det resultera i trafikstockningar i 

områden där det är begränsat med utrymme. Att automatiskt generera graferna kan 

resultera i fler noder än en manuellt gjord graf men kan ge fler vägar för agenterna att gå om 

man sammankopplar noderna på ett bra sätt. Med automatisk generering kan man lätt 

ändra grafen genom att ändra avstånd mellan noder vid generering för att få fler/färre noder 

vilket inte kan göras manuellt då det kräver att man manuellt lägger in eller tar bort noder. 

Arbetet använde sig av automatiskt genererade grafer.  

3.2.2 Utvärdering 

Utvärderingen av effektiviteten och minnesanvändningen av algoritmen testades i de två 

miljöer, den första består av två grupper som ska ta sig till andra sidan där det fanns flera 

hinder i vägen. I den andra miljön står alla agenter i en cirkel och ska ta sig till den 

motstående agentens startpunkt. Motiveringen för dessa miljöer tas upp i kapitel 3.1.1. För 

att utvärdera algoritmerna skapades ett antal testfall. Ett testfall innebar en miljö och en 

mängd agenter, där antalet agenter kunde ställas in på 10, 25, 50 och 100 stycken. 



 11 

Ett testfall kördes med båda datastrukturerna för att se skillnaden mellan dem. Varje testfall 

kördes flera gånger för att få en mängd data att analysera utifrån. Varje testfall 

dokumenterades och sammanställdes för att se variationen mellan olika testfall och 

datastrukturer. 

För att besvara hypotesen mättes mängden minne som allokerades och jämfördes mellan 

datastrukturerna. Fokus låg på den totala minnesanvändningen då det kunde variera mellan 

datastrukturerna men det var även intressant att se om antalet agenter påverkade resultatet.  

Eftersom den underliggande grafen ändrades behövde undersökningen säkerställa att det 

funktionella bibehålls efter förändringen. Därför mättes agenternas totala tid att ta sig från 

start till slut. Mediantiden var det viktigaste måttet för arbetet men den längsta och kortaste 

tiden var även intressant att se och analysera skillnaden mellan testfall. Utöver tiden mättes 

sträckan agenten färdades, även här är det medianlängden som är mest intressant. 

3.3 Metoddiskussion 

Att jämföra mängden minne som allokerades kan vara problematiskt då olika mätningssätt 

kan ge olika resultat. Antingen kan programmets totala minnesanvändning mätas eller bara 

det minne som användes av graferna. Problemet med den första metoden är att det finns 

olika faktorer som kan påverka minnesanvändning. Till exempel kan längden på vägen för en 

agent variera. Att titta på hela programmets minnesanvändning ger dock ingen bra 

representation av grafernas minnesanvändning och var det som skulle besvaras. I detta 

arbete mäts endast grafernas minnesanvändning för att exkludera faktorer som är 

orelaterade till studien.  

En teoretisk analys av algoritmerna och datastrukturerna kunde även göras och det är 

möjligt att bevisa hypotesen att navigationsgraf är mindre minneskrävande men det kunde 

vara svårt att bevisa att funktionaliteten hade bibehållits efter förbättringsförsöket. Det svåra 

med teoretisk analys är att det endast visar värsta fallen av algoritmerna och även i det här 

fallet är det svårt att visa hur många noder och kanter varje graf behövde.  

Eftersom undersökningen utgår från mätningen av minnesanvändningen och att det 

funktionella bibehålls anses en fallstudie ej vara relevant till arbetet då en fallstudie behövs 

göras i verkliga livet som bekräftar ett fenomen (Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell 

och Wesslén, 2012). 

Endast två testmiljöer valdes för att utvärdera hypotesen när man kunde ha haft många fler 

för att se minnesanvändningen i olika miljöer. Istället låg fokus på vad som hände med 

graferna när man skalade upp antalet agenter. Förutom minnesanvändningen visade det hur 

algoritmerna presterade när flera agenter behövde planera och uppdatera sina vägar med 

jämna mellanrum.  

3.3.1 Avgränsningar 

Applikationen som togs fram var begränsad till 2D-miljöer eftersom det var lättare att visa 

funktionaliteten av algoritmerna och vägarna agenterna fick från ett top-down perspektiv. 

En till avgränsning som gjordes i arbetet var att inte göra en implementation av RVO utan 

istället fokuserades på vägplaneringen och effekterna av förbättringsförsöket.  
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En alternativ metod är att se effektiviteten av agenterna vid ändring av den underliggande 

grafen. En implementation av RVO skulle behövas för att möjliggöra detta och som ovan 

nämns är det avgränsat från arbetet. Då skulle mätningar göras för agenters tid och längder 

att ta sig från start till mål men även hur ofta de behövde väja för andra agenter och deras 

medelhastighet. Det går dock inte konkret visa att datastrukturen är mer effektiv men det går 

att härleda att resultatet visar en ändring av navigationsmodellen.  
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4  Implementation  

Detta kapitel redovisar hur applikationen, datastrukturerna och vägplaneringen är 

implementerade och designade. Kapitlet börjar med att diskutera övergripande om 

applikationen och de klasser som har blivit implementerade för att sedan titta djupare på de 

olika områdena.  

4.1 Applikation 

Applikationen är utvecklad i programmeringsspråket C# och använder sig av spelmotorn 

Unity (Unity Technologies, 2016). Unity valdes då dess implementation av rigida kroppar 

och kollisionsformer är välfungerande och fokus kunde läggas på implementationen av 

graferna och vägplaneringsteknikerna. Applikationen är där experimenten ska simuleras 

med de testfall som beskrevs i kapitel 3.2.2. Applikationen består av ett fönster där det finns 

knappar och reglage för att ställa in vilken av Ozcan och Haciomeroglus (2015) 

kostnadsfunktioner som ska användas, se kapitel 2.3.2, och hur många agenter som ska 

användas. Det går även att ställa in hur många agenter som ska uppdateras per tidssteg samt 

vilken typ av graf som ska användas. Alla agenter kommer inte att uppdaterat sin väg varje 

tidssteg då det är prestandakrävande och vägarna de har ska fortfarande gälla utan att 

problem ska uppstå. Det går att välja om grafen ska visualiseras för användaren vilket kan 

ändras under körning utan att påverka mätningarna.  

Figur 6 visar hur applikationen ser ut innan man har gjort några val. Det som visas till höger 

är de knappar som ställer in vilken graftyp skall användas och vilken typ av 

algoritm/kostnadsfunktion som skall användas där man kan välja mellan portalalgoritmen 

eller A*. Debug-knappen slår av och på visualiseringen av grafen och de två sista knapparna 

väljer miljö. Det finns två reglage för att välja antalet agenter samt hur många agenter som 

uppdatera sin väg varje tidssteg. Motiveringen för att välja antalet agenter som uppdaterar 

per tidssteg är för att se effekten det har på vägarna som räknas fram. De blå rektanglarna är 

de punkter där agenterna skapas om Obstacle används. 

 

Figur 6 Skärmdump från applikationen 
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4.1.1 Design 

Nedan ses Figur 7 som visar applikationens klassrelationer och efter det en lista med 

applikationens klasser med en beskrivning av dem.  

 

Figur 7 Klassrelationer 

 Game 

o Tar hand om skapandet av miljöer, agenter och olika funktioner som 

användargränssnittet använder sig av. Klassen håller den globala 

tidsstegsräknaren som används av de andra klasserna för att uppdatera sina 

värden. Klassen anropar de agenter som ska uppdatera sin väg detta tidssteg.  

 AStar 

o Implementerar A* algoritmen som används för att kontrollera att 

portalalgoritmen hittar den billigaste vägen. 

 GenerateGrid 

o Skapar ett rutnät som är 1920 * 1080 pixlar stort där varje ruta är en liksidig 

kvadrat enligt en konfigurationsvariabel. Den ser även till att varje cell känner 

till sina grannar. Den skapar portaler på varje cell om portalalgoritmen ska 

användas. 
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 GenerateNavigationGraph 

o Skapar en navigationsgraf med kollisionsfria kanter där varje nod känner till 

sina grannar. Likt GenerateGrid skapas portaler om portalalgoritmen 

används. 

 Node 

o Håller varje nods data och har hjälpfunktioner för att dels hitta en portal givet 

en nod och hur mycket minne klassen använder. I Tabell 1 specificeras den 

data som sparas i instansen av klassen. 

Tabell 1 Nodstruktur 

Typ Namn Beskrivning 

Vektor Position Nodens position i miljön 

Vektor GridPosition Nodens position i rutnätet 

Flyttal Potential Potentialvärdet på noden, 

uppdateras vid användning 

Positivt Heltal UpdateFrame Senaste framen noden 

uppdaterade 

Lista av Noder Neighbours Nodens grannar 

Portal Array InPortals Array med inåtriktade portaler 

Portal Array OutPortals Array med utåtriktade portaler 

Flyttal Cost Nodens kostnad, beräknas av 

vägplaneraren och återställs 

när den är klar 

Boolesk Blocked Sätts om noden är blockerad 

av ett statiskt objekt. Sätts vid 

genereringen av rutnätet 

Heltal ID Unik identifierare 

Node Parent Pekar på noden som 

beräknade en kostnad för 

noden 

 Portal 

o En struktur för att skapa portaler och data som används av portalalgoritmen. 

Tabell 2 visar den data som används för att representera en portal.  
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Tabell 2 Portalstruktur 

Typ Namn Beskrivning 

Vektor Gate Normaliserad riktningsvektor, 

visar hur agenter använder 

portalen 

Flyttal Potential Potentialvärde på portalen, 

uppdateras vid användning 

Node Connector Grannoden som portalen 

kopplas med 

Positivt Heltal UpdateFrame Senaste framen portalen fick 

uppdatera 

 

 Agent 

o Styr en agent mot sitt mål enligt en väg från vägplaneraren. Uppdaterar sin 

väg med jämna mellanrum när Game anropar väguppdateringsfunktionen. 

o När agenten kolliderar med en annan agent försöker den lösa detta genom att 

gå enligt sin högervektor, vilket kan lösa kollisionen. När den har löst 

kollisionen uppdaterar den sin väg för att ta sig till den senaste noden i sin 

väg.  

o Håller även reda på hur långt agenten har gått och hur lång tid det tog för den 

att ta sig till mål.  

 O_H 

o Implementerar de två kostnadsfunktionerna som specificeras av Ozcan och 

Haciomeroglu (2015). Klassen har hjälpfunktioner för att mäta 

minnesanvändningen för den nuvarande grafen.  

4.2 Miljöer 

Detta kapitel diskuterar implementation och design av testmiljöerna och förklarar vad som 

visas i applikationen.  

4.2.1 Cirkel 

I cirkelmiljön skapas alla agenter med en position på omkretsen av en cirkel med ett visst 

mellanrum. Cirkelns radie kan bestämmas med en hjälpvariabel men dess centrum ligger 

alltid i mitten av applikationsfönstret. Den här miljön har inga statiska objekt för att testa 

vägplaneringen med endast agenter. Figur 8 visar hur miljön ser ut med agenterna i 

startpositioner. 
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Figur 8 Cirkelmiljö 

4.2.2 Hinderbana 

Hinderbanan består av ett antal statiska objekt som utgör hinder för agenterna att navigera 

runt. I Figur 9 kan man se blåa kvadrater och de agerar som start- och slutpunkter för 

agenterna i miljön. En agent får alltid en slutpunkt som är på andra sidan miljön sett från 

dess startpunkt.  

Figur 9 visar hur hinderbanan ser ut med de olika statiska hindren. Hindren har olika 

storlekar för att testa navigationsgrafgenereringen och se om felaktiga kanter kan skapas 

p.g.a. storleken och positionen.  

 

Figur 9 Hinderbana 



 18 

4.3 Grafgenerering 

I det här kapitlet diskuteras de val som har gjorts för att skapa graftyperna som används av 

vägplaneringsalgoritmerna.  

4.3.1 Rutnät 

Rutnätet skapas i ett område som är 1920 pixlar i x-led och 1080 pixlar i y-led där 

cellsstorlek kan ställas in. Om varje cell är 64*64 pixlar stor så kommer det finnas 30*17 

celler, dvs. 510 stycken att söka igenom. Eftersom navigeringen endast kommer ske på det 

område som kan visas på skärmen skapas inte en graf som är större än området. 

Vid generering av rutnätet kommer algoritmen se om en cell är blockerad eller inte genom 

att göra en box-raycast på cellens centrum. Eftersom det finns en nod/cell-klass går det att 

spara undan detta värde vilket inte skulle fungera om grafen endast bestod av positioner. 

Genereringen av grafen tar längre tid men den tiden sparas vid sökning av vägar då 

vägplaneraren inte behöver undersöka om en cell är blockerad eller inte.  

När alla celler har skapats och satts som blockerade eller inte sätts alla grannar till en cell. 

Eftersom ett uniformt rutnät skapas är det lätt att avgöra vilka en cells grannar är genom att 

utgå från cellens rutnätsposition. Inledningsvis söktes grannarna upp under vägplaneringen 

men för att optimera söktiden fick cellerna hålla reda på sina grannar. Detta användes även 

för implementationen av navigationsgrafen då en nod ska endast vet om en granne om de 

har en kollisionsfri kant mellan dem.  

Figur 10 visar ett utritat rutnät där varje linjesegment är en kant mellan en nod och en 

grannod.  

 

Figur 10 Utritad rutnät på hinderbanan 

4.3.2 Navigationsgraf 

Navigationsgrafen generas på liknande sätt som rutnätet men istället för att säga en nod är 

blockerad sätts den noden till null i navigationsgrafen. Det bästa skulle vara att undvika en 
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tvådimensionell lista och endast använda en lista med noder. Detta testades men söktiderna 

blev väldigt långa och resulterade i att max 10 agenter kunde användas istället för de ~200 

agenter som testades i den nuvarande implementationen. Om en lista skulle användas så 

skulle en annan strategi behövas för att hitta startnoden än den som används i arbetet. 

För att skapa grannlistan för en nod används raycasting i de olika riktningar där en annan 

nod kan finnas. I det här fallet testas de riktningar som specificeras i konfigurationen av en 

cell i kapitel 2.3.2 och längden av strålen begränsas till en cellängd. Om strålen inte träffar 

något anses kanten som kollisionsfri och läggs till i nodens grannlista. Resultatet av en 

navigationsgraf med statiska objekt ses i Figur 11.  

 

Figur 11 Utritad navigationsgraf på hinderbanan 

4.4 Vägplanering 

I det här kapitlet diskuteras implementation, design och motiveringar av 

vägplaneringsalgoritmerna som har implementerats.  

4.4.1 A* 

En implementation av A* utfördes dels för att portalalgoritmen i grundläggande form är A* 

och delvis för att se till att rutnätsgrafgenereringen fungerade samt att det gick att traversera 

igenom den. Implementationen följde Patels (2015) pseudokod samt en implementation han 

har gjort i Python.  

För att testa att A* algoritmen fungerade utvecklades agenten och dess implementation av 

vägföljning för att verifiera att vägen som returnerades var den kortaste. A* har även agerat 

som ett bollplank för idéer t.ex. att testa funktionalitet och optimeringsförsök att reducera 

mängden operationer under vägplaneringen.  
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4.4.2 Portalalgoritm 

Utvecklingen av portalalgoritmen bestod av två faser, en för varje kostnadsfunktion, se 

kapitel 2.3.2. I den första kostnadsfunktionen har varje nod ett potentialvärde och 

vägplaneraren räknar in det i kostnaden. Motiveringen för att implementera 

kostnadsfunktionen utan portaler var för att lösa problem som kunde uppstå med 

algoritmen innan den mer komplicerade kostnadsfunktionen implementerades. Vid 

implementationen av den första kostnadsfunktionen gjordes ett antal val, som t.ex. att 

använda sig av C# inbyggda properties istället för separata get- och set-funktioner. Eftersom 

en property har en inbyggd get-funktion kan värdet uppdateras direkt när den används. 

Implementationen av den första kostnadsfunktionen ledde alltså till insikter som kunde 

överföras till implementationen av portaler och den andra kostnadsfunktionen. 

Implementationen av portalerna och den andra kostnadsfunktionen var komplicerad och 

gick igenom ett antal iterationer innan den nuvarande implementationen nåddes. Det 

framkom t.ex. att det behövdes en variabel för att visa vilken nod portalen var kopplad till. 

Om det inte fanns var det näst intill omöjligt att hitta rätt portal i en navigationsgraf.  

Implementationen av portalerna och användningen av dem har även gått igenom ett par 

iterationer av hur de skapas och hur de är konfigurerade från början. I Ozcan och 

Haciomeroglus (2015) artikel specificeras inte hur portalerna är konfigurerade vid start av 

en simulering. I implementationen har det testas med att initiera dem med en noll vektor 

samt att ha utgående portaler riktade mot målnoden och ingående riktade mot den egna 

noden. Med implementationen som har utförts resulterar det ej i någon skillnad då de 

snabbt uppdateras.  

4.5 Agenter 

Agenten byggdes upp genom att använda Unitys Rigidbody2D och en Circle Collider för att 

enkelt röra sig och interagera med andra objekt. Agenterna rör sig genom att använda den 

inbyggda hastigheten på den rigida kroppen. Interaktionen mellan objekt består av att 

blockera och röra sig runt objekt. 

4.5.1 Kollisionshantering 

Agenterna behöver kunna ta sig ur kollisioner med andra agenter. I implementationen 

gjordes en naiv lösning genom att låta agenten gå enligt sin högervektor, en vektor som 

pekar åt agentens högersida, för att ta sig ur kollisionen. Detta görs endast om agenterna inte 

går i samma riktning då två intilliggande agenter som rör sig i samma riktning inte behöver 

ändra sina riktningar. Om de lyckas ta sig ur kollisionen uppdaterar agenten sin väg för att 

komma tillbaka till den förgående noden i vägen.  

4.6 Mätningar 

Det här kapitlet beskriver hur mätningarna av graferna och agenter går till och de val som 

gjorts för att möjliggöra mätningarna.  

4.6.1 Minnesanvändning 

Minnesanvändningen beräknas genom att gå igenom navigationsgrafen och summera 

minnesanvändningen för varje nod. C# kan inte direkt mäta hur mycket minne en klass 

använder sig av och därför behövs en approximation av detta. För att mäta innehållet 
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används klassen Marshal (Microsoft Corporation, 2016) och funktionen SizeOf som kan 

användas på klassvariabler. För de typer som inte kan mätas av Marshal-klassen används 

värden som anges i Tabell 3. Den overhead som antas för klassen och listan baseras på att ett 

objekt i C# har 12 bytes overhead (Skeet, 2011).  

Tabell 3  Minnesmängder 

Typ Bytes 

Referens 4 

Overhead Klass 12 

Overhead Lista 12 + längd * 4  

 

4.6.2 Agent 

Mätningarna av agenter består av att räkna upp tiden från att agenten skapas till dess den 

når sitt mål. Eftersom det görs i Unitys update-funktion går det att läsa av tidssteget 

(deltatid) vilket kan användas för att räkna upp en variabel. 

Agenten har en rigid kropp vilket gör det möjligt att läsa kroppens hastighet och genom att 

multiplicera hastigheten med deltatiden kan sträckan agenten går beräknas. Ett alternativt 

sätt att beräkna detta är att använda ändringen av agentens position i förra tidssteget och ta 

avståndet mellan dessa punkter. Då alla agenter gör detta varje tidssteg så är det ett sämre 

alternativ då det kräver fler operationer än den första metoden och det kräver att man 

använder kvadratrötter vilket är prestandakrävande.  

När alla agenter har tagit sig till sitt mål sammanställer Game-klassen agenternas tider och 

utifrån detta kan mediantid, medianlängd samt kortaste tiden/längden och längsta 

tiden/längden beräknas.  

4.6.3 Dator-specifikationer 

Alla testfall simuleras och utvärderas på samma dator som har följande specifikationer:  

 Processor: Intel Core  i5 4670k 3.4Ghz 

 Grafikprocessor:  Nvidia GeForce GTX 970 

 RAM-minne: 16GB  

 Operativsystem: Windows 10 Pro 64-bit 

4.7 Pilottest 

Ett pilottest utfördes för att undersöka om det är möjligt att utföra undersökningen och 

fastställa att alla mätningar från applikationen är användbar. Pilottestet bestod av att köra 

den andra kostnadsfunktionen som använder sig av portaler, se kapitel 2.3.2, på cirkel- och 

hindermiljön med båda graftyperna med 20 agenter. Testfallen kördes endast en gång.  

Figur 12 visar att det är en reducering av minnesanvändningen i hindermiljön där antalet 

noder blev reducerade på grund av statiska objekt i miljön.  
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Figur 12 Minnesanvändning 

Figur 13 visar resultat av agenternas uppmätta längder där man kan se att generellt sett ger 

det liknande resultat. De uppmätta tiderna som visas i Figur 14 visar liknande resultat att 

tiderna håller sig lika i de båda miljöerna.  

 

 

Figur 13 Längder för pilottestet 
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Figur 14 Uppmätta tider för pilottestet 
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5 Utvärdering 

I detta kapitel redovisas och analyseras de resultat som har uppmätts i applikationen.  

5.1 Undersökning 

För att utvärdera hypotesen som beskrevs i kapitel 3.1 utförs 32 olika testfall där varje 

testfall är en kombination av en mängd agenter, en graf och en kostnadsfunktion från 

portalalgoritmen.  Varje testfall utförs 15 gånger för att ge en mängd data att analysera. 

Eftersom de uppmätta resultaten inte hade en stor differens mellan körningar ansågs 15 

körningar ge ett representativt resultat av testerna. Det går att argumentera att flera 

körningar kan göras för att ge mer data att utgå ifrån och Ghasemi och Zahediasl (2012) 

menar att 30 eller fler körningar ger ett normalt distribuerat resultat. Vissa testfall testades 

med olika antal körningar för att se differensen mellan resultaten som genererades. Detta 

visade på liten differens med små extremvärden. Givet de resultaten skulle fler körningar 

inte haft någon stor påverkan på slutresultaten. Resultaten som presenteras är genomsnittet 

av de 15 körningarna och men det har även sett över skillnaden mellan simuleringar för att 

se hur deterministiska agenterna faktiskt är.  Minnesanvändning behöver egentligen inte 

utföras flera gånger då mängden minne som allokeras inte varierar mellan körningar av ett 

testfall. 

5.1.1 Konfiguration 

Det finns tre variabler som är konfigurerbara i arbetet. Den första variabeln är 

uppdateringen av agenter per tidssteg som är inställd på 1/10 av den totala mängden 

agenter, avrundat till närmsta heltal. Detta ger en belastning som är godtagbar och inte har 

en påverkan på prestandan. Den andra variabeln är längden mellan noder som är satt till 64, 

det vill säga att det är 64 pixlar mellan varje nod.   

Portalalgoritmen har en kostnadsfunktion      (   )     ( ) där k är faktorn som styr 

påverkan av potentialvärdet. Potentialvärdet presenteras i 2.3.2 och är den extra kostnaden 

som introducerades för att visa vilka celler som används. I testfallen är k-värdet satt till 0.3. 

K-värdet har olika påverkan men för undersökningen används endast ett värde för att ge en 

rättvis jämförelse mellan dem.  

Potentialvärdet uppdateras efter en väg har tagits fram med 
 

 
 där c är ett konfigurerbart 

värde som har satts till 1000. I är positionen i vägen där närliggande noder ska ha stor 

påverkan medan noder långtifrån ska ha en liten påverkan. Figur 15 visar hur en väg med 20 

positioner har för påverkan vid varje nod. Ozcan och Haciomeroglu (2015) definierar inte ett 

c-värde och det var vid 1000 man såg en tydlig påverkan.  
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Figur 15 Påverkan av potentialvärdet på en cell i väg med 20 noder 

5.2 Resultat 

Detta kapitel redovisar den data som har producerats av testfallen. Kapitlet är uppdelat i två 

delkapitel som relaterar till de två komponenterna i frågeställningen: grafens 

minnesanvändning samt tiden det tar för agenterna att ta sig till sitt mål och längden på 

deras väg. Hypotesen för arbetet var att anpassa portalalgoritmen till en navigationsgraf ger 

bättre minnesanvändning än den ursprungliga rutnätsbaserade tekniken med bibehållen 

funktionalitet som beskrivs i delkapitel 3.1. 

Diagrammens staplar representerar en graftyp i applikationen samt en kostnadsfunktion 

som beskrivs i delkapitel 2.3.2 och benämns som 1:a respektive 2:a kostnadsfunktionen. 

5.2.1 Resultat av minnesanvändning 

För att utvärdera minnesanvändning hos graferna mättes den totala mängden minne som 

allokerades under en körning. Det som kan noteras här är att antalet agenter inte påverkade 

minnesanvändningen och därför presenteras minnesanvändningen per kostnadsfunktion på 

en miljö. Figur 16 visar resultatet från mätningarna där den vertikala axeln representerar 

mängden minne som allokeras i kilobyte och den horisontella axeln representerar miljön. 
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Figur 16 Minnesanvändning för båda miljöerna 

5.2.2 Resultat av agentmätningar 

För att säkerställa att portalalgoritmens funktionalitet består efter optimeringsförsöket 

behövdes mätningar av agenternas tid det tar att nå sitt mål och vägarnas längd. Jämförelse 

har gjorts mellan graftyperna och kostnadsfunktionerna. Det som mäts är max, min, median 

och standardavvikelse för längder samt tid. De vertikala axlarna representerar längden 

agenten går i pixlar i Figur 17 och Figur 18 medan i Figur 19 och 20 representerar axeln tiden 

det tar för agenten att nå sitt mål. Den horisontella axeln representerar antalet agenter för 

varje testfall. 

 

Figur 17 Distansmätningar för hindermiljö 
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Figur 18 Distansmätningar för cirkelmiljö 

 

Figur 19 Tidsmätningar för hindermiljö 
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Figur 20 Tidsmätningar för cirkelmiljö 

5.3 Analys 

Detta delkapitel analyserar resultaten av mätningarna och diskuterar resultaten.  

5.3.1 Analys av minnesanvändning 

Mätningarna visar att i en mer komplex miljö där noder kan tas bort går det att reducera 

minnesmängden med hjälp av en navigationsgraf. Det bör noteras att det kräver mer 

komplex kod som kan resultera i problem som behövs fixas som exempelvis felaktiga 

föräldrarpekare vilket var ett problem som uppstod under utvecklingen. Det går att reducera 

minnesmängden ytterligare genom att använda större stråle i raycasten vilket gör att det 

krävs en viss bredd för att godkänna en kant mellan två noder. I vänstra delen av Figur 21 

skulle vissa kanter som t.ex. ligger ortogonalt med några millimeters mellanrum till ett 

statiskt objekt försvinna i sådana fall. Högra delen av Figur 21 visar samma miljö med 

sådana kanter borttagna.  

 

Figur 21 Reducering av mängder kanter i en navigationsgraf 

5.3.2 Analys av agentmätningar 

Figur 17 och 18 visar resultat av längden på vägarna som agenterna gick för att ta sig till sitt 

slutmål. Jämför man samma funktionskostnad t.ex. den gröna och den lila stapeln samt den 

röda och den blåa ser man liknande resultat. Det längsta resultatet för hindermiljön är ±70 

pixlar vid alla testfallen med undantag för 100 agenter som avviker med stor marginal. 

Resultaten visar att överlag är de två graftyperna lika men med en mindre standardavvikelse 
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för cirkelmiljön med den första kostnadsfunktionen. Det beror på att de hade mindre 

tendens att fastna i andra eftersom vägarna gick över hela miljön vilket den andra inte gjorde 

där de gick med andra som gick åt liknande håll som sig själv.    

Första kostnadsfunktionen resulterar i längre vägar än den andra kostnadsfunktionen på 

grund av att riktningsvektorer inte används vilket ger längre sträckor att gå. Det bör noteras 

att första kostnadsfunktionen är mer krävande vilket märktes i simuleringarna då det blir 

stora tidssteg vilket gav en ryckig simulering. Den första kostnadsfunktionen hade även en 

större tendens att fastna i hinder i miljön vilket inte observerades med den andra 

kostnadsfunktionen.  

I cirkelmiljön, vilken redovisas i Figur 20, kan man se att mediantiderna är lika oavsett 

vilken graf som används och det visar att i en helt objektfri miljö får man samma tider för 

båda graferna vilket även visas i Figur 18 men i det fallet för längder.  

5.4 Slutsatser 

Arbetet har undersökt om det går att reducera mängden minne för portalalgoritmen genom 

att byta den underliggande grafen från en rutnätsgraf till en navigationsgraf med bibehållen 

funktionalitet.  

Testerna har visat att mängden minne reduceras vid ändring av graftyp till en 

navigationsgraf givet en miljö där kanter och noder kan tas bort. Navigationsgrafen kan 

vinna mycket i miljöer som är större och har komplex struktur som inomhusmiljöer. 

Vägplaneringen blir mer komplicerad att implementera med en navigationsgraf men man 

vinner mycket i större miljöer där man kan få bort stora delar av grafen på grund av 

oåtkomliga områden för en agent. Vinsten av att minska mängden minne som allokeras är 

viktigt för plattformar som har en begränsad mängd minne som exempelvis en mobilenhet 

eller en handhållen konsol. Det blir dock en kostnad av längre utvecklingstid av 

vägplaneringen för att undersöka och korrigera koden för att få rätt beteende. Det har 

exempelvis uppstått situationer där vägplaneraren inte har hittat en startnod för en agent. 

Detta hände på grund av att agentens position resulterade att positionen i grafen var satt till 

null och vägplaneraren slutade att fungera. För att få den att fungera igen utökades 

sökrymden för att hitta en lämplig startnod. Eftersom det inte är säkert att en nod i en 

navigationsgraf har alla 8 riktningar fria behövs det extra funktionalitet för att hitta kanter 

som existerar för en nod. I det här arbetet användes en hjälpvariabel och en funktion för att 

hitta en kant mellan två noder.  

Mätningar av agenterna med fokus på tid och längder har gjorts för att säkerställa att korrekt 

funktionalitet bibehålls efter grafbytet. Mätningarna visar ingen förändring av effektivitet 

hos agenterna. För nästan alla tester har mediantider och längder varit detsamma mellan 

graferna och kostnadsfunktion med bara en liten variation på max och min längd. 

Mediantider/längder varierar för båda kostnadsfunktionerna med ±0.5 sekunder för 

hindermiljön och ±0.2 sekunder för cirkelmiljön. I kapitel 5.3.2 avviker 100 agenter från de 

andra resultaten där det uppkom problem med vägarna som fick vissa agenter att fastna mot 

statiska objekt.  
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6 Avslutande diskussion 

Detta kapitel sammanfattar examensarbetet, diskuterar arbetet och ser framåt vad arbetet 

kan användas till och hur det kan utvecklas mer på. 

6.1 Sammanfattning 

Examensarbetet skulle utvärdera om det var möjligt att reducera Ozcan och Haciomeroglus 

(2015) navigationsmodell, refererad som portalalgoritmen, genom att använda sig av en 

navigationsgraf istället för en rutnätsgraf och att funktionalitet kvarstod efter bytet. I arbetet 

implementerades de två kostnadsfunktionerna som togs upp i artikeln samt de två 

graftyperna för att kunna göra en jämförande studie. För att utvärdera portalalgoritmen togs 

två miljöer fram som testade funktionaliteten av portalalgoritmen, den ena för att se hur 

vägarna fungerade med endast agenter och inga hinder och den andra med flera hinder som 

gör det möjligt att testa vägplaneringen och navigationsgrafgenereringen.  

Utvärderingen av frågeställningen skedde genom en implementation av en applikation som 

bestod av portalalgoritmen och dess kostnadsfunktioner samt grafgenerering för 

graftyperna. Applikationen har även de två miljöerna implementerade samt en agentklass för 

att testa vägplaneringen. Ur applikationen mättes data som minnesmängd för grafen, tider 

och längder för agenten att ta sig från startpunkt till slutpunkt. 

Mätningarna visade att mängden minne reducerades i hindermiljön där noder kan tas bort. 

Tid- och längdmätningarna visade inte på någon skillnad mellan graftyperna förutom 

avvikelse vid 100 agenter där problem med agentimplementationen visade sig. Vissa 

mätningar visar en längre sträcka för agenten än vad den faktiskt färdades. Detta problem 

med implementationen diskuteras nedan. På grund av detta kan förflyttningstiden vara ett 

bättre mått än väglängden i testfall med många agenter.  

6.2 Diskussion 

Arbetet undersökte om en navigationsgraf kan användas med portalalgoritmen utifrån 

följande hypotes (se kapitel 3.1): att anpassa portalalgoritmen till en navigationsgraf ger 

bättre minnesanvändning än den ursprungliga rutnätsbaserade tekniken med bibehållen 

funktionalitet. I kapitel 5.2.1 presenteras resultat av minnesmätningarna där man kan se att 

det i hindermiljön går det att reducera mängden minne i en miljö med objekt som skapar 

oåtkomliga noder i grafen. Det gick då att reducera minnesmängden genom att använda en 

navigationsgraf som undviker att skapa oåtkomliga noder. För att säkerställa att 

funktionalitet bestod gjordes mätningar av agenter med avseende på tid och längd det tar 

agenten att gå från start till sitt slutmål. Resultaten som presenterades i kapitel 5.2.2 visar 

ingen större skillnad mellan testfallen där de flesta fallen har en väldigt liten differens. 

Utifrån dessa kan hypotesen antas vara korrekt, det vill säga att det gick att reducera 

minnesmängden genom en navigationsgraf och funktionaliteten kvarstod efter ändringen.  

I kapitel 4.6.2 tas problemet med att mäta längden på agenternas vägar upp och det visade 

sig att vid mätning i cirkelmiljön ger det inte ett helt korrekt resultat. Mätningen görs genom 

att beräkna agentens förflyttning vilket görs med agentens riktning och fart som 

multipliceras med tiden mellan uppdateringar. Det ger hur långt den ska gå om det inte 

kolliderar eller påverkas av annan fysik. Problem uppstår om agenten kolliderar efter att 
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beräkningen har gjorts vilket resulterar att den inte kan röra sig framåt och agentens 

förflyttning var egentligen 0. Det kan ha varit möjligt att fixa det genom att lägga 

beräkningen i en senare uppdatering men det beror på när agenternas kroppar uppdateras i 

spelmotorn. Det resulterar i att tiden för cirkelmiljön är mer relevant än längdmätningarna. 

Mätningarna av exempelvis krockar eller en medelhastighet över tid skulle också vara mer 

relevant än väglängden. Medelhastighet över tid används i artikeln av Ozcan och 

Haciomeroglu (2015) eftersom de jämförde sin teknik med Reciprocal Velcoity Obstacle 

(Van den Berg et al. 2008). Vid ett högt antal agenter och begränsat utrymme skulle RVO 

hjälpa, då ett bättre vägföljningsbeteende skulle förbättra resultatet som gavs av 

mätningarna.    

Mängden minne som används av navigationsgrafen kan minskas ytterligare genom att 

använda en bättre underliggande datastruktur utan nullreferenser vilket var sättet som togs 

fram i arbetet och diskuteras om i kapitel 4.3.2. Det kräver dock ett bättre sätt att hitta en 

närliggande nod till agenten som söker en väg exempelvis genom hjälpfunktioner som hittar 

en nod given en agents position som söker igenom grafen. Ifall tekniken används i en större 

miljö kommer minnesreduktionen vara större med en navigationsgraf då det går att ta bort 

stora områden som exempelvis byggnader och andra stora konstruktioner där rutnät skulle 

vara onödigt detaljerat för användningen.  

Tidsåtgången för att söka i en graf är något som inte har mätts men kan förbättras genom 

andra datastrukturer för att representera navigationsgrafen. Det är möjligt att förbättra 

söktiden genom hashsets istället för listor och arrayer i C#. Det bör noteras att 

implementationen av datastrukturen kan påverka effektiviteten speciellt om strukturen är 

för generiska typer. En specifik struktur i C++ kommer vara bättre än en generisk typ i C# 

vilket har används i det här arbetet.  

Ett alternativt användningsområde för portalalgoritmen med navigationsgraf är att använda 

den i kombination med en GPS (Global Positioning System) och med hjälp av data om 

trafikdensitet hitta alternativa vägar för förare. Portalalgoritmen kan då antingen hitta 

kortaste vägen när det är låg trafikdensitet eller hitta snabbaste vägen vid rusningstrafik. 

Figur 22 visar trafikbelastningen runt centrala Stockholm där portalalgoritmen skulle hitta 

en väg som undviker de röda vägarna om det finns en snabbare väg. Det kräver dock tillgång 

till information om trafiken och hur tungt belastade områdena är.  
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Figur 22 Trafikbelastning i Stockholm4 där portalalgoritmen skulle hjälpa till 
med navigering runt tungt belastade områden 

Tekniken är mest lämpad för spel och tidigare har tagits upp i simulation spel som 

Cities:Skylines (2015) där trafik är något som är problematisk för spelaren och kan kännas 

orättvis. Det kan göra att spelaren får göra extrema lösningar för det lösa trafikproblemet 

som exempelvis i Figur 23 där portalalgoritmen förhoppningsvis kan minska behovet av 

dessa lösningar.  

 

Figur 23 Extrem lösning på att undvika trafikstopp i Cities:Skyline (2015)5 

Arbetets etiska val har bestått av användningen av open source bibliotek för Prioriteringskön 

då C# inte har en implementerad i språket. Det kunde ha utvecklas en egen Prioritetskö men 

det fanns bättre versioner på internet som visade på bra resultat. I det här arbetet har 

BlueRaja (2016) använts och använder sig av en MIT-licens för biblioteket och koden finns 

tillgänglig på Github för att granskas. Annars har arbetet inte behövt utföra några etiska val 

                                                        
4 Tagen från Google Maps 2016-05-09 
5 Bild tillgänglig på:  
http://static1.squarespace.com/static/555e5d5fe4b0fcaf8c8cf298/t/559348a7e4b088352d11104c/14
35715790168/ [2016-05-13] 
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eftersom arbetet undersöker om det är möjligt att reducera minnesmängden av grafen som 

Portalalgoritmen använder.  

6.3 Framtida arbete 

Det här kapitlet presenterar exempel för att vidareutveckla metoden som presenterades i 

detta arbete.  

Som tidigare sagts skulle en implementation av ett bättre vägföljningsbeteende vara 

intressant speciellt när den ursprungliga navigationsmodellen bestod av RVO (Van den Berg 

et al, 2008) för vägföljning. Det framtida arbetet skulle i sådana fall kunna realisera ett helt 

fungerande navigationsmodell där det finns möjlighet att testa olika styrbeteende och 

kollisionsundvikande beteenden för agenten. Det skulle vara intressant att se exempelvis 

Steering Behaviors for Autonomous Characters (Reynolds, 1999) för styrbeteendet som har 

använts av tidigare examensarbeten (Backman, 2015) med en annan typ av kollisions 

undvikande för att ge ett unikt perspektiv på vägföljningen.  

Det skulle vara intressant att se hur tekniken skulle fungera applicerat på ett spel eftersom 

det endast har testat akademiskt. Det skulle exempelvis vara att göra en mod till 

Cities:Skyline (2015) med portalalgoritmen implementerad för trafik-AI:n och jämföra med 

den ursprungliga trafik-AI:n hur trafikdensitet ändras och om det blir mer eller mindre 

trafikstockningar givet en undersökning på samma stad under en lika lång tidsperiod.   
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