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Emil Åström 2014-06-22

Sammanfattning
Artificiell intelligens (AI) är en stor del i dagens datorspel. För att få inblick i
komplexiteten runt AI i spelutveckling och för att förstå delar som AI består av
har detta projekt genomförts. Målet var att skapa en AI-motor från grunden med
bra grundplattform som är enkel att  bygga vidare på.  Innan projektet  startade
utfördes  en  förundersökning  där  olika  alternativ  för  kartrepresentationer  och
grafsökningsalgoritmer togs fram. Utvecklingen av AI-motorn har haft ett starkt
beroende  till  projektet  där  en  spelmotor  utvecklats  av  Niklas  Ekman  och
Christian  Mesch.  Detta  projekt  har  utförts  enligt  den  agila
systemutvecklingsmetoden Scrum. Ett  versionshanteringssystem har använts för
att enkelt kunna dela källkod mellan projekten. AI-motorn har utvecklats i C++
och för operativsystemen Ubuntu och OSX. AI-motorn består av fyra huvuddelar;
logik,  navigering,  kommunikation  och  AI-objekt.  Logiken  är  hjärnan  i
AI-motorn,  navigeringen använder  sig  av navmesh  som kartrepresentation  och
A*-algoritmen är den grafsökningsalgoritm som har valts. Kommunikation sker
mellan  AI-motorn  och  spelmotorn  för  att  kunna  dela  på  funktionalitet.
AI-objekten  är  främst  informationsklasser  som  t.ex.  håller  reda  på  antalet
registrerade datorstyrda spelare. Valet av metod för kartrepresentation avgjordes
av att navmesh enkelt kunde genereras automatiskt med hjälp av verktyg vilket
var  svårare  för  de  andra  alternativen.  A*  valdes  som  grafsökningsalgoritm
eftersom  den  gav  en  korrekt  väg  med  minst  antal  beräkningar.  AI-motorn
uppfyller de krav som ställdes innan utvecklingen påbörjades och är en bra grund
för att lätt kunna utöka motorn med mer avancerad funktionalitet, men det finns
så klart förbättringar som kan göras. 

Nyckelord: AI,  Artificiell  intelligens,  Navigering,  Logik,  AI-motor,  A*,
Navmesh
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Abstract
Nowadays artificial intelligence (AI) play a big role in the computer games. This
project has been made to understand the complexity about AI in game develop-
ment and get a greater understanding about the parts included in AI. The goal of
this project has been to create a AI engine that have good foundation to build
upon. Before the project started a preliminary investigation was used to find dif-
ferent  alternatives  of  map  representation  and  graph  search  algorithms.  This
project had a strong dependency with the development of a game engine that was
created by Niklas Ekman and Christian Mesch. This project has used the agile
method Scrum as its  software development method. A revision control system
have been used to be able to share source code between the groups. The AI en-
gine have been developed in C++ for the operating systems Ubuntu and OSX.
The AI engine consists of four parts; logic, navigation, communication and AI ob-
jects. The logic is the brain in the AI engine, the navigation uses navmesh as its
map representation and A* is the graph search algorithm. The communication
takes part between the AI engine and the game engine to be able to share func-
tionality. AI objects are just information classes that for instance keep track of
the number of active actors that the AI engine operates. Navmesh was chosen as
map representation because it could be automatically generated. A* was chosen
as the graph search algorithm because it could find a correct path fast. The AI en-
gine complies the requirements that were stated before the implementation of the
AI engine started and it is a good foundation to build better functionality on.

Keywords: AI,  Artificial  Intelligence,  Navigation,  Logic,  AI  engine,  A*,
Navmesh
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Terminologi
Följande förkortningar används i rapporten.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och problemmotivering

Artificiell intelligens (AI) i spel är ett område där mycket utveckling skett sedan 
de första spelen börjande komma. De allra första spelen kom redan på 50-talet 
och hade ett mycket enkelt grafiskt utseende jämfört med dagens spel. I och med 
att persondatorer började bli var mans egendom och att den tekniska utvecklingen
av bildskärmar och datorkomponenter så som grafikkort, processorer, RAM 
minnen, m.m. förbättrades avsevärt så kunde spelen också utvecklas. Denna 
tekniska revolution har bidragit till utveckling av realistiska och grafiskt korrekta 
spel där AI spelar en mycket stor roll. I dag har datorspel fått en stor roll i många 
människors vardag, det spelas allt från enkla mobilspel till avancerade spel på 
datorn. Många av dessa spel har enbart enspelarläge och behöver AI för att skapa 
en levande och verklig värld som är befolkad av datorstyrda spelare. Utan dessa 
datorstyrda spelare skulle spel med enspelarläge inte kunna ge spelarna den 
upplevelse de önskar sig. Då ingenting idag tyder på att den tekniska utvecklingen
av datorkomponenter är på väg att stanna upp eller att datorspelandet skulle 
minska så kommer efterfrågan på bättre och bättre AI i spel att öka. Det innebär 
antagligen att AI i framtidens spel kommer att kunna nå en nivå där det är svårt 
att särskilja de datorstyrda spelarna från spelarna styrda av människor. 

För att få en bättre inblick i problematiken om hur det är att utveckla spel med AI
samt få insikt och kunskap om de olika delar som ingår kommer detta projekt att 
utföras.

1.2 Övergripande syfte
Det övergripande syftet med detta projekt är att skapa en AI-motor från grunden
där fokus kommer att ligga på att skapa en god grundplattform som är lätt att
bygga vidare på. AI-motorn kommer att utvecklas för att användas i ett spel där
den mänskliga spelaren ska försvara en punkt mot inkommande anfallsvågor av
fiender, dvs. de datorstyrda spelarna. AI-motorn kommer att styra de datorstyrda
spelarna som finns i spelet.

1.3 Avgränsningar
Beskrivning av vad Artificiell intelligens är kommer endast att göras ytligt i syfte
att förstå vad skillnaderna mellan AI och den AI som finns i spel.

Optimering av programkod kommer inte att prioriteras.

Utvecklingen kommer att ske på operativsystemen Ubuntu och OSX därför har en
avgränsning gjorts mot övriga operativsystem.
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1.4 Konkreta och verifierbara mål
Huvudmålet  är  att  skapa  en  AI-motor  från  grunden  som  har  en  bra
grundplattform som är  lätt  att  bygga  vidare  på.  Huvudmålet  kan  delas  upp  i
följande delmål.

AI-motorn ska innehålla funktionalitet för att kunna:

• navigera på kartan

• kommunicera med spelmotorn

• avgöra vilket tillstånd som ska användas

• hålla reda på alla aktiva datorstyrda spelare

Kraven som ställs på kartrepresentationen är att det:

• finns möjlighet att skapa ”mjuka” vägar

• inte är för tidskrävande att implementera eller att det krävs manuellt 
arbete för att skapa kartrepresentationen.

Kravet som ställs på grafsökningsalgoritmer är att en korrekt väg på kartan hittas 
snabbt.

1.5 Översikt
Kapitel 2 innehåller grundläggande teorier som behövs för att förstå resultat och
slutsatser i rapporten.

Kapitel 3 innehåller metoder och verktyg som använts under projektets gång.

Kapitel 4 innehåller de alternativ för kartrepresentationer och 
grafsökningsalgoritmer som använts i rapporten.

Kapitel 5 innehåller arbetets resultat.

Kapitel 6 innehåller slutsatser och analys av resultatet.
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1.6 Författarens bidrag
AI-motorn  och  spelmotorn  är  starkt  förknippade  med  varandra.  Arbetet  har
delats upp i två projekt där det ena projektet hanterade AI-motorn och det andra
projektet  hanterade  spelmotorn.  Författarens  bidrag  har  varit  utvecklingen  av
AI-motorn.  För att  förstå helheten och för att kunna återskapa detta projekt bör
rapporterna som förklarar  spelmotorn  och  demonstrationsapplikationen skrivna
av  Christian  Mesch  och  Niklas  Ekman  också  läsas.  Båda  rapporterna  om
spelmotorn har titeln ”Hur gör man egentligen?”  med  undertiteln ”Konstruktion
av en spelmotor”.
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2 Teori
I detta kapitel presenteras de bakomliggande teorierna för rapporten.

2.1 Artificiell intelligens (AI)
Artificiell  intelligens är ett  brett  område där forskare försöker bygga maskiner
eller program som kan ”tänka” av sig själv [1]. 

En maskin eller ett program som kan uppfatta stimulans från omvärlden kallas för
en  agent  [1].  Agenter  används  i  allt  från  robotar  till  karaktärer  i  spel  [1].
Agenternas sätt att reagera på stimulans från omvärlden kan vara allt från enkla
reflexer till att bearbeta information och göra beslut, kanske till och med lära sig
av den information agenten fått  [1]. Det finns många olika handlingar som en
agent kan göra som kan uppfattas som intelligent, t.ex. reflexer, handlingar som
baseras  på omgivningen,  lärande och  uppfattningsförmåga [1].  Vissa  av  dessa
förmågor är relativt enkla att skapa, men att bygga något som lär sig och kan
uppfatta språk kan vara otroligt svårt [1].

Agenter som kan uppvisa någon form av intelligent beteende kallas för vek AI
[1]. Agenter som kan lära av den information som den får kallas för stark AI [1].

Agent  kan  även  kallas  för  datorstyrd  spelar,  i  denna  rapport  kommer  främst
begreppet datorstyrd spelare att användas.

2.2 Spel-AI
Spel-AI är ett område där utvecklare med hjälp av begränsade resurser försöker
skapa en illusion av AI genom att lura de som spelar spelet att tro att en datorstyrd
spelare i spelet är intelligent [2]. AI:n i spelet måste utformas så att en datorstyrd
spelare inte får vara för bra, men inte heller verka för ointelligent. Är de för bra
på det de gör kan en datorstyrd spelare uppfattas som fuskande, om den är för
dum upplevs spelet inte seriöst [2].

2.3 Finite-state-machine
Finite-state-machine (FSM) är den vanligaste metoden att implementera AI i spel
och brukar vanligtvis kallas för FSM [3]. En FSM består av många olika tillstånd
och skapar en illusion av intelligens på de datorstyrda spelarna i spelen [3].

Fördelarna med att använda FSM är att:

• det är enkelt att implementera [3]

• det är enkelt att felsöka [3]

• det använder lite av datorns totala kapacitet [3]
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• det är flexibelt [3]

2.4 Navigering
Navigering måste kunna utföras på en kartan och navigeringen består av två delar;
Pathfinding och att undvika rörliga hinder [4].

Pathfinding används för att hitta från en punkt på banan till en annan punkt. För
att en datorstyrd spelare ska kunna navigera krävs en kartrepresentation, som är
en  digital  representation  av  kartan  som  en  dator  kan  tolka,  samt  en
grafsökningssökalgoritm som går igenom den digitala representationen av kartan
och kan beräkna en väg [4].

Att undvika rörliga hinder betyder att en datorstyrd spelare ska kunna navigera
runt dynamiska objekt på banan så som andra datorstyrda spelare eller mänskliga
spelare [4]. Detta görs genom att en datorstyrd spelare temporärt ändrar sin väg
och därefter återgår till den ursprungliga vägen [4]. 

2.5 Singleton
Singleton är ett designmönster som försäkrar att det bara finns en instans av en
klass. Om en klass är singleton finns det en global åtkomstpunkt till klassen [5].
En klass som är gjord i designmönstret singleton har full kontroll över hur och när
andra objekt använder singletonklassen [6]. Detta beror på att singletonklassen
har kapslat in sin egen instans [6].

Implementationen  inkluderar  en  statisk  medlem,  en  privat  konstruktur och en
statisk publik funktion som returnerar referensen till den statiska medlemmen [7].
Se exempel på en singletonimplementation i figur 1.

Figur  1:  Singleton  implementation  UML
Klassdiagram [7]
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3 Metod
I detta kapitel tas de metoder som kommer att användas i projektet upp.

3.1 Utförande
3.1.1 Förundersökning

Innan arbetet påbörjades utfördes en förundersökning där olika alternativ för 
kartrepresentationer och grafsökningsalgoritmer togs fram. Genom 
litteraturstudier hämtades information från böcker och webbkällor för att få en 
bra grund att bygga projektet på.

3.1.2 Samarbete
Detta projekt kommer att ha ett starkt beroende till projektet för utvecklingen av 
en spelmotor eftersom AI-motorn använder sig av funktioner som finns inbyggda i
spelmotorn. Detta innebär att ett samarbete med Niklas Ekmans och Christian 
Meschs utveckling av en spelmotor krävs.

3.1.3 Systemutvecklingsmetod
Konstruktionsarbetet kommer till viss del att utföras enligt en agil 
systemutvecklingsmetod för att: 

• få kunskap och insikt om hur det är att arbeta med en agil 
systemutvecklingsmetod

• kunna hantera problem och förändringar som uppkommer under projektet
p.g.a. de beroenden som finns mellan detta projekt och projektet som 
utvecklar spelmotorn

• se resultat och framgångar ofta, dvs. efter varje sprint

• få snabb återkoppling om valda funktioner var användbara eller om nya 
val måste göras.

Scrum har valts som metod och vissa delar så som sprintar, backlogg, sprintlog, 
möten mm kommer att användas. En sprint kommer att motsvara 2 arbetsveckor 
och kommer att startas med ett möte där alla detaljer för sprinten tas upp och 
planeras. Varje sprint avslutas med avslutningsmöte där alla problem och 
framgångar tas upp för att dra lärdom till nästkommande sprint. Varje dag under 
en sprint hålls små möten där gruppen uppdaterar varandra på vad som gjorts och
vad som ska göras. Innan projektet startas kommer en backlogg att etableras, den 
kommer att användas för att hela tiden hålla sprintloggen uppdaterad inför varje 
sprint. Backloggen kommer konstant att ändras när nya funktioner och fel 
uppkommer. Sprintloggen kommer att innehålla information om vad som ska 
genomföras under den pågående sprinten, arbetet som finns i sprintloggen är 
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uppskattat att ta hela sprinten att utföra. Sprintloggen och backloggen kommer att 
finnas på en hemsida så att informationen är lättåtkomlig under hela projektet. 

För att få samarbetet med Niklas Ekman och Christian Mesch att fungera 
kommer möten att hållas där vi berättar hur våra arbeten går, vad som kommer 
att hända under sprintarna, hur arbetet ska läggas upp för de delar som krävs för 
att integrera AI-motorn i spelmotorn. Mötena kommer att ske dagligen för att få 
en så bra koll på varandras arbeten som möjligt.

3.2 Verktyg
En dagbok kommer att skrivas för att kunna hålla reda på framsteg och problem 
som uppstått under projektets gång. Dagboken kommer att finnas på en hemsida 
där varje post är associerad med en kategori, datum samt text.

Utvecklingen kommer att ske på operativsystemen Ubuntu och OSX på grund av 
att det är dessa operativsystem som vi har installerade på våra arbetsdatorer.

Programmeringsspråket kommer att vara C++ för att vi har goda förkunskaper 
och inte behöver en extra utmaning i att lära oss ett nytt språk. Qt Creator 
kommer att användas som utvecklingsmiljö eftersom den är korskompatibel 
mellan de operativsystem som kommer att användas.

Projektet kommer att använda sig av ett versionshanteringssystem för att ha 
kontroll på förändringar och ha möjlighet att gå tillbaka till tidigare versioner vid 
behov. Det verktyg som kommer att användas heter Git. Som gitförråd kommer 
webbtjänsten Bitbucket att användas. Detta projekt kommer att dela gitförråd med
Niklas Ekman och Christian Mesch för att det ska vara möjligt att använda sig av 
varandras kod.

3.3 Bedömningskriterier
Eftersom det matematiskt är svårt att bedöma ett beteende AI-motorn kommer 
att ge en datorstyrd spelare kommer koden verifieras genom manuell testning, 
dvs. all data från funktioner kommer genom debug, utskrifter mm att visuellt 
kontrolleras mot förväntad data. 

Viss kod kommer enbart kunna kontrolleras genom att köra programmet och 
visuellt kontrollera hur en datorstyrd spelare uppför sig i demospelet, som 
utvecklas i projektet för spelmotorn av Niklas Ekman och Christian Mesch. Om 
den datorstyrda spelaren uppfyller nedanstående punkter anses målen för 
AI-motorn vara uppfyllda:

• ta sig till den bas, dvs. den punkt, som den mänskliga spelaren i spelet ska
försvara

• bestämma vilket mål som ska attackeras, bas eller den mänskliga spelaren

• skjuta eller slå på det mål som ska attackeras
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• följa efter den mänskliga spelaren

• retirera från den mänskliga spelaren.

Delmålen kommer att bedömas genom att jämföra resultatet med förväntat 
beteende eller data. När alla delmål är uppfyllda anses huvudmålet vara uppfyllt.
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4 Lösningsalternativ
De olika metoder för kartrepresentationer och grafsökningsalgoritmer som har
beaktats i rapporten presenteras nedan.

4.1 Kartrepresentation
Kartrepresentation är ett  sätt att  representera kartan så att  en grafsökning kan
genomföras  på  kartan.  Det  finns  en  mängd  olika  sätt  att  skapa  en
kartrepresentation  på.  Nedan följer  några  olika metoder  för  kartrepresentation
som kommer att analyseras. 

4.1.1 Rutnätsbaserad kartrepresentation
När  spel  använder  sig  av  en  rutnätsbaserad  kartrepresentation  är  hela  kartan
uppdelad i lika stor rutor som antingen är kvadratiskt eller hexagonalt formade
[8]. Detta sätt att representera banan kan vara både bra och dåligt, det beror helt
på  hur  stor  banan  är  och  vilken  upplösning  rutnätet  har  [8].  Om rutnätet  är
högupplöst och banan är stor kan sökningen ta lång tid och kan kräva mycket
minne [8]. Varje ruta i rutnätet symboliserar olika typer av terräng så som gräs
och vägar [9]. Se exempel på rutnätsbaserad kartrepresentation i figur 2.

4.1.2 Nodnätverk kartrepresentation
Ett nodnätverk byggs av den person som konstruerar kartan till spelet och används
för att kunna navigera på kartan [11]. I ett nodnätverk symboliserar varje nod en
nyckelpunkt i ett rum/område som en datorstyrd spelare kan ta sig till [12][13]
[11]. Noderna kan också innehålla information om att det t.ex. finns skydd som

9
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det  går  att  gömma  sig  bakom  [11].  Kanterna  mellan  noderna  kan  ha
vikter/längder som kan bero på underlag, lutning osv. [13]. En datorstyrd spelare
är inte bunden till att gå i grafen utan använder sig av den för att ta sig mellan
olika nyckelpunkter på kartan [13]. Se exempel på ett nodnätverk i figur 3.

4.1.3 Navmesh
Navmesh kan illustreras med ett stort nät som skapar en representation av kartan
som en  dator  kan  läsa av  och  består  av  många trianglar  eller  polygoner  som
symboliserar mark som de datorstyrda spelarna i spelet får gå på [12][14][15].
Det går inte att navigera utanför dessa polygoner [15]. I polygonerna kan mitten
och  hörn  eller  en  kombination  av  dessa  alternativ  användas  som
navigeringspunkter [15]. Om genereringen av navmesh utförs på ett effektivt sätt
kommer varje polygon kunna beskriva stora ytor [14]. Mindre minne används och
det  går  snabbare  att  utföra  grafsökningar  [16].  En  fördel  med  att  använda
navmesh är att  den kan skapas automatiskt genom att  antingen skriva en egen
algoritm eller använda färdiga bibliotek [14]. Ingen banredigerare behövs för att
sätta  ut  dessa  polygoner  [14].  Dock  kan  det  vara  komplicerat  att  skriva  ett
program som genererar denna metod automatiskt på ett bra och effektivt sätt [14].
Om  inte  genereringen  av  navmesh  görs  på  ett  bra  sätt  kan  det  leda  till  att
datorstyrd spelare  i  spelet  rör  sig  på ett  konstigt  sätt  [14].  Se  exempel  på en
navmesh i figur 4.
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Figur 3: Nodnätverk exempel [13]
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4.2 Grafsökningsalgoritmer
Det finns många olika typer av grafsökningsalgoritmer och de används för att söka
igenom grafer efter den kortaste vägen. Några av de mest kända algoritmerna är
Dijkstra's, Best-First-Search, A* och Theta*.

4.2.1 Dijkstra's algoritm
Dijkstra's algoritm som skapades av Edsger W. Dijkstra. Algoritmen garanterar
att hitta den kortaste vägen mellan två noder i en graf [17]. 

Metoden  för  att  hitta  den  kortaste  vägen  i  grafen  [17][18]  är  att  Dijkstra's
algoritm  börjar  med  att  beräkna  avstånd  från  startnoden  till  sina  grannar.
Startnoden är nu besökt och den nod i grafen som har kortast beräknat avstånd
väljs som ny aktiv nod. Avståndet till den nya nodens grannar beräknas genom att
summera  aktuell  nods  avstånd  från  start  med  avståndet  till  grannen.  Om  en
granne till den nuvarande noden redan har ett beräknat avstånd och om det är
större än det nya beräknade avståndet väljs det kortaste värdet. Detta fortsätter
tills alla noder i grafen är besökta och alla noder i grafen har då ett avstånd till
startnoden. 

Dijkstra's algoritm har tidskomplexiteten O(n2) [19] vilket betyder att sökningen
kommer  att  ha  en  körtid  som är  kvadratisk  mot  antalet  element  som finns  i
grafen.
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Figur 4: Navmesh exempel, röda fält är det tillåtet att gå på och vita fält
är ej tillåtet att gå på
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4.2.2 Best-First-Search
Best-First-Search  är  en  metod  som  alltid  hittar  en  väg,  men  vägen  är  inte
garanterad att vara den kortaste [18]. Algoritmen börjar med att välja startnoden
som nuvarande nod. Avståndet till målet för grannarna till den nuvarande noden
beräknas. Den granne som har kortast avstånd till målet väljs. Detta fortsätter tills
att målet är hittat. Figur 5 visar ett exempel på Best-First-Search.

Figur 5: Best-First-Search [18]
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4.2.3 A*
Grafsökningsalgoritmen A* är en kombination av Dijkstra's och 
Best-First-Search [18]. Den använder sig av Dijkstras metod att hålla reda på 
avståndet från startnod till aktuell nod [18][20]. Den använder sig också 
Best-First-Search metod att hålla reda på avstånd från aktuell nod till målnod [18]
[20]. Detta leder till att A* algoritmen söker sig mot målet som Best-First-Search 
gör och hittar den kortaste vägen till målet som Dijkstra's gör [18]. 

A*-algoritmen använder Dijkstra’s algoritm som grund för att beräkna kortaste 
vägen genom grafen från start till mål [18]. Utöver detta så används avståndet för 
den rakaste vägen till målnod från aktuell nod på ett liknande sätt som görs i 
Best-First-Search algoritmen [18]. Denna funktion beskrivs enligt följande
f(n) = h(n) + g(n) [18][20].

A*-algoritmen behöver hålla reda på följande för varje nod n. 

• h(n) är en estimerad längd på vägen mellan noden n till målnoden [18]
[20][21].

• g(n) är en estimerad längd på den kortaste vägen från startnoden till noden
n [18][20][21].

• f(n) är den totala summan av h(n) och g(n) [18][20].

• Föräldern till en nod behövs för att kunna hitta vägen från start till mål 
efter att algoritmen är klar [18][20][21].

• Algoritmen måste hålla reda på vilka noder som är behandlade respektive 
är öppen för behandling [18][20][21].

Den nod med lägst värde på f(n) är den nod som väljs när algoritmen går vidare 
till nästa nod [18].

Figur 6 illustrerar ett exempel på en körning av en A*-algoritmen. De vita 
noderna är obehandlade och de rosa är behandlade. S är start nod, M är målnod, 
h = h(n), f = f(n) och g = g(n).
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4.2.4 Theta*
Theta*-algoritmen försöker hitta den kortaste vägen i den verkliga världen och 
inte i grafen [22]. Det innebär att den kontrollerar om det är fri sikt, line-of-sight,
mellan två punkter [22][23]. Theta* fungerar på ungefär samma sätt som 
A*-algoritmen förutom att föräldern och en nod inte behöver vara grannar [22]
[23]. Föräldern kan vara en godtycklig nod i grafen som har fri sikt till den nod 
som beräknas [22][23]. Vägen som beräknas är inte bundet till rutnätet [23].

Theta*-algoritmen använder sig av två olika metoder för att bestämma hur en 
förälder till en nod ska sättas [22][23].

• Det första alternativet är att kontrollera vilken nod, från startnod till 
förälder av aktiv nod, som har fri sikt till den nod som beräknas [22][23]. 
Den nod som är närmast startnoden och har fri sikt till noden som 
beräknas sätts som förälder till denna nod [22][23]. Detta illustreras som 
Path 2 i figur 7.

• Det andra alternativet är att göra på samma sätt som A*-algoritmen hade 
gjort [22][23], dvs. den granne som beräknas får den aktiva noden som 
förälder. Detta alternativ illustreras som Path 1 i figur 7.
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Figur 6: A*-algoritm exempel
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Figur 7: Theta*-algoritmens olika alternativ för bestämmande av förälder [22]
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5 Resultat
AI-motorns beroende till spelmotorn gör att det även är viktigt att förstå vad som 
händer i spelet för att förstå AI-motorns roll i sammanhanget. 
Demonstrationsapplikationen, som kommer från gruppen som gör spelmotorn, 
har satt upp ett villkor för när spelet tar slut. Det villkoret säger att spelet ska 
avslutas när en datorstyrd spelare når en viss punkt på kartan, som är den 
mänskliga spelarens bas. AI-motorn styr de datorstyrda spelarna och ser till att de
kan navigera på kartan och utföra olika handlingar utifrån de situationer som kan 
uppstå.

AI-motorn är uppbyggd som ett bibliotek och består av fyra huvuddelar:

• logik

• navigering

• kommunikation

• AI-objekt. 

För att se ett klassdiagram över AI-motorn se Bilaga A, för att se programkod se 
Bilaga B.

5.1 Logik
 Logiken i AI-motorn har byggts enligt teorin om Finite-State-Machine.

Logiken i AI-motorn är i nuläget uppdelat i två olika tillstånd:

• DefaultState som är det tillstånd som tar en datorstyrd spelare till målet.

• AttackState är det tillstånd som sätter en datorstyrd spelare i attackläge.

För att  kunna hantera dessa tillstånd så att den datorstyrda spelaren vet vilket
tillstånd som är aktivt håller klassen State-machine koll på nuvarande tillståndet
och kan byta till ett nytt tillstånd vid behov. De tillstånden som finns byggda i
spelet  är  överlagringar  av  en  huvudklass  som heter  State  och  är  gjorda  som
singleton objekt. Det är dessa tillstånd som gör att de datorstyrda spelarna kan
uppfattas som intelligenta och kan utföra sina mål.

5.1.1 DefaultState
DefaultState  är  ett  navigeringstillstånd  som en  datorstyrd  spelare  startar  i  när
spelet  startar.  Detta  tillstånd har som mål  att  ta en datorstyrd spelare från en
godtycklig  position  på  kartan  till  den  mänskliga  spelarens  bas  genom  att
kontrollera om en datorstyrd spelare kan se målet. Om den datorstyrda spelaren
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ser målet går den raka vägen dit, annars anropas navigeringen som tar fram en
lista med navigeringspunkter som en datorstyrd spelare kan navigera efter för att
nå sitt slutgiltiga mål. Om den mänskliga spelaren, med andra ord fienden för den
datorstyrda spelaren,  finns inom en viss  distans från den datorstyrda spelarens
nuvarande position och om den datorstyrda spelaren har fri sikt (line-of-sight) till
spelaren  så  avbryts  all  navigering  och  tillståndet  ändras  till  AttackState.  Se
aktivitetsdiagram i figur 8.

5.1.2 AttackState
AttackState är det tillstånd som sätter en datorstyrd spelare i ett attacktillstånd.
Detta tillstånd beräknar om det går att skjuta spelaren genom att kontrollera om
spelaren inte är för nära eller  för  långt ifrån.  Om detta stämmer beräknas en
skjutparabel  och  en  förfrågan  om att  skjuta  skickas  till  spelmotorn.  Om den
mänskliga spelaren är för nära den aktuella datorstyrda spelaren så börjar den
datorstyrda spelaren att backa. Om spelaren är utanför ett visst område ändras
tillståndet tillbaka till DefaultState. Se aktivitetsdiagram i figur 9.
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5.1.3 State-machine
State-machine  är  den  klass  som håller  reda  på  vilket  tillstånd;  attacktillstånd
(AttackState) eller navigeringstillstånd (DefaultState), som är aktivt i nuläget, den
har funktionalitet för att byta tillstånd och är bunden till en specifik datorstyrd
spelare i spelet. Utan denna klass skulle de datorstyrda spelarna vara bundna till
ett  specifikt  tillstånd.  När  spelet  uppdateras  anropas  State-machine  klassens
uppdateringsfunktion som kör koden för det aktiva tillståndet. 

5.2 Navigering
Navigeringen består  av en  kartrepresentation,  en tolk,  en grafsökningsalgoritm
och en efterbehandlare.

5.2.1 Kartrepresentation
Alla  de  i  förundersökningen  jämförda  metoderna  för  kartrepresentation  har
möjlighet att skapa mjuka vägar beroende på hur väl genomtänkt utformningen av
kartrepresentationen är när den skapas.

Utifrån förundersökningen gick det att konstaterat att Navmesh var  den metod
som enklast gick att genereras automatiskt med hjälp av färdigbyggda bibliotek
eller program jämfört med de andra alternativen. 

Den kartrepresentation som valts att implementeras i projektet är navmesh. Den
är implementerad så att  den består av många små trianglar som markerar det
område som en datorstyrd spelare kan gå på. Varje triangel som navmeshen består
av innehåller information om sin position, grannar dvs. de trianglar som ligger
bredvid den aktuella triangeln, distans till mål samt förälder. En förälder till en
triangel sätts under grafsökningen för att kunna hålla reda på vägen genom grafen.
I  nuläget  används  mittpunkten  i  varje  triangel  som  navigeringspunkt.  I  detta
projekt  har  Blender  använts  för  att  generera  den  kartrepresentation  som  har
använts.
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5.2.2 Tolk
Tolken läser av en fil som innehåller information om hur navmeshen är uppbyggd.
Informationen  har  exporterats  från  programmet  Blender  där  den  ursprungliga
kartrepresentationen skapades. Tolken söker genom filen efter nyckelord så som
”element  vertex”  och  ”end_header”  för  att  kunna  lista  ut  hur  navmeshen  är
uppbyggd och sitter ihop. Tolken körs en gång när AI-motorn startas.

5.2.3 Grafsökningsalgoritm
För att kunna avgöra vilken algoritm som var mest lämpad för AI-motorn gjordes
jämförelser mellan grafsökningsalgoritmerna. Utifrån jämförelser av figurerna 10,
11, 12 går det att se med hjälp av de färgade rutorna i figurerna att Dijkstra's
algorim måste beräkna avsevärt fler noder för att hitta en väg till målet än vad
Best-First-Search  och  A*  måste  göra.  Best-First-Search  ger  inte  alltid  den
optimala vägen om det finns hinder i kartan som måste passeras, se figur 11. A*
är den algoritm som beräknar minst antal noder och hittar den optimala vägen
oavsett hinder, se figur 12.

Figur  10:  Dijkstra's  beräkning  av  noder.  De  färgade  rutorna  illustrerar  de
beräknade noderna [18]
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Figur 11: Best-First-Search beräkning av noder. De färgade rutorna illustrerar de
beräknade noderna [18]

Figur  12: A* beräkning av noder. De färgade rutorna illustrerar de beräknade
noderna [18]
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Figur 13 visar att Theta*-algoritmen, som kallas Basic Theta* i bilden, är något 
långsammare än vad A*-algoritmen är. Figur 13 visar också att Theta* ger en väg
som är något kortare än vad A*-algoritmen beräknar.

Figur 13: Körtid [24]

Grafsökningsalgoritmen som valdes och implementerades var A*. När 
grafsökningen ska köras skickas start- och mål koordinater in och de trianglar 
som hör ihop med de inskickade koordinaterna hittas. Alla avstånd från 
trianglarna till måltriangeln beräknas. Målkoordinaten kan antingen vara basen 
som en datorstyrd spelare ska ta sig till eller en spelare på kartan. Därefter skickas
start och mål trianglarna in i A*-algoritmen och sökningen startar. När 
måltriangeln har hittats återuppbyggs vägen som sedan skickas till en 
efterbehandlare som gör att vägen blir mer naturlig och mjuk.

5.2.4 Efterbehandlare
Efterbehandlaren förkortar vägen genom att ta bort navigeringspunkter från vägen
som  kommer  från  grafsökningsalgoritmen.  Efterbehandlaren  bygger  på  att
kontrollera om det är fri sikt mellan navigationspunkter. Alla navigationspunkter
mellan den aktuella navigeringspunkt och den sista navigeringspunkt som syns
förkortas bort. Se figur 14 där den röda linjen illustrerar förkortningen av vägen
som sker i efterbehandlaren.
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Figur 14: Efterbehandlare, förkortning av noder
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Den nya väg som skapats returneras till  den datorstyrda spelaren som anropat
navigeringen.

Se figur 15 för exempel på en väg som navigeringen tar fram, den röda vägen är
direkt efter grafsökningen och den gröna är efter efterbehandling.

5.3 Kommunikation
Kommunikationsklasserna  används  för  att  kunna  integrera  AI-motorn  med
spelmotorn och på så sätt skapa en brygga mellan de olika motorerna. Utan dessa
klasser kan inte AI-motorn använda funktioner från spelmotorn. Vilket innebär
att de datorstyrda spelarna inte skulle fungera.

Kommunikationen består av två delar; en som kommunicerar från AI-motorn till
spelmotorn  och  en  som  tar  emot  kommunikation  från  spelmotorn.
Kommunikationen från AI-motorn till spelmotorn sker i form av förfrågningar så
som att flytta en datorstyrd spelare och hämta positioner. Kommunikationen som
kommer  från  spelmotorn  till  AI-motorn  är  registrering,  avregistrering  samt
uppdatering av datorstyrda spelare.

5.4 AI objekt
Det finns några klasser som innehåller enbart information. De klasserna är AI,
GroundAI samt AIRoot.
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5.4.1 AI
AI-klassen  innehåller  den  information  som  förknippas  med  varje  datorstyrd
spelare så som navmesh, väg att gå, timer osv. Denna klass har även överlagrats
för att kunna modifiera vilket beteende varje datorstyrd spelare ska ha.

5.4.2 GroundAI
GroundAI är en överlagring av AI som används för att modifiera en datorstyrd
spelares beteende.

5.4.3 AIRoot
AIRoot är den klass som innehåller information om vilka datorstyrda spelare som
finns registrerade i spelet och några standardvärden så som den ursprungliga 
navmeshen som skapas under AI-motorns laddningsfas.
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6 Slutsatser
Arbetet har gått ganska bra med tanke på att jag inte har några erfarenheter av att 
utveckla AI till spel. De krav som ställdes innan projektet startades har uppfyllts; 
Bedömningskriterierna för AI-motorn är uppfyllda och en bra grund har skapats. 
AI-motorn är byggd för att vara enkel att utöka. Det finns såklart mycket som kan
förbättras och utökas men grundkraven är uppfyllda.

AI-motorns funktionalitet är enkel att utöka t.ex. för att klassen StateMachine har
lätt att byta mellan olika tillstånd vilket möjliggör att nya tillstånd kan skapas och 
på så sätt kan ett helt nytt beteende för en datorstyrd spelare tillföras. 

AI-motorn är byggd som ett bibliotek för att minska kompileringstiderna när 
tester mot spelmotorn utfördes. Om detta val inte gjorts hade mycket onödig tid 
gått åt till att vänta på kompilering.

Ett av de absolut största problemen som uppstod under projektet var utvecklingen
av navmesh, tolken och navigeringen. Fel uppstod när navmeshen exporterades 
från programmet Blender, där vi skapade vår testkarta. Vi använde oss av en 
exportör som var gjord för att exportera blenderfiler till ett format som Ogre3D, 
spelmotorns grafikbibliotek, klarade av att läsa. Exportören klarade dock inte av 
att exportera navmeshen korrekt och det data som skulle läsas av var felande. 
Detta löstes genom att ett nytt filformat valdes och en ny tolk skrevs. Då uppstod 
ett nytt problem; Blender använder sig av ett högerhänt koordinatsystem och vår 
spelmotor använder sig av vänsterhänt koordinatsystem. Så alla koordinater som 
lästes in från filen var tvungen att översättas för att koordinaterna som läses från 
spelmotorn till AI-motorn skulle överensstämma.

Ett annat problem var att kontrollen för fri sikt, som kommer från spelmotorn, 
inte fungerade riktigt perfekt vilket gör att vissa operationer AI-motorn inte 
fungerar som de ska. Det innebär t.ex. att de datorstyrda spelarna ibland krockar 
med väggar för att de har sikt på målet men kanske bara med någon pixel. Detta 
har fortfarande inte fått någon bra lösning. Jag och Christian Mesch har skissat på
en funktion men den fungerar inte tillräckligt bra för att kunna användas. Om vi 
hade lyckats få till detta så hade mer funktionalitet i AI-motorn kunnat byggas. Vi
fick helt enkelt lägga denna förbättring till en framtida version.

Den tid som lagts ner på detta projekt har varit mycket mer än vad som är 
beräknat för en C-uppsats, det tog mycket längre tid att skapa en grund i 
AI-motorn än vad som var beräknat från början.

6.1 Metod
Detta projekt har egentligen varit det första riktiga projekt där jag kunnat arbete
efter en agil systemutvecklingsmetod. Att arbeta enligt en agil systemutvecklings-
metod har gått ganska bra, det har möjliggjort ett bra samarbete mellan de två
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projektgrupperna och arbetet har gått smidigt. Eftersom arbetet med AI-motorn
hade  beroenden  till  funktioner  från  spelmotorn  har  jag  med  hjälp  av  Scrum
kunnat planera sprintarna så att väntan på speciell funktionalitet från spelmotorn
har minimerats.

6.2 Kartrepresentation
Det  som avgjorde  valet  av  kartrepresentation  var  att  navmesh  var  enklast  att
automatiskt generera jämfört med de övriga alternativen samt att alla jämförda
alternativ var likvärdiga i frågan om att ha möjlighet att skapa mjuka vägar för de
datorstyrda spelarna.

Utifrån informationen som togs fram under förundersökning så tolkar jag det som
att de tre kartrepresentationerna innehåller mer eller mindre samma information
om hur kartan är uppbyggd. Navmesh var den kartrepresentation som verkade
enklast att bygga vidare på eftersom den förklarar med hjälp av sina polygoner
vilka områden som det är tillåtet att gå på i jämförelse med nodnätverk där en
nod förklarar ett litet område. I rutnätverket så representerar varje ruta en viss typ
av  endast  en  enda  typ  av  mark,  t.ex.  gräs,  grus,  sten,  vilket  antagligen  kan
begränsa kartans utseende. Detta var några av de funderingar som jag hade över
de olika kartrepresentationerna.

6.3 Grafsökningsalgoritm
Mycket tid lades ner på att välja rätt grafsökningsalgoritm i början av projektet.
Därför utfördes en förundersökning där fyra olika metoder jämfördes.  Utifrån
figurerna 10-12 som visas i kapitel 5.2.3 går det att se att Dijkstra's algoritm och
Best-First-Search är långt ifrån optimala för att användas i AI-motorn. Dijkstra's
beräknar avsevärt många fler noder än vad A* och Best-First-Search gör vilket
leder  till  att  denna  algoritm  är  mycket  långsammare  än  de  båda  andra
algoritmerna.  Best-First-Search  beräknar  ungefär  lika  många  noder  som
A*-algoritmen gör men kan hitta en väg som inte alltid var den kortaste vägen till
målet.  Detta  innebär  att  Best-First-Search  kan  hitta  vägar  som är  långt  ifrån
optimala  och  kan  därför  inte  användas  i  AI-motorn.  Utifrån  ovanstående
resonemang kan vi se att A* är den algoritm som behöver söka igenom minst
antal noder för att hitta den kortaste vägen av dessa tre algoritmer.

Utifrån figur 13 i kapitel 5.2.3 ser vi att Theta* är något långsammare än vad
A*-algoritmen är, men differensen är väldigt liten. Theta*-algoritmen ger något
kortare väg genom kartan eftersom den inte är bunden till rutnätet. Både A* och
Theta*-algoritmerna var starka kandidater till att användas i AI-motorn och det
skapades implementationer av båda algoritmerna för att testas i AI-motorn. För
att Theta* ska fungera krävs att funktionaliteten för fri sikt fungerar perfekt, men
då spelmotorn har problem att få den att fungerar bra kunde Theta* inte användas
i AI-motorn utan A* valdes som den slutgiltiga algoritmen. Det fanns inte tid att
vänta på att problemen skulle med fri sikt skulle lösas, utan jag gjorde ett aktivt
val att använda A* för att kunna komma framåt i projektet och bygga vidare på
AI-motorn. Om funktionen för fri sikt hade fungerat kunde valet av algoritm ha
varit annorlunda. 
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Fördelarna med  A* är  att  den är  lite  snabbare  än de övriga algoritmerna jag
jämförde  mellan  och  det  finns  möjlighet  att  anpassa  A*  genom  att  använda
efterbehandling. Anpassningen är svårare att göra för Theta* då den kan ha färre
noder att jobba med.

Utifrån figur  15 i  resultatkapitlet  kan  vi  se  att  vägen  som  A*  skapar  utan
efterbehandling är väldigt onaturlig och en datorstyrd spelare måste sicksacka sig
fram mellan alla punkter i navmeshen. Detta är långt ifrån optimalt därför skrevs
en  efterbehandlare  som tar  bort  onödiga  navigationspunkter.  Efterbehandlaren
bygger på att den kontrollerar om det är fri sikt mellan två punkter vilket är långt
ifrån optimalt,  detta  skulle  kunna lösas  genom att  skapa kurvor som försöker
anpassas  till  de  ursprungliga  koordinaterna  som  A*  ger  eller  göra  detta  på
koordinaterna som ges i den nuvarande efterbehandlaren. Detta skulle göra så att
de  datorstyrda  spelarna  verkar  vara  mer  naturlig  när  de  tar  sig  mellan  olika
punkter, alltså ge en mjuk och fin väg som den datorstyrda spelaren kan navigera
efter.

6.4 Etiska aspekter
Att hitta etiska aspekter för AI i spel kan vara svårt men om AI:n ses som en del i
spelet finns det lite att tänka på.

De vanligaste etiska aspekterna som diskuteras när det gäller datorspel är det våld
som finns i många spel. Även den sexistiska och könsdiskriminering som finns i
spelen har börjat diskuteras på senare tid. En del forskning hävdar att aggression
ökar  hos  personer  som  spelar  våldsamma  spel.  Spel  med  våld  ger  spelaren
belöning i dödandet och det kan leda till minskad empati och att man identifierar
sig med karaktärerna i spelet. Detta är viktiga etiska aspekter som måste beaktas
vid skapade av spel.

Ju mer verklighetstrogen den artificiella intelligensen i spel blir, desto viktigare
blir  det  att  reflektera över det  som utvecklas.  Utvecklarna måste fundera över
nivån på vad som får utföras i spelen, vissa scener kanske inte ska finnas med. Det
är viktigt att fundera över ådergränser för spel, vissa spel lämpar sig helt enkelt
inte för barn.

Alla spel  är ju inte våldsspel, utan det finns spel  som är utvecklande och kan
användas för olika typer av lärande. Även där måste de etiska aspekterna beaktas
och utvecklarna måste fundera på vilka målgrupper som spelen vänder sig till.

6.5 Fortsatt utveckling
Det finns mycket som kan förbättras med denna AI-motor som just nu bara är
grundläggande. Grafsökningen skulle kunna förbättras genom att först och främst
optimera A*-algoritmen med efterbehandlare. En ny efterbehandlare kan byggas
så att vägarna verkar mer mjuka. Om funktionen för fri sikt, som kommer från
spelmotorn, börjar fungera som den ska så skulle Theta* vara ett intressant val att
analysera igen, vilket skulle innebära att efterbehandlaren inte skulle behöva ha en
lika stor roll i AI-motorn. En metod som skulle vara intressant att undersöka är
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om det går att kombinera två olika kartrepresentationer. Navmesh och nodnätverk
skulle  kunna vara två kandidater  eftersom nodnätverk kan ge information om
speciella punkter i kartan och navmeshen innehåller mer information om kartans
uppbyggnad, detta skulle kunna ge ett bättre nätverk på kartan som möjliggör att
de datorstyrda spelarna får en bättre uppfattning av kartan. Logiken som finns
byggd i spelet skulle kunna utökas genom att fler tillstånd skulle kunna utvecklas
och  ge  de  datorstyrda  spelarna  helt  nya  egenskaper  vilket  skulle  ge  ett  mer
verkligt beteende.

En framtidsvision jag har är att AI-motorn skulle kunna förses med ett grafiskt
gränssnitt som då skulle göra det enkelt att välja precis hur en datorstyrd spelare
ska uppföra sig i spelet. Då skulle olika tillstånd kunna kopplas ihop visuellt utan
att någon programmering behöver göras.

27



AI-motor – Artificiell intelligens för spel
Emil Åström 2014-06-22

Källförteckning
[1] J.Glenn  Brookshear,  Computer  science  an  overview.

Upplaga 11 av. Kap 11

[2] Mat Buckland, Programing game ai by example. Upplaga 1.
Utgivningsår: 2004. kap. Introduction.

[3] Mat Buckland, Programing game ai by example. Upplaga 1.
Utgivningsår: 2004. s. 44-46 

[4] Brian Schwab, AI Game Engine Programming. Upplaga 2. Utgivningsår: 
2008. s.48

[5] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides. Design Patterns, Elements 
of Reusable Object-Oriented Software, Upplaga 1. Utgivningsår: 1994. 
s.127

[6] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides. Design Patterns, Elements 
of Reusable Object-Oriented Software, Upplaga 1. Utgivningsår: 1994. 
s.131

[7] OODesign, ”Singleton Pattern”. 
http://www.oodesign.com/singleton-pattern.html
Publicerad: saknas, hämtad: 2014-06-21.

[8] Brian Schwab, AI Game Engine Programming. Upplaga 2. Utgivningsår: 
2008. s.43-44

[9] Mat Buckland, Programing game ai by example. Upplaga 1.
Utgivningsår: 2004. s. 198-199 

[10] http://www.romston.com/wp-posts/10-03-12-Civ5DebutTrailer/Civilisati
on_5_Gameplay_02_HS.jpg
Hämtad: 2014-06-16

[11] Valve Developer Community, ”Nodegraph”
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Nodegraph
Uppdaterad: 2011-08-06, Hämtad: 2014-06-15

[12] GameDev, ”Navigation Graph Generation”
http://www.gamedev.net/page/resources/_/technical/artificial-intelligence/
navigation-graph-generation-r2805 
Publicerad: 2011-06-28. Hämtad: 2014-02-04

[13] Mat Buckland, Programing game ai by example. Upplaga 1.
Utgivningsår: 2004. s. 198

28

http://www.gamedev.net/page/resources/_/technical/artificial-intelligence/navigation-graph-generation-r2805
http://www.gamedev.net/page/resources/_/technical/artificial-intelligence/navigation-graph-generation-r2805
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Nodegraph
http://www.romston.com/wp-posts/10-03-12-Civ5DebutTrailer/Civilisation_5_Gameplay_02_HS.jpg
http://www.romston.com/wp-posts/10-03-12-Civ5DebutTrailer/Civilisation_5_Gameplay_02_HS.jpg
http://www.oodesign.com/singleton-pattern.html


AI-motor – Artificiell intelligens för spel
Emil Åström 2014-06-22

[14] Brian Schwab, AI Game Engine Programming. Upplaga 2. Utgivningsår: 
2008. s.47-48

[15] Amit’s Game Programming Information, ”Map representations” 
http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/MapRepresentation
s.html
Publicerad: saknas. Hämtad: 2014-01-29

[16] Epic Games, ”Navigation Mesh Reference” 
http://udn.epicgames.com/Three/NavigationMeshReference.html
Publicerad: saknas. Hämtad: 2014-01-29

[17] R. Johnsonbaugh, Discrete Mathematics. Upplaga 7. Utgivningsår: 2008. 
s.407-412

[18] Amit’s Game Programming Information, ”Introduction to A*” 
http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/AStarComparison.
html
Publicerad: saknas. Hämtad: 2014-02-03

[19] R. Johnsonbaugh, Discrete Mathematics. Upplaga 7. Utgivningsår: 2008. 
s.411-412

[20] P. Hart, N. Nilsson, B. Raphael. A Formal Basis for the Heuristic 
Determination of Minimum Cost Paths. Utgivningsår: 1968.
Hämtad från: 
http://ai.stanford.edu/~nilsson/OnlinePubs-Nils/PublishedPapers/astar.pdf
Hämtad: 2014-06-13

[21] K. Daniel, A. Nash, S. Koenig. ”Theta*: Any-Angle Path Planning on 
Grids”, Journal of Artificial Intelligence Research. Vol.39. Utgivningsår: 
2010, s. 536-537
Hämtad från: http://arxiv.org/pdf/1401.3843.pdf
Hämtad: 2014-06-15

[22] AIGameDev, ”Theta*: Any-Angle Path Planning for Smoother 
Trajectories in Continuous Environments” 
http://aigamedev.com/open/tutorials/theta-star-any-angle-paths/
Publicerad: 2010-09-8. Hämtad: 2014-02-03

[23] K. Daniel, A. Nash, S. Koenig. ”Theta*: Any-Angle Path Planning on 
Grids”, Journal of Artificial Intelligence Research. Vol.39. Utgivningsår: 
2010, s. 542-544
Hämtad från: http://arxiv.org/pdf/1401.3843.pdf
Hämtad: 2014-06-15

[24] K. Daniel, A. Nash, S. Koenig. ”Theta*: Any-Angle Path Planning on 
Grids”, Journal of Artificial Intelligence Research. Vol.39. Utgivningsår: 

29

http://arxiv.org/pdf/1401.3843.pdf
http://aigamedev.com/open/tutorials/theta-star-any-angle-paths/
http://arxiv.org/pdf/1401.3843.pdf
http://ai.stanford.edu/~nilsson/OnlinePubs-Nils/PublishedPapers/astar.pdf
http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/AStarComparison.html
http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/AStarComparison.html
http://udn.epicgames.com/Three/NavigationMeshReference.html
http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/MapRepresentations.html
http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/MapRepresentations.html


AI-motor – Artificiell intelligens för spel
Emil Åström 2014-06-22

2010, s. 538
Hämtad från: http://arxiv.org/pdf/1401.3843.pdf
Hämtad: 2014-06-15

30

http://arxiv.org/pdf/1401.3843.pdf


AI-motor – Artificiell intelligens för spel
Emil Åström 2014-06-22

Bilaga A: Klassdiagram av AI-motor
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